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REM qm Rio Grande do Su, Se setembro de 1896 ES a No 
UMA VEZ Di RA DE CADA 

EXPEDIENTE 
N'esta redacção dão-se todas as 

informações sobre tratados, e pu- 

Bispo e seminario sos irmãos presby oii tanos estabe- [lar um pouco sobre um costu- 
; lecem seus seminarios e prepa-| me que traz más consequencias e 
O trabalho evangelistico reali- |ram excellentemente seus moços | que a primeira vista não parece Toda a correspondencia deve-se sado pela Egreja protestante epis-| para o ministerio, seria um erro nada, 

pi 47 blicações evangelicas. Todas as pes- copal do Sul dos E.U. do Braziltem eerro grave procrastinar a edu-| Hao costume de, quando as cri- 
Sa Fe 55 acha-se a aus aisire Ea chegado a um periodo de deseri- CANO e o preparo dos nossos mi- anças estão chorando, ou aborre- 

: CU Tatany, Milo fo nb remetter seu en-| volvimento, cuja saliencia impli- nistros: , cendo-nos, prometter-lhes doces 
na casa n dereço, que serão immediatamente | ca a satisfação de necessidades| O ministro do Evangelho pre-| ou brinquedos, para que ellas se REDACTORES : attendidas. imperiosas, como sóem ser a con-|cisa estar suficientemente provi- 

sagração de um Bispo e a funda-|do e apparelhado para as tremen- 
ção deum Seminario Theologico. | das e gloriosas Jides que hão de 

A primeira é uma necessidade | forçosamente surgir no terreno 

de direcção. — a segunda é uma | da imprensa e da palavra. 

necessidade de educação e de pre- E já que não nos é dado, por 
paro. emquanto, fazer mais em pról do 
Aa direcção pratica imprimida que temos salientado, contente- 

São José do Norte até agora pela Commissão Per-|mo-nos, por hoje, a dar um brado 
asp E o Congregação ainda não organi-| manente não póde deixar de ser dentina; Es Hg e E : provisoria, avançado e solitario, 

Precisamos de um Bispo, Os 2 os Viar Os 

comportem. Mas a questão é que 
raras vezos se cumpre com seme- . 
lhantes promessas ! 

E a consequencia d'isto é que 
as crianças aprendem a mentir || 
Ah ! devemos sempre lembrar- 
nos que o exemplo é a melhor das 
lições ! 

Ha ainda outros pequenos cos- 
tumes que afinal se tornam gran- 
des males. Não é nosso intento . 
analysal-os agora. 

=p : Ri Sauna da Os pagamentos poderã» ser feitos 
Revd. er 

Revd. Lucien Lee Kinsolvivg pelo corceio. 
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os pontos de trabalho, equili- LI : lar domestico, são fructos da fal 
brando os interesses das diversas Dissemos que a familia 6 uma |ta de religião. 

parochias e imprimindo um curso | 
methodico aos esforços da. propa- d'um bom caracter. Devemos po-|São porque dizem als 

ganda, rém notar que neste respeito, ha | povo tem* uma religião ? Resta 
Ru igra e de direido;icaiia tambem excepções. Queremos di-| porém saber si essa roligião ó 

parocho terá de pugnar, com  to- zer que muitas vezes temos pre- | Capaz de promover uma reforma 
das e tongansa nor RAS parochia ; senciado imperfeição na educação | dos costumes entro nós.—Na ii 
CERGABNO non pArO dance g ão aa moral, ministrada em alguns la- | dida de nossas forças tratare da Obra, aos interesses geraes da res domesticos. Dirão que somos | Visto no proximo artigo. 
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* É 
Junta Parochial : Trajano de Moraes Ribeiro "| to, mas não, dizemos apenas a ver- SEGA é Antonio P, da Silva 

Thesoureiro 

nu um sentido, cgualitaria de to- dade, e embora ella seja dura é 
E Pont dos os campos de trabalho, dotado 0) Conasionis + 

Pinto do Leão Capella do Espiriao Santo Não é justo pois, agora, que Ha entre nós o costame preju- E dade urá indie gia 1º guardião Boa Vista COnioRNO, 08» ola toPiós;  >itosia dicial de desprezar as pequenas |. io 4 log. as iritos. a 2 José P. S. Norte Municipio de Pelotas Egreja progride admiravelmente, cousas. Assim “é que: vomos fre- inventado pelos espirit ue 2º guardião. dd são ainda não orga-|prival-a da alta funcção Episco- quentemente a negligencia em [NºS E 
DD 

À capella do Calvario À Lapella do Salvador 
Rua 20 de Fevereiro, AP AviDS, Villet 
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pal, parte tão integrante de, seu absumftos; qo E primibira NC | A “intimidade , a 

organismo disciplinar. não parecem ter a importancia téte-á-tête, na semi-escui 
Esta lacuna póde além d'isso que realmente tem. templo, é donde emana | ad 

deformisar muitissimo a obra da E quantas vezes em nossas ca- |Fa dos maridos, a ruina d 

Convocação, pois que todo o sys-|sas, commettomos faltas, negli- lia, de perdição Sa re 
tema de leis e Canones que temos genciamos a educação moral do| É a fragoa mal. Tr 

estabelecido, só terá resultados | nossos irmãos e filhos, dando-lhes |O voraz incendio que. 

Rio dos Sinos Pastor 
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Maurilio M. de Moraes Sapitduis Angelo Catalanc umo ministerial pelo preenchi-| caracter. E facto indiscutivel | Necessario a: ás E 

2º guardião L guardião mento das tres ordens : Bispos, | que os exemplo são uma grande | que a essa tropa Ernesto Gomes P. Bastos Antonio Alves Pinto Presbyteros e Diaconos, “l|cousa! E é na infancia que elles corrupção ue 2º guardião 
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E- DR dc o pão é é o sustento do 

pegas Pas E E e E DA “tambem o Pão da 

ame ans chefes de fa-| Vida éo sustento d'alma. « Por- 
ed ua honraman- | que se não comerdes a carne e be- 

Pr tes| berdes o sangue do Filho do Ho- 
a “ Imem, não tereis vida em vós mes- 

EA patrícios s, ao con-| mos. 
Assinnario, que é à fragoa da des-| O espirito é que vivifica a car- 

E Re [ne para nada aproveita ; as pa- 

1 

pe e 

oito: 
; Fi 

+ 424 

E, po msitor Christão ) [lavras que eu vos disse são espi- 

» , rito e vida. S. João Cap. VI Ver. [ar h, 
» Ee - 

E RR 53 e 64 São as palavras que, aos 
E al a ) . . o (ud . hor 

“ad * pensamentos seus disciplos, dirigiu o Sen 

4 si Jesus quando estes entendiam o 
| “AM surgir pela primeira vez na/seu discurso d'um modo mates 

arena da publicidade,ao lado d'a-| rial. 
quelles que teêm dignamente es-| O corpo, que é material, sus- 

do a santa causa do Evan-|tenta-se do que é tambem mate- 

gelho de Christo, não posso dei- | rial, assim a alma que é espiri- 

xar de sentir a humildade de mi-|to, sustenta-so do que é espiri- 

nhas aptidões, no estreito circulo | tual. 

d'uma instrucção assás limitada. A fé estã para alma na mesma 

No entanto, será isso boa razão | razão da bocca para o corpo, isto 

para que me detenha e, ensari-ló: as nossas almas não podem 

lhando as armas da nossa mili- | apropriarem-se do «Pão da Vida» 

cia » permittir que passem desa- | sem fé, assim e pela mesma razão, 

percebidas, pela larga estrada dolque não poderiamos comer pão 
mundo, as multidões descuidosas | sem bocca. 

do seu futuro destino ? Decerto| Qualquer que falseando a ver- 
que não. sato dade, renegar a fé, está cami- 

Ao Ohristão cabe o grato e du-| nhando para a morte, do mesmo 
plo dever de não só guardar-sea;modo que um corpo privado da 
si mesmo da contaminação. do! bocca estaria virtualmente morto. 
peccado, mas, de convidar tam- Logo a fé é tanto mais neces- 

bem aos outros, pelo seu bom |saria à alma, quanto a vida d'es- 
exemplo é palavra, ao verdadeiro |ta é mais preciosa do que a do 

a 

»,po= de Deus, sinão aquelle que renas- 

[cor denovo. » S. João Cap. 3, 

arrependimento que nasce d'uma | corpo, E sobre este ponto de vista, 
“fé viva em Christo, vemos que a religião christã não 

Posto isto, tomo o assumpto des |é de modo algum similhante a 
“tas breves glinhas. uma mera philosophia, acceita- 

Diz o apostolo S. Paulo em sua | vel por certo, para uns e para 

carta aos Hebreus cap. X ver 1 :| outros não ; mas sim uma neces- 
— Porque a lei tendo a sombra | sidade imprescindivel da alma e 
dos bens futuros, não a mesma | extensiva à todos, 

imagem das cousas. » etc: mas| Si alguem póde viver sem ali- 
sim a sombra. mentar o seu corpo, este tal po- 
Ora a sombra denota a existen-| derá talvez desobrigar-se de ac- 

cia dum corpo, bem como a exis-| ceitar o Santo Envangelho de 
tencia da luz ; porque sem corpo | Christo. 
e sem luz não ha sombra. No entanto, a religião para uns 

Existia pois o corpo, e existia | é a avareza ; para outros a luxu- 
tambem a luz, sendo a lei mosai- ria,a intemperança, ou finalmente 
ca apenas a sombra do corpo, como | 9 alcoolismo desbragado, e todas 
que pelo efeito da luz. Cumpre | as ruins paixões que se apoderam 
notar que o corpo. sendo como | dos nossos corações quando estes 
éra, de bens futuros, achava-se | doscreem de tudo quanto é hones- 
então mais ou menos distante. to, justo e santo. 

Chegou, E o» 0 Estapo Pre-| Tudo isto, porém, resume-se 
peaPoE pr re çá nm de n'uma só cousa ; a saber : a ido- 
EA a e e da latria ; O homem precisa ter uma 
adndo SR Ta is de ; religião, alguma cousa que o ins- 
bx tio ds cia A na piro a determinar as suas acções, 
a Mil jo FA ci Pensação, e si não tem a mesma fé, se não 
E Mr & e no crê no Deus vivo e verdadeiro, 
bin “Age; E tão E terá a incredulidade ou a supors- 

per ic eras aba e ques e renderá culto aos idolos 

densas trevas que eia 0/j RREO tania ontaá so uolo o Tecido Sana Ea Pinquo "a natureza humana 
SR olaria | puminolivamanto idolatra e pec- 

Ora o corpo surgiu na sombra | E como o Senhor Jesus declarou 
o, portanto, sugeito « lei, ecra o/a Nicodemos, qualquer que não 
fim da mesma lei. | renascer de novo, não póde ver o 
* Porque a lei foi dada por|Reino de Deus. 

Mo: ses, agraçac a verdado foi «Na verdade, na verdade te|sua Santa Palavra : 
é 
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PES É “EO povo se alegrou ao fazer nosso Pae, e que tem perdoado a 
suas oferendas voluntarias por- | jodos os que estão no ceu e está 

y | Ique as offereciam de todo o cora- | prompto para nos perdoar da me- 
Ver, 3. Caro leitor : Já tendes|ção ao Senhor, e o rei David da | fhor vontade desde que arrepen- 

vós renascido de novo ? ou estaes | mesma sorto se alegrou e disse : | didos e com fé nos cheguemos a 
prompto a responder nas pala-|<« Tua é a grandeza, o poder, a tollo, não precisamos da absolvição 
vras do proprio Nicodemos : gloria co vencimento. Tuas são| dos peceadores, os quaes se não 
Como pode um homem sendo|as riquezas, na tua mão à gran-' podem perdoar a si, quanto mais 

velho, entrar no ventre de sua |deza e 0 mando de todas as cou-| sos outros ! 

maio tornara nascer ? sas. Porque quem sou eu, e quem! (Ext. da Iceligito Evangelica.) 

Se assim é, ainda não sois con-/é O meu povo para te podermos 
vertido ; ainda não alcançastes o offerecer todas estas cousas ? Teu | pasus Christo, oh ! mem Sénior; 

dom da fé, e não sois Christão, | é tudo, ó Senhor, ESSA recebe-| Tua inoa Sud ra: : 

porque não podeis entender a es- | mos da tua E » ns isso mesmo te o io A e tas = 

criptura. Talvez tenhaes frequen- | oferecemos. » 
tado a Egreja e ouvido muitos Eee EIA Da 
sermões sobre o Evangelho, e es- 
tejaes mesmo prompto a fazer pro- 

fissão publica da vossa fé em 
Christo, e comtudo, é possivel 

que não possaes com verdade di- 

zer :— Eu renasci de novo, sou] pye Nosso, condemnou a confis- 

uma nova criatura. são auricular, ensinando-nos a pe- Jo 40 
Em tal caso deveis pôr de par- dir perdão a Deus. Perdua-nos Rio Grande, IO de Setembro 

te as doutrinas e preconceitos dos | ys nossas dividas assim como |de 1886. 
homens, e até todos os nossos pen-| jo perdoamos aos nossos deve- 

samentos de duvida, que vos in-| jores. Se orando-se com fé e ar- 

hibem de entrar d'uma vez para, rependimento esta petição, Deus 

o aprisco do Senhor. nos perdôa, como Jesus garante 

Aceitae o santo Evangelho,uão (S. Matheus 6:14)então não preci- 

como palavra dos homens, mas, | samos aviltar-nos aos pés de um 
como na verdade o é :— a pala- peccador para lhe implorar um 

vra de Deus, e fazendo isto ,acha- perdão que só Deus pôde conceder 

reis aquelle thesouro de que o Se- | 6 está prompto a nol-o dar com a 

nhor Jesus nos falla na parabola | mesma satisfacção com que nos dá 
do campo, Math Cap. XIII Ver.|o pão nosso de cada dia. Nosso se- 

44. Suppondo que a possuis esse | nhor tambem condemna a confs- 

campo, que o campo é a vossa Bi-| são Sacerdotal na seguinte passa- 

blia, em cujas paginas sacrosan- | sem da parabola do filho prodigo: 
tas seacha um tão valioso thesou- | Levantar-me-hei e irei buscar a 

ro; examinai-a pois, e achareis| meu pai (e nao ao sacerdoteje dir- 

o incomparavel thesouro do Rei- | lhe-hei : Pui (e não o sacerdote), 

no de Deus. pequei.» (S. Lucas 15: 18, 24. 
Aquelle que acha o Senhor Je-|Foi a Deus que se confessaram 

sus acha a verdade e a vida,acha | Abel, Euoch, Noé, Abrahão, Moy- 

o maior thesouro que se póde|sés, Arão, Jesué, Elias, Isaias, Je-| 

achar, porém, aquelle que o se-| remias, Daniel. Eu te manifesta- 

gue, não só acha este thesouro | rci (a ti, Dous) o mew peccado, 

inapreciavel, mas tem igualmen- | diz um dos grandes representantes 

te adita de o possuir. do povo antigo de Deus, o rei Da- 

Rig Grande, 10 de Setembro de | vid, e não occultarei a minha 

1896. inivstiça. Eu disse: Confessarei 

ao Senhor (não ao padre) contra 
mim a minha injustiça: ctu me 

perdoastes a impiedade do meu 

Acerca de darem ao Senhor |Peceado. (Ps. Si: 5,6.) 
Não foi aos pés de um sacerdote 

Um sapateiro sendo pergun-|que Magdalena se ajoelhou, mas 

tado como era que elle podia dar | aos de Jesus que com todo o amor 

tanto dinheiro ao Senhor, respon-| lhe perdoou seus muitos pecendos. 
deu : (S. Luc. 7: 41-59). O publicano 

« E' porque obedeço o preceito |a quem Jesus Christo oferece co- 

em I Corinthios XV 1.2, « Ao pri-|mo um prototypo de contrieção, 
meiro dia da semana cada um |obteveo perdão de seus peceados 
de vós ponha de parte alguma |por dirigir com fé a Jesus esta 

somma em sua casa. » Deus per- Lem'ta oração : «Senhor, lembra-te 

mitte que eu ganho cinco mil réis| de mim quando entraves no teu 
por dia, meus filhos estão promp- | reino.» (S. Lucas 23: 42, 43). 

tos a dar uma parte de seus lu-| E quando o povo perguntava aos 

cros,e minha mulher faz costu- | apostolos o que devia fazer para 
ras e lava para fóra, e reserva |se salvar, os apostolos, em vez de 

sua porção com a nossa. A som-| bradarem como os sacerdotes mo- 
ma semanal é posta n'uma caixa | dernos : Vinde, vinde a confissão, 
no Domingo de manhã, e assim a [diziam : Cré no Senhor Jesus e 
temos pelo uso do Senhor. » serás salvo. (Actos 16: 25-31). 

Oremos para que Deus nos ajude | Protestamos contra a confissão au- 
a guardar em nossas memorias e |ricular por ser uma doutrina ex- 

Detesto em mim o vil peccado, 
Desejo a Ti bem agradar ; 

Porque protestamos contra a confissão | Mas si não fôr por Ti guiado, 
auricular Eu não sei sinão peccar. 

Abre bem os meus ouvidos, 
Deixa-me tua vóz ouvir ; 
Põe-me junto aos teus remidos, 
Para melhor eu To seguir. 

O nosso divino Redemptor na 

oração que nos deixou, chamada 

2 ——— 

Um templo em Viamão 
Os leitores ja sabem talvez que 

nossos irmãos em Viamão tratão 

activamente da construcção dum 

templo evangelico n'aquelle lu- 

gar. 

Não podemos nem devemos dei- 

xar de applaudir sinceramente 

semelhante ideia que é digna de 
todo o nosso apoio. 

O fim que temos em vista ao es. 
crever estas linhas não é simples- - 

mente dizer que a ideia é digna 

de nosso apoio, mas pedir este 

apoio, pedir a sympathia de todos 

os irmãos para esse bello tenta- 

men. 
Irmãos ! deveis bem compre- 

hender a importancia dum tem- 

plo onde se pregue a verdade, on- 

de se fulmine o vicio, onde se pro- 

clame aquellas bellas palavras da 

vida, aqueiles ensinos puros do 

Salvador, capazes de regenerar e 

edificar caracteres firmes e rec- 

tos. 

Nossa patria precisa de cidadãos 
rectos, de caracter. 

Temos certeza que o Evangelho 
tem o poler de promover um 

movimento rvegenerador, salutar 

para nosso paiz. 
Devemos porém lembrar-vos 

tambem que cada um de nós tem 

suas opportunidades de cooperar | 

na obra gloriosa da extensão do 

cino de Nosso Senhor Jesus Chris- 

to em nossa patria. Estamos cor 

tos que ninguem recusará esta . 

opportunidado agora. Vamos con= 

corver com nossas offertas para à 
edificação d'um templo em Via- 
mão, e assim cooperando com 

aquelles irmãos, podeis ter certe- 
za que cooperais tambem para o 
maior progresso do Evangelho em . 
nossa patria. 

Vamos irmãos! vamos cada. 
um trazer uma pedrinha e em 
brove teremos um templo cm - 

pôr em pratica estas phrases da |tranha às Escripturas, e porque | Viamão! né ago + 
| tendo nós o perdão de Deus, que é PR 

+ id | as dá ni “4 e 



a 
“md 

=rs ss . Pr ESTA E STE hdi TR E 

| O ESTANDARTE CHRISTÃO 
N .C dá, durando negocios, | « Dois, se fizer o favor de me “Continúa a reunião de mate- 

as industrias, o commercio, as|dal-os, um para a mamãe, e ou-| Plaes para a construeção da Ca- 
principaes lojas nas cidades estão | tro para mim,» respondeu Nellie. pau da Pi 

s 

rino J.de : 1 Ag DR «é 

D. Zepherina Fraga de | 
Souza, a... e: a 

a TR 

Dos 
de Res 2” Ee nas mãos dos protestantes. « Aqui estão», disso o padeiro REINO D. Maurícia Rosa da Sil. PQ vos CA THOLI COS OU Sr. Audiganace, em seus no-| dando-os embrulhados em papel a Donativos VA... core csertogo ro -u. 500 

I taveis estudos sobre Les popula-|sua pequena fregueza, que logo D. Felicidade O. F. Sar- 
tions ouvriêres de ta France, saiu com alegria para a rua. Para a construcção da Capella mento. Cocos ara. .. 10$000 : Transportemo-nos agora para/nota a superioridade dos protes-| « Mas, espere,» Esto elle, | da Graça em Viamão: Sr. Octacilio M, de M. 

um mesmo cantão, o de Appen-| tantes na industria, e seu testo- onde Essa o seu dinheiro ? ? | Quantia publicada. .... 1818500) Sarmento........... 1$000 
zell, habitado no todo por uma |munho é tanto menos suspeito “ Nós não O «dis-| Collecta feita pela Exma. Sra.|[Sr. Lucas Evangelista 
população germanica inteiramen-| quanto não attribue esta superio- | so Nellie, com simp ici Fig -|D. Adelaide L. T. Brande, Porto| de M, Sarmento... sao 1$000 
to identica. ridade ao protestantismo. « Não ton dinheiro ? « repli- Alegre, primeira contribuição: D. Marietta Sarmento, . 18000 

Entre os Rhodes interiores ca-| « A maioria dos operarios ni-|cou o padeiro zangado. Rev. Vicente Brande...  58000|Sr. Gervasio M. M. Sar-- 
fholicos e os Rhodes exteriores |monses, diz elle, principalmente e Então porque veiu cá paralD, adelaide L. T.Brande 6$000] mento... os Pa 
protestantes, existo exactamente |5s que trabalham no fabrico do | tirar meu pão ? » Sr. José Teixeira Guima- Sr. João Francisco de 
o mesmo contraste que entre OS | iafetá, são catholicos, emquanto À Euro assustada, disse PEDRO L ÃO st dr aii 54000]  Soúzã Sp Ro 

que os chefes de industria e de|tre lagrimas : «Mamãe disse que | Bruno Mareco. ........ 24000 /Sr. Feliciano Ribeiro 
commercio, os capitalistas, em|Deus ia mandar-nos algum pão, | D Maria Luiza Raymun- Cóelho. ;.asos asia 

08000 

58000 

58000 summa, pertencem em geral à re-)e eu pensava que Elle o guardas-| do................. 18000/D. Emilia da Silva..... 500 

13000 

1$000 
28000 

habitantes de Neuchatol e os do 

cantão de Lucerna ou de Uri. De 

um lado a instrucção, a activi- 

a puerto retormado. se aqui. Sabe onde Elle o guarde ? | D.Natividade Raymundo  1$000| Sr. José Alcides da Sil- 

mundo exterior e por conseguinte | « Quando uma familia se divi-| Tenho tanta fome e Mamãe está | Sp, José Raymundo Pe- va. 

a riqueza. Do outro lado, à igno-|de em duas partes, uma ficando | doente, » reira....ccccosee 1. 18000] D. Genoveva Marques da 
rancia, a pobreza (*). no seio da crença de seus pais, «| O coração do padeiro ficou com-| Sr. Diogo Victorio d'Oli- Silva: 55 sn 

Por toda a parte em que, eMloutra alistada sob o estandarte | movido pela pergunta da criança, | veira............... 18000 Umanonymo........., 
das doutrinas novas, nota-se qua-|e pensou em si: Talvez eu seja|D. Etelvina Roberta.... 1$000 É 

si sempre, de um lado, um incom- | um dispenseiro do Senhor para|Rev. Brown e S. Exma. ; Total publicado,,.... 3798000 

are ção dr modo progressivo e, do outro, | dar pão a esta pobre mãe e filha», esposa... ...c.. .... 308000 rea 

mais industriosos, mais economi-l uma riqueza crescente. e enchendo um sacco com pão e|Sr. João Arthur Dubois 5$000 Carta d o 
<« Em Mazamet, o Elbaeuf do|pasteis deu-o a Nellie. Não pre-|1 Anonymo.... cc... 38000 6 Pelotas > 

meio da França, diz ainda o Sr, |ciso contar-vos a alegria della, [1 anonymo............ 16000] Nodia?2 de Agosto, sendo odo- 

Audiganne, todos os chefes de in- | nem de sua volta para a sua mãe, |D. Maria Rosa da Silva 58000 mingo da Santa Communhão, fo- 

um mesmo paiz, os dous cultos es. 

tão em presença um do outro, os 

cos, e por conseguinte, mais ricos 

que os catholicos. 

« Nos Estados Unidos, diz Toc- 

queville, a maior parte dos ca-| dustria, excepto um, são protes- | porém quero apontar-vos uma Ji-|D. Margarida M. de Sou- ram admittidos pela primeira vez tholicos são pobres. tantes, emquanto que a grande | São desta historiasinha. SA ccrrerce res oroos 2$000/4 Santa Ceia do Senhor na Capel- | STE Ca ciel rap worth Dixoi maioria dos operarios é catholica.| Nellie tinha fé simples em Deus, | D. Maria Angelica Ma- la do Redemptor, os seguintes no- 
sobre cuja opinião de certo nenhum | Ha menos iustrucção entre estes | Não somente pediu a EllojABANTO Chiado « emma 58000 | vos soldados de Christo. . prejuizo d= seita influe. Eis o que elle e diz em seu livro recente sobre à 
Suissa : 

« Comparai, diz elie, um cantão 
tante com um cantão catholico, 

Appenzell, MKhodes exteriores, por 
exemplo, e Rhodes interiores, e pro- 
nunciai o vosso juizo com pleno co- 
ahecimento de causa, 

« Ha tanta differença entre estes 
dous meios cantões como entre o can- 
tão de Berne e ode Valaís. Na parte 
baixa do paiz, as viilas são de facto 
construidas de madeira, mas tudo é 

que entre as familias laboriosas | esperava com confiança que Elle |D. Constancia dos Santos 1$000 Sr. João Alberto da Silveira o da classe protestante. » lhe desse o que pedira. Pode ser, | Sr. Adolpho T. Gonçalves 58000 | sua Exma. Sra. D. Eugenia Leo- | se nós pedissemos com mais con-|D. Candida Fraga...... 5$000| poldina Moreira da Silveira : Sr. fiança, receberiamos com mais — João Gonçalves de Castro; Sr. | alegria. E póde ser que Deus| Collecta feita pelo nosso digno | Arthur Balmelly ; e Sr. João José 
queira que procuremos a nossa [amigo Sr. Herminio Feijó, em | Mendes. pd AMD pod benção depois de pedil-a, como | Viamão : O pastor pede a todo anadis tras 
Nellie fez. Sr. Almerino Carvalho  2$000| mãos suas orações por estes novos. É | 

— — e 

Nosso pão de hoje 
a] « O pão nosso de cada dia nos 

da hoje, «oravam uma mãe e fi- 
lha, ajoelhadas no seu pobre quar- faceiro e decente, Uma fonte, je | ,. Alguns de nós ido 418 i , ; irado 

o centro da vilia. Ão pé esti acgreja, muita fome, a pobre mãe não sa E mais e mais amor. Pinto Pero d oa lc sn 6 40 É 1$000 a *%e -. 1 EE ac - d à camara municipal e a escola pri-|.. E Sutão devemos pr i , astisiboao or Tais 
e Toi as casas teem o seu j bia onde procurasse pão para co- bonçãos. «Logo fé - a A o Eondennia PURA eee om Ê + à , E 

N 8 4 o a 
Je. 

. . - Le os Co as pri Lar | 
dim, Trepadeiras revestom os muros | Der. as e é pe É ouvido, | D. Corina Carvalho Feijó 1$000| Na primeira semana de Setem- 2a 

5 OE cla palavra I , jo - ; " E fNCE e! E 
AE ara oloa os pertam or « Deus vae mandal-o, Mamãe» ? sdganÊ a E é - e Deus,» D. Olinda Carvalho Fei- bro tivemos o prazer de tor aq Es 
OTTO re pe indo para a | perguntou a menina, Nellie. «Te- graça para vé Precisamos de| Jó ,esesumssererasea 200 comnosco o Rev. W. C. Browi s ; uas mpas, os mer- é ncer o ini Li ç dare a RE cados bem sortidos, SR mute que |nho tanta fome.» «Deus é Doi; | idea ham peccado que | Sr. Herminio de Sá Feijó 28000 sua Exma. familia. Be ra está be : ; : “RE 3 1 a lria na ui dio ne MM spontanta, pelo cont po- | Minha filha, respondeu a sua mãe Então, Deus dá gr Sri adgipho, fio E ao SU0 | Elle pregou na 9 RA a aco ão por pi a parto. corajosamente, embora que as dra ' fio «Che- | Sr. José do Freitas Ca- demptor nas noites de ( ária é -8€ poucos aldeões, s o É 5 pois confia 1 dá e aaa 2a ” 
cam ponezes vivem em choças disper- lagrimas deslisassem pelas faces throno a ra fi E po sea pesidante a a Sexta-feira. 00 ca queine para 8 pote é gados ic | pallidas abaixo. « O" Deus, tenha [gap mise Eni 4 do alcan-|- nicipio do Triumpho 108000] Todo o dis o noite da Quart Riscos não Ro 2 80 como em|a bondade de apressar-se |» disse A sericordia, e de achar gra-| Rev. J. W. Morris, P. feira choveu torrencialmen! Aya ee uvarra, Estas v ú ara se E “1 + Bo VE 
são di solida comERaRE 13 choças a pequêna Nélio! Ea E E soccorridos em| Alegre,....4.00+.++ 108000] comtudo assistiram 32 

Osto ; or ' . PE O, yo 
A Bote | Presídio & construcção de « Vac brincar fóra, «disso bi nos du E = e E Alguns de| Sr. Bruno Mareco, Por- | serviço divino da So 
pa pane or concida Ros E o en- mãe,» e pode ser que te esqueças o E 0 spirito San- to Alegre. ecra. Hs . bora não ann | ciado Egr 

o » e lille é dado « aos que lh'o| Sr. Frederico G.Schmidt  5$000| mas só de “casa em casa, es 
pedirem. » — muito concorrido. 

Confiemos como Nellie na pro- Collecta feita pela Exma. Sra.| Na quinta-feir: 
messa do nosso Pae, e esperemos |D. Felicidade Sarmento no lugar | Rev. Brown na 
que Deus cumpre com a sua pa-| denominado Contracto, S. S. do to Santo da. | 
lavra, 1|Cahy: - [tres sei mões 

Do pugilatvou na tasca. Todos subem | de tua f ) j » m ome,» Ell sa 
lér « escrever, porque são Suissos € | mac É SMA PATA ÁÓIA, 
Senar dr cia cantonaes ; mas não | MAS Não para brincar. Ficou per- “HO HVPUS DEM jornães : , , A EE o encontram algumas apenas E” bada sobre a questão onde Búnios, algumas folhas ula -|vVeus guar ia coliceções de reméd Tg : REA o pão para tanta gente, e ia caminhando até que 

Pos, em logar de noticias re- 
chegasse a uma grande padaria 

centes « excitantes. 
* O meio cantão protestanto tornã- oa a o mais rico e povoado; q| Com a vidraça cheia do nãê qe Sr. Floriano N. de Var- ac olhid os pela: 

na pobreza e na fragac sei encharcado | p RE pi gar to 5$000| erogações. na Za arando, a cMança murmurou, MTE AR O GINO 06 O GA do A , o re A 

Sr. Lucas M.- M. Sar- 

mento, encore ssa 

D. Maria Rita do F. Sar o | 

fé Não ha que admirar + porgqu 
be tados 08 estrangei. E sister Deus guarde o seu pão acolho com alegria tors e religião, | 2441, vou ver. E entrando, espe- Yas c adopta tm men Eoos or neta a Tea Da a 

Noticias de Viamão | 

No dia 22 de su gictoi reriá ron emquanto dois freguezes eram | commendado o silo Re ps 

» fonte de sua riqueza: ; de |Servidos, e então disse ao padeiro | Conte Nat] filha do na mento... adiar Saga, « pelo contrario, fecha 7 O so. : % ; | so irmão Sr. g es o J E ar a ) , a? "Oli - tas 8 todo o mundo, 108 p PP gordo: «Vim busçal-o,» Veiu | em Viamão Aa Ri Re ME não UR E paizes « nos catholicos que buscar o que ?» logo Perguntou de nossa: dor de Ra ei ado da DO cantão ; conserva o padeiro, | mn dem escola do-| 

executa dao SEUS Velhos usos, ii quasi to 
na idade média, cerco USticos como * O nosso pão» respondeu a me- ) 

nina apontando aos 
draça, A 

Meca 



| x [irão 

po 

do | Ps - die 

da : 

En UR ED lie do Esp 

o a inter io 

mao” + 

| E n as listas que já o em 

“ caminho esperamos annunciar no 

— proximo numero que o minimo das 

conteibuições,calculado pelo Rev. 

Cabral em 500$000 na Convoca- 

cãode-Janeiro,já está preenchido. 

“Avante irmãos, à obra é do se- 

nhor ! i 
«Salvo ! denodados rc 

d Evangelisação Viamonenso ! 

“Salve ! Salve ! Tres vozes Sal- 

Ta 

Casamento 

No dia 18 de J ilha realisou-se 

na Capella” do “Redemptor," às 7 

“horas da noite, o casamento reli- 

gioso do E João Gonçalves de 

Castro com a Exma. Sra. D. Fe- 

lisbina da vo Moutinho. O noi- 

vo é filho de nossos irmãos na fé, 
E Manoel Gonçalves de Castro é 

ua Exma. Sra. D. Horaida G. 

e Castro. 

o acto, que foi feito pelu Rev. 
3. G. Meem segundo o tocante ri- 

tual da Egreja, teve logar perante 

uma assistencia de amigos e ir- 

mãos da Fereja. 
Foram testemunhas por parte 

do noivo, o Sr. Idalino Henvique 
de Almeida Lamas e sua Exma 

senhora, e por parte da noiva, q 
Sr. Luiz Henrique da Silva e D.| ao golpe certeiro de sua desapie- to medo do grande exercito, e 

Leonor de Castro. 
o Rev. Meem e sua Exma. es- 

posa foram gentilmente convida- 

dos a acompanharem Os noivos até 

à casa d do Sr. Manuel G. de Cas, 
tro. 

--lue Deus abençoe por toda a 

xida os jovens noivos, guiando-os 

tom Seu Divino Espirito, é nossa 
k oração por elles. 

“« E die 
o lie 

Baptisados 
ass ; 

Aos: 39º dias do mez p, p. foi 
| baptisada na capella do Salvador, 

Ke 

; Ba EA. sua Sra. D. - Ida Ma- | sarmos 

Rs, “Cabell Browan, 
ldina, a a inocente filha do Sr. 

Joia Silveira Vaz e de sua Exma. 
Sra. D. Joaquina Farias Vaz, sen- 
do os padrinhos o Sr. Alberto Her- 
menegildo Farias, e a Sra. D. Ma- 
ria Joaquina Farias. 

Ex? sos is "a sk se: 

Aos BO dias do otras fra 
s Radas 

bem pelo Rev. W. Cabell Brown | 
foi baptisado, Abrilino, filho de| 
nossos irmãos na fé, Sr, José Luiz 
dos Santos e sua Exma, Sra, - 

Augusta Gomes dos agitar É 
- padrinhos eram o Rev. W, Cabe 

psd E 

3 votos que DR 

crianças cumpr
am fielmen- | a 

com os sous
 deveres, e que el- 

is aprendam a amar ca sorvip | Rosso 

“isprtar | dat Senhor desde os seus annos 

“Port Alegre 
No dia 15 do corrente desem- 

| barcou em nosso porto, de volta 
de sua viagem à America do 

Norte, o Rev. Morris e sua Exm*. 
familia. 
“Muitos crentes e crianças re- 

unidos na doca aguardavam an= 

ciosos seu desejado abraço. Mas 

no meio de tanta alegria fomos 

perturbados pela noticia de que 

Carlota von Borowski havia pas- 

sado mal. Sem perder tempo, 

eu co Rev. Morris, nos dirigimos 

à casa d'aquella que com grande 
regosijo o esperava. 

Ao entrarmos na casa, OS NOS- 

sos corações se quebraram de dôr 

ao ouvir os tristes gemidos da 
doente. 

Receioso de incommodar com à 

nossa presença a afilicta mãi, que 

só podia extender seu manto de 
desvelos e cuidados sobre a sem- 
pre lembrada filha, propuz a re- 
tirada, para voltarmos mais tar- 
de, não julgando o caso tão gra- 
ve. Mas, momentos depois, Car- 
lota entregava sua candida alma 
ao Creador. 

Ella morreu na primavera da 
vida, quando começava a des- 
abrochar a flôr de sua querida. 
existencia ; mas, morreu como 
tinha vivido, aos pés do Senhor. 

Mais um vacuo na igreja mili- 
tante, mais um logar occupado na 
egreja triumphante. Emquanto a 
terra chora sua falta, o céo se 
regosija por mais uma alma re- 
mida. 

Cómtudo, é sempre a morte a 
ãrrancar-nos lagrimas e suspiros. 

O anjo do exterminio continua 
a extender suas negras azas so- 
bre o pequeno bando dos fieis; e 

dada fbuce rolam para a tumba 
os corpos dos entes mais queridos. 

Mas é uma lei Divina, portan- 
to inevitavel. 

E' a Providencia que nos vem 
mostrar pela morte quão pequenos 
e insignificantes somos. 

Para os incredulos, para os que 
não teem esperança n'uma vida 
futura, a morte deve ser o maior 
dos horrores, um inferno de des- 
graças; ao passo que para ocren- 
te em Christo resurgido, ella é o]| 
principio de uma vida summa- 
mente feliz. 
“Nós sentimos a falta de Carlo- 

ta, sentimos a falta de seus sorri- 
sos e carícias, mas damos graças 
a Deus por ter-lhe trocado as do- 
res e soffrimentos da vida, em um 
feliz descanco de eterna alegria, 

E ainda maiores graças Lhe 
aremos pela certeza que ha em 

sua santa Palavra, de que nos 
unirá um dia para de novo jun- 
tarmos nossas vozes e louvores a 
quem nos amou até a morte da 
Ra cruz. 
Oxalá que assim como acom- 

panhamos aos parentes da falle- 
enina em sua cruciante 

a possam elles acompanhar-nos 
Po da em amem fé afim 

ambem daquella 
sem perturba- 

- mãe e ir- 
gria pi Tn 

are 

dº elles, prostrando-se com lagri- 

o seu inimigo, edar-lhe um abra- 
ae Ran ENG. go de amisade, quando de repen- 

Hiog n de, o ladrão o segurou Gens gar- 

fiança no atras E. no. meio da 
dados asso realisar 0 que ti-| maior tristeza. 

agui ii pn S ndo Satao inferno, nha acontecido, o ladrão tocou a! Um serviço tão diguo e proprio, 

Mas graças a trombeta, e de cada rocha e cada ! deve ser um consolo aos afilictos. 

poe nos id a victoria por arvore appareceram homens at- | uma inspiração a todos. 
Cor Ê ECN Seen Christo. » (1º | mados que investiram com o exer- a 

Porto io, " Agosto de 1896. | cito do rei, e poucos escaparam!) A menina Sifrid Jansen foi ba- 
Vicente Brande | |para levara elle a conta da trai- ptiza na noite de 27 de Agosto. 

Ea = ção e matança. O serviço realizou-se na capella 
Talvez alguns estejam prom-| qa Trindade. 

Levagee o chefe dos ladrões |ptos a dizer. « Quão louco era 
Afyan por ser tão facilmente en- 

Ha mais do que duzentos annos! ganado ! 

vivia na India um ladrão famoso | Porém posso pergintar-vos se 

chamado Levajee, que por seus| Satanaz uuuca vos tivesse enga- 

actos ousados e crueis inspirou | nado com ainda mais facilidade ? 
terror em toda a sua visinhança.| Quantas vezes não disse elle 
“Um rei n'aquelle paiz ouviu di-| bem baixo. <E' uma mentira tão 

zer que Levajee se apromptava | pequena, e as circumstancias jus- 

para vencel-o e o seu povo. Então | tificam ? » 

recolheu o seu exercito, co poz| Ou, «podeis fazer aquella eousa 

sobre as ordens de Afyan, um |mã só esta vez, e n'outra occasião 

capitão que tinha tido muita ex- 

Feniençia na guerra. N'estas occasiões Satanaz che- 

O rei lhe mandou atacar La- gou a vós como Lavejee a Afyan 
vajee. em seu forte, e surprehen-| iraicooiramente. 

del-o antes que saisse em sua €X-| De certo foi assim que eile ten- 
pedição. Afyan chegou ao pédaltou a Ananias é Sapphira, e to- 

collina no cume da qual estava | dos nós sabemoso triste fim delles. 
Levajee em sua fortaleza. Fez] Assim é verdade que «o pecca- 
soar o signal da guerra, o man-| qo quando tiver sido consumma- 
dou ao chefe dos ladrões que se/ qo, gera a morte, «e nossa unica 

rendesse, porque estava rodeado segurança é commeiter nossos 
pelos seus inimigos, e não podia | corpos e almas nas mãos daquel- 
escapar. le que» a vista de tudo quanto | 

Comtudo,. sabendo o caracter | ajjo padeceu, e em que foi tenta- 
corajoso de Levajee, elle não es- | qo, é poderoso para ajudar tam- 
PELA senão uma resistencia fir-| ham aquelles que são tentados, » 
me. 

Grande então era a sua surpre- | 
za e alegria por receber uma res- 
posta bem humilde do castello. 

Lavajee mandou dizer que sen-| 
tia os seus crimes passados. e que 
estava prompto a confessal-os ao 

commandante, porém, tinha tan- 

, O morte, o teu 

se" a 
Às duas congregações da capel- 

lado Bom Pastor e da Trindade 
reunem juntamente na ultima 
capella. 

Esperamos ter no fim de dois 

mezes mais ou menos, uma outra 

capella para o serviço na cidade, 
Esta capella estã em obra, e 

acha-se na rua dos Andradas, per- 

to do arsenal da guerra. 

Quando ficar prompta esta obra, 

as duas congregações serão con- 

centradas naquelle local. 

Todos são animados pelo pre- 

sente estado e a futura promes- 

sa do trabalho evangelico. 

Os irmãos devem orar por nós 

sereis mais forte para resistil-a ?» 

Noticias recebidas do Rev. Ca- 
bral de Viamão contam o princi- 

pio do edificio da egreja ali. 

Us 

um começo a obra com o pouco 

que tem na mão— esperando que 

irmãos resolveram-se dar 

Deus influirá os crentes e amigos 

do Evangelho a contribuir a esta 

causa. 
O Rev. 

[bem que 

Noticias da. Egreja promptas a fazer sua publica pro- 
de Porto Alegre fissão da fé em Christo. 

O Rev. Morris espera em bre- 
ve fazer-lhe uma visita. 

dies 

a Cabral annuncia tam= 

O Estandarte já noticiou 'a las- 
timada morte da querida Carlota, | 

unica filha da nossa prezada ir- 

mã, D. Maria von Borowski. nos, escreve animado acerca 1 do 

Paréce-nos que no fallecimen-| trabalho ali. 

to desta bem amada menina, a 

egreja toda aqui perdeu uma fi-| mento uma visita do Rey. Mor= 

lha. | ris; provavelmente haverá na oc- 

A allicta viuva, que soffreu | casião desta visita alguas admit- 

Afyan lembrou-se de que O rei | este segundo golpe em tão pouco | tidos como novos irmãos na Egre- 
tinha dito que deve usar toda a. tempo, tem as sympathias e as ja. 

precaução, mas a mesmo tempo | orações de todos os irmãos 
disse a si mesmo, que o seu mes-| Uma companhia de moças foi 
tre real não soubera que o ladrão “com o corpo até o camiterio,e 7 E É e era | na cidade de Porto Alegre traz 
caria tão intimi ado, e assim res- | tocante notar que destas moças, | muitas inconveniencias e demo- 

pondeu aos mensageiros d'elle :; */a maior parte eram filhas de nos- 
« Se Lavajee vier sem armas, fal- | sa egreja, unidas com a talleci- 

larei com elle sósinho, e meus| da pelos doces laços do Evange- 
guerreiros só pódem vel-o de lon-| ho. 

ge» >» Não ha duvida que a sahida [ram achal-as ao menos antes do. 

Logo depois desceu do forte o d'esta alma da terra para o céu, | fim do anno. Com um bom collegio 
chefe dos ladrões, tremendo, como | tem fortalecido e confirmado à internato e externato para me- 

se fosse de grande medo. união e amor fraternal entre os |ninase a nossa capella e congre- 
1 membros da Egreja de Porto Ale- | gação, estabelecidas dentro da 

do afinal chegou a Afyan, princi-| gre, cidade, temos todo o direito do es- 
piou a confessar os seus crimes| Ema noite de quinta-feira, o perar bom progresso no Erangona 
contrao rei, e a pedir o perdão |dia 20 de agosto, houve um ser-| lho. 

viço de commemoração na capel- ne 
mas aos pés do capitão. la da Trindade. Uma bôa con-| A egreja de Porto alegro tom 

Este abaixou-se para levantar | gregação reuniu-se para tomar 
parte no culto solemne e tocante | numero de seus membros, mé 
eo ouvir os discursos dos Reys, | pessoas de D. Columbia do O 
Morris e Brande, 

Os hymnos tinham sido esco- 

lhidos com cuidado, e a ladainha. 

tanta vergonha de sua conducta, 

que queria encontrar com o gran-. 

de capitão onde podia fallar sem 
ser ouvido de outra pessoa algu- 
ma. 

Elle está esperando anciosa- 

Ed o 

A falta de casas para saiigdr 

Pas. 

Tanto Sr. Moreis, como D. Ma- 

casas no centro da cidade. Espe- 

De vez em quando parou,e quan- 

da Cunha do Rio dos Sinos. a 
Rea, 

Estes irmãos vem fixara ) 

 I residencia nesta cidado, — di 
À na “a 

va do Rio Grande e Sr. Affonso 
pm 

ha algumas pessõas 

O Rev. Fraga, do Rio dos Si- . 

ria Packard estão em busca de . 

JUR” 

recebido uma bôa addição em o 

a 

un 

Boa SR 


