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frôntuiro à platafórma, 
LOGO volto q da vê 

ed 

rorndosa a tribuna de honra; embaixo, 
também a fuiza da 

metrós com & versleoto que é empre uvaido ns Crutadas de Biliy Griham 

Deus atendey às súplicas de seu 

o maior estádio do mundo 

pequeno receber ns 

multidões que AcoOrreritm 

fim de curlr Billy Graham 

HIT O 

ficom pari 

para lã 

A assistência total nas cinco 

reúuniges foi a 015.000 pessoas ne 

inclulrmos as quo flesram do lado 

nó domingo. Os números 

seguintes: na 4º felra, BO 

mil, na &* felra, 50 mil; na gh 

Jetro, à nolbe da chova, 30.000: no 

abado, SoM e no domingo 

250.000 Esses números não são 
acreda. Tivemos o culdado de pedir 

à contagem oflelal dos que paa- 

sáraum peélas coletas A estimativa 

de fora 

são Os 

Não foi posival reunie todos 6 componentes do Conselho Diretor a os Relútores dis 
divartas comissões para esta foto Mas al estão aigona Do lado esquerdo de Billy 
Graham estão o Prencdetto Fanini, o Pator Clovis Pereira, relutor da Cominão de 
Mocidade o à Pastor Walter Haschel; do lado direlto estão o VieGovernador Ermemo 
Martina Podro, o Or. Udédo Frisy, à Dr. Kepnalh Cooper é o Pástor David Games 

Billy Graham-Grande Rio 

A assistência relativamente po- 

quena nos três primeiros dias so 

caplica: eram dias de trabalho. 

Gente que sal do serviço, na fã- 

brica, no escritório, na repartição, 
da 6 da tarde não poderia mesmo 
ir no Maracanã às 8 pará depois 

no dia seguinte ter que levantar 

bem cedo para o trabalho, Assim 
E aaaisténcia da 4º e da 5.º feira 

não decepelonon, Na 8% feira o es- 

tádio deveria ficar lotado Mas 
Deus mandou chuva. Era preciso 

quo chovesse e Deus é sábio. O 

carioca sabe o que sitgnlflcam as 

chuvas na vida da cidade, Assim 

dO mil pessoas é algo de admirá- 
vel, No sábado e no domingo é 
que tivemos o que era esperado, 

& EGUperiotiação. 

As devisões 

Dois resultados principais eram 

multas de- 

Cc o avivamento dos crentes 

e das Igrejas. Quanto ao segundo, 

estejamos certos de que val 

Leter. Depois 

Cana mõaso povo, de 

esperados da Croumda 

speRLCO 

ec 

via no Mara- 

De- 

terá novo ânimo para 
Tão RA 
+ PERDE 

do quo 

todas ts 

Domina ções 

prosseguir na obra do 

quanto às decisões, alnda está sen- 

do frita q Mas na qb 

dia 7 de dados 

Erva 04 seguintes: homens, 12,302: 

mulheres, 13.384. Total, 25.746 

Soubemos também que nos estritó- 

rios da Cruzada de Literatura, em 

a Pqulo, Já chegaram 5:000 for= 

contagem 

LElTá, outubro, cs 

Bilhy Graham pregi e Waltar Haschel interpreta, 

fol Telth apenas dos que nÃo pas- 

sura pelas roletus: os que segui- 

tam do Marscanhsinho pará o Mas 

racanã, no eábndo c os que fica- 

ram do lado de forá no domingo 

Um dos diretores da ADEG nos 

disse que nunca tanta gente fal 

no Maracanh. Pol o mesmo quo 

nos informou estarem do lado do 
fora cerca de 25,000 pessoas, que 

não conseiguiram entrár, 

mulários de decisão provenientes 

de pesgoas quo reseberam cos (o 

Lhetos distribuidos pela Cruzada 

convidando para as reuniões. As- 

mim cremos já poder pensar em 

40. 000 doriafia 

Graças rendamos ao Senhor! E 

que nosso agradecimento se revelo 

no trabalho intenso cm nossas 

Igrejas, particularmente com cises 

milhares de decididos. 

O PASTOR NILGON FAMINI DIRIGINDO 
à REUNIÃO MO MARACANA, 

Guandeo os líderes evangélico ds 

Grande Bio se reuniram, no salão de 

cultos da Sociedade Bíblica do Erasll, 

para considerar a possibilidade da vin= 

da de Ely Graham à noma cidade, 

o Pastor Nilien Fani, então Pred- 

dente da Convenção Halista Frasileira, 
fod quem abri a reunião. Em seguida 
fol aclamado para moderá-la e depois 

eledio Presidente da Comissão que se 

organiza Sua Nderança entire o has 

tlaias brasilelros, ema expériência co- 

mo evungeliia, o pastorado de uma 

dau miilores lgrejas evangélicas do 

pais, eus contíacios com Bilkh Graham, 
sem domínio perfelto da lingos inglesa 

além de ma enorme «impatia pessoal 

Iindieavam-nao, matoralmentde, para o 

exercido da presbijêneia des Cruma- 

da, cuja magnlindo todos já podiam 

antecipar. É Fantol correspondes ple- 

namento so que dele se esperava. Fol 

vm prestiento modelar, atuante, dedi- 

cado, Tel, Avciln apura, termbiada a 

Crosada, tinhamos que ouri-lo, a Fim 

de «aber euas primeiras impressões, O 

que se segue fol o que ele nos disse, 

“do direl que a Cruzada corrempon- 

deu à expectativa. 4 verdade é que ela 

fnf muito além de possa expectaiira, 

Maito além dagullo que esperitumes p 

pedimos Não pos que estom ape- 

nas farendo uma frase. Quando co fa- 

lara da Criada citava sempre aque- 

ln foxtn de Atos 13:44: quase toda » ei- 

dade ajuntno-e para omvir a palavra 
dr Teos, Pois bem, a verdade & que to- 

do e ras) ouvim grmes à tranenho. 

cão que espontaneamente fol folia pela 

televisão, 

AVIVAMENTO PARA OS CRENTES 

& múmero de decisões fol prande é 

vinda não temos toda a enttagem fel- 

ta, mas quero salientar que foi grande 

também o ariramento des eremita, 

Vendo o que estara acoótdecendo nó 

Maracanã dos crentes se qgentiram mak 

dispostos » anbmados a entregar emas 
vidas ao serviço dese Dem (ão maras 

vias. 

OPORTUNIDADE DE MESTRIBVIÇÃO 
DA FALAVEA DE DEUS 

É precisos salhentar [mo também. Th- 

Fes, cimo gimnea, uma cporiunidade 

de distribuir a Palavra de us Mi 

de Nome Testámenta foram 

nniregues e ócuiros milhares serda 

enviados porque os pedidos continmam 

à chegar, 

lhares 

TELEFONEMAS DE VARIOS 
LUGARES 

Parece que toda a eldade está fas 
lando da Cruzada é de Billy Graham, 

Temos recebido telefonemas intimeros 

e não apéras do Bla e adjacências 

tamibém do Renife, de Mrasflia, 

do Paranã e de oulms lugmres colhoi- 

tando Novos Tretamentos, depois de 

ouvida a mensagem pela TV” 

Hs 

VALEU A FERA 

Nossa pergunta final ao Presidente 
da Criada fol sé, dnceramente, achas 

ea que valem a pena lodo o esforça 

feito. Sum resposta foi pronta e com 

rinoentes aim, vale a pena! De resul: 
tados estão al, mas não «cão oe finale 

Deratio mello tempo contimmiaremes s 
pê-na, 

Nile Fanlol, ao emterratmo nos 
a conversa quis chamar a aténção pa- 

ra Pato de que a Deus deve ser dada 
Leda q pglíria pela vilária aleançada: 

E aproveitou para agradecer a todas 
es membros do Conselho Diretor é a 
tes om membros das Cominsãos que 

trabalharam, pastores e membro: de 
várias Denominações Sem a coopera- 
cão deles À Cruzada não seria possível, 
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O aê deu 0 gor or dada Grita e testemunho, que despertar sp E ga 
nto das turepar. Ar rteilhos de oração marcaram igrejas 

TD Ort onseihorimo AO pe cru 

EM A ponctração do Evangelho na mcicdade, Foi vm acontecimento de 
repercusado, que miulou o conceito da cldade solme os “Iiblias”, 

Ro ecmorme perpeltiva: d evangelização, 

4 sea biliicas, diretas, objetivas, sem floreios mem 
iumo e “poriro mermo. prentincentes, ali ggrenmuade 

é capacidade lização da lide dlas dgrejus. 2, 700 conídios 
euros acao tado o renepaiand mendes qusdoo acidente. 

dos eo Senhor. Fauéni, lehrer, Rachel, Renfrow, | 
ha, o quadal Mota, | 
sabe trabalhar. lesios Maciel, Lontenço Olcon, 

sob o mesno coma 
er e ndo de Comatram eme video, | 

Cumedes, Blinco, Dirvidl Gomes, 

ea mec ban 

0 A Escola de Erangelimo é à Excola de eine Del pronteci- 
is sstelitos mar de profundo dguificado a médio e 
a crenpelização. 

lompo prazo pura 

10º Acima de tudo, a sulvação dos perdidos. Vai levar muto tempo. 
talves cetiedios ariio pará ee os direi colham todos cx fretes do ct ful 

— uemeado nesta crnsade atravéo do Maracand, da tepeena, da televisão e do 
radio, 

| Hosve. tomb, alguns “piores”, jutes ene ado devimm ter avoniveldo | ed ada 
| é ame entrem moeda crónico apenas como Jembrniça ec afvertência puro o 

futuro. Segundo o mes D.C. 

| 1.º A palavra dada 00 Arcebispo Amglicoto para um toudação de deir 
miados qui apulom sendo um agrmão, cm tum ambisernão crio mal estar 
E constrangimento. 

particular, forma estes x piores acontecimentos: 

2º (1 aridesinho imoportinno. frpertimento e comtraprodmocnto gls so 
bresoois à Maracadd duradto a principal mentageis de Billy Coral cont 
uma auténiico poça do arsemol do diabo a desviar a atenção do público, Serd | 
qe o promotores da malfadade propaganida imaginam que perturhando | 
a obra de Dev poderão realizar aci propúsitos? 

3º Comtratando com a atitude serena e humilde de um político eran- 
| gélico que estara na cria dos eridêmncias me não explorou a tus posição 
| es proveito eleitorejro, outros cumididatos ado qunburmm se manter discretos 

e um deles chegou so ciento de distribeir pontlotos ao redor do pulmque 
enquanto Billy Craham pregava, 
do que ganhando com crta attitude. 

purralenado, certametite, ootichto tando crendo 

4º 0 Some mas duas primeiras moites foi um desartre. 

SA “tarde da mucipo”, atado mo Murgcanizinho, foi um cspetdculo 
deprimente pele desurgantiação e pelo hate nivel artistico 

Pon que os pontos megativos que realmente prefudicaram o trabalho 
sado pesar aos 5 mencionadas, desde ve conclui jne a Cragado valeu, Sd em 
25.000 convertidos mo Marucani que puderam ser auitados À pustiticur dera 

| todos es esforços é fariam esquecer todos os pontor megativor, ve não tivês 
| temos d asbição do perfeição e se ndo trésiemos o que sprender puro o fu- 

furo, 

Eles Também São 
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sério do conferências na 1. Teveja Ba- 
tita ce Fenlengo, GB, ful visitado par 
um dusieo colega de ministério, o quai 
viajou té lá, quim queixar-se da fale 

ta de espiritualidade dos partielpantes 
do Nono Congresso, realizado em Grol- 

nim. Chuirimõs atenelósamento, tudo 

quanto pos dissem o inúgne Pastor, 

para então, procurar os jovens do qmi- 
nba tereja, do meu Estudo, o outros, 
no desejo de conhecer, de perto, os pro- 
blemas em foco e njudá-los esplritunl- 

mente naquilo que fosso posmivel, 

Dos contatos estabelecidos, resultou 

o propósito de comparecer ao Décimo, 
que se realizara na Cidade do Recife. 

Recompensa — Primeiramente, da- 

mos graçãa à Doua pór ter tido o en= 

nojo de tomar parto resse Conclave dem 

nossos jovens, Encontrando-me com q 

Dr, Jdádio Boren, disse-me ele: “Pensei 

que você estivesse em Laugsanhe, parti- 
eipando do Congreso Mundial do 

Evangeligação”. Não Tui convidado: en- 

tretanto. de coração posso msseverar 

que Iierel muito, ficando para servir 

à Moddade, mos dins preciosos do emu 

Congreso com os Perparmbicanos, Ab 

experiências que sé seguem, valorizam 

o que agabamos do elirmar, 

Espiritualidade — A ntimosfera cs- 

pleitun) se fez sentig logo na feuno 

do abertura, não dó pela excelente 

mensagem do orador oficial, Pastor 

Wanderley José Alvares, como uinda 

pela reverência do ambiente 

Nh primeira. manhã, Peeolvamods 

acordar &s 4 horas da madrugada para 

interceder péln programação e mui es= 

pecinimente pela. Mocidade participan- 

te. Antes que soLase a 

à “Casa Pormosa”, 

camp 

Jão O noso cora- 

o se enchia de gua, pela alegrio quo 

sentimos, nu cófteza de que Leves Es- 

tara ouvindo as nos orações Em 

sejruida, recebemos o convite pari di- 

rieir o “Encontro com Deus nos col- 

tos matulinos”, 

Os jovens responderam. com uma 

presença em maga, cuja média de fre- 

quineia ltrapeasca à núvecentos to- 

dou oravarm, cantavam jubllosos é nã 

Fistornmin expresavem gemido con= 

Tudo e» deu na última Conferância 
Coral de Helações Cooperativas, reali= 

sda de 10 a 13 p. passado, DO Acam 
pametto Batista Mineiro, em Rstétia, 
Minas Cherúls 

Eobre & maravilhosa conferência, 
seus objetivos, finalitades e resulta- 
do, ouiros mais autorizados virão à Es- 
crever. Pelo menos deverão, Cremos 
ser de bom alritre que a denominação 
conhéga meuilo que se paes nos bas 
tidores, ou seja, além de sims usem 
bléias convencionais. Fica  eugeitÃo. 

Alo sublime, entretanto, chamou 
especinimente nús atenção, colando 
profúndo em noso espírito é me cons- 
ttuindo suma das mois felizes experi- 
ências da vida, Sou muitissimo grato 
a Deus pelo que vl ouvi, senti, vivi tim= 
queless dias pare se me torbarão quis 
queciveia. 

Lá estavam os lideres da denomina- 

HUMBERTO VIEGAS FERNANDES 

trio missões: Equatorial, Norte o Sul. 
É possivel que houvesse outrim clatiéis 
tos representantes de outras áreas & 
Caiipaa CD certo porém. é que à grupo 
po par demals representativo v expres- 

Vo, 

ÁgUra VAMOS NO Quis pos encantou, 

Antes de tudo, o espirito eminentes 
mente fraternal e esptritual da Conte- 
rência. A oração foi n tónica espec) 
que abriu a porta À operação do Es- 
pírito de Deus. “Tal espírito foi respon- 
súvel pela superação das "falhas" jne- 
vitáveia, coneequentes de nostas fra- 
quesas itimammas, O que é compreennt- 
vel, mas que de modo algm chegarim 
a celipaar o bribo da Conferência no 
geral, 

Era inspirador ver pastores brasilei= 
ros, norte-dmerieanos e de eutras na- 
cionialidades (não ns menciono por não 
estar o deybdndneno 5 entre- 
tvecendo-se o mais alto espírito de 
cordistidade cristã e mmor fraternal, 
ora no calor dog debates, que muitas 
vens so estenderam pera além das vino 
te e duas horãa, já rom uRa= papos dos 

dormitório “no campo 
piscina | a. Vúle norescentar qui 
que à Hoje para a confraternimução 
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recreativa foi minimo, como não pode- 
ria deixar de sor, ed do nortyvo do 
matérias cm de No entanto, fol jus- 
tminento setas pogcas horas di co- 

ereição e ler, obviamente justificá- 
vela, que aeutimos o quanto aquelo 
grupo de homens de Deus se entimava 
v entendia. 

O tradislánal encontro futeboliniloa 
entre portistas e sulistas, ganho na 
quarta-felra pelos sulistas e rim quinta 
pelos wortintas, fot o ponto alto da 
vontraternianção Enquanto ums cor- 
cio atrás da bola, outros tobeinm anl= 
madamente. Depois o banho ma pis- 
elra gelada. Tudo era fentivo e alegre. 

Então, ao voltar, lembrando-mea de 
que a Conferência em epígrafe é um 
des movimentos mata lmpeortuntos cu 
obra batista do Brasil, em rusão dos 
altos objetivos que a justificam, coti= 
elul que om Ministros de Deus, a des 
peito da grande responsabilidade que 
verga deus cmibros, como principads 
rrsponstvida pela continuldndo da 
obra do Senhor, em que pese a aurin= 
dude dos nasuntos discutidos maquelta 
dias, também sabem confraternisar-se, 
o que lhes é absolutamente natural, 
necessário o necnaelhável, porque eles, 
tinal de contas, sobre sorem sabem 

15 
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tentamento espiritual, Er multas ea- 
quelas reuniões vimos rostos banhados 
em Mgrinmas. 

Do primeiro dia até db hora da noo- 

na viagem, o tempo foi ponco para 
atendor às dezenas e degenas de rapa- 
ses €& mOQua que nos procurivam para 
meditação “ms sós com Deus". Na vir- 

tudo e espontaneidade da fé, expu=- 

nham meus problemas, tmscando sem= 

pre a satitificação e a vida do poder, 

As reuniões foram aumentando cada 
dia, e nas últimos asleançamos quase 

a totalidade dos Congrossistas. 

Evangelismo — O juteresso pelo 

Evangelismo no 10º Congresso, dentro 

da programação do IDE, fol excepelo- 

nai Feunii-se mn classe no Santuário 

da Lerejia Eotisto da Copunga, oúm en-= 

iusinamo orescente. Na tnrcdo de Evan- 

gelismo, muis de clogúénta “ur-livres” 

foram realizados pá grande Cidade do 

Recife atingindo as artérias mais mo- 

vimentadas, Jjogridouros, prúças, insti- 

inigões, Inciusive ps autoridades, na 

quais receberam em nome do Congres- 

so, um exemplar da Efblia Sagrada, 

Neste dia, vinte mil folhetos foram dis- 

Lribuidos A noite compareceram mi- 

lhntes o tal dra o multidão, que trás 

reuniões compactas se resilgaram, si= 

multancamente, no templo da Capuo- 

Eu, nã praça e nó auditório do Cold- 

im Americano Batista, com derinões 

parih Cristo, em todas clas, 

Mústes — Da conjuntos sustcuis dos 

diverso Estados, principalmente do 

Estado do Espírito Santo, faziam euas 

apresentações com fervor contagiante. 

Eles. sorriam, cantaram e alguma até 

se balançavam, mma tudo quanto =» dia 

Pespélito à música dó Congresso eits= 

Eita fonte de inspiração. Os jorena 

É dy 
qe 
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PASTOR VALDIVIO DE 

OLIVEIRA COELHO 

cantavum alegres o sorridentes, sem 

quebra da espiritualidade. 

Cursinhos e Palestras — Os preleto- 

ros e ofadores foram mui felizes e 

abençoados: por Deus, porque consegai- 

ram despertar interesse ral pelas col- 

cos da Biblia, fngendo das reuniões, 

rica fonte de consagrição. 

Direção — A diretoria do Congresso 

está de parabéns juntamente com seu 

ilustre secretário, Pastor Augusto AJ- 

mada. Pol bem euetdida na eicolha 

do teria, da divisa e dos assuntos O 

Presidente Dr. Felix Balanige, junta- 

mente com os Vice-Presidertos e de. 

mais membeo da diretoria tiveram 

excrlenito atução, 

A clentista Dra, Rute Elima foi des- 

tague pelo seu trabalho humilde, sio- 

qlimnto e espiritual, 

Os promotores do Concurso Biblico 

e && parlepéênie merecem tambim 

nossos apinmeos A Noite Missimária 

[ol plenamente vitoriosa, porque, além 

dos cinglsmia e um jóvina vrocacióna- 

dos que e apresentarem, foi enrique- 

dia com a linda apótecss, sob a di- 

reção da Professora Lidece, a Diseiúra 

do SEC é estudantes 

Pina imente, 

acrescentar, 

muito teriamos que 

dxtncando-se, porém, a 

bobdade da miseimmária Martha Hairs- 

ton e demais hospedeiros da Egreta da 

Capúrea, do Cológio Batista do das 

Igrejas do Recife. 

Voltamos com saudades proclaman- 

do, em voz alta, que a espiritualiiade 

do 10º -Con-Macional estã refletindo 

podtivamente nas jevejos Batistas do 

Brasil. 

Louvamos a [tia 

tista Brasileira 

pela Macidarde Bm 

[º IGREJA BATISTA DE PIEDADE 

AVISO 

Piedade, sita à Ros Manoel Vitarina, Hã, em 
Plédade, GB, vem através deste convidar O seus membros abaixo citados 

para que se correspondam Com à mesma ou cómpáareção q uma de mas 
pesniíeea, nte a data de 30 de novembro práximo, em o que. ta aresão 

regular do mês de dezembro qeminte, terio os sis nomes retirados do 
ro! de mambros da Igreia. 

A L* Igreja Batida de 

Américo Pereira &liva 

Cléber Melo e Souza 

Peronando Jos esta 

Perhando Miranda Ribeiro 

Eoanli Mirando Elbeiro 

- Ginéso Nutnira Pacheco 

A Comissão 

SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA DO 
SUL DO BRASIL 

CURSOS 

BACHAREL EM TEOLOGIA (DIURNO E NOTURNO) 

BACHAREL EM MÚSICA SACRA 

MESTRADO EM TEOLOGIA 

CURSO TEOLÓGICO POR EXTENSÃO, COM ESTUDOS 
PROGRAMADOS (DETEX) 

INSTITUTO CORAL — Antas de Leitura Musical, Canto, 
Regência, Instrumentos — (UMA 

VEZ POR SEMANA A NOITE) 

Vestibular o Curso de Bacharel em Música Sacra em 25 de 
Novembro — Exames de Suficiência para o Curso de Bacharel em 
Teologia (Português e Inglês) em 10 e 17 de março de 1975, 

Maiores Informações: 

Rua José Higino, 416 — Casa 14 — Secretaria do Seminário | 
Caixa Postal 2541 — ZC 00 ou 24060 — ZE 09 | 

Telefone: 268-1833 

O SEMINÁRIO PREPARA AQUELES QUE DEUS CHAMA 
E ENVIA 
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A GRANDE CRUZADA 

Senlamos à máquina nesta segunda-feira, mo dia seguinte ao tér- 
mino da Crnzada Billy Graham-Grande Rio, O cansaço é grande, Cou- 

be-nos a relatoria da Comissão de Local o o trabalho foi muito, Mas 
2 fndiga é dessas que se fazem acompanhar de uma alegria imensa. A 

alegria decorrente da certeza de que valeu a pena o esforço. 

+ + + 

As escerevermos ainda não temos informação exata a respeito do 

número de decishes havídas, Anda falta contar cartões e mulltos, apesar 

das insiruções recebidas, ainda não voltaram. O cálenlo é, entretanto, 

de 25 mil decisões. Menos do que esperávamos mas um número bastante 

expressivo. Na Cruzada de São Faulo, em 1962, o múmero de decisões 

não chegou a 4.000, E não podemos deixar de render graças a Deus por 

essas vinte e cinco mil decisões nas clneo reuniõos bavidas atendendo 

ao fato de que o Maracanã não é estádio próprio para reuniões de 

caráter evangelistico. Sabiamos disso desde o princípio e o dissemos. 

Mas em que lugar do Rio de Janeiro poderiamos ter o grande pregador? 

&ó mesmo no Maracanã. 

+ + + 

Louvemos a Deus por essas vinte e cinco mil almas e não deseni- 

demos delas. Os devididos irão agora procurar as Igrejas. Interessa- 

ram-se pelo evangelho. Muitos encontraram é muitos vislumbraram a 

solução para seus problemas. Que os crentes e as Igrejas correspondam 

ao grande desafio dessas decisões, Alguém disse que o mais importante 

nas Cruzadas € o que se faz depois para levar os decididos às Igrejas 

e nelas conservá-los. 

+ + + 

Outro ponto altamente positivo foi o impacto provocado pela Cru- 

zada. Nos Jornais, nas estações de rádio, na televisão, mas ruas. Mas 

especialmente nas reuniões do estádio, Por duas vezes seguldas, no 

sábado, 5 de outubro e no domingo, 6 de outubro, o Maracanã ficou 

superlotado. Dizia-nos um dos funcionários mais graduados do estádio: 

“Nunca o Maracanã ficou tão cheio, Nem no jogo Final da Copa do 

Mundo, em 1550." Um jornal informou que o total de ônibus especiais 

estacionados, domingo, nas cercanias do estádio foi a 2.600, Calculando 

40 pessoas por ônibus teremos só ai 104 mil pessoas, Mas houve os 

outros, os que vieram de trem, os que vieram nos ônibos comunas, os 

que vieram de carro e os que vieram a pé. Em reunião de estádio esta 

foi a malor da história das Campanhas de Billy Graham. O “record” 

de 3 de julho de 1560 fal superado, 

+. + + 

O impacto não foi só na vida da cidade. Fol, naturalmente, sobre 

os crentes, Estes se despertaram piora a realidade e o poder do Evan- 

gelho. Para a alegria do Evangelho. Para a beleza do evangelho. Dizia um 

dlidcnno batista: “Quando aquele povo todo pôs-se a cantar o hino “Von- 

cento vem Jesus" eu senti vontade de morrer. Im tão alegre que estava” 

É lícito esperar-se que daqui por diante e por mnitos meses a flo os cren- 

Les despertados estarão dando mails de sl mesmos à pregação do Evan- 

gelho. 

+ + + 

Houve alguns fatos negativos com relação à Cruzada. Pensamos 
em anotá-los e elaborar uma esnécio de relatório, Serla uma erítica 
serena, imparcial, franca para ajudar a Associação Billy Graham nou- 
tros empreendimentos, Mas se esta é a última grande Cruzada de Billy 
Graham, nossas observações não iriam adiantar muito, Por outro lado 
não cremos que outro movimento dessa magnitude venha a repetir-se 
no Brasil neste resto de século. Assim gohamos melhor omitir mosso 
relatório, Contado sempre lamentaremos não a presença, mas a palavra 
do Arcebispo de Canterbury. Soa inclusão no programa da primeira 

noite fol a nosso ver um caso de assessoramento deficiente, O apolo a 
Billy Graham grande, dedicado, multas vezes sacrificlal provelo do ele- 
mento evangélica, não ecumenhita e multas vezes anti-ccumentsta, To- 

daria a pregação ecumenista do arcebispo não pesou muito na balança. 
Poderia muito bem ser omitida. Como algumas outras coisas, Outras 
poderiam ser acrescentadas. Mas não nos estamos queixando, 

+++ 

Não nos estamos queixando porque 0 balanço é altamente favorável, 
Mais uma ver dizemos e com toda a convicção que valeu a pena. Fol uma 
bênção, um privilégio de Deus, o de termos testemunhado esse extraor- 
dinário acontecimento que foi a Cruzada no Maracanã, 

da à redação dO JORNAL BATISTA, Cale 
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“A montra a publicar deve ser remeti- 

Só MESMO O PODER 

DE DEUS EXPLICA 

No imenso estúdio só podem dis- 

tinguir as feições do pregador os 

que estão nas proximidades do pa- 
tanque, Os que estão do lado opos- 

to, na tribuna de honra, nas ar- 

quibançadas, nas endelras espe- 

clnis, mas cadeiras aguis e na ge- 

ral não podem ve-lo a ménos que 

msem binóculos. Estes aparecem 

mas são rmros Um elemento con- 

siderado indispensável na boa cos 

municação oratória estava faltan- 

do: o muditório não podia ver di- 

reito o pregador. Não podia pcom- 

panhar os movimentos de sua face 

ever o brilho dos sous olhos, 

Por outro lado pregou numa lin- 

gua estranha à qmatlor parie dos 

ouvintes, Precisou de um intérpre- 

te. Assim à todo momento a cor- 

rente de seu pensamento estava 

sendo interrompida pela palavra 

do intérprete, Isso também é tre- 

mendo em materia de elogiência. 

O orador precisa de liberdade am- 

pla para expor seu pensímento 

sem Ler a preocupação de escolher 

palavra e de cortar o fluxo orató- 
rio para ser interpretado. Essas 

constantes pausas ue o orador 

tem que fazer para dar lugar à in- 

terpretação não podem deixar de 

de prejudicar o que ele tem a dizer, 

Em tereniro lugar Billy Graham 

não é um teólogo, Ele mesmo diz 

que conhece muitos outros préga- 

dores muito melhores. Acreditamos 

nisso porque hã realmente aqueles 

que falam com mais eloquência 

que ele. Suas mensagens são mui- 

lo simples, sem grandes arroubos 

nem grandes profundidades. Suns 

histórias são as histórias comuns 

da vida. Suas piadas não são mui- 

to fortes e algumas delas talvez se- 

jam conseguentes daquele assesso- 

ramento deficiente a nue já nos ro- 

ferimos, 

Tudo isso e certo. Mas é certo 

também que milhares de pessoas 

são tocadas no sem coração e se 

ronvertem quando Ely Graham 

prega. Com todas essas cobias comn- 

tra, coisas que desanimariam ou- 

tros pregadores, Bilv Graham vem, 

funciona como um tremendo mag- 
neto a atralr multidões, superiota 
o mualor estúdio do mundo é quan- 

do faz o apelo as pessoas se decl- 

dem, Atender a tum apelo no Ma- 

raeanã, com a multidão se compri- 
mindo, sem possibilidade de andar 

e lr até o meio do campo, é outro 

problema dificil. Mas assim mesmo 
ns pessoas se manifestam e quando 

não são distinguidas por alguem 
conselheiro perseveram e procu- 

ram as lerejas, 

Como explicar esse fenúmeno? A 
explicação é uma só; o poder de 
Deus. Deus ve apraz de usar esse 
homem poderosamente, como nun- 
ca usou a outro homem, na histó- 
ela evangélica. Esse homem bumil- 
de, consagrado, fiel, colocou-se à 
disposição de Deus e Deus o tem 
usado e val continuar a usá-lo 
nessa missão especial de pregar o 
Evangelho aos homens perdidos, 

e a 

Eid 

Esta é a segunda vor que o Dr, Kenneih Coopir apáreco nevia dação, Águi » vimos 
quando falava mo Maracaná, dando um fastomunho peusoal, interpretado pato Pastor 

Watter Kanghal. So algum de nostos [oitores ainda não sábo, informiímo que o Dr. 
Cóoper, membro da Primeira Joreja Batista de Dallas, Toxãs & meimoa lprejá de quo 

Billy Graham e membro * o crlodo do feno miledo de Cooper, deviinado a manter 

4 que é prálicam pérmaonenidmente em boa formã Fintca. Com liso tornou-se um 

benfeitor da humanidade 

NÓTULAS 

+ A Tereja Batista de São Vicente, + 
SP, nonba de comprar um excelen= 

te Jote de terra po muúnicinto de Mon- tira 

gEgua conde oomstryiirá o templo da e 

conpregação que Who Turneloma sab os Pastor Ronald Rutter, A data; S/0 

seus puspícios, O Pastor Ney Angelo  29/M Preside a Ordem 0 jovem Pai 
Pereira, visitando o Prefeito do muni- or Isanina Batista dos Bantos. 
cípio, enja esposa & membro de sum 
Lgreja, obtivo dele n promessa do atet= 

rar à propriedade. 

Será reslimão no Acampamento 

Batista de Manaus, AM, o Lº Re- 
dos Pastores do Amazonas, áÁere 

Territórios Sera orador wllecial o 

+ A Tgrcia Bolista de Iupagipbe, em 
Salvador, BA, realizará nos dias 31 

à 97 de cuiubro uma séme de confe- 

+ Será resltmda nos dias 7. Be 6 de nelas evangelizitcas tendo como pre- 
novembro a Associação Batista Ni- gador o Pastor Ramão de Malos, da 

terótense no templo da Igreja Batista  leróla Batista de Coactito, BA, é mis- 
: | UR : te inyrári cd tunta dp 5 evca Macio 7 de Novembro. No dia 5, hs 15 ho-  sonhro ca diunia do missões Inc 
rua huaverd as Aspembléis das orgutil= e; 
ações: AJUBAN, Homer c-Senhoras ne E E : 

: : m 7 meses de pastorado frente 
e no dia 9, na sessão de encertamen- + rija agende pa sa chi <a 

Tr E E On Sereia Balista dá EXpetánça, Ma- to, NOITE DA JUVENTUDE, com q gra ade fiz ape ipa aro 4 raia ri na tor “at Atinii iva 
nudição dó coral jovem da Primeira ga PR ta tá : ta E sem , 

Eri ” La Bantos fem um saldo altaménio apre Tereja Batista de Niteról. . a 
So clárel Encontrou a faréja com MM 

i ” mem agora esti A j 
+ Ar jóvena recepélonitas da V Ba- cicspiv is ir ae À pela br UBS pç 

x 40) cundidnitos que TIA bh] Ja - 
mana la Rállia estão sendo colrvo- “CAs aa a de, pra rt am 

cneiiE pela Cusr: Jetyncio E D Neta medi O Es Ca Gio (Ci) Gir 

Saldanha, pará ds reuniões nos diha + No dia 8 de novembro ds DO horas 

Sd do coutubrto q DO de novembro, às no. templo da Primeira Iarejna Ba- 
lã horas, nO Geminário “Teológico Bus tita de São Paqlo (Pastor Irlanda Pe- 

tata do Gul do Brasil. O objetivo das eira di Amóvedos Nolte de Educação 
E E msi dia T uh Es = há E=0 E ai a E MT: 

dd Uniões do ten da Cor Na MTVEaÇA pa Tenhógica, ainda parto das comembra- 
lobes sobre: Como a Biblia Sagrado ções de seu Jubileu 
Chbegon até nós O Professor será O 
Pastor Darei Cntetleko + Acumirá o pastórado da Primetra 

Lureto Bitista de Ipanema, CB, nO 
+ A Primera Jureja Batista de Ame- proemo dia 58 do corrente, às DO hos 

riearm, GP, (Pastor Telom Núcil- mas o Pastor Renato Zúmbrotti, que 
reto) comenoro Festivamento o set  aubstitulrá o Pastor Antotlo Neves de 
do pmiversário com dols cultos de Mesquita. A solenidade será realbgnia 
Egratição a Des nos diga 13 € 13 úl- po templo da iara, sliuada na Rosa 
Llituces Barão da Torre, 7, Ipanema 

VIGITAS A REDAÇÃO 

+ Arlindo Curlos Kreplin, Igreja Batista do Novi Odeza, SP; & Alberio Ri- 
belro Quimirdes, Igreja Batista Redentor: & Pastor Eliy Faria, Primeira TEreta 

Balisia do Cichosiro de Tiipemirim, ES; & Pastor Chessy Camo de Boum, 
Primeira Igreja Batista de Campo Mator, PI; + Atitonio Alves de Libãa, Cam- 

po Mnlor, PI & Pastor Ernân/ de Soma Freitas, Primeira Igreja Batista de 
Campinas, SP; & Pastor Franciico Rodrigues dos Banios, Igreja Batista de 
alnuá, SP. 

NOVOS ENDEREÇOS 

é Pastór Tesltino Comes Coslho Filho: Fon Agarina Lito, 1 — 3 = Altos 
da Cidade — Bairi — CEP 17.100 — Telefones: 208 e DOFD 

+ Partor Almir Alves Ribeiro: Caixa Postal ME — Ryan Humberto de Campos. 

SA = Vila Junqueira = Lins = SP, 

NASCIMENTOS 

e Eseguins é o nome do primogênito do Pastor Antônio P. Marins Filho e 
D. Bila Marins, nascido no dia 733 de aposto. O Pastor Marins pastorsia 

às Igrejas cm Araçalba e Iporanga, ambas no Estado de São Paulo 

e Desde o dia 18 de sepembro está enriquecido o lar do Dr. Romilton Bragil 
e Lucila, da Igreja Batista de Uberaba, MG, com o namimento de Rejabe, 

sobrinha da irmã Neide do Departamento do Pessoal. 

e Daniel Machado Filho é o nome de flhinho do Pastor Dente) Machado de 
Souza, nascido no dia 14 de julho de 1974. O Pastor Daniel pastoreta as 

Tgrejos de Mantena e Vila Nova em Minas Clerala. 

& Chrirtopher Daniel Pachetti é o 5º netinho do Pastor Curlos Ukstin e de 
D. Ester Ponssea Vkstin. Nasceu no dia 10 de julho de 19. 

JORNAL BATISTA — 20-10-1974 — Página 3 



o 
- as par E. =. 

A 

Fi hdi 

E a 
a E. pe cum a A a lt o E LE = 

= 

o CM E ha 

ma 

= - 

q : 

O 

2. 

Rm O 

Ee e 

A Ai 
z E] a oh 

po se 

l A! | a ns PIB | + RR | 
=: 

' 

aaa 
= 

Qi; 

| A 

NES 
E, 

* 

ad o Es 
ba 
a o E EMBAIXADORES DO REI $ 

— ACAMPAMENTOS DE VERÃO 1975 vida à ro 
= 

in 
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= = 30 Acampamento: 

90 a 24 de janeiro : 
an Acampamento: 

13 a 17 de janeiro 
“W Acampamento: 

-— 

A 6 a 10 de janeiro 
4 : À 

A ZE ! 
li As 

| de) 

NA go ACAMPAMENTO DE MOÇOS | [Eh 

e 
Preço: CtS 60,00 | NM] 

ty : [ot 
IV RB Piano de Depósiio — A embarxa-. | If 

| W 
da  depostando Cd 15UMO no 

| 
DMAM até 19 de setembro de 

NY | ACAMPAMENTO H ACAMPAMENTO 
féri 

974 “terá direito de fazer mé & | | | ai 

EUR 
TISTAS inscrições na base de Cr 40,00 DE CONSELHEIROS ER VA 

Pê "DE HOMENS BATIST everá entregar as fichas 'Comple- À : à 

Í |, 
Lanente preenchidas e pagar tudo 

A 

ã “Ag = 

mt e 

8 a 11 de fevereiro de 19%.5 
E até 16 de dezembro de 1974. | 

EST op) .* * 
ta3de novembro de 1974 

la E 

da Preço: Cr$ 70,00 - “E ANO 

Elanó dé pDsponto — Crs +, Ah 

ões uté o dia 16 — Fhça ps MICK 

Tá E apromete o Plano de Depósito — O GAM depositando 
Cr$ 15000 no DMAM mé 1º de outubro 
de 1974 terá direito de fazer até 6 inscrições 
na base de Cr$ 50,00 cada. Deverá entregar 
as fichas completamente precniçhidas e pagar 
tudo até 3) de dezembro de 1974, 

desembro de 12 

Crê 1200 em cadm 

as fichas devem Sor 
desconto CE Preço: Cr$ 50.00 
inscrição. Mas 

Planos Facilitados: 
entregues completamente preco 

1) Cr$ 40,00 para 

chidas E o pagamento É integral. 

pa Tess ps 
E = 

EN 

SER 

Planos Fucilitados: quem se inscrever e 
pagar 50% até 30 de 
setembro de 1974 1) Cr$ 55,00 para quem se increver e pagar 

tudo até 31 de dezembro de I974. 

-— 

2) Cr$ 45,00 para 
quem se inscrever é 
pagar tudo até 15 de 
outubro de 1974. 

2) Cr$ 63,00 para quem se increver e pagar 
tudo até 31 de janeiro de 1974. Ta 
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Sd arejas localizadas na odio flu- 
minense: Niterói tia 18521; Paraiba 
do Sul (1-0-1898); Anta (NT=13-1003; 

(13-3-1004; Barão de Agui- 
(18-12-1904): Pião (21-12-1004); Va- 

aos RS-12-1908); Aparecida ..... 
(23=1t=1910%; Três Rios (3-10-1915); 
Maricã (10-ll-lh10' e Barra do Piraí 
t1R-2-1817%), A lureja Batista de Nite- 
rol fog dissolvida em 1808: rrorganiza- 
da em 30-12-1900 e noramente dizsol- 
vida em 1900 para, em 18 de julho de 
1 ser reestruturado em bases defi- 

mitivaa As lgrejar de Anta e Apare- 
cida desapareceram, respectimmente, 
em lit e 1905. 

Foram Egraços vos esluço e enten- 
dimentos dos misdonários Otis Pon- 
ditos Medidor e Aloe Bee Chrisile 
representando, respectiramentea, a Mk- 
são Batista do Rio e a Missão Ba- 
tita de Campos que, visitando as Igré- 
tos daquela, e & elas expondo ou mo- 
tivos da possivel transição, na iminên- 
cia de mcontectr, que os espiritos fo- 
ram preparados Tratando-se de dels 
piomes que inspiraram profundo amor 
à c=ttsa, as jerélas foram unânimes 
em recinheser o noerto da medida 
que estava sendo cogitada, respalda- 
da, especialmente, nã avtonomia que 
presgéamo. 

Trãs motivos especiais determinaram 

a medida que os missionário O, P. 
Madiox e A. B. Chrutit propiretram 
às Igreias da Missão do Rio: 1º — a 
divrizo política exidentoe aconselhara 
que as Igrejis da Misdo do Rio em 

terrãs Quminonss detresem pertencer 
& Missão de Campos; 2º — à Mizsão 
de Campo contato cóm um maior 
púmero de. inerentes em condições de 
atenderem melho de neeecedades da- 

quelss igrejas enquanto que a Missão 
do Elo contam smpente com o mis- 
sopário O P. Maddox já de malas 
prontzs pará Locar o Campo Carioca 

pelo Mineiro; 3º — ba oóbreiros do 

antigo Pistrito Federal auxiliados pe- 
jo vcominariina, dedicar-se-jam dni- 

CERQUEIRA BASTOS 

O Brasil Batista é sabedor das do- 
luções dudas nos probiémas ds Junta 
de Beneficência da Convenção Batista 
Brasileira Ow compromissõs estão seri- 
do cumpridos conforme à programição 

preestabriceida. As obrigações previ- 
denelárias sho begais: quem enmirmbuiu 

anos a fio sdquiris direitós Direito nho 
& favor. A denominação tem deveres n 
cumprir e os está cumprindo com rl- 
gor, Não se dismte Em debates du- 
rante desen Últimos anões têm erado po 
mitodis os procedimentos, diriamos, 
a processqalíniica pára co atingir o ih- 

jotivo proposto, que é devolver em be- 
peficios à poupança compulsória feita, 
via de regra, o duras provai, E o pa- 
triamónio emaberial da dubem responde 
mittfatorimmento ds cirrigençãess  pdgrd= 
veis e vincéndoas. 

Pode ter havido erros administrati- 
To Do passado mas numca dilapida- 
ção de bens & précias olhar o pair- 
múnio Enmolilário da Junta de Bene- 
ficéncia com olhos honesto, E algo 
invejável. Responde trapgulamente ds 
obrigações previdenciárias, 

Houve quem dovidases de ques eri= 
se financeira pudesse ser superada, À 
resposta está ul nos pagâmentos men- 
ema em cin, o partir do mês de apginto 
do porrento apo, Bão na providências 
de Deus acima das previdáncias da ter- 

apre [, evento do seus habi- 
tantes “que por si só era um mundo 
de gonte” rá Jornal Batista, 4-10-1917 
-— Página 

Numa digressão interessante queres 
mos ressaltar que o motivo da divisão 
agr usa época invocado, volta 
boje à toa em sentido de integração 
politica, para ser objeto de estudos por 
parte de duns comissões do alto nível, 
representativas das duas Convenções: 
à do Estado da Guanabara e a Flumi- 
pense, em visto da fusão que será, cm 
março de 10%, uma realidade, Crelo, 
porém, na continuação das duas Con- 
venções; a Carioca, englobando as 
Terejas da cidade do Rio de Janelro, 
futura capital do futuro Estado; e a 
Fluminénco, englobando as Igrejas que 
formam o futuro Estado da Federação. 

Consta da Ain nº à, de 24 de maio 
de 1918, lavrada pelo Becretário Manoel 
Avelino do Souza, o seguinte: “Em vire 
tude das combinações feitas entre ns 
Missões de Campos e do Rio de Jantl- 
ro é das diversas Igrejts que porten- 
clan d Missão do Rbo, e que estho Jo- 
calimidas neste Estado, peróm poatilgido 

se unir o esta Missão, foi proposto e 
aprovado que sejam consideradas mem- 
bros esti Associação ps seguintes 
Izrejus; dé Niterói, Marich, Sapucaia, 
Barra do Pliral Entre Rins, Valénga, 

Aparecida, Parahyha do Sul e Barão de 
Aguino (Aias da Convenção Batista 
Fluminense, Página 107, 124, C. PF. Bo. 

A Tarejn Batista de Pião fol à única 
que, organizada pela Missão do Bio, 
não passa para à Missão de Cam- 
pos Encontraça-sse els desligada da 
Aglssão do Rão, deste 104, vivendo vl- 
da sutímoma. Um dos motivos que a 
levou a desligar-se da Missão do Rio 
foi zun identificação com O grupo que 
na Igreja Batista do Engenho de Dei 
tro colbcou-z= pontra a Bociedade Mis- 
damária do Caíinpo Federal, posteriúr- 
mente Junta Missionária, "Fouve uma 
divisão na Igreja de Engenho de Den- 
tro que periorbou a ordem e o pro- 
gréseo do campo por algum toimpa As 
Igrejas de Pião e Santa Cris aderiram 
pos dissidentes é O cisma diminuio o 
púmero de batistas que colaboravam 
cum d Junta agiestonária de TUl para 
Ss" (Hlilória dos Balletas do Erasil, 

A E Crabtree, Capítulo XKV, O En- 
tão Campo Federal de MM a LM, Pá- 
gina 37), 2.º edição, 1952, E. P. Bj). 

Contudo em 1923, graças, dobretrdo, 
no trabalho do Pastor Florentino Fer- 
relra Ud fol ela seoita pocificumente 
nã Convenção Batista Fiuminenae rea 
lizaia na Igrtja Batista de Bão Fidi- 
lie, ma cidade do mesmo nome Joa- 

ouim Fernandes Lema o Alondo Bee 
Christie registraram o seguintes “A 

IDÉNCIA E 
mm “O homem põe e Deus dispõe”, 
Que tprendamos a lição. Que ese epi- 
sódio da Fubon, no que representou qm 
sotrimentos para nôs os batistas, Já- 
mto estuque da goma crintividade qem 
fnce dog desafios vindouros. Beja lá tm 
que campo for que md ssa preseeça 
neja exigida como povo do Degas que 
tem cs olhos no céu que ns colsas 
da terra não rem a visão crlestial do 
povo crente, Nunca, jámais Gotios 
mas um cebanho da FProridéncia do 
que mesmo um grupo social de thoni- 
cus e pisnefameéntos O “Des prova” 

de Abraão mninda é m nósma Grléi es 
prrtiça. 

Mas, em benefleência? A degimmbna- 
ção batista como tal tem alguma ex 
pertêncio no campo da pagistôência no 
cial nos pastores? Temos Udo tnovi- 
mentos, atos e procwtimentos LWolados, 
De lgrejas, individuos ou juntas estas 
dumis, A decominação mesmo tuinoa 
fez nda nesse terreno, A Bíblia diz 
que devemos pratlenr a beneficância, 
esposialmento pntro “es domésticos da 
fe" o chega wu dizer que se não o fl= 
sermos É porque somos és dm 
Tê que propilamos possuir. 

Beneficência é fuvor. X graça É dá- 
diva. Nstamos proctos a dar mem 
er" Do quando em quis tv 
falir do obireiros que no deram à Si 

BEMEFIGÊNGIA 

Igreja do Pião, organimada em 2% de 
dezembro de IM. com 59 membros, 
independente desde LONE, br fez o pedi- 
do de imelusão na cooperação daw Igro= 
sas do Campo em 124" (Subsídios Pa- 
rm a História ilus Halinias do Campo 

Consta da Ata nº 3, de 4 de malo 
de 1993, Invrada pelo Secretário Fido- 
lin Mornios, o soguinte: “A seguir o 
Pastor Fioretino Perreira [ex a leitu- 
ro de uma ciria da Tereja Batista To=- 
dependente do Pião, na qual a mesma 
podia a sun jnclgaão no selo das Tgre- 
jus que fizem parte da Associação. De- 
pois de Enlarem cobro 6 nssunto ou pas- 
tores geforino Neto, Jopgquim Lema, 
Florentino Ferreira 0 6 Dr, À B. Chria- 
He, famendo todos certas explicações 
necessárias, fo! resolvido por prúpústa 
aprovada e votada que o dito podido 
fbsse entregue à Comissão de Negó- 
dos Acidemtnis” (Atas da Convenção 
tg scores Página 20, 19M, 

No parecer da Comissão de Negócios 
Acidentnis o assunto aparece no item 
e “Aconselhamos que a Associação 
seeite o podido da Igreju no Pio pa- 
ro o sum admissão Do solo das Egrojns 
Unidna à esta Assodação: e sé por- 
ventura houver qualquer dúvida entre 

esta Po à em Aparecida, que ambas 
pombinem entre si da melhor forma 

possível” (Atas da Convenção Batista 
Fluminense, Página 211, 194, €. P. Ho. 
Lavroy a referida Ata o Pastor Pidelia 

Mormos po dia 6 de malo de 1024; In 
tegravam qo referida Combisão os ge- 
guintes pastores; Florentino Ferreira, 
Minbos) Avelimo de Eousa, Alberto Por 

tella, Bomifino de Mello e Bertolino 

Gomes. 

Cut euriosidade digna de registro 
entre ún Ierejia organizados pela po- 

tigm Missão Batista do Ro em terras 
fluminenses fol fd que marcou O apa 
recimento da Igreja Batista de Paraí- 
ba do Sul, à 6º Igreja ocgantzada em 
todo o Estado, A Terejá, em conoilo 
que contou com a participação dos ir- 
mãos W. EB. Bagby, J. J. 'Taslor, 
8. L. Ginsburg é A. P. Campos era, 
no pelsefpio, um pgrúpo fsperslónicto 
do conotações metodistna. Na vispere 
de eua organização todos Gs crentes 
forum tmtinados e o irmão Antônio 
Tijeira Pomseca foi eleito para q seu 
pastorado 

ide) FASTOR FLORENTINO FEER- 
REINA — HM ANOS — “Triços 
bingráficos de autoria do Pastor 
Ebenézer Gomes Cavalcanti, pu- 
bicadoa com O JORNAL BATISTA 
de 20-5-1973. 

em é que estão hoje padecendo necess!- 
dadia. de » denominação não nocedar 
poa eee problema do amparo epolal 
fuqueles que viveram para no Cuusa, há 
do enfrentar, num futuro nho qto 
longe, situações vexatórias que q come 
prometerão no contexto social de meti 
pontesmunto criativo, 

É hora de dirigirmos, como Ehemami- 
nação, nossa atenção para a bemefl- 
cbêncio. Dovemos codastror em todo O 

pais nono obreiros que estão inativos 
e lrmos em socorro de dunh mecenaidas 
des básicas Devimos estar aptos, lt 
olive, para atender a climores mol= 
dentais que surgem mesmo daqueles 
que euho ativos e que enfrentam mos 
mentos difteria no que concerne wu fl- 
FLELFRÇaM, 

Guadde a Ellbilia cy que mem o junto 
nem a sum descendência pode mendigar 
o pão, eln cntá consagrando o qrinol- 
plo cia ceeobiémraélaedo Jrirrniotamo aque hestho 
inocilou no coráção do crente E 6 
grande apóstolo Tiago mestra a efl- 
cácia da prática dose princípio. 

Eu diria que » Denominação já pos 
guia dolrmentrutura para cuidar desta 
bendita emma. Que sum JUBEN, no 
tempo próprio, se transforme no ins 
truento de suprimento dinssas novos= 
nidades e no agente ouvidor desses cla- 
mores, 

[= O DENTE DE SHERWOOD 

Sherwood Wit, é um tipo mutto ari- 
etnal. Uma personalidade formmeda. Ta 
gringo muito simpático. Na Escola Pa- 
ra Esvritores Evangélicos, que fol um 
dios verdadeiros qucesos NO Programa 
da Crumida Evangelistioa Billy Gra- 
ham Grande-Fio, semana de contertn- 
clas cipoctalisudams qui nos deu um Un= 
do diploma, assinando por Blly Gra- 
ham, é pelo Qual, Mário Barreto Fran= 
ca, como Sherwood brihóoul Bum pri- 
meira palestra fo! um verdadeiro cur- 
so Abriu oa horteontes. Comunico 
grande. O tema: “As Palavras”, Quar= 
ta-felra, à de outubro, 9hdimin. O ho- 
meriinho, que só não é um fimeronhão 
no tamarsiho, Brilho mesmo, Tamatiho 

não é documento, O homem se derra- 
mou, Deu todo o segredo. Até o salto- 
«de-bando do gato da fábula, que não 
queria ser comido pela onça Baudou, 
fez a “captatio benevoloentine”, é mati= 
dou o verbo, 

Palando do significado das palavras, 
no seu uia clicar, Sherwood Wilrt Jol 
sementdo comesitos que por el sô co- 
rise O que Pol a sua magistral pa- 
Jesira, Apresentamos algures desses con= 
écitos, que conseguimos pegar, SÃO ver- 
dndelras frases célebres Vala a pena 
os ssgritores e os pregudores seguirem 
estos conceitos: 

1. Enquonto houver gente, haverá 
Mteratura 

ts Palivra é vida. 

3. Faliyros podem até mutar; mas 
podem trazer a vida real. 

4. Júgue ss palavras, comimique U 
pensamento de Dea. 

A púlavra não passa. 

ES [o n u No principio era à palivro. 

Veja o vutor do “alúgao": veja o 
valor de um grito de guerra, como 
na Segunda Giutrra Mundial: 
TEntorquemos o Eeisr”, 

-À a 

8. Tela Os pensamentos, 
que-0s: 

E curmuni- 

o. Não crie loBlas: comunique-us; 
elns fervilham em toda parte. 

0. Beja a vos, a comunicar à jua de 
Deus: 

LH. O Diabo gomimes lixa, 

13. '“Criz palavra; 

cia tido. 
o dicionário não 

ARTEILERES EMALHÇA, 

BRASILEIMA 

FASTOR EBENEZER É. JAMIL 

13. &4 língua é viva 

M. Use palavras curtas é fáceis, 

15. Escreva diferente; seja vocÊ mts- 
mo: tenha ses esto; ube uma 
einonimia apropriada, contida, 
conforme o mundo cultural, 

18, Não há nada novo; mas há sem- 
pre um jeito novo de comtinicar o 
velho, 

17. Ponha à personalidade no estilo. 

IB. Redator, não tire n persónalidade 
do wutor: não mate O eu do co- 
muntesdor. 

LD. Use oa verbos; vzs do vos ativa; 
diminia q falta de ução, os sd- 
vérbioa, e n ndjetivação Noreante, 

»y. Ponha & vida no esertrer. 

E ixo ni 

Mas, é o dente de Ehervood? Ah! 
E uma história engraçada | Não é proi- 
bido contar, Ele a contou po cursinho, 
e pormitio espalhar... 

Foi sesím: No Maracanh, caiu um 
dente do Bherwood Wir. El fot Jogo 
ao gabinete dentário, O dentista, e sum 

equipe, eram crentes. Ele falig da 
grinde Cruzada Evangriistica Billy 
Graham CGrande-Hio, Fala do eepetá- 
culo de fé que estara sendo a Crutado; 
as bénçõos que Deys estava dorraman- 

do no Hio de Janeiro, no Maracanã. 
Todos gostaram de ouvi-lo, no seú co- 
tuslasmo. E todos ali disseram; Nós 
gostamos muito de Billy Graham. Nês 
alusthos Este hovean de Deus 

Na hora de pagar, disso o denitisia n 
Sherwood Wirt; Não! Para o Bill 
Graham, tudo é de gráça. 

Sherwood Wiri ficou encantado. Es 
th palavra o focou. E-cle disse quo es 
ge poro maravilhoso da Guninabara 
ganbou mais um ponto no ses comoriha, 

Sherwçod Wirt é um grande escritor 
norte-americano. Ee é o editor da rê- 

vita DECIBIOKN, revisto [nmosiaima 
Está entre es melhores do mundo, 

Sberwbod não me conhece, Nem m- 

be o quanto dele Tec em mim, nesta 

Escola Para Estores Evangélicos. 
Apreciamos muito a pessoa de Ehe- 

ráool Wirt. “Parei” no génio. E pela 
história do seu dente, que achou de 
colr no Mardcanã cminca mais o E 

quesertil. 

TESTE BIBLICO H.º 11 

fjual é o único profeia que é cllado it nos estritos de outro 
profela? 

Em Betânia, Jesus jaoton em cosa de quem? 

Que livro da Biblia começa com a frase: “Peso de Nínive"? 

Quem foi José, chamado Rartabós, que tinha por sobrenome o Justo? —— 

quado é o outro pome dado no givro de Ecledantes? 

A quem Pedro dedicou a eua Primeira Epistola? 

Em que berra morreu Molsés? 

Quando foi chamado de bom Mestre pelo moço vico, o que Jesus disse? 

RESPOSTAS DO TESTE ANTERIOR 

Entre as muitas letras encontramos os livros! Amós, Ageu, Gênesis, Exo- 
do, Esdras, Provérbios, Habacuque, Denteronómis, Mute, Naum, Chélas e 
Jeremias, 

Mesponda à Pomeira a bmprimir Bíblias no Brad, o bela as nivusas res- 
postas no próximo número Se ns suas coniferirem com de nossas Fique 
certo de que já estará seguindo para você, pelo Correto, um lHrrelo de 
grande aceitação: A BINLIA-MIRIM IMPRENSA KRIBLICA BRRASILEI- 
A, BÍBLIAS PARA O POVO! Uma organização Batista para a impressão 
e divulgação da Eíblia. R. Paulo Fernandes, M — Praça da Mandelra — 
Fono; 2564-008 Calxa Postal Do, FO O — 0.000 — Rh — GH 

+++ 
Aos batistas de todo o Brasil, pedimos orações em favor da V SEMANA DA 
BÍBLIA NO CENTRO DA GUANARARA 

Za Tide dezembro na Praçi Tiradentes 

O EVANGELISMO DE RUA NÃO ESTA ULTRAPASSADO! 

No: próximo número publicaremos o trabalho vitorioso no concurso 
patrocinado por esta seção, que teve como tema “Reconciliação Por Melo 
de Cristo”, lit 1hy 



Na flagrante da emquerda para diredtz: Parior Manoel Corrka da Corta, Profa. Lucy 
fençahes Guimarãos — Mitttanária cm Portugal, a Fastores Almir dos Banha Dom 

cover e Wuatdomyr Ayres de Oliveira. 

Estas igrejas reslizmaram em conjun- 
ta, nos dias 5 a i2 de julho última, 
um excrtente instituto de inverno cujo 
lema bol: “Falsa e mão te eales”, Por 
moivo de poepodação, as reuniões st 
realizam Do prádio de ejucação re- 
dia dh Primeta lerejo. e formm 
trajados às seguintes assuntos: 1. Bus 
mário do Evangelismo, pelo paslor 

Waldemir Aires de Olis=ira, 2. Paixão 

pelas Almas, cof prejetor foi o pastor 
De. Manos] Corrêa da Cota: 3. Pa- 
lesiras para O Adnlescentes pela (be 

risiá Maria A. TYargãs. Excelentes reu-= 

nice, excetontes estudos No última 
pólio a mica estimada mizlobária em 
Griugal Srta. Ley Gonçalve Gul- 

muardis visitou-nos o próleria qt] qee- 

lestra sobre O msso trabalho em Por- 
fupai. 

“Todas as Doites o Pastor Abnir 8. 
Gonçalves apresentoy proveitoso me- 
ditações Poram também exibidos al- 

guns fllmes sobra missões é crangelizas 
Cai, 

NOITE DA MÚSICA SACRA 

Quarteto “trgredo da 
narmonia 

A Primeira Igtejs Batista em Inhaú- 
na Acaba de comemorar condignamen- 

te O peu 41º quo de atividades na meE- 

mu data consagrada co “Lin da Pú- 
tia”, fesridada quê colmininm 

com o batismo de 20 pessoas decididas, 

Prrtanto, mestas quatro digados de 
tnterdo trabalho, a lgreia está inceéiy- 

tirando bquetes que são vocêicionados 
pára & música sacra, intetativa toma 
ds tesde O ADO puesado quando, num 
eslorço colMivo, consegui adquirir um 

poderno órgão eletrônico, culo ipatri- 

mento tem sido uma bênção sob p óri= 
entáção da Professóra Debom de Oll- 
veia setsorádi pela irmã Cine 
Alberto João, 

Add doapuie, Do próximo dia 28 de 
outubro, O majestoso templo da ma 

Pr. Jepubrio em Iommi, vol abrir 
suas portas para receber a todos quarns 
“is foram ciêmvidados pari participar 
do Cuito de Ação de Ciriiças, em co- 

Exemoração do terceiro pntversário do 
Quarteto “Segredo da Harmonia”. 

Préesigando tão auspielnão pomlt- 

cimento festivo, estarão presentes 

Pr. Pelicinpno Amaral e & cantora Der- 
Ir Araujo Líma, incluetvo o Quarteto 

“Alvorade” da 2º 7.B.º de Inbiúnm é 
o Comjúnio Pestival, da 1.B. da Pa- 
vruna. 

Eerh orodors oficial o Pr. José Alves 

Barbosa, cbreiro velias do Pr, Wal 

ASSOCIAÇÃO BATISTA SUBURBANA FLUMINENSE 

UM ENCONTRO MEMORÁVEL 

CONVOCAÇÃO 

PARAÍBA 
IGREJA BATISTA 

DO PILAR 

A Tgtoja Batista do Pilar, no Estado 
da Pormba, teve a honra de conea- 
rar mato um dos sotis membros para 
q Dincóotnto, Trata-se do possi pinado 
irmão Sugtósio Batinta do Nascimento 
O conollio Mc assim cornstitulda: Pros 
mdente, Rev. Cornélio Avelino Gantos; 
Examinador, Rev. Orlando de Oliveira 
Santos; Oração Consagratória Difcgno 
Benjamim Monteiro da Bllve. Diante 
de grande asstatôncia, no Templo da 
Igreja de Pilar, o nosso irmão consa- 
grando ao houve com inabalável) cum- 
vicção nas nossps doutritas, é nas hon- 
rosas obrigmções de um verdadeiro 
Diácono Batista, 

O irmão Suetônio é Ofleia] das For- 
cha Armadas, crente ecincero, pal de 
fomítia exemplar e bom emigo, Dese- 

Jamis que ele no Ido dos nossos mais 
velhos Diáconos realizo um trabalho 
para a CHóra de Dúus 

Fisóram parte do Conella 4 sepuúlns 
dês Diaconos: Benjamim Monteiro da 
Silva, Jonquim Felipe de Oliveira, Ma- 
nor] Rodrigues, José Monteiro da Ella, 
Hernaoi Domingos Cocélho e agora, 

Euetânio Bautista do Nascimento, 

Pr. Cornélio Avelino Gantes 

SÃO PAULO 

NOVO PASTORADO 
Nome tarelo, opós muitos lytas e 

rações so alegro ajpóra Com à regpõs- 

ta de Deus, que noz enviou um pastor, 

Trata-se do jovem obreiro Pastor Men- 
des Perretra Rosa: vindo do setor 
tqubriilhós, 

à cerimônia de posse pralizou-se em 

nosso. templo po dia 35 de maio do 

corrente ano &s 20h., na quel compa- 
receram vários pastorés de alguns se- 

tores vizinhos, 

Fe crador olteiai ma conião, o Pas- 
tor Jamil Nassar, Pastor da Igreja Ba- 
tisia de Ponte Grande de Gumulhos, 
Vire-Prestdente daquele setor, é Becre- 
tário de Promoção da Ordem dos Pas- 
tures Batistas do Estado de Bão Paulo. 
A “ração de posçe foi feita pelo Pas- 
tor Geraldo Genechal, Pastor da Pri- 
me.rm Igreja Batista de Guarulhos, A 
av cnidade fol pbribantado com viú- 
ros número especiais pelo Quarteto 
Aruitos de Cristo, da Igroja Batista 

de Ponte Grande de Guarulhos e pelo 
Cural da Tareja Batistá Monte Blão 

Ti da Penha, cegido pola timão Mi- 
riam Malafaia 

Agora cem nova fase, juntamente com 

O nosso pastor, desejimos sorvir mes 

lhos na obra do Senhor 

frido Monteiro que dirigirá toda a pros 
Eremáção daquele dia, que será tha- 
numda m “Noite da Música Soc”, 

No Magrante que (uitra eta nota, 

venia os componentes do Quarteto 

“Segredo da Harmomsu": Aprigis Ed 
mundo da Silva, Job Barros Filho, 
Elins Siquelra Deal e Lourival Layroas 
no da Silva. 

Nota do Pe, Jd. Marcolino Loito 

Ficam convocados todos us batistas da Associação Batista Suburbana Fluminense para o EN- 
CONTRO MEMORIAL que será realizado no dia 19 do corrente, às 19h30mim, no templo da Pri- 
meira Igreja Batista de Nova Iguaçu (Rua Coronel Francisco Soares, 472) que marcará a despedida 
do casal Pastor Francisco António de Souza e DD, Múrcia de Souza Venturini que segue para as Mhas portu- 
gucsas como missionários da Junta de Missões Estrangeiras da Convenção Batista Brasileim. Pre- 
gará, ma ocasião, o Pastor José dos Reis Pereira, Presidente da 4. M. E. 

Serão empossados, ma oportunidade, os Presidentes da Associação Batista Suburbana Flmni- 
nense, Pastor Osvaldo Sonres, é da Ordem dos Ministros, Pastor Geraldo Gomes, As Unides Mascu- 
lina Missionária (Aldicl Duarte) e Feminina Missionária (Ruth Vieira), homenagenrão o casal cin nome 
dos homens e das mulheres da região suburbana. 

Nos Iguaça, 2 de outabro de 1974, 
Pastor Iraçy Marcelino 

BRASIL 
BAHIA 

O CASAL KIRK DEIXA O CAMPO BAIANO 

O cosa) Kirk o sua tha, 

Fo com pende surpresa que o came 
po Biano pomoy conhecimento da aal- 

da do nosso Estado, deste palotoso ci= 

sal de cobbelrõa, Depots de górar os 

mermedos férias na outra América, 

houve vma consulta da JUKERP a fim 

de que o Pastór Jomes Kirk [mese ns- 

Mimir o impordante cargo na Coma Pu- 

blicadora Batista. Depóis de muito orar 

e mesmo tom o corição transbordando 
de vontade de fear nã boa Lerra, des- 

cobriu este dedicado casal, ser da von= 

tudo de Denis a transferência para O 
mu do paia 

U campo Satáro rende um preito de 
gratidão à Teus port ter trmsdo mê 

Hôs estes Seia servos, 4 candura de 
D. Max fleirá eternamente toarcadoa 
em todos gús. A presença firme é mar- 
cante dó Pr, Jamês Kirk morá sempre 
lainbrado nas homes -difigelo que atra- 

vesearimnos “Teghos pléna convicção de 

quo [ires tem os seus platds e sô me- 
reinos Jelizes so à Ele hos mibmeter- 
mos como servos obedientes. E Pol i=- 
to que Jem o casal Kirk, O campo 

Balino está num misto de alegria 
tristeza. De alegria, par sabermos que 
na C.P.B. continuari o Pastor Kirk 

servir no sou Benhor e Mestre com 

Fidelidade, dando o melhor dos ess 
Ententos. Porquo lá oq cão remo de 
Evus está stndo alargado e d obra de 

PARANÁ 

PASTORES FAZEM CURSO E RETIRO 

a 
a "a 

demos Cristo sibiamente realizada pe- 
los seus servos De tristeza, porque vi- 
mod entr do noso contivio, um pastor, 

um servo, dim amigo, e sobrttudo um 
crente, E com à saida de D. Max per- 
demos uma conselheira, um cixemplá de 
mulher realmente cremtr, uma santa 

mulher de Deus, É consolo pára todos 
ds Bútistas da Bahia saber que os Kirk 
estarão ná Gusnabara só em corpo e 
Em Ação mas O coração continmará na 
Bahia terra que aprenderam & mnar 

4 Assoeinção Batista Baiana na pre- 
sidência do Ps, Epaminondas Bastos, 
promova nó dia 30 de julho uma fes 

ta de despedida do com] Jamêés é Max 
Kirk Mo andar duperior do prédio da 
Junta Extcullma, com um número €X- 

pressivo de pastores líderes, amigos é 

crénites tm geral, Pol prestada dra elii- 

gela homenagem, quando cuvímos as 

palavras do despedida de-te simpático 
cneal de missonaáriga. Lembranças fo- 

ro entregues como demoncicação de 
reconhecimento e logó após a reunião 
tod servido um súiborom lanche. 

A fossa coração & pam que Deus 

atrenços rica e pesbermamente Os seus 
servos no novo campo de clividades e 

que ==Jam Já tão humildes e eficimites 
cómo foram entre nós, porá q glória de 

desta Cristo nosso Senhor e Mestre E 
quem devemos todo louvor e riúria 

Flagrante dos pastores. presenisa ad Retiro é do Curto de Atualização Tealôgica 

Certa de 505 dos obreiros dó campo Parananmie participaram do Retiro e 
do Curso de Atualização Teológica, malizidos em conjunto nas dependências do 
Seminário Teológico Batista do Paraná. nos dias 2) de Julho a 2 de Agosto, em 
Curitiba, 

Dos 35 obreiros matricundos, 42 receberam O certificado de frequência. Crims 
tiveram frequência de 100%, Houve 13 sessões Os preletores foram Pastor 
Rubens Lopes (fundador da Ordem Paranachee), Pastor Darer Dusilek, Dr 
Richard Plampin, ceitor do seminário, Dr, Wilam Damon, Pastor Juão Qarcis, 
Pastor David Doonan, Pastor Avelino Ferreira, Secretário-Executivo do campo, 
& Profº, Carolyh Plampir 

DE DE PRESENTE UMA ASSINATURA 

D'O JORNAL BATISTA 



o 
da É 
POVO DE DEUS 

SUBLIME MISSÃO: BÍBLIAS PARA 
PARTICIPA DA 

o Povo! 

CILIAÇÃO: 

Enero Evangélica Congregacional de 
— BOM; Joel dos Santos Cb- 

ori MO 10,00, Sebasiião Marcos 
Faria — GB 50,00; lgreja Batista do Bu- 
burbana — GB 400; Igreja Batista 
Ararigunta — ES 32,00; Elias Rodri- 
gue Filho — PR 1000; Joe Luis da 
Silva — MG 500; legreja Bausta de 
Tuuá — CD 58700; Jorge de Camargo 
Pr. GB 10,00: José Francisco da 

Silva — GB 300: Emilia Sicchmam — 
BO MOO; Lejes Pedro dos Santos — 
EP Boy): Igreja Balista de Monjolinho 
— CUM 10000; Multiplic 8/4 — 
6250; Asociação Batísin da Baixada 
Buntista — EP 42000: José Luis da 

Silva — MG 5,00; Fiariano Nascimins 
to Borges — GO 50,00: Igréla Batista 
de Tagá — GH 614,0: Artur Maria 
CGular — GB M,00; Iracema Antunes 
Guimarães — CB 10,00; Laúra Maria 
G. Mestra — GE 1000; Salto O. 

Moreira — GA 1000: Marta Lira O. 
Moreira — GE 1,00: Elda slm — 

PA SO: abrão Pinheiro Barros — EP 
mo; Edith Sucupira Barro = BP 
DIDO: Escols Bntista de Vas Lobo — 

GB lá.5M755).: irréja Batista do Pr 
nhetro — 10,00: Egreta Batista do Fa- 
to! — TGDO: Igreta Batista de Catu 1º 
— 7850. lzreja Batista de Itaberaba 
— 6000; Igreja Batista de Tlapagipe 
— LOGO; Trreja Batista de Proclama- 
ção — Tod): Ivone Paranhos — 10,00: 

L* Igreja Batista do Gama — Mm: 
Igreja Batista de Bom Retiro — Z3,00: 
lerejs Emniista de Botafogo — 34,00: 

lereja Buticia de Rocha Miranda — 
200: igreja Huatésta da Penha Lt — 

20,00: igreja Batista de Vista Alegre 

-— J000+ Trreia Batista de São Frab- 

cisco — 500: lereja Batista de Botsfo- 
E — 000; Igreta Batista Memorial 
ca Tua — 1000: Egreja Eutista 1º 

do Eb de Janeiro — 10000: Igreia 

Batista da Fontinha 1500: 2º Igreja 
Batima de Campos — 00: 4º Trre- 

ja Batista de laperuna — Mú: 
2* Igreja Batista ds Campos 
— 20,0); Igreja Batista de Cabo Fry 

— 4d, Inveja Batísia de Campo 
Leal — 110,00: Igreja Batista do Nova 
Suiça — 12840: Igréla Batista de São 
José do Rio Preto — 18450: 2º Tgrein 

Batista de Campos — 2000: Ixreia BHa- 
sa de Mente alegre — 400): 14 
Igreja Batixia de Belo Horizonte — 
S000; 2º Tureja Batista de Juiz de Fo- 

ra — 500: Terela Batista de São Qw- 

ruido — 2000: Florinno Pilzzr — 3,00; 
Igreja Batista de Miterd Canoas — 

90,00; Igreja Entista Ferreira — 20 80; 

Igreja Batista Boss Novas — Cap, — 

140/00; Tarefa per Central Jardins 
Tremembe — 60,00; 1.º Egroja Batista 
Húngara — M00; Igreja Batista Jal 
dim Casqueiro — 120,00; Igreja Ba- 
tinta de Cuarmeaçes — 64,50; Igreja 

dista de Araraquara — MOD; 
Igreja Batista Betel — 2,00: Igreja 
Hatista Vila Cutúça — 150,00; Igreja - 
Butisia Vila Salete — 50,00: Igreja Ba- 
tieta do Campo Eré — 00/00; 24 Igreja 
Batista Pelra de Santini — TAM: 
Igreja Batista Ubatã — 50,00: Igreta 
Bitinta Almedina — 3/00: Igreja Ha- 
tista Nova Canal — 2500, Igreja Ba- 
tista Thitupã — 41,50; Igreja Palito 
Tbiratata — 23,75; 1.º Igreja Batista de 
Lucas — 100,00: Teroja Bativta do Cams 
po Grande — 6,00; Igreja Batista da 
Foitinha — 1500; Igreja Batista Me- 
mortal da Tijtei — 141,00: Igreja Ba- 
tda de Bom Retiro — 60,00; Igrejá 
Batista do 8. Prançisoo Xavier EGFM 
— EO: Igrela Batista de Vista Alegre 
-— "MIO: Igreja Batista da Pontinha — 
15,00; Lº Igreja Batista da Penha — 
20,00: Igreja Batista Suburbana — 
20,00: Tgreja Batista de Bafogo — 

60,00; Lgrvja Teánio BRAS; 2º Igres 

ja Entista de Cimpos — 153,00: Igre- 
ja Entista Liberânde — 3200: Igreja 
Batista Centenário de Caxias — 55,85: 
lereja Batista Memorial de Ttnlm — 
2805; 1º Igreja Batista Fragoso — 
100,00; Jereja Batista Corinha — MAN: 

2º Igreja Batista Jtaperioa — do: 

Igreja Batista Rio Bonito — 5th,00: 
2* Jerojá Balinta São Fidélia 80,00: 
jereto Batista Aperibé — 4800: Igre- 
ja Batista Sodrelândia — 50,00; 1% 
lereja Butista Prpoqáia — M,00: Igrt- 

ta Batista Travessão de Campo = 
To); 1.º Tareia Batista de Belo Hori- 
ponte — 48072: Igroia Batista Bão Ge- 
raldo BODO; 2º Egrejá Batista Tod- 

flo Otoni — 7410: Igreja Batizia Edo 

João Manteninha — 5140: Igreja Ba- 
sta São CGebriel — 200: Trreja Ha- 

tísia Calvário — 000: Igreia Baiiria 
Monte das Oliveiras — 5500: Jonta 
da Conv. Fardi-Amapá — 75495: lgré- 
ja Batida da Torre — 25,00; lIerejh 
Batista de Ilhrtas Concórdia — 

20,00: Igreja Batista Mazmró da Matú 
1000: Igreja Batista Concórdia — 

20): Ixreja Batista de Ciriá — 150,00: 
igreja Entista de Farrópiha — 1.0; 

lereta Bautista de Niterói — 10,00: 
iereja Batista de Hto Grande Ta dO: 

Tgreja Batista Maruim — 250: 14 

leréja Bátísia de Aracaju 20: 
lereja Batista em Estância — 31,00; 
Igreja Batista em daparatubo — 81,50: 
Jerejá Butista em Muriim — 41,00; 
dereja Batisto em Propriá — 54,00. 

IMPRENSA BIBLICA BRASILEIRA, BÍBLIAS PARA O POVO! 

Uma organização cmg para impressão e divulgação da Ríblia. 
R. Paulo Fernandes, — Praça da Bandeiro — Fone; 2604-0332 

Caixa Postal 320 — o 0 — 20.000 — Rio — GB. 

A PIONEIRA A IMPRIMIR BÍBLIAS NO BRASIL! 

Segunda ua 

TERCEIRA CARAVANA À 
ALIANÇA BATISTA MUNDIAL 

LIDERADA PELO 
PASTOR ANDRE PETICOY 

XI Congresso -— Miami — 

— XI Congresso 

8 A 13 DE JULHO DE 1975 

VANTAJOSA E ECONÔMICA OPORTUNIDADE DE CO- 
NHECER TODA A EUROPA, MOSCOU E TERRA SANTA. 
TRES ROTEIROS A SUA ESCOLHA. 

EXAMINE VANTAGENS E CONDIÇÕES, 

NUM Eita CONJUNTO TODOS LUCRAREMOS. 

1965 

Tóquio — 1970 

— Estocolmo — Suécia 

UNO Er RED BÁUIEO e E 
FONES: 32-454 E 93-3880 

"Mas nossa cidado está nos céus, 
dono ag csporamo o Bnlvador, 
o Senhor Joss Cristo” PA. d:00h, 

Nascido om 2/7/1885, na cidade de 
&ão Cibho, Vila Real, Portugal, JORE 
FERNANDES PINTO, complctaria 89 
anos de existência este ano, dos equal 
62 como servo do Senhor, e trabalhos 
dor incansável na Senta do Mestre. 
Converteu-se no Evangelho ga Priimei- 
va Téceja Butisia de natos, SP, péla 
palaçro de João Dive, e Do dia de seu 
batinmo form batizados tnrabém sum 
esposa, sua cunhada e aum sogra, pelo 
pastor da Tgreda, Edward. Tudo fu- 
sendo desde esse dia para que seus dez 
filtios é demais parentes tomassem q 
mesmo decisão Influemelaram muito 
sobre eusea irmãos as visitas evangpeli- 
sndoria cas irmãs Felicidade Cordeiro 
e Anna Ribeiro da Igreja roferida, 

Por motivo de mudança de domicilio 
fes parte das seguintes igrejas, onde 
exerceu os cargos de diácono e tesoa- 
retro, durante todo o tempo, em cuja 
mordomia sentia-se plenamento inte- 
grado: Primiehm Tgreja de Bantoo — 
SP, th 1092: Tgraja do Engenho do 
Dentro — CB, até L040; Tyreja de Ple- 
dade — GB, até 1943: Primetro igreta 
de Santa Cruz — GB mé 1056. Na 
muloria dessas igrejas fol ao mesmo 
tempo vioesmoderador, e em todas clas 

evangelista prolesor, pregador no jir= 
-Hivre, em congregações, hospitais, pres 
sídics, asilos à tabtos uiros onde. era 
periniticda & eua qurticipação 

De 1960 à data de sbm fuiscimento, 
em Mi/L74, pertenceu à Igreja Cintral 
de Santa Cruz, GB, para onde se trans- 
feriu, imntivido por dim novo trábalho 

paquela jocalidade, e por Inaistentes 

convites de obreiros daquela igreja. 

Pol um dos HH membros responsóveis 
polá fundação da Igreja de Plodade, 
GE Por aúa indicação an Primeira 
Igroja de Bania Cruz adquiriu o terre 

nO da sia mlual sede, na qua Felipe 

Cardoso, e ninda por dua sugestão | 
Igreja Central de Banta Cruz votou a 

campanha pura a construção de semi 
Boro Lormpho, 

Das metas que se propôs coopérar 
com wu lgreta Centro) de Santa Crúk 
duas pelo meérem gostaria de ter pre- 

senciado; a cóncicução da sm nóvo 

ternplo e a criação de um masistêneia 

social Agasalhava em Se coração, por 
isso, uma ajuda financeira bastante 
expressivo para a construção do tem-= 

plo, q que serda possível com a venda 
do ses sitio adoquicido com grande das 

ertiieto, há do anos, e trabalhado enm 
celorço tastante penoso durinho desns 

três décadas, Esse ijdenliamo, entretan- 
to, não terminou dl, tm tez que a 
limão Maria, eua esposa cóltcando em 

sou coração o comprimento demo pro- 

gósito já resolveu dnvidar todos os es= 

CONSAGRAÇÃO 
AO SANTO MINISTÉRIO 
A Jereja Batista Vim Jardia tem tp 

honra de conviiar os Pastores parú 

fornarom o Concílio para dxame e cone 
smmpração. do ey Vice-Moderador, 

EMACTA DE ALMEIDA vo Ministório 
dn Palivia 

A eolendinde terá ligar no dia 18 de 
Hovembro, ds IWMbd4Smin, na Rus Sa- 
papdava, 6 Fla Járdim, Rio da Pra- 
ta, Campo Chande, GH. 

À posso será no dia MMA, da di, 

de dlguêm tiver qualquer dentição 
quanto & conduta moral do esmeudiciate 
corrospandasar com o Pastor Rrauúlino 
José Wir. 

Braulino Jogá Vieira 

Emetor Interino 

AGRADECIMENTO 

Aurelina Pereira de Olivelry e dr= 
mãos, Lila de Oliveira Andrade o Tl 
lho, Edvntão Peérmaides de Olivelm q 
filma, Artuxermos q LMibora Barboen e 
filhos, Jomaphat Martine de Olivetra, 
viúva, drómboa, cunhados, sobrinhos e 
demais parentes do inosquecive] Etroch 
Martina de cMivotra, convocado À qre- 
setbça de Deus em tb do apeto prós 
imo pasado, agradecem as múnifes- 
tações de solidirimiado roceblcdna, o de 
um modo capecial do Pastor Silvino 
Piguelra Netto, que afisiou a certimá- 
pla Púnehrs, 

Bio de Janeiro, em 30 de setembro 
do 14. 

62 ANOS DE MORDOMIA 

forçõe, do Deus o permitir, para que 
aquela vontade soja consimada, som 
entretanto espuocer di mjuda ha mickies 
como foi também a vóniade do irmão 
Pernandes. 

Pot contemporineo de albuns Uderes 
bitistãs que deixaram marcas ga gua 
vida, principalmente Teco Bagby, do 
qual fot grando amigo » companhaiço 

constnnio nha pregações das proças o 
cougrogações da igreia, durante o pe- 
ciodo em que esse missionário w pastor 
trabalhou em Santos; Salomão Gins- 
bang a quem tovre o privilégio de hos- 

pedar várioa vezes em eua cima: Silas 
Botelho com quem teve à satisfação 
de. privar por mailto tempo: W. E. 
Entaminger do qual Ynha boas recor- 
dições e tantos quiros que fã ensoti= 

trarám trabalho evangélico na cidade 

JOSE CARREIRO 

Citar 
de noso 

Foi da vontade da 
Mansão Eterna, 

Ena, 

no -dia 2 
o irmão Diácono José Carreiro Sobrl- 
nho. No lugar denomimdo Candas no 

segundo distrito de Teresópolis havia 

uma Congregnção da Igreja Batista de 

Magr> Dude cleo se convertem é fol ba- 

fizado em 1920 polo saudoso João Bar- 
coto da Silen. Crente fervorteo, cia de- 

votado à evangelização pessoal. Bem Jur 

hospediaro os pastores dos quais fal 

empre amigo Fesidindo cinquenta 
qullfmetros. de mão brreja mão faltava 

à cessão, & cérimôniia da cela, Trans 

ferindo-se pará Campo Limpo fundou 
uma Congregação, onde o irmão One 

de Carvalho, hoje po qmaistério da 

Palavra, fol encaminhado s Cristã, Ca- 

jou=se (endo da primeira espósa três 
Elhos Sepdjo condado vo dinconato 

fol -gratide bênção nas lgrejas oie 
muito trabalhou Prrdendo sua compa- 

nhelra, contraiu novo matrimônio com 

a irmÃ Edith Barbosa, Era coniieido 
pela coômunidade qr “sei Curretro ho- 

mem de vajor”. Reslmento à Igreja é 
cs evangél! pd o estimavam, vendo ne- 

te multa sinceridade, temor, namilda-s 

de, plódade o pr Lça. No culto fúnebre 

falaram O pastores Azsis Cabral, du 

Egréja Botista do Barra do Imbul, Am- 
tonto Moreira Portes, do Tereja Batiato 

de Santos consolidado, dentre esses 
destacava José Nigro, 

Pol um crente de tal forma atuante 
que sempre demoristróu csar em pas 
com Deus, pois que viveu o cristianis- 
mo puro, peroalõo, histórico, primitivo 
e autêntico — aquele anunciado pelo 
seu Autor, 

Deixou cito filhos, netos e bisnetos, 
fem corpo foi sepultado no cemitério 
loca! e ao féreiro compareceram a 
ipreja o & seu pastor Gilson do Carmo 
Batista, que profiria dois serindes pa 
cemdência, um à noite e outro pela 
manhã, quando foram entosdos hits 
da preferência do irmão Fernandes, No 
comitério tivemos a palavra do ex-pas- 

tor cla Igreja, Ocário Vieira, que foi 
urdo por um número aprectável de 
pesadas não crentes, 

Costumava destucar textos bíblicos 
de grande importáricia para à evange- 

lização pessoal é para seu deleite, den- 
tre EssEs Lranhserevemos O que separou 

pra eva medilação dias antes de mia 
morte, que encima cutos notas 

que multi: posam testemithar do 
Salvador cómo elo fiz são b4 nbs 
ardentes rolos, 

Eliseu Fernamnão Pinto 

SOBRINHO 

Central, Antonio Geraldo Mendonca, da 
Larejn Batistas do Paralio e no cemi- 

terio falou o Pastor Emiron Martina 

Perreiro, da Primeira Igreja Batista de 

Teresópolis, onde o saudoso irmão era 
membro O extinto irmão nasceu no 
im 10/00 LOM município que 
aonto amou Acompanhado com O ch- 

mo crangelista Manoel Mendes, (hó- 

je Pastor de Mangaratiba) Mann! 
Carreiro e cuíros venciim distâncias, 

chuva e lama para levar as Bona No- 
tus do. Evutigelho ondo fosst mecéssa- 
Fio Viveu quarenta e cinco anos de 

rente, tormiundo-se também o cimse- 

hetro procurado pelos jovens e sduitos, 

Eesto 

Deus concedey o seu pedido de ver 
conciuiain q construção do edifinio de 
educação religiosa e dá casa pastoral, 
obra por que ele derramou multo suor é 
ihgrimas, Agradecemos a Deus, peia 
da vida exemplar, falando muito alto 

+ tu tesicmumbo de mermo fiel 

Bem-fiventurados os mortos 

desde cetro morrem no Senhor, 

que den guns 

mis trábalhos da sigáim." 

Que 

para 
Hiem cas obras E us 

Grande multidão erica em 

volta do iu Corpo, prestou a última 

homenagem er amando & lágrima da 

giudado Toternado no Hospital 5, Jo- 

id ele olha para sua espõea, cita [l- 
tim e para à Fagor é diz “ii estou 

ndo para O ci. Agora cle muloi-se, 
desearima no las ecelestin] op êspéem O 

la glortwmo da ressurreição quando 

entoarã com às remidis o pino trjuntal, 

Aim sous irmãos, trmãs, cunhados, sb 

prinhos e neilnhos nossos tolos de 

que usa dia possam revé-ho no céu pas 

rr uma jicnad PLerno. 

Pela Primeira Igreja Batista de Tere 
póqualia 

Bus 

Valdemira Andrmde 
téLrio Cr 

Ferreira. — Becre- 

SEMINÁRIO TEOLÓGICO BATISTA DO 
NORTE DO BRASIL 

Caixa Postal 221 — Recile — PE 

O Seminário oferece os seguintes cursos: 

TEOLOGIA 

Mestrado 

Escharel em Teologia 
Bacharel cm Ministério Cristão 

Bacharel com especialização em Educação Religiosa 
Médio 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Bacharel 

Bacharel com especialização em Música Sacra 

MÚSICA SACRA 

Bacharel 

Médio 

Os cursos funcionam tanto no fumo digmo como notumo, e o 

Seminário aceita alunos e almas nos vários cursos. Outras infor 

mações poderão ser solicitadas no Reitor do Seminário. 



TÓPICOS ESPARSOS 
À À a Dema du Aço a Mutilar Tesouros de Tnapiração 

provável que a 
teria 

“oa nossos tel tenha contar 
pi e dr Mi 

b gitimo, & 
e paconk çà E a 

N ] ee ] , 

opiniões o anlvitros, irmão no of 
“do seu pastor, in aasi a lápis as observações feltas e em casa, 
com uma tesourinha, 

dias depois aquele irmão enfermou. O pastor 104 visitáo, e 
demora pediu-lhe a pesando sic be ap 

foi, porém, a surpresa do pastor, ao ver uma Biblia toda emuti- 
e aii trechos cortados, tiras e tirinhas de papel a penderem 

O pastor pediu uma explicação e o temão doente explleou: 

F 4 

E ni — Irmão Pastor, o Sr. disse tantas vezes que este e aquele trecho 
pão tinham o mesmo valor que outros, é eu fui metendo a tesoura, & 

Não sabémos o que o pastor, a esta altura, sentiu: so vexame, sm» medo 

uma consciência acusadora, vu mésmo remorso... Ou não tória nen 
tádo cada? Vejamos agora o que se havia feito: pi “magníficos tesorias 
muriferos e intstimáreis da santa Palavra de Deus haviam sido mmiti- 
tados por uma tesoura de aço, 

sfru irmão, Você crê mesmo na Bíblia como a Palavra do Deus, 
toda ela, de capa a capa? Ou Você fam restrições? Gosto de ler os Eran- 
pelhos e olmervar como o Senhor Jesus amava o prestigiava as Escrituras 
do Velha Testamento, sem reservas o sem resirições. Na cóliveras quo 
entretere com os discípulos pela estrada para Emaús Ele lhes disse enfa- 
ticamente: “O néscios e tardos de coração para crerdes tudo o que os 
profetas disseram! Porventura não importava que o Cristo pudecesse estas 
colses e entrasse em ghória? E, começando por Mulsés, e por todos Ds 
profetas, explenu-lha o que db de acima em todas ad Escrituras” 

Clapias M:35-F7). 

O Senhor Jem crla na integridade das Escritiras: Eu também creio, 

Crea * pontio 

3. Husirações no Púlpito 

Que todo pregador cu orador sacro faz uso de ilustrações. Pude 
e devo usá-las, é claro. E se forem empregadas com habilidade, modéstia 
[ lg oia elas poderão enriquecer muito a mensagem proferida, desde 
que, vals nqui dizer, à Mustração seia resimento uma ilustração e não 
Teeto disfares ou devansio intelectual para os vurinies. Há pastores que 
abusam de ustraçõe, as quals, talmes, acabem nada ilustrando, Dada 
cclarecendo. O sesunto é interessante e digno de sério estudo em Em- 
tados de hbermentutica cu homilética Vamos aqui sugerir algumas dire. 
tiTEZ, para afodar, Primeiro, sejamos simples » claros em nossas Uusira- 
cõ= “São as facamos tão complexas e complicadas que venham a exigir 
Dora ilustração, nova explicação da ilustração, Em segundo lugar, se esti- 
Termos pos referindo a fajos realmente ncontecidos, que sejam eles rigo- 
rosamente verídicos sem exageros para mais cu para menos. Isto é 
muito importante. E possivel que o pregador, voando nas essa da imagl- 
nação, entxe supostos fatos cu pormenores que não estão no original, 
E absolutamente necessário que a Wustração seja verídica, salvo, é claro, 
quando se tratar de uma alegoria ou flgura por ele mesmo criada, para 
Duostrar, Hã múltos anos um dos posses jornais cvangélicoa (0 Exponor 
Cristão, sé te não engano) publicou um poderoso artigo de um ministro 
evangélico em que ele tratou do assunto, É cltou casos ocorridos, agra- 
dáveis e desagradáveis. Neste particular eu tive uma experiência singular: 
relate! Um tanto em pormenores, uma experiência que eu enfrentara 

numa das pequenas igrehis que visite! no E. Santo, Conte! isto em Pie. 
dade, aqui no Rio, já mil por 1948, talvez Qual não [ol a minha surpresa 
quando, no fim do culto, veto falar-me uma presada Irmã, para dizer-me 
& confirmar todo o que eu bavia dito, sílaba por sílaba, pois ela, naquele 

tempo, mocinha ainds, residira na casa onde ocorreram os fatos que citas, 
Tmazinem se eu tívemse aumentado, exagerado fetos, ou veleiindo algu- 
mas “plesda* de imaginação! Em terceiro lugar, evitemna, o imala qus- 
alvel, Dustrações do tipo piada, que gernimente fnzem o povo esquecer O 
serenão e lembrar só a ansdota para rir o rir. o esquecer o mermão, 

“Todos nós, pregadores, temos cometido alguns destes erros, Vamos 

ecrrigir-pos, vaDos fazer da nossa palevra no púlpito “o capacete da 
salvação, e * espada do Espirito, que é a palavra de Deus" CESênios 6:17). 

3. Grande Salvação “vers” Grande Perdição 

O Autor da Carta nos Hebreis nos adverte quasa no Infelo deses 
epístola com estas palavras candentes: “Por fuso convém atentarmos mais 
diligentemente para ns colzas que já temos ouvido, para que em tempo 
algum nós desviemos delas Polis se a palavra falada pelos anjos perma- 
neces firme, e toda transgressão e desobediência recobeu justa retribuição, 
como escaparemos nós, se desculdarmos de tÃo grande salvação? A quai, 
tendo sido Inlcisimente anmmelada pela Benhor, Ini=nos depobls confirmada 
pelos que a comrtram...” (Cap, Z2:1-D. 

E uma das mais impressionantes exortações cm advertências que encom - 
treme em tada e Pojsvro de Deus. onde o Apóstolo nok fulh de uma 
grande salvação, subentendendo claramente, eg eontexto,- que e» trata, 
também, de wma grande perdição. A perdição etema é uma tremenda 
residindo ntestuda mas páginas da Bíblia nem como é também procla. 
mada, sito é bom som, a existência de uma grande salvação, 

Crande salvação! Nestes dias de esultação elvica, em que a Pátria 
querida est celebrando o seu 182º amo de emancipação politica, amemos, 
sempre é cnda ves mois a Pátria querida, e preguemoslhe o evangelho 
nece mês da Pátria. Deus abençoe 04 igrejas evangélicas do Brasil que 
peste tempo estão pregando, evangelizando, divulgando o conhecimento 
da Biblia nas cidades, cs regiões distantes e nos mais invios rincões do 
nosso vasto território. Que o Senhor abentos à campanha Billy Oraham. 

no o Benhor a Pátria brasilvira, é que nós, os cristãos evangélicos, 
sejamos veiculos dessa bênção comunicando a mensaçera de verdado o da 
salvação a todo à poro brasileiro, 

ÚRACAO PARA A SEMANA 

| Abenços, Senhor, o tomo viver cotidiano mestem dins de exaltação 
e Que ás Tuna lerejas se eamerem ma abra grandiosa de anunciar o 
7 ic tm a man + trazendo o conhe- 
cimento da verdade nos corações de milhares e milhões de patrícios nossos 
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XL ASSEMBLÉIA DA CONVENÇÃO BAPTISTA 

Mais uma vez, os batishas portague- 
pes do reinicam em Asómbliia Com- 
venclonal, desta ves foi na eldade de 
Lisbon, durante om dizs 18 mm 10 de pe- 
tembro, no templo da II Tereia Bap- 
Lista, 

Muitos esperavam aq realização des- 
ta imagna Assembléia com grande cx 
poctatiha, dovido nos vérica problemas 
que deveriam ser estudados e debatl- 
dos: entre eles a eleição do novo pre- 
stdente, reestrutura do Semeador Bap- 
tista é Programa de Rádio, nprovação 
de relatórioa, regulamentos, Seminário 
Bapáista, eto 

Na sessão de aberturn, após as shu- 
dações da Igreja hospedeira, coguida 
das palavras do Presidente da Conven- 
ção, houve a participação dos Juvena, 
que com a sia abegria e entisiaamo 

contigiantes cantaram algans coros 
preparando os ouvintes pard a menza- 
gem que fm proferida pelo orador ofi- 
cial — Pastor Gunter Wieske, que é 
o Presidente da Comisião de Evange- 
lenção da Pederação Baptina Euro 
pólo. Homem simples, albgro e que cons 
seguia cooptar a simpatia e tombos, 

Guas Hiommagens foram eimplss, mas 

chelas do poder do Espirito do Senhor 
e veram de chcontro da nossas Noces- 

sidades espirituais, como povo evanigê- 

lco, Seu tema fot: “Que Povo Pode 
Deus Usar?" Afirmou que Deita pode 
uUssr dm povo que está prontó a ouvir 

à vom diria, disposto & cirregar as 
entras dos quiros E que vê & sltuação 

tal qual ela é Gostárm de resenitar 
apends um dos seus pensimentos, que 
nos fog pesar e analisar que tipo é o 
nosso clstianismo: “Quanto mais sê- 
To encararmos & nodso gristinnismo, 

maia fejizas seremos”. 

O tema oficial deste ano foi: “Esfor- 
qai-vos é Tafeis mardvilhas”. 

O Hino oficial, fol o 450 do Cantor 
Crlatho. 

Representundo as 44 Terejns fllndas 
na Convenção Baplista Portogursa, 
inseréverameas 155 mensageiros, é miis 
o delegado da União Bulásta Espanho- 
ta é alpiás crentes de Loirenço Mear- 

ques (Moçambique) e de Lobito CAngo- 
ln», cómo mensageiros de honra 

Pontos do destaque: 

1. Filiação de quatro novas Igrejas 
po Organismo: Jigreja Datista de 8. 

Erãs de Alportel C(Paro):; Tereja B. de 
Tires (árrédores de Lisboa): Igreja 
Evangélica Haptista do Porto (Porto), 
eu Igreja Batista Americanã nós Açõe 
rea 

2. Pedido de novos mlsslonhrios pa- 
ra q Campo, A Comissão Conrdenado- 
ra córgão executivo da CBF. mige- 
riu à Assembléia que solicitnase: 

d.:A dúnta de Miinões Extranigeiras 
da Convenção Batista do Bul des 

Estados Unidos di américa 

— | missionário (ou comal! qura 
“uducação Musical” mas Tere- 

dia. 

-— | mimedondvrio (o ouanth para 
"Educação Teológica”. 

b. À Junia de Misnões Estrangeiras 
da Conrenção Batista Bruallelra: 

— 1 misonário (ou casal) para 
“Educação Feligiosa” de apoio 
às Igrejas. 

— 1 com de misnorários pre 
"Ebro não Eritrea”, 

Elsta proposta fol apotada pola minio- 
ria dos mensgelros presentes. 

3. Missbes Continentuls — pontinua 
com o ceu trabalho de expansão imisado- 
nária, prevendo pars o próximo ano, 
a abertura de novos trabalhos plonei- 
rm, organização de maia igreina, e a 
reslização de uma Cumpanha SimultA- 
neu de Evangelização. O alvo para es- 
te ano foi Wltrapiesado o que motivou 
o lançamento de wm alvo para o pró- 
imo mio de 200.00 $00, 

Kia um ponto que mereces riem je 
neste relatório; Team É otigho jul 
que du Convenção Bu 
nositaria com interceno um Ea RIO nie 
na. etica um chsal de mimaio- 

para esta clear, pelo que fa- 

PORTUGUESA 

emos uma propósia no «sntido do que 
esto caso seja considerado prioritaria- 
mente no “plano de cooperação de mis- 
porca estrangeiros” m discutir nos- 
ta Assembléia e, mssim, seja solicitado 
d envio deste casal de missionários bri= 
mileiros para Evora”, Eme é mais um 
apelo nos batistas brasileiros, para nos 
nuxiliar na cvnmgelização do povo por= 
tuguês. Ghyem virá? 

4. Masões Tltramearinãos — com 4 
seus dois missionários, um em Angola 
o outro em Moçambigue (África) — 
a cobra mbleslonária qnl avançando cóm 
novos trabalhos e organização de mo- 

vas igrejas, 

Das batisias portugueses estão no des- 
pertando mais para é obra minaionã- 
Elo, no popocto da contribuição para o 
sustento do trabalho missionário. Pa- 
ra comprovar isto, temo o fato dk 
que ds alvos missionários propostos fo- 
mm ultrapassados, não sb em Missões 
Continenênis, mas também, em Missões 
Ultramarinas. Que agora, por delhe- 
ração da Assembléia Convencional, pass 
m H denominar-se “Misões MEn- 

cilada” 

Todavia, falinm-nos os obreiros. 
Multaa são na igrejas pastoreadas por 

im mesmo qaetor, € por ter O séú 
tempo tão dividido com tantas respons= 

anbilidadeaas, termos como resultado: mui- 
o trabalho e pouca produção, 

5. Onitro assunto que mereceu demo- 

rado estudo w discussão, fol o Seminás 
clio quanto df. sum localização. Alguns 

desejam construir um prédio mos arre- 
dores de Lisboa, ónirõa querem apro 

veltar as inctnlnções do nt antigo se 

minária na cidade de Lairia, mais no 
pentro do pais. Exté assunto ficôu pará 
ser estudado pelo órgão executivo — 
a Comissão Coordenadora, 

é. Desejando astunlizar os melo de 
comunicação e divulgação do Evanmge- 

UM 

lho, aproveitando as oportunidades 
surgidas após o 75 de Abril, procura-se 
recstruturar nas bases, o Bomendor 
Baptista (jornal da Convenção: e O 
Programa de Rádio. 

Coro este, ogiros assuntos mails, fe- 
Fam qnomami & Comissão Conr- 
denadorm para um estudo mails com- 
pieto e profundo, pois o tempo não foi 
suflelente para esgotar a agenda do 
programa convencional, 

T. À próxima Amembléia Conven- 
ciona] será renligada pa cidade do Por- 
to, mas instalações da Ierija Batista 
de Ceodolalta, durante O mês de setem- 
bro de 2105. 

8. Eleições: a, O Novo Presidente da 
C.B.P. é o pasor Minute Ablmandre 
dr., que pastoreia as Igrejas de Viseu 
e Mangualde (Beira Alta), € É também 
o Dedo do Beminário Baptista, com 
sede em Quelua 

b. 4 União Feminina Missionária 
elegeu para sua presidente a imã D. 
Lucinda Tavares, que é muito conhe- 
cida ui no Brasil, pelos Fluminenses. 
A vossa missionária, irmã Lucy G&. 

mardes, fo! eleita pará Elder Na- 
cional! das Mensageiras do Rei 

é. A União de Homens osá sob a 

direção do Pr. Samuel Faircloth FPi- 
co deliberado por este Departamento, 

o criação do trabalho de Embaixadores 
do Rei. 

A mivel nacional mais um essrço 
fol renlizado, espera-se agora, mais di- 
namismo, mais ação, mails trabalho é 
mais seulizações Que Dema posa usar 

a cada um de pós para a realização 
de grandes maravilhas ná Suá mese 
— tultiinando na salmção de almas 
pelo sangue da Jesug Cristo. 

Dodnono pum mesmo espirito de 

cração e dependência do Espírio de 
Deus, e O Genhor fará maravilhas. 

JONATHAS BRAGA 

MUNDO DIFERENTE 
Imaginei um mundo diferente, | 
um mundo de poesia e de ternura 
onde qualquer criatura 
pudesse ser feliz completamente. 

Um mundo sem espinhos e sem cardos, 
sem fores que murchassem nos hastis, 
um mundo sem vocjar de passaros feridos 
ou ninhos carregados pelos ventos, 
um mundo assim feliz, | 
um mundo sem tristezas e gemidos 
queimando corações desiludidos, | 
um mundo sem criancinhas pela estrada | 

| pedindo pão áqueles que têm mais. . 

Um mundo assim, vm mundo diferente 
em que a guerra não fosse enumerada, 
nem q maldade andasse com a gente | 
vc mem os homens tanto se balessem 
por motivos tão fúteis e triviais... 

Foi bem assim que imagine! o mundo 
onde todos 05 homens se entendessem 

| e o amor fosse de fato o amor profundo 
que unisse n todos é em toda parte 

| e os tornasse felizes. . 

Um mundo de criancinhas Iuliçosas 
correndo pelos campos orvalhados, 
um mundo de sorrisos multicores 
a 
dm mundo de. 
como se fosse o p 

s harmoniosas 


