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C/\RTJ\S 0C/\SION/\1S SOBRE .flSSUNT0S 

INTIMOS D/\ \IID/\ CRISTJ\ 

Carta 1 

Querido irmão, 

As Coletas da Igreja 
Carangola - Minas 

20-vi-1914 

Desejo de vez em quando mandar-lhe uma carta sõbre algum 
assunto de interêsse atual. Hoje farei certas observações sôbre a 
COLETA, visto ser um assunto do qual a falta de compreensão dã 
prejufzo de diversas maneiras. • 

Uma vez que haja coletas, é preciso que haja quem tome 
conta e dê conta delas. 

1 °. O dinheiro não deve ser confiado a um novato nem a 
uma _pessoa necessitada. Se êate «tesoureiro• não tem aptidões pa
ra a necessária escrituração, deve valer-se do auxilio de alguém que 
seja competente. 

2°. Os gastos, exceto os mais insignificantes, nunca devem 
aer feitos sob a responsabilidade individual Convém sempre con
sultar dois ou três outros, e, tratando de uma despesa avultada, 
apresentar primeiro a proposta à igreja, para então só gastar com o 
consentimento dela. 

3°. Convém relatar à igreja mensalmente - por exemplo, 
no 1 °. domingo do mês - as receitas e as despesas, evitando tudo 
quanto 1eja de mistério e segrêdo. Os contribuintes, nlo 1abendo 
o que se faz com o seu dinheiro, perdem a vontade de contribuir. 
Quando o encarregado do serviço descuida de apresentar êate rela
tório, outros lrmlo1 devem pedi-lo. Os livros devem estar sempre 
d11ponivel1 para qualquer membro da igreja ver. 

4°. Necessidades que podem ser socorridas alo: O mlnla
térlo (Rom. 15:27, 1. Cor. 9:6-18, Gâl. 6:6, etc.); oa crentes pobres 
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(Atos 20:35, Rom. 12:13,) etc. algumas viúvas! mas não tôdas elas 

1 
Tim ~-3.16) • e tõdas as despesas que são propriamente da igreja 

e· não de· um i~divtduo. como aluguel da Casa de Oração, luz, etc. ' 

ao Necessidades que não podem ser socorridas da coleta 
são : 88 ~Iúvas moças ou viúvas que têm parentes ~ue devem man
tê-las ; pessoas que não se têm portado bem, e cuJa pobreza parece 
~cr castigo de Deus (veja-se 1. Tim. 5:1-13). Contudo, não devemos 
delxar nenhuma dessas pessoas morrer de fome. Podemos socorrê .. 
las (como também os mendigos) particularmente, e não da Coleta 
da Igreja. 

6°. Não esperamos ouvir irmãos pedindo dinheiro da coleta 
para as suas necessidades; muito menos demandá•lo. A Escritura 
no! ensina a dirigir as nossas petições a Deus e não aos homens (Fil. 
4:5). Mas por isso mesmo deve haver zêlo e simpatia entre todos 
em conhecer onde há necessidade, e em oferecer o socorro preciso. 

. 7°. A palavra ensina que cada um dê «conforme a sua pros
peridade> (1. Cor. 16:2); ~ontudo, temos liberdade para contribuir à 
parte da coleta da igreja, porém sempre em sujeição à vontade de 
Deus. 

~ ermino agora esta, com saudações fraternais no Senhor, 

Seu por amor de Cristo. 
* • • 

C~rta 2 o Asseio 

. Meu caro irmão, 
Carangola - Minas 

. Nesta segunda carta desejo chamar a sua ate ã 

:r~!f o CIJ'ee ;~e;~~t~f ~i!~:ª!ºc~~a ~v!~~~!1c,0
8 

i:ie:~~ P~Js.ºdrfe~f:o-':n~ 
º· que as suas palavras afirmam. en e esmentem 

O cristão declara que ama 
às vêzea se encontra usando ama pureza e a santidade, e, contudo~ 
enquanto ainda incrédulo. esma falta de asseio que mostrava 

Que havemos de pensar a it 
quanto à aua linguagem mas qu respe o de uma pessoa convertida 
estã por converter ? ' e no seu corpo e na sua casa ainda 

A Escritura ensina-nos a che a . 
do em água limpa• (Heb. 10;22) E~ r a Deus, tendo o «corpo lava• 

, obedecer? Causa admiração . a palavra é para desprezar ou 
imersão em égua uma vez (no o b~~~!nh) o de alguns em procur~r a 

o , entendendo que 1110 lhe1 
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é mandado por Deus, enquanto omitem o outro e frequente uso da 
água que é expressamente ensinado f 

Como podemos esperar que as crianças cheguem a amar o 

que é puro e belo, se são criadas no meio da imundícla? As vê
zes uma pequena economia sai bem cara. Por não gastar ma'Is al
guns tostões com colheres, os pais deixam os meninos acostumar
se a comer com os dedos, lambuzando a cara tôda, e parecendo 
mais bichos do que criaturas feitas na imagem de Deus para a Sua 
glória. A criança desmamada deve ser sempre servida com uma 
colher até, pouco a pouco, aprender a servir-se com ela. Essa re
forma necessita um pouco de capricho da parte dos pais, mas bem 
merece a pena. 

Um pequeno espelho, que pode custar dez tostões, pregado 

e'Jtl lugar baixo para os meninos poderem ver, seria o seu primeiro 
livro de estudo, onde haviam de _aprender a amar o asseio e a pure
za. Deixar a criança comer com as mãos sujas é ensiná-la a ser 
bicho e não homem. · 

O menino deve ser ensinado, quando se lava pela manhã, a 
tirar a camisa e lavar bem com égua e sabão não sómente a cara, 
mas o pescoço, os sovacos, os braços e o peito; e a banhar o corpo 
todo mais de uma vez por semana. Assim evitará a sarna e outras 
moléstias que se originam na falta do asseio do corpo. E o costu
me que aprende quando pequeno não perderá depois de ser homem, 
uma vez que disponha de uma bacia para poder lavar-se dentro do 
quarto, ou haja um banheiro conveniente. 

O costume de varrer a casa todos os dias, mostra que o asseio 
é apreciado ; mas por que só varrer o soalho, deixando teias de ara
nha nas paredes, atrás das janelas e no tecto, quase a cair nos 
pratos? E' descuido ou desleixo, visto que dá pouco trabalho varrer 
por cima de vez em quando. 

o apóstolo Paulo, «pondo-se de joelhos, orou com todos ~les• 

(Atos 20:36), mas no Brasil não se pode orar de joelhos nas casas 
onde não lavam o soalho. E, contudo, o costume de cuspir dentro 
da casa (que é frequente antes da conversão) torna ainda mais ne

cessária essa medida hf giênlca. 
Uma casa lavada tôdas as semanas fica livre de bichos e pul

gas. Importa algum trabalho, mas cantamos: 
«Vamos nós trabalhar, somos servoa de Deus» 

e nlo devemos estranhar que o trabalho tenha de principiar na pró• 

prla casa. ~ · 
o crente, que, nestas c.oiaas intimas, se esmera por agradar a 

Deus, verá que o seu testemunho não é vão. 
Seu servo por amor de Cristo, 

• • • 
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Carta 3 
Hospedagem 

Carangola - Minas 

Meu caro irmão, 

Tenho estado a ler em 2. Reis 4:9 e 10 o seguinte : - «E ela 
disse ao seu marido : Eis que tenho observado que lste que sempre 
passa por n6s é um santo homem de Deus. Façamos -lhe, pois, um 
pequeno quarto ;unto ao muro, e ali lhe ponhamos uma _cama, e uma 
mesa, e uma cadeira, e um candieiro: e há de ser que, vindo êle a nós, 
para ali se retirará.» 

E, muito frequente ouvir a queixa de que o pregador demora 
tão pouco e anda sempre com pressa: uma circunstância que não• é 
de admirar em vista do muito serviço que hã. E, contudo, muitas 
vêzes êle deseja demorar mais tempo em algum ponto ; nl&S onde? 

Ninguém no lugar se lembrou de aprontar «um pequeno 
quarto», reservado e asseado, para os servos do Senhor; mas se o 
tivessem feito, lembrados que um «homem de Deus» às vêzes neces
sita de um lugar privado (Mat. 6:6) que qualquer camarada não es .. 
pera, êle o teria apreciado tanto que, se possfvel tôra, teria ficado 
all uns dias, dando graças a Deus e aos irmãos pela comodidade. 

Quem estã na sua casa, e sabe muito bem como se arranja, às 
vêzes nem pensa quanto custa ao pregador, acostumado com as con• 
veniênclas da civilização, passar alguns dias onde não hã nem ba
nheiro, nem privada, nem quarto de dormir. Se êle é casado, vê 
que é impossf vel levar a sua espõsa para um tal lugar q 1-1e, Incon
veniente na roça, vem a ser quase Intolerável num patrfmõnfo, onde 
a visita é constantemente observada por vizinhos curiosos. Se 
o mal fôsse inevitãvel seria sofrido com mais resignação, mas em 
muitos casos pode ser fàcllmente remediado, com um pouco de 
trabalho. 

' 

As condições da civilização moderna pouco mais mobilia ne
cessitam do que as peças mencionadas no versfculo acima citado. 
Uma bacia e uma vasilha com agua são apreciáveis, não resta dú
vida, mas quando o quarto é pequeno, quanto mala vazio melhor. A■ 
vêzes! espiando por baixo da cama, temos visto umas peças de rou
pa 1u1a, guardadas ali para o dia da lavagem I E temos penaad• 
que uma caprichosa dona de casa ajuntaria tõda a roupa para lavar, 
não debaixo das camas da famflla mas num balaio reservado para 
êsse fim. ' 

E' bem compreendido que a falta de recunos pode Impedir 
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qualquer irmão de oferecer a comodidade que convém. l\Ias às vê
zes, com um pequeno esfôrco, três ou quatro poderão juntos fazer 
um quartinho destinado a servir algum servo de Deus que venha. 
Com tôda a certeza o seu zêlo seria honrado ! 

Carta 4 

Meu caro irmão 

Saudações no Senhor. 
• • • 

Coleta e Divida 
Carangola - Mtna, 

Na minha primeira carta referente à Coleta, deixei de men
cionar um ponto de importância. O irmão encarregado de tomar 
conta do dinheiro da l(;reja precisa usar o maior escrúpulo em não 
misturá-lo com o seu, mas tê-lo separado, e disponf vel em qual
quer momento que seja necessário. O desleixo nesta parte às vê
zes resulta em consequências deploráveis, que deixam os crentes 
sem nenhum gôsto em contribuir. 

O assunto desta quarta carta será A Divida. No Brasil a divida 
é um dos maiores males que reina entre o povo. as suas consequên
cias prejudicando tanto aos crentes como aos incrédulos. 

Atualmente em alguns meios custa encontrar um homem ca
sado que não deva mals do que pode pagar c:om três meses do seu 
trabalho. 

Se o moço ainda não tem contraido dividas (talvez por não 
ter crédito), é quase certo que vai arranjar dlnhelro emprestado pa
ra comprar um temo de casimira para o seu casamento, metendo
se assim numa escravatura ao comêço da vida casada, da qual nun
ca mais sai. O negociante em grande escala que compra fiado, 
podendo em qualquer momento satisfazer os seus credores pelo ca
pital que tem em reserva, ou por devolver os mesmos gêneros, e1té 
em melhor caso do que o trabalhador que compra um cavalo fiado, 
contando em pagar com o que ainda não possui : trabalho no tutu• 
ro e futura saúde para trabalhar. 

E' mais fácil evitar as dividas ao comêço do que 1lquidé-la1 
ao fim. Muitos crentes lamentam o apêrto em que se encontram, 
mas não podem sair dêle de repente. Nem seria uma verdadeira 
caridade pagar-lhes essas dividas antes de êles terem sentido o pêao 
delas e feito todo esfôrço para as remover. 

Mas especialmente desejo exortar 01 moços f tomarem uma 
sagrada reaoluçlo de, pela graça de Deus, nunca dever nada a nin• 

-a-



é ão O 
amor _ que é um dever pagar, ainda que seja uma 

gu m, sen 1. 'd 
divida que nunca podemos 1qu1 ar. 

Nêste propósito êles - e todos -:podem provar que «Deus é 
ara fazer abundar em v6s toda a graça, para que, tendo 

poderoso P tudo tôda a suficiência, abundeis em tôda boa obra• 
sempre, em , 
(2. Cor. 9:8). 

Carta 5 

Meu caro irmão. 

Seu irmão em Cristo. 
• • • 

Casamentos 
Carangola, - Mina, 

últimamente tem havido uma porção de casamentos neste 
distrito, e alguns dêles entre noivos bem moços. 

São sinceras as nossas felicitações e os nossos desejos que os 
dois possam, unidos, gozar mais abundantemente da bênção divina 
do que conheceram quando solteiros. 

Os pais naturalmente, e com razão, procuram para as suas fi-· 
lhas noivos que possam aprovar. O que nem sempre é bastante es
tudado é se o pretenq.ente à mão da filha é inteiramente do gõsto 
dela, que, afinal, é um ponto da máxima importância. Tenho 
conhecido casos em que os pais deliberaram muito tempo sõbre as 
pretensões de algum moço sem se lembrarem de consultar a filha e 
saber se tal enlace seria do agrado dela. Com certeza a pessoa 
mais interessada tem o direito de saber do caso e manifestar a sua 
preferência. 

E' muito justo que um pai verifique que o futuro marido de 
sua filha tenha meios suficientes para a manter no estilo de vida 
em que foi criada, mas êle deve sempre compreender que 01 bens 
materiais são de uma importância multo secundâria aos dotes espi
rituais, que devem ser procurados em primeiro lu1ar. 

Ao ou·vir, às vêzes, que um pai tem conseguido que a 1ua filha 
1e unisse com um homem rico mas ruim, noa parece que ale tem 
feito uma transação desastrosa, pois no seu empenho de adquirir 
um genro rico, tem vendi_do o corpo da sua própria filha 1 

As três filhas de uma viúva crente e pobre ca1aram-1e com 
homens ricos, porém o resultado foi uma infinidade de am•r•ura■ 
para elas e sua mãe. · 

Causa pena encontrar· alguma• mulherea, depol1 de pouco, 
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meses de vida casada, envelhecidas, doentias e abatidas, E o mari
do naturalmente, não se alegra muito ao ver a formosura da sua 
espô~a desaparecer tão depressa. Contudo, é bem posslvel que 
0 mal teria se evitado, se tivesse sido compreendido que a continên• 
eia tem, em boa medida, o seu cabimento no matrimônio como tam
bém no estado de solteiro. 

E a{ está um êrro gravíssimo, de consequências làstimãveis. 
Muitos têm sentido que a abstinência de bebidas alcoólicas é mais 
fá cil do que o uso moderado delas ; e muitos também concordam que 
os casados precisam ainda mais govêrno sôbre as suas paixões do 
que os solteiros, visto terem constantemente a oportunidade de 
as satisfazer. 

No que segue não me atrevo a oferecer uma opinião particu
lar, mas podendo consultar O! livros de algumas das melhores auto• ridades médicas estrangeiras, reconheço o dever de pôr o ensino 
dêles ao alcance dos meus irmãos. Insistem em que desde o momento que a mulher se sente grávida, não deve haver relações sexuias entre ela e o marido. E acrescentam que, sendo assim, os partos serão muito menos dolorosos. Isto pode importar alguma abnegação, mas o verdadeiro amor põe à parte o próprio agrado em proveito do outro. 

Com o desejo que os novos casais realizem a plenitude de felicidade que poderá ser sua, continuo a ser 

Carta 6 

Meu caro irmão, 
• . 

.. 
Vosso, no serviço do Mestre. 

• • • 

Ceia do Senhor 
Carangola - Minas 

Creio que é preciso haver alguma explicação referente à Cela do Senhor, visto ser um assunto mal compreendido por alguns. 
As vêzes um novo grupo de crentes manda perguntar se já não podem celebrar a Cela do Senhor na sua própria localidade, dando assim a entender que pensam aer necessãrio pedir licença a outros, ou contar com outros para os ajudar no serviço. 
Os crentes de qualquer lugar devem poder descobrir •• ou ~lo podem ter a Ceia do Senhor. tomando sentido no seu próprio eeenvolvlmento espiritual. 
Lemoa que ao partir o pio o Senhor Jesus deu graça, ; e 1em haver algu6m que poisa dar ,raça■ a Deu, pelos elemento, - o 
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pão e vinho - seria difícil celebrar a Ceia do Senhor, como tam .. 
bém se houvesse só um que abrisse a sua bôca em uma reunião 
seria impossfvel realizar o lindo método de ministério descrito em 
1. Cor. 12:11, onde o Espfrito Santo reparte «particularmente a. cada 
um, como quer>, diferentes partes do serviço. 

Mas é na reunião de Oração que os irmãos podem ficar co
nhecendo a capacidade espiritual que haja entre êles, e descobrir 
se podem dar graças ao Senhor ou não. 

A idéia porém de ficar à espera de alguém que venha de fora 
para lhes «administrar a Ceia>, ainda que seja muito comum entre 
os crentes evangélicos, não se encontra na Escritura. 

Havendo-me referido à coletividade, vou agora estudar o 
indivíduo: Fulano deseja tomar pal'te na Ceia do Senhor, e quer 
saber se existe algum embaraço. 

O que mais nos interessa é saber por que é que êle tem êsse 
desejo, pois a exposição que faz do seu motivo nos deixa conhe
cer melhor o seu estado espiritual. 

Tomar parte na Ceia do Senhor é o privilégio de todo cren
te, até do mais novato. O que às vêzes leva algum tempo é 01 

demais poderem saber se Fulano é realmente crente, porque só po
dem saber pela·s obras dêle, e por ver tôda a sua vida transforma
da pelo poder da graça de Deus. 

Mas muitas vêzes dá-se o caso que a maior parte dos irmãos 
não têm oportunidade para observar a vida da pessoa; e por isso 
não podem afirmar nada positivo sôbre o testemunho que ela re
presenta. Em tal caso, o pretendente deve procurar ao menos duas 
testemunhas (1. Tim. 5:19) que o conheçam bem de perto e possam 
dar provas da sua conversão. · 

. Causa-nos pena ver pessoas professadamente crentes assistin-
do às reuniões durante meses ou anos sem nunca manifestar o dese
jo de aceitar o convite do Salvador à Sua Ceia. Interrogadas, geral
mente manifestam ser o motivo da sua abstinência, od que se acham 
indignos, ou que acham alguma culpa nos outros que jã participam. 

Nem um nem outro dos motivos é adequado ao caso. Digno 
ninguém é, em si, mas todos os crentes o são em Cristo. Para 
tomarmos parte dignamente, havemos de reconhecer a nossa Indig
nidade, e que em Cristo somos idôneos. Julgar aos outros e assim 
não tomar parte, tampouco concorda com a Escritura que nos ensina 
a julgarmo-nos a nós mesmos e assim tomarmos parte. 

Aqui convém haver uma palavra de advertência para aquêlea 
que iã participam da Ceia. Alguns, com uma facilidade extraor
dinArla, afastam-se da Ceia em qualquer ocasião em que não apro
vam a conduta de alguém ali : um modo de proceder que a Eacrt-
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· se todos assim fizessem, que confusão haveria tura não ensina. id d · f er bem e·• r se tugfssemos de algum dos conv a os, sena az 
na Igr Jaso de Quem nos convidou. Se houver males, têm q~e ser 
.p~uc~is conforme ensina a Palavra; mas se os que devem Julgar J~ f:glram, quem há de exercer a disciplina? • 

:este assunto carece ser mais compreendido entre os cr~ntes. 

Carta 7 

Meu caro iro. ão, 

Saudações no Senhor. 
• • • 

Ensinos errados 
Carangola - Minas 

Ui - 1916 

Na minha mocidade na Inglaterra, frequentando as grandes 
reuniões ali, fiquei impressionado por ver o número de irmãos de 
posição e respeito que ministravam a Palavra. 

Desde êsses tempos tenho me lembrado do proveito que de
ve haver para um crente novato e inexperiente em poder sempre 
consultar com irmãos antigos na fé e experimentados na vida espi
ritual. Não só êstes conhecem bem a verdade, mas também sabem 
as várias formas em que o êrro costuma manifestar-se, e por isso 
podem livrar a mocidade dos enganos que tão fàcllmente se dei--
xa prender. , 

E' justamente o que falta em certas partes do Brasil, onde não 
hê crentes ido1os, ou os que hã nlo são de respeito e pêso espiritual. 

E o resultado é que, muitas vêzes, o crente moço e Inteligen
te 1e deixa seduzir por um ensino errado que lhe parece tão novo e 
bonito, quando, se tivesse consultado alguém mais experimentado, 
teria sabido que o êrro era coisa bem conhecida - e reprovada ; e 
teria escapado do laço. 

Pode ser, por exemplo, uma queatão de batismo, e alguém lhe 
afirma que batizar é sempre Imergir, um ensino tão simples que o 
aceita com tõda a facWdade ; e talvez em seguida êle consinta em 
fazer parte de um grupo batista vizinho. Se tivesse consultado al-
1uém mala experiente na matéria, êle teria ouvido que o assunto 
nlo pode ser resolvido tão fàcllmente, e que de maneira alguma con
vém dividir os crentes sõbre pontos problemétlcos. 

Pode ■er também uma propaganda 1abati1~ que o atrai, sem 
6le 11ber que o Sabatiamo é um êrro bem conhecido pelos en,tna
dona experiente,, e refutado multas vêze1 por escritores lmtrufdo1, 
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d muito bem a história da propaganda, ni\o s, que, coinhecens1· ºonar pelas plausíveis citações da lei mosaica. deixam mpres 
Talvez O crente incauto ee deixe cativar por urna das moder. das de curas pela fé ou de línguas estranhas, ignorando nas proPª1!~ 09 males que têm resultado de tais ensinos em outras por t co~poutros países. se êle tivesse consultado alguém mais bem r:f~:~ado sôbre o assunto teria sid~ avisado a tempo, e teri~a evita ... do cair em mais um êrro que prejudica pelas suas extravagancias 0 testemunho do Evangelho. 
com certeza mais cedo ou mais tarde êl~ há de encontrar al. gum ensino espírita, e, ouvindo das suas marav~lhas, sonhos, c~nsultas com 08 mortos, curas, etc., ficará com deseJo de ter experiência pessoal, não sabendo que o espiritismo é expressamente proibido por Deus (Lev. 19:31 ; Deut. 18:10, etc.). 

· E' de notar que muitos erros modernos t êm o mesmo distintivo : o de apresentarem «outro evangelho» para o benefício do corpo em vez do Evangelho ✓ de Cristo, que salva a alma. 
Tenho passado pelo Centro Espírita no Rio e visto uma imensidade de gente à porta querendo entrar e obter as curas que essa propaganda _ promete, enquanto as reuniões de evangelização, que oferecem antes salvar o homem dos seus pecados do que dos seus incômodos, são pouco frequentadas. 
Pode ser que a tentação não lhe apareça em nenhuma forma extravagante, mas alguém se interessa em o ocupar com uma disciplina ou um govêrno muito bem elaborado, com regras muito sensatas, porém tiue não são da _Palavra. Inexperiente, e talvez incauto, êle acha tudo muito bom, e pensa que a ausência de semelhantes regras entre os crentes que tem conhecido desde a sua conversão importa um defeito (não sabendo que os irmãos instruídos entre êstes têm compreendido não impôr sôbre os crentes nenhuma regra que a Palavra não prescreve) e com facilidade êle se liga a uma denominação que apresenta uma disciplina mais detalhada do que êle tem encontrado na Bíblia. 
E todos êstes erros teria evitado, consultando algum crente para quem êstes e outros ensinos erradoa não são novidades mas males cujos efeito, e prejuízos à igreja são tão bem conhecidos como as virias moléatiaa que afligem o corpo humano. Na dificuldade que muitas vêzes há em falar pessoalmente com Irmãos de experiência, temo■ um recurao na imprensa evan1éllca e na correspondên• ela particular. _ 
Por minha parte e1tou pronto a 1ervir por ~artà, na medida qU:. Po■aa, qualquer irmão que deaeje eaclareclmento 1õbre algum en no novo que lhe eateja preocupauido o penaamento. . . ·, _ Contudo, D1o · devemo■ pen■ar que. 01 emlno1 erradoa DOI 



, 

tragam 16 prejuizo. tles h~rn a vanta ~e n1 de no rncnos obrigar o 
cr~nte a pens11r e e verificar ben1 ª" h a~ e11 d a s aua8 convicções, e 
885in1 pod~m dAr como resultado fina l ~lc ser mats bem arraigado 
na verdade. 

Vosso Rervo por amor de Cristo, 

C arta 8 

Meu caro irmão, 

• • • 

As crianças 
Carangola - Mina~ 

iv - 1916 

Visto que atualmente dedico algumas horas do dia ao ensino 
de meninos, estou um pouco preocupado com o progresso espiritual 
dêles, e mais especialmente com o auxilio que recebem de seus 
pais. · 

Corrigir a conduta do pequeno pode ser semelhante ao limpar 
o exterior do copo ou prato ; mas, que hã lá dentro no coração? 

Posso acreditar que importa um trabalho cuidadoso e constan
te para os pais, ganharem a confiança de seus filhos e conhecer o 
que hã nos seus corações, mas é a únic~ maneira de os Influir no 
bem e tomar a direção das· suas vidas. . 

Lembro-me de oferecer alguns pensamentos que ·oa;>rtuna
mente podem ser praticados com vantagem espiritual. 

. . ~ . 

1°. A CONVERSAÇÃO. Nota-se muitas vêzes que os pais 
não conversam com seus filhos, e por isso não há intimidade entre 
êles. Os meninos estJo em casa para dormir e comer, e depois, saem 
para estar com os seus companheiros. Mas nunca pensaram em en
contrar um companheiro no pai. Em casa, que não interrompam a 
conversa dos outros, é o mais que se espera dêles ; mas que mante
nham uma palestra amigável com seus pais, isso nunca se pensa, nem

4 

de uma parte nem da outra ! E o resultado é que frequentemente o 
menino em casa fica calado e reprimido, e só pode expandir-se fora 
dela, onde procura gozar uma verdadeira intimidade, nlo com seua 
pais mas com os da sua idade. 

· Ma1, em falar da conversa, nlo me refiro apena■ a enalnoa 
moreia e relf1lo1os. o pai deve animar os pequenos a falar com ·· 
lle de l\ldO : doa seus brinquedo■, 1eu1 101to1, aeua peoaaméD• 
~ut detejo1, 1ua1 dfflculdadel e, finalmente, du 1ua1 oplnt8ee. · · 
, ,. Por mala 1D1l,nlficante que ■eJa o 111unto, nlo 1eri ••:MD-
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portância, porque a conversa eôbre assuntos triviais pode r esultar 
em estabelecer uma intimidade que não serã uma coisa trivial. 

o pai que pergunta ao filho à mesa do almôço se êle gosta 
mais de farinha ou angu, e de pois, por que êle gosta, terA ao menos 
feito algum caso do pequeno, e mostrado um lnterêsse nêle que 
será apreciado. E em seg~lda pode abordar outro assunto de mais 
nota. 

2º. A OBSERVAÇÃO. O burro no pasto não vê mais do 
que o capim que está diante dêle, apesar de estar rodeado de tôdas 
as belezas da natureza . Os f ndlos na mata pouco mais enxergam 
além daquilo que é indispensável para sua comida e abrigo. E a 
criança sem educação será como os índios. Porém a primeira edu
cação não se encontra na escola, mas na convivência com os pais. 

o pai deve ensinar seu filho a ver, e a observar, porque mui
tas pessoas presenceiam as coisas sem as perceber. Podemos 
ter a certeza de que, de duas pessoas, quem observa mais é a mais 
inteligente, e esta inteligência pode ser desenvolvida. 

Na casa e no campo o pai deve chamar a atenção de seu filho 
para tudo - plantas, árvores, animais, insetos - ensinando-lhe os 
nomes, e chamando a sua atenção para os seus costumes. Assim í 
que o pequeno aprende a ver e tomar sentido. 

3°. ENSINO ESPIRITUAL. Desde os primeiros anos deve 
haver um cuidadoso ensino espiritual e bíblico para os pequenos. 
Ao menos devem ser acostumados a ler a Bfblia, a conhecer aa 
suas histórias e a pôr em prática os seus ensinos. 

Precisa haver o maior cuidado que êste ensino seja interes• 
■ante e agradável, para que os pequenos não encarem o ensino 
bfbllco como uma espécie de castigo. . 

4°. ORAÇÃO. Esta é tão importante como o estudo bíblico 
• pode-se praticar antes de a criança saber ler. Ajoelhada junto com 
• mie a criança deve aprender a orar logo que ~possa falar, e depois, 
durante os anos que seguem, deve ser cuidadosamente guiada 
• orar com alncerldade e fé. . 

• E' multo bom que o rapaz nunca perca o costume de orar em 
::Z ~~r em presença de seus pais ou da familia. E' uma boa préU• 

• ,u 0
• diferentes meninos dar graças à mesa para que nlo 

em que lsao é coisa só do pai. . ' 

• ~=S~NO MORAL. Muitos pais descuidam totalmente 
• deixando-o■ •:.~:,f ~lbos com respeito aos seus instintos 1exu• 
- 01 camarada■ · zer • ■ua curiosidade natural em convena 
Ili ~Vertido por ~.~;:rm~anhelroa Inexperiente■• O rapaz deve 
1 •u bem pre1ente e fut • 118 re■pelto com tõda a simpatia, para 

uro. , 
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Ouft o~ tópicos i1n11ortantcs poJcrn, ~(: rn dúviuê.J, oc:UlúJ.r a noK
sa atenção, n1as Cistcs pelo menus mcrece1n Gcr cuidados cc,m todo 
0 zêlo . Tratei dês tcs assuntos mais dctallwdamcntc, há anüs, n<> 
impresso «o Cristão em Casa .. que desej ava que fô~se lido btenta• 
mente por todo chefe de fan1ília. 

C arta 9 

P rezados inn ãos, 

Co1n sau~ações íratcrnai5, 
* • • 

O Clericalismo 
Car angula; Minas 

X -1916 

U 1n dos n1ales que, no decorrer dos séculos, mais tctn 
aumentado na Igreja Romana é o clericalismo: a saber, o reconhe
cimento de uma classe privilegiada que manda e domina na Igreja 
com uma autoridade que afirma ser divina, usurpando pa ra 
si o direito exclusivo de ensinar, ministra r e governar o povo de 
Deus. 

E' certo que tanta autoridade não podia ser adquirida por 
uma parte da Igreja sem consentimento da outra, sendo o motivo 
mais evidente dêsse consentimento a conveniência que o arranjo 
oferecia. Para um povo pouco dado ao estudo, parecia ser uma 
excelente idéia deixar todo o serviço religioso a uma classe especi
almente educada .para êsse fim. Assim o desenvolvimento espiritu
a1. de cada membro do Corpo de Cristo tornou-se desnecessário. 
O padre era quem dizia a missa, e ao povo não cabia mais obrigação 
do que assistir calado. . 

Quando a abençoada obra da Reforma corrigiu inúmero~r erros 
em doutrinas e ritos, infelizmente ainda ficou no seio das Igrejas re
formadas a distinção essencialtnente romana entre •clero» e cleigo», 
uma distinção desconhecida no ensino apostólico. E até hoje é pra
xe, mesmo nas Igrejas protestantes, atribuir aos seus ministros o 
tíkllo de «Reverendo»: um resto do romanismo, que seria melhor 
ter deixado com a Igreja que o inventou. · 

O motivo imediato desta carta é de manife~tar o meu pesar 
por ver a mesma tendência para o clericalismo aparecendo onde 
menos era de esperar. Conheço lugares onde os crentes ficam pri
vados da Ceia do Senhor, se não vier alguém de fora para admlnis• 
trá-la, e outros lugares onde contam que hã de ser sempre o mesmo 

. irmão que a administre, por ser êsse o único no lugar julgado com
petente l 
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é lato senão o princf pio clerical, que no ron lé-.H1i~mo o
1
que d e no protestantismo um «pastor• , como chefe da con1tltu o P8 re, 

Igreja local ? 
0 ltado ser~ sempre o mesmo que sucede em todo lugar 

0 
cf::i~allsmo reina : a maior parte dos c~en tes fica rá ~em d~o~g:olvimento espiritual, e a !~reja local será limitado ao ministério ~e u,-i só homem; uma situaçao sempre lastimável e quase sc1npre 

desnecessária. 
Quando me perguntam se não creio que cada Igreja deve ter um pastor, costumo dizer que acho um ~uito pouco, e s6 tolerável se Detts n4o tem dado mais. 
o sistema divino minuciosamente eloborado em 1. Cor. 12 e 14 contempla a distribuição do serviço no culto da Igreja entre várf~s Irmãos, e não a sua concentração em um só chefe ou diretor. Eletivamente, o único dirigente reconhecido na Epistola aos Coríntios é o Espfrlto Santo, que reparte particularmente a cada um como l!Ie quer (1. Cor. 12:11). E' verdade que devemos distinguir entre êste culto coletivo do «sacerdócio santo» (1. Pedro 2:5) e o trabalho individual de um evangelista ou ensinador, dotados por Cristo para ésscs serviços. 
A natureza humana pende para o clericalismo, por isso devemos estar de sobreaviso contra êle. Quem tem a1gum dom para a edificação deve ser zeloso no seu ministério, mas deve fugir de figurar como um chefe na Igreja, e deve cuidar que o exercf cio do seu dom nlo seja motivo de completa inação dos outros. Quem sente em si pouco ou nenhum dom para o ensino deve compreender que bê multo serviço na Igreja, tal como louvores. ações de graças, etc., que não depende de dom algum, mas sim de um coração que trasborda com adoração a Deus. 
Aqui, porém, cabe uma palavra de cautela: Que êsse irmão não pense 1er o serviço mais fãcU na Igreja citar um pino para se cantar. Precisamente por parecer tão fácil é que se necessita .ainda maior dependência do Espfrito de Deus para cantar um hino que eateJa de acõrdo com a corrente de adoração pela qual o divino Dirigente esté 11.1iando a congregação. 

apenas E' ::!dente que~~ diferença entre um irmão assistir ao culto, lle tam~é ouvir O ministro, e o mesmo ir com a Impressão de que Santo pa':. P:,derA se{ um Instrumento, sob a influência do Espfrtto caio Íle val co:•r 8 guma parte ativa no serviço. Neste último aer autado pela v:::.~:•s::~~~-exercltado e a sua alma atenta para 
Ape1ar de tantos cr t t nho que late assunto seJ ent:s eram as mesmas Escrituras é estra-zem : «Sabemos que n ª 0 pouco entendido. As vêze1 me di-81 vo1aa1 reuplõe1 qualquer pode talar se 
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• 
uiser,, e r~ ~;p :11!do : «D e . rn<ldo nenhum. 1>, vontade individu~l ~b:;ol~amentc ntto t e m C'lb11n ento . Ma s há liberdade para o Esp1-rito de Deus servir-Se de quem quiser, sem ser limitado a um só.» E existe mais outro corretivo. Leio em 1 Cor. 14:29 - {Cfalem dois ou tr~s prof etas, e o~ outros julguem~ . Os crentes que escutam devem resolver se o ministério é para proveito, e manifestar o seu parecer aos que falam. 

Peço a sua atenção e oração para êste assunto. 
Seu servo por amor de Cristo, 

C arta 10 

Meu caro irm~o, 

Os Hinos 
Carangola, Minas 

xi -1916 

Um crente bem conhecido e de bastante experiência chamou a minha atenção para o assunto do canto dos hinos, no seu atual desenvolvimento entre as famílias evangélicas. 
«Está alguém alegre? Cante louvores 1>, diz a Palavra, e não há dúvida que o canto muitas vêzes representa a expressão do gôzo que o crente sente na alma. E muitas vêzes é o meio pelo qual êle oferece os seus louvores a Deus. 
Embora poucos hinos tenham merecimento poético, já existem diversos que mostram grande valor espiritual. E todos se referem a assuntos de bastante importância e solenidade. · Cantados pela Igreja reunida, vêm a ser uma confissão de sua fé, esperança e amor. 
E, contudo, uma coisa tão preciosa como é o cantar hinos a Deus pode tornar-se altamente prejudicial, quando as condições essenciais não são atendidas. 
As duas condições do canto são indicadas en1 Efésios 5:19 -(1) «falando uns aos outros em salmos e hinos e cânticos espirituais, (2) cantando e louvando ao Senhor em vosso coração». 
O hino deve servir, ou para animar os crentes na sua vida espiritual, ou para expressar a Deus o louvor dos seus corações. 
Infelizmente, ·porém, hã ocasiões, principalmente nas casas dos crentes, em que ouvimos cantar hinos sem pensar ne1n em uma coisa nem na outra. 
Fulano canta porque tem boa voz e quer exercitã.Ja. Sicrano acha a música bonita e quer ouvi-la. Beltrano quer aprender uma 

-19-



m ú1ica nova. Outros aponas cJesejarn pa~rnur o ternpo agradàvel

m cnte e se servem dos hinos pera êssc fim. As criancas ~ritarn 

bem alto : •M inh 'alma louva ao Redentor• sem saber o que é «alma» 

nem •louvor• nem _« redenfãº~· E' rar íssimo alguns dos cantores 

parar para notar a 1mportanc1a das palavras que entoam. Muitas 

vêzes depois de ouvir um ensino solene querem cantar uma porção 

de hinos, dissf pando assim todo o efeito do ministério. 

IIá uma denominação da q ual se tem dito que a sua bíblia é 0 
hinário. ~ regra geral, quando os crentes se encontram em grupos 

de três ou mais, aparecerem os hinários, e um após outro pede para 

cantar. os seus hinos prediletos. 

Mas, quão raro é abrirem as suas Bíblias para conversarem 

sôbre os belos ensinos que recentemente têm encontrado na Palavra t 

Uma aula de música sacra costuma ser bem freqüentada, mas nem 

sempre sucede o mesmo com as reuniões de oração ou estudo bí

blico. 
Não é de maneira alguma o meu desejo desanimar totalmente 

o canto de hinos nas hor as deiocupadas do dia. O tempo podia ser 

empregado pior. Mas, desejo que h aja sempre proveito espiritual 

dêsse exercfcio, e que não degenere em um mero passatempo. 

Quando nos parece que o ensaio está passando o limite que con

vém, podemos perguntar a quem pede mais um hino, por que o pede! 

Será pela música ou pelas palavras? Se nos disser que é pelas pa

lavras, perguntemos mais, o que é que êle estâ achando nelas ? E a 

sua resposta dará ocasião de aparecer algum proveito espiritual. 

Carta 11 

· Meu caro irmão, 

Com saudações no Senhor Jesus, 

Um Tratado Batista 
Carangola, Minas 

xii - 19Í6 

O crente que lhe deu o tratado batista «Ligeira Resposta • • · 

ao Rev. Antbal N~ra• pediu-lhe que tôsse lido atentamente e res• 
pondido por escrito. Prontifico-me a anuir ao desejo do seu aml· 
1°, respondendo-lhe por meio desta carta, embora reconheço 0 

pe~go que qualquer corre, intervindo entre dois contendedores. E9té 

IUJeito 8 apanhar de ambo1 e nlo contentar a nenhum. Nlo pre

tendo defender o Rev. Anibal Nora, ma1 aproveito a ocasilo pa• 
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ra refcrlr•tne a al gumas considerações que o escritor deixou de nota r, . e e xatninar de novo certos Escrituras que êlo c ite. o que mnis me entristece cm tôda a propaganda batista no nrd~il ê umn falln de candura e franqueza na sua maneira de engarinr adeptos. irtuito9 propagandistas batistas pouco escrupulosos ~busa rn da ~implicidadc dos crentes novatos e menos lnstruido~. dando-lhes a entender por indiretas que a s ua salvação é proble• m6Uca se têm somente o batismo que receberam em pequeno. Dizem: •Você não é crente: é apenas amigo de Cristo• . Con• \'ersando co1n êsses que querem ser rebatizados, quase sempre verifico que o seu verdadeiro motivo é de ficar com a própria salvaç~o mnis garantida. Eles não são crentes na plena eftcácf.a do sangue de Cristo, pois, como um irmão notou, «procuram na água o que devem achar no sangue•. 
Os escritores da missão batista insistem bem alto que o mergulho e s6 o mergulho é batismo, mas deixam de explicar nos seus leitores que o único mergulho que serve é o mergulho pTaticado por êles mesmos. I-Iá anos, em Portugal, um zeloso pregador com convicções batistas formou uma congregação e batizou os crentes por imersão. Mais tarde a Missão Batista mandou do Brasil um missionário para tomar conta da congregação, e êle toTnou a batizar todos êsses crentes já batizados! Conversando um dia com um dos mais conhecidos missionários batistas no norte do Brasil, quis veri ficar êste ponto, e disse-lhe : «Consta-me que a sua Igreja não reconhece a imersão praticada por ministros de outras denomina- · çõcs,. mas repete o batismo dos crentes imersos por êles. E' assim?• Ele admitiu que eu tinha sido bem informado, e então tive que talar bem claro, e disse: «Pois vejo que nesse caso o seu zêlo não é por uma doutrina, nem por um rito, mas apenas por um parttdo na Igreja•. E êle não podia contradizê-lo. 
Pois isso considero que o modo de proceder de tais propagandistas revela mais astúcia do que candura cristã. 
O escritor da •Ligeira Resposta•, o sr. Júlio Martins Viana, dá referência a muitas Escrituras, mas às vêzes elas nad~ têm que dizer com o assunto. Quatro vêzes acrescenta à Escritura a palavra •somente• (nos parágrafos 4º, 6º, 8º, e 13º.), apesar de ter-ae referido à passagem _que condena quem aumenta ou diminui a Palavra de Deus (Apoc. 22:18,19). • Ele funda seu argumento também sõbre Atos 8:37, que qualquer pode ver, pela Versão Bra1ilelra, nlo ser do original. O sr. Viana afirma (8) que as Escritura■ mandam que sejam batizados 1ómente os que crêem, e aponta Marcos 16:18 e Atos 2:41 que não o dizem. T•mb6m nos dlz (5) que o batilmo de Joio 6 o rne■rno de Jeaus. 1 .. elo então em Atos 18:,. •Cfftamente Joio bat'2ou C'Om o bntt1nio de Af'f'epmdimento. dtzendo ao JJOOO (alguna 
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dos que êle chamou craçA d c- vfborns• e nf'io «pre1.ad0s irn•àos•) 
que cres,e no que apóa êle havta ele vt, , isto 1, em Jesua Cristo• . 
Evidentemente, po1 f', ( •9!',eS 110 n1eno! nlnda n~o ernrn crentes. Ele 
os butJzou ofi rmnndo npcnns o seu orr cpcndlmcnto. 

o escritor C]UC'f xn•sc dn linguagem inconvcnlenlc e pouco a. 
morosa do seu reverendo edversfl rio, e pnrccc que n sua queixa tem 
algum fundamento.· Mas não poderâ l! le estender as suas exort:-. .. 
çõcs eos seus companheiros batistas , poJs ~lcs a miúdo ofendem os 
demais crentes, alcu nhando-os de cpagllos •, «cães.e, «porcoRa 
«cabras• e scmelhant,s títulos feios? Dizem f lcs: •O Senhor que ir~ 
nog abençoar e nos unir•. mas como pode Deus unir-nos se os ba
ti stas não deixam os outros crentes comun,gar com êles , nem consen
tem que os seus membros ec reuna m com outros crentes? 

Por não achar proveito algum na ocupação com o processo de 
qualquer rito, não d rsejo en trar na quc!Ulo tantas vêzcs debatida: 
«Imersão ou aspersão?• A qua ntidad e d e água necessária para e
fetuar um bati smo é um ponto dif[cil de resolver, e é de pouca 
importância. Embora nos digam que ns palavra:; gregas baptizo, bap
tisma, baptbmos ~cmpre ~lgnlf!cam imergir, tmerJào, os batistas 
não se atrevem sempre n traduzl-la1 os~fm.. Vejamos o efeito de o 
fazer cm alguns casos: •Esse vos tmcrutrá 110 Espírito Santa• (Lu
cas 3:16) como se o Espírito tosse um rio ou um lago. «Ou não sa
beis que todos quanto! fomos fmersos em Jesus Cristo fomos imersos 

. na Sua morte 1~ (Rom. 6:3). •Mas o fart,eu admirou-se, vendo que 
se nélo tmeratra antes de ;anta,-, (Lucas 11:38). e Pot.1 consistiam só• 
mer,te em mnnjaret e bebida! e várias tmersões •• ·• (llcb. 9:10); mas 
no ritual mosnico não havia nem uma só imersão, multo menos vã
rias delas. Logo a palavra baptismos aqui 6 bem traduzida ,ablu
ções• e não pode ser •imcrsõcs». 

Excuso-me de escrever mais agora sóbrc o assunto, por ter jã 
publicado dois f mprcssos referentes ao ba Usmo. 

Vosso pelo amor da verdade, 

• • • 

Carta 12 Sàbatistas 

dos 

Querido irmão, 

Ca,anuola, Mina• 

1- 1917 

Acho conveniente dar i 
sabati1ta" que se ofer ma 1 '!ma advertência contra 01 UVTOI _ 

' ecem a venda em tôda parte. Slo co--
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· nhecidos fàcllmente, pois trazem o nome da casa publicadora: cSo
ciedade Internacional de Tratados•. Os livros elo bem impresaos, e 
tendo gravuras representando terremotos, chuvas de e1trêla1, etc. 
0 povo nlo foz questão de compr6-los bem caro, pensando que vat 
encontrar ensino de valor aôbre a profecia, a vida de Cristo, etc. 

E' certo que n maior parte doa llvros que oferecem à venda 
nlo apresenta os erros pelos quais 09 sabatlstaa são reprovados 
por tõdas as Igrejas evangélicas, a saber o judaísmo, ou a colocac;ão 
de cristãos sob a lei de Moisés, que Paulo condena tio energicamen
te na epistola aos Gálatas, e que Pedro chama •um Juao que nem nos
sos pais nem nó.1 pudemos suportar• (Atos 15:10), como também a 
neaação da tmortaltd!J.de da alma, do eterno castigo doa {mplos e da 
ju1tiftcação por graça sem as obras da let. Mas 09 livros apresentam 
ensinos bastante errados, principalmente sôbre a profecia, e é pena 
ver os crentes pagar caro por livros que não edificam, quando hã 
uma grande Uterotura evangélica boa e barata que muitos crente■ 
ainda não compraram por falta de meios. 

Visto que os sabatlstas se colocam debaixo da lei, era de espe
rar que a guardassem tôda; mas não o fazem. Sabendo como Insis
tem em guardar o Sábado, perguntei uma vez a um emissário dêlea 
em Ribeirão Preto se êle aquentava café no Sâbado ? tle disse-me 
que sim. Então repliquei-lhe que êle merecia ser apedrejado, e li 
em Números 15:32-35, •Estando pois oa filhos de Israel no deaerto, 
acharam um homem apanhando lenha no dta de aábado •.• Disae pois 
o Senhor a Moisis : Certamente mOTrerá o_ tal homem; tôda a con
gregação com pedras o apedrejará para fora do arratal•. Os sabatts
tas não têm o direito de modificar a Lei de Moisés conforme a sua 
mnlor conveniência. Se estão sob a lei, pesam sõbre êles tôdas aa 
suas penas. «Dizei-me, os que querets estar debaixo da lei: nela ou
via vós a lei?• (Gél. 4:21). 

Os crentes que querem informar-se do verdadeiro car6ter do 
Sabatismo devem ler cO Sabattsmo Desmascarado• pelo dr. Ander
eon Derry, ou o novo tratado •Lei ou GTaca•. A seita teve origem 
na América do Norte, onde o povo é um tanto propenso a novida
des religiosas, sendo a principal propagandlata uma ■enbora chama• 
d~ Whlt!, cujo nome figura em al1uns dos livros vendidos no Bra11l. 
As •Visoes• dela são multo apreciadas nos meios 1abat11ta1 nos Es
tados Unidos do Norte, e é de aupõr que qualquer dia aparecerê uma 
edição braailetra delas. Para dar-lhe uma idéia do estilo das •Vt-
3õe1• clto as palavras copiada■ na p6glna '10 de •O Sabattamo D11-
1na1carado•: •Enquanto que o 1acrlflclo pelo pecado apontava para 
Crtato como um Sacrt/icto, o Sumo Sacerdote repr•aentaN en,ic, co
mo um Mediador, o bode de expla.~lo repreaentaoo Scatollá autor do 
P
1 

ecado, sõbre quem 01 pecado• dos ue,d4de(,-o1 arreJ)ffldido, ,nlo 
tnalmente latlf:tldolt. · 
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•Quando Cristo, e,n v irtude de seu próprio 1a11r,ue, removeu d,J 
Sa nt uário celestial os 7Jecados do seu povo, no fim do aeu mini~:tiTto 
coloca-oi súbre Sata nás, que, na e.1:ecução do julaamento, t em de 
lc!var o castigo f ina l .• 

«Satanás será ban ido para sempre da p r esença de Deus, e ant
quflaclo na destruição final do pecado e dos pecadores.» 

Diz o Dr. Berry: •Eis aqui, então, a sum a e esst ncia do plan() 
de salvação dos sabatistas: O Salvador não é Cris to. E' Satanás 11» 

Foi com razão que o apóstolo escreveu : «Não permito, porém, 
que a mulher ensine•, se as visões e ensinos da senhora Whíte apre
sentam doutrinas tão erradas como esta 1 

Estamos nos últimos tempos, e erros abundam por todos os 
lados. Urge provarmos tôdas a9 coisas, e reterm os somente o bem. 

Vosso, no amor de Quem é o Fiel e Verdadeiro, 

C a rta 13 

Prezados Irmãos, 

. . .. 
A rw'lorte de Cristo 

Carangola, Minas 

6 - lv - 1917 

Depois da nossa reunião no sábado passado senti o desejo de 
assentar as minhas impressões sôbre o que se passou, e recordar-vos 
as Escrituras que citamos em prova de que a morte de Cristo não 
foi nenhum recurso ulterior devido aos príncipes dêste mundo não 
O terem conhecido, mas que foi predeterminado por Deu3 em vista 
da entrada do pecado no mundo, como o único e suficiente melo 
para êsse pecado ser tirado • • 

Felfzmente a verdade da morte de Cristo ser, e sempre ter 
sido, necessária para a nossa redenção, não depende de um só 
texto da Escritura, mas é provada por uma grande variedade de 
passagens, al1umas das quais foram citadas e frisadas na referida 
reunião. 

Primeiramente citou-se Romanos 3:25. •Ao qual (Jesus) DeUI 
pro~• J)ara proptacão pela fé no ,eu ,angue, . para demon,traçao 
da sua Ju1tiça, pela remts1ão dos pecado• d'antei cometido,, sob a 
paclhcla de Deus•. Estudamos com cuidado o argumento do ver
sfculo. Deus, noa séculos passados, tinha perdoado pecados, mo• 
traodo assim a Sua misericórdia. Mas a Sua Justiça em 01 perdoar 
não ffcnra evidente, porque ela nenhuma satisfação tinha recebido. 
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satisfação havia de ser obtida mais tarde no sangu~ _ 
f:S~ de Cristo, e não podia ter sido obtida por outro qu<.1lqu~: r~~~~ 
t~ necessário também notar qu_e n satisfação que a justiça dívína 
E! ndida achou na morte de Cr1sto não foi apenas uma coisa que 
~:us aceitou mas o que. tle mesrno propôs, segundo reza O texto. 
E·ta escritura só por s1 basta para estabelecer a absoluta n~c", .. 
~ide da mort~ de_ uma Vítima Perfeita para os nossos pec~i0 3 
i,oderem com Justiça ser perdoados. 

Também no mesmo sentido citamos: •Por isso o Pat 1ne arna 
p0rque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém rna ttrd 
de mim, mas eu mesmo a dou • • • Este mandamento recebi de meu 
Pai» (João 10:18). Uma escritura de suma importância, porque con• 
templa a morte expiatória de Cristo inteiramente à parte do crime 
dos homens e sómente em obediência à vontade de Deus. 

O ensino que nos oferecestes, se bem 0
1

entendi, foi que o pro
pósito de Deus era exatamente o contrário: não que Cristo morres
se como Vitima de expiação, mas qu~, se tivesse sido aceito pelos 
príncipes dêste mundo, Deus teria achado a1gum outro meio de re
mir o Seu povo, sem o «derramamento do sangue» do Salvador. 

Para confrontar tal ensino também citamos Atos 2:23. •A 
~ste, sendo entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, 
tomando-o vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos•. 
Admitistes a presciência de Deus e assim procurastes explicar as 
inúmeras profecias que se referem à morte de Cristo: mas não ouvi 
ninguém admitir que foi •pelo determinado conselho> dtle: uma 
verdade afirmada também no cap. 4:27,28. cSe ajuntaram .•• para 
fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente 
deter1ninr&do o que se havia de faze-r.• 

Admito que .fjzeram ainda mais, mas a passagem não permite 
evitar a conclusão de que na sua essência, se não na sua forma (e 
muito menos no seu crime), a consumação fatal foi não sómente pre
vista, não sómente predita, mas predeterminada por Deus. 

Neste ponto, se insisto ef!l ser aceito tudo quanto as Escrit_u• 
r&s dizem, reprovo todo o exagero que acrescenta a elas outras afJr
mações que não são da Bíblia, tais como : «Deus mandar matar Seu 
~ilho», «Deus querer que os homens cometessem um crime», etc. 
Nem as Escrituras, nem tampouco os crentes que reprovam a vossa 
doutrina, talam 891tm. São expressões que apenas resultam do 
vosso raciocínio 1õbre o assunto. 

Um bino que tem aldo reprovado entre vós como errado 
começa:-

•Crl,to Je,u, wto para morrer• 
que vós dizeis nlo 1er • verdade. Por liso cftamoa Mat. 20:28. •O 
Filho do Homem talo "do parca,.,. •n.vtdo ma, •ervt,, • dat- a•• 
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vida. cm ,esaate por ,nuitos,, palavras que apoiam cabalmente o en
sino do hino. Como é que podeis rejc~tar Escrituras tio positivas 
e terminantes, sem ter nenhutnas contrarias p&ra lhes opõr? 

o vosso pensamento - que a morte de Cristo apenas se tor
nou uma necessidade pela rejeição dos homens, e que não foi de mo
do algum predeterminado por Deus - é refutado, não somente pelas 
escrituras ecfma citadas, mas por muitas outras. Por exemplo, em 
H~b. 2:14 lê-se «porquanto os /ilhas participam da carne e do aangue, 
também ile participou do mesmo para que pela morte aniquilasse o Que 
tinha o império da n1orte, isto l, o diabo•. Aqui vemos ser o princi
pal motivo da Sua encarnação o poder assim morrer, e morrendo, 
triunfar. ~ste também é o argumento de Heb. 10:5-10, que merece 
ser estudado cuidadosamente. 

As muitas referências proféticas à morte de Cristo às vêzes 
encaram-na segundo a determinação divina e outras vêzes segundo 
o crime humano : - cMe puseste no p6 da mOTte •• o ajuntamento dos 
malfeitores me cercou» (Salmo 22: 15, 16); «Ao Senhor agradou moê• 
lo• (!safas 53:10); cO' espada, desperta•te contra o meu Pastor e con
tra o varão que é o meu companheiro. diz o Senhor dos Exército!• 
(Zac. 13:7). 

Admito que a vossa doutrina teve origem numa tentativa de 
reivindicar o carêter de Deus : pensando que f mportava uma imo
ralidade Deus determinar a morte de Seu Filho! O vosso sentimen
to natural repugna a idéia de um pai querer a morte de um filho seu 
e obrigar o inocente a sofrer pelos culpados. Melhor teria sido, para 
o vosso bem e para a paz da Igreja evangélica, se nunca tivésseis 
especulado sôbre um mistério tão profundo ! Aqui não se trata de 
um •pah e de um •filho• como nós os conhecemos entre os homens 
Aqui o Pai e o Filho são um, de urn acôrdo e um propósito. A sa~ 
tls!ação que Deus exigiu, Ele mesmo forneceu nem Ele necessita 
d
8

as nossas teorias para Justificar o acõrdo ent;e a Sua retidão e 
0 cu amor. 

des re:;i~~rque de novo ex:imineis as _escrituras citadas, para poder• 
êrro tlt> púbITc:ºiimª odotuetmrlnaid e depo1~ fazer a vossa retratação do 

'# s o o ensino dêle. 

V osso servo por amor rle Cristo, 

• • • 

A Carta 14 sôb 
aquI, por. ser de int:r~ Escolas Bíblicas. nlo é impressa . 

sse panagelro. 



c arta 15 

Pre1.ndo lrmlio, 

O Dízimo 
Caranoola, Minas 

19-vl-1919 

Por tod('ls os lados senle-!H~ e falta de meloA para correspon-er 09 de~pesas do serviço do Evangelho. Em oJ~"uns lugares espe~~m anos para p oderem conseguir Salas adequadas às necessidades Jocsis. Em outros lugares os que pregam aa boas novas sofrem por falta dos meios suficientes para o~ seus gasto~ na evangelização, e or tô,is parte a distribuição de impressos é limitadá, não pela ~ontade dos distribuidores, mas por não ser possível imprimir os tratados com abundância. 
Porventura tôda esta escassez não terá alguma explicação, algum remédio? Este é o problema que tenho estudado ultimamente, e a conclusão a que cheguei é que a falta é devida ao fato de muitíssimos crentes não terem ligado suficiente importâncJa às alusões biblicas referentes ao dizirno, e por isso não correspondEU"em com a vontade de Deus nas suas contribuições para a causa do Evangelho. 
O dízimo quer dizer a décima parte, ou 10% das nossas rendas. No Velho Testamento Deus ensinou Seu povo a d3r essa décima parte a E~e e a Seus servos (Lev. 27:30. Núm. 18:24). Antes da Lei ouvimos Jacó dizendo: «De tudo quanto me deres , certamente te darei o dízimo> (Gên. 28:22). 
Debaixo da Lei Deus mandou: «Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Todos os dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passa debaixo da vara, a décima parte será santa a Jeová.• (Lev. 27:30,32). Também lemos no Novo Testamento qu@ o Senhor Jesus disse: «Dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da Let, que sao a ;usHca, a mtseric6rdia e a fidelidade. Estas coisas, p0Té111, devíeis fazeT sem 0mttirdes aquelas.» (Luc. 11:42). -· Tôdas as· coisas que dantes foram escrita,, para nos1O m8ino fo~am escritas (Rom. 15:4). Qual é o «ensino• para o nosso pró• Pno govôrno que achamos nas referências blbllcas ao dfzlmo? Slo ªPenas para sabermos como em tempos remotos o povo de Deu1 O :rv1a? Ou ■Ao para nós fazermos o mesmo? Não podemo• nós rnbêrn provar O valor da promessa em Malaqulu: •Tnlzel o díztmo todo d casa do te,ouro, para QUe haja mantimento lia mtnha caaa, e J)Tovat.me nlato, dil Jeo"4 do, ezbcUoa, ... lllo "°' alwif' eu a, janelas do clu e nao def'ramor aôbre ttó1 uma bfnrlo ael qw · nd0 haja mata lugar para a ,,colhndl• • 1 . . _ · _ -. 

- 2'1 --



As despesas de evangeliz~cão em lu ar 
providas d1 mesma localidade e por las~ écs novos não P<>dem ser 
contribuicões de longe ou até d~ cstrang,.tro pfrr:~rlo (ue ee mande 
tias onde há m1:1ttos crentes que, se todos contrlb~~=s!~ºa~ª Obra. 
tanto como os Judeus, poderiam suprir abundantement t·~enot1 
despesas, não devemos querer que o tr&balho seja : r ª8 88 

malormente por donativos do estrangeiro. Ao menos erausl entado 
e · t ih · .., 1 l < e espe. rar qu as con· r u1coes oca q tôssem em suficiente obund~ 

1 para as necessidades dos trabalhadores nacionais. • nc 3 

Nesta zona de Carangola os lavradores gozam atualmtnte de 
uma prosperidade excepcional, devida à alta do c&fé. Seu preco 
aumentou inesperadamente 200% : isto lw, ern vez de receber 5$000 
por arroba, recebem 15$000 ou mais. 

Não hã dúvida que os lavradores incrédulos gastarão todo ~8• 

te aumento consigo e com as suas t:imílfas, mas é de esperar que 
os crentes procederão de outra maneira, consultando ante9 de tudo 
a vont~de de Deus com respeito à sua dispoaf ção, procurando assim 
«honrar ao Senhor com a sua fazenda,. Creio que tem havido ca
sos êm que o crent~, que gastou pouco ou n8da com Deu g, depJis 
teve que gastar muito com o médico. 

Tive a curiosidade de fazer um cálculo aproximado sôbre 
a colheita esperada do café ê3te anos nesta zona, entre os crentes 
meus conhecidos, e aseentil os nomes de 18 dêles, com a provável 
colheita (descontando a parte que tocava aos seus meleiros). O 
total vel<J a ser 7.450 arrobas de café, o qual, se fôr vendido a 14$000 
por arroba, dará 104.300$000. 

Ora~ para calcular a décima parte, basta cortar um zero à di• 
relta, e andar com o cltrão e o ponto um lU~-lr à esquerda. Fazen• 
d() isto, vem a 8er J0.430$000. Uns dez contoJ 6 o que o dfzimo 
dêstes 18 crentes pode render, só pela venda do seu café, sem 
contar o dfzlmo de milho, cana, arroz, gado, porcos, etc. nem o 
dízimo dos demais crentes, que ganham de diversas maneiras. E 
tudo isto, só no distrito de Carangola ! 

Creio que tenho razão em entender que existem melo• com 
fartura para tôdas as despesas da obra do Senhor, uma vez que o• 
crentes se achem levados a imitar o procedimento do antigo povo 
de Deus na contribuição do dizimo das suas rendas, 

Nlo escrevo e1ta carta com a Idéia de obrigar al1uém • COO
trlbulr contra a aua vontade, maa convido a todo• 01 lrmlo1 a i,,e- . 
rem disto assunto de oracão, procurando com multo lnterf••• li~ · · 
a vontadf de Deu1 a 1eu respeito. o Senhor ama a quem cY com dO 
arta, e realmente hi poucos pnzere• malore1 ou m•I• 1 mio 
que f11e que re1ulta de 1ervlrmo1 ao Senhor com • noa•• I~ . 

· ·. . Al1un1 ,dlo-1e a 11 me1mo1 ao s~nhor•, e 1•1tam •• IUII · 
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·s 00 seu , erviço. E outros, que não têm o üom de evangelizar 
d, pregar, também podem ter urna parte importante no mesmo ser
º~ 0 dando dos i;eus bens. Mais precioso que tudo é quando alguém 
\-'l ç ' • d d 1 pode serv1r as uas mane ras. . 

n esta acrescentar ui:i~ palavra com respeito ao crente que 
tem dívidas: se lhe é permitido dar o seu dízimo, ou se deve consi-
derar-se privado disso ? • 

A proporção de contribuir, em 1. Cor. 16:2, é segundo a sua 
prosper idade, mas num caso de indigência ou quando a pessoa não 
tem prosperidade alguma, pode ter razão em supôr que não está em 
condições para contribuir. Mas quando possui P,ropriedade de mui
to mais valor que a soma que deve aos seus credores, não precisa 
pensar que está de modo algum proibido de pagar ao Senhor o que 
Lhe deve a Ele. Contudo, o primeiro empenho do crente será de 
cnão dever nada a ninguém,. 

Não desejo pensar que o cristão, na plena luz da graça de Deus, 
e recebedor do Seu «Dom inefável», possa entender que deve 
contribuir menos que o judeu, que estâ debaixo da lei; ou que não 
dá porque não há um mandamento que o obrigue. 

Alguns entendem que o cristão pode dar mais que o judeu, 
mas o caso é que o próprio judeu contribufa, entre primicias, dízi
mos e o!ertas voluntárias, ainda mais que a décima parte de sua ren
da. Em todo caso, se cada crente casado contribuir a décima e 
cada crente solteiro a quinta parte, teremos mais que suficiente pa
ra todo o trabalho na zona, sem precisarmos receber um vintém do 
e8trangelro, ou dos crentes sobrecarregados com a carestia da vida 
que resultou da guerra. 

O pregador que vive do Evangelho não é proibido de contri
buir. €Je dâ o dfztmo dos díztmos que recebe dos outros crentes 
(Núm. 18:26-30). 

Desejoso que esta carta anime muitos crentes a fazer experi• 
ência de um novo e importante ramo do serviço cristão. 

Carta 16 

Sou, vosso servo, pelo a1nor de Deus, 
• • • 

0ra9lo e Cara 
Pedra do Stno, Mino, 

o-vlU-1919 
P1·ezado lrmlo, · 
01 crente• que tiveram oportunidade para e1tud1r O Hvru:t 

•Oracao • Cura• tlm vl1to claramente 1pn11nta4'0 , 0 . eD•~ . . 
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blico sobre ésse importante assunto, mas infellzmente a edição dés- 

se precloso tratado está esgotada, e ha muitos crentes que ainda 
não o leram. Por isso escreverei hoje alguma coisa a respeito 

do mesmo tópico, que é de constante inter�sse para o povo de Deus, 
Todos os crentes reconhecem que a cura do corpo é pela 

graça e bondade de Deus, quer seja sem tratamento ou com trata 
Por isso dão-Lhe graças pelas melhoras, mesmo quando 

resultam de un medicamento acertado, que não podiam fazer se 

Deus nao tivesse absolutamente nada que ver com o caso, 

mento. 

E' verdade evidente que Deus criou o homem um ser racional, 
e por isso com a obrigaçáo de usar o seu raciocini0, a sua inteligên- 

cia, e de valer-se das lições que a experiência ensina (Tiago 5:13-17), 
nem devemos esperar que Deus faça para nós aquilo que podemos 

fazer muito bem por nós mesmos, sem qualquer intervenção mila- 

grosa. O homem sabe plantar e colhêr seu feijão e milho, por isso 
não deve pedir que Deus o faça por éle. Ele sabe que a fraqueza e 
abatimento que sente depois da lida de um dia laborioso são curá- 
veis pelos remédios do feijão e arroz e angu, por isso deve comé- 

los em vez de pedir que Deus o restaure por meios sobrenaturais. 
Ele sabe que quando una criança é escaldada por água a fever,é 
preciso tapar o ar imediatamente, para tirar a dor das partes quel 
madas, por isso êle aplica azeite ou polvilho, ou panos constante 
mente molhados em agua com bicarbonato de sódlo, mesmo antes 
de chamar os anciãos da Igreja para orarem sôbre ela. Mas quando 
não sabe de tratamento algum, nem pode ter assistencla médica, e 

seu privilégio como filho de Deus implorar uma intervenção divina, 
pedindo que o Pai lhe mande algum recurso, por meio de um anjo, 
de um irmão entendido, de uma lembrança feliz, ou de um médico; 
ou que lhe tire a dor, se tal fôr a Sua vontade, por algum ato 
sobrenatural.

Há ocasiões em que devemos orar, e há ocasiðes em que de-
vemos agir. Em Josué cap. 7 vemos um servo de Deus prostrado em 

oraçao, pedindo um socorro divino contrao inimigo, mas a palavra 

de Deus é: eLevanta-te: por que estás prostrado assim sobre o teu 
TOsto? IsTael pecou... Levanta-te, santifica o povo.» 

Eo crente cujo corpo é assaltado pelo inimigo da doença pre 
cisa orar, e às vêzes precisa agir, se Deus mostrar ser essa 
vontade. Deus quis dizer a Josué: «A culpa é contigo»; e exigiu 
santificaçio do povo. Conosco Ele talvez diga o mesmo, e exija, 
Vez de permanecermos prostrados em oração, que tratemos s 
rificaçáo do corpo, exteriormente pela égua e interiormente gum depurativo, para que o sinimigo» seja expelido. 

Em töda a Escritura vemos que Deus nunca opero peus desnecessário. O que o homem não pode ou nao sabe fazer, o de as vezes iaz por êle, mas o que o crente sabe e pode tazets 

Du 
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ve pedl sòmente oravam, sofrendo por meses com uma sarna que pais 
ente se cura em 24 horas com tratamento caseiro, mas tam 

edir que Deus faça milegrosanente. Tenho visto crianças, cu 

jos pais 

tenh 
cilmen ouvido o testemunho de um crente que flcou curado doo 

de remédios da farmácia. Ele fêz muito bem, depois de provar 

sem 
Deus; 

resu 
mas eu, sabendo de um tratamento que tem curado a mo 

bém bém ncômodo mediante a oraçao, depois de experimentar debal mesmo incômo 

de do os meios ao seu alcance, em recorrer à graça especial 

léstia em dezenas de stia em dezenas de casos, devo servir-me dêsse meio e pedir que de 

Deus o abençoe, nente implorando uma intervenção milagrosa 
ando os recursos conhecidos fracassam. 

Para a malor parte dos incômodos dos quais o povo sofre no 
interior do Brasil, nao e preciso ocupar nem o farmacêutico, nem os 
cidos da Igreja. Basta um pouco mais de asseio no corpo, e umna 
quase completa abstinencia do café, das comidas gordurosas e da 
Carne de porco, para se conseguir uma cura sem ser preciso toimar 
remédio algum. 
inteiros pela cura de uma impureza do sangue que em pouco temppo 
terla remediado se tivesse largado o café e usado um chá de chapéu 
de couro; ou vë-lo à espera de milagre do céu para curar uma mo- 
16stla que nunca teria contraído se tivesse feito mais frequente uso 
da água do córrego, com bucha e sabão, na lavagem do corpo! 

Os crentes condenam redondamente os incrédulos que estra 
gam corpo e alma com o vicio de beber cachaça, mas muitos devem 
se condenar a si mesmos pelo abuso do café, que é vício tanto como 
o outro, quando é usado apenas para agradar o paladar e sem ne nhuma necessidade fisica. Precisamos subjugar os nossos corpos e 
dizer enao» às suas vontades, ainda que seja uma vontade que pare- 
ca tão inocente como esta de beber mais uma chfcara de café. Te 
nho visto com tristeza um crente cujo estado nervoso claramente 
mostra que para ele o café é um verdadeiro veneno, e que alnda 
assim está tão viclado com êle que não o quer largar de manelra 
aguma. Para que serve êsse crente pedir a Deus que cure os seus 
acomodos e allvie as suas tribulações, se ële mesmo 0s esta aumen 
ndo de vontade própria ? Oxalá que houvesse um verdadeiro exe ICio de consclência entre os irmãos a êste respelto! 

Mas causa-nos pena ver um crente orando meses 

Visto que Deus, na Sua infinita bondade, criou tantas ervas 
Sque alimentam, corrigem e beneticiam o corpo uno um triste atrevimento da nossa parte insistir que Ele devee ar sem servir-nos de nenhum dêles. Antes procuremos saber Sua vontade: se £le nos curará por um ato 

s08 
do 

curativos 
Seu poder, 

Dauro 
pelo que uso do etente tratamento, ou pelos processos curativos neturois 

operam incessantemente em todo corp0 saalo. 
202 Certeza é para a nosss instrução que se recorda em 2. Reis 20:1-1 que 

que Ezequias, depois de ter a promessa de saúde restau 
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rada, recebeu por ordem do profeta Isaias O curativo de uma cata-plasma de figos (v. 7), como também é para nosso aviso que se re 
corda que o rei Asa näo buscou ao Senhor, ma8 antes aos médicos (2. 
Crôn. 16:12). Devemos sempre buscar ao Senhor primeiro, não tan- 
to para pedir a saúde, mas para, ontes de tudo, indagar por que Cle 
nos deixa sofrer: se quer n0s ensinar alguma coisa por meio da 
doença, ou se quer chamar a nossa atenção para algum pecado que 
deve ser confessado (Tiago 5:16), E depois do tratamento da alma 
que o do corpo pode ter êxito. 

O ensino de Tiago 5:14-16 sôbre a oração dos anciãos da Igre. 
ja em casos de doença, é de tôda a importância, e carece ser mais ob- 
Bervado entre os crentes. Mas precisa ser a oração da fé, havendo 
alguma garantia, alguma convicção divinamente dada, que se trata de 
um caso em que a vontade de Deus é curar e não castigar (leb.12:6) 
Nem é para ser usado em todo e qualquer sofrimento que nos inco- 
mode. Timóteo, que sofria do estômago, não foi mandado chamar 
os anciãos da Igreja para orarem sôbre êle, mas apenas usar um 
simples remédio caseiro, um pouco de vinho que, com a bênção de 
Deus, o havia de beneficíar (1. Timóteo 5:23). 

Tenho tido ocasião de observar em muitos lugares os resulta- 
dos de um ensino exagerado sôbre a cura divina, e tenho notado que 
O seu maior prejuízo é que ås vêzes quem o segue perde a fé. As suas 
orações não sendo sempre atendidas, êle pensa que a culpa é de Deus, 
e depois fica descrente de tudo. 

Sejamos sóbrios e prudentes em tôdas estas coisas 

Vosso, pelo amor de Deus, 

Carta 17 'A Mocidade 
Carangola, Minas 

13-v-1929 

A mocidade desta vizinhança 
Náo me é preciso dizer-vo8 que um jovem amigo e compa- 

Dheiro vosso nao está mais neste mundo, porque tais notícias tristes 
espalham-se tão ràpidamente que, sem dúvida, haveis de o 1er 
ouvido mais cedo do que eu, que estava de viagem bem 1oDEe 
quando soube do falecimento do nosso querido Joãozinho Batista 

de Andrade. 
Mas, sem dúvida, a noticia vos impressionou tão profunda- 

mente como a mim, que durante meses no ano findo tive o praZer 
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.omDanhia dêle na minha casa, a sós, nós dois, por todo o tempo 
da ue estava residindo na cidade de Carangola. 

en 

Tmediatamerte na minha volta da viagem, procurei a família 
nfitada, a fim de saber quanto possível das últimas horas do meu 
pequeno amigo, que terminou uma vida irrepreensível depois de 

uma doença que durou apenas 24 horas. 
E ouvindo, parecia que estava vendo o quadro, pintado em 

vivas côres, daquelas horas de angustia! Por fora, as viagens a pro- 
cura de médico e remédios, para chamar amigos, para tomar todas 
as providências possiveis, por dentro da casa, no leito da morte, a 
tranqüilidade e a p3z, a calma de um espírito que espera o doce 
encontro com Seu Salvador amado! 

Ele orava a Deus freqüentemente, e pedia que cantassem seus 
hinos prediletos , dizia várias vêzes que ia hoje estar com Jesus, 
que ia ver seu Salvador: sim O via agora; e no ato e atitude de 
oração êle passou deste mundo para a Casa do Pai, deixando entre 
todos os seus conhecidos infinitas saudades, sem nenhuma recorda 
ção triste, exceto o pezar que a sua preciosa vida durara apenas 17 
anos incompletos. 

Mas não é para contar tudo isto que escrevo, porque sem 
duvida já o tendes ouvido, mas é para indagar quaís são as lições 
dessa vida exemplar e morte feliz ? 

Poucos dias antes, estive com um ancião que tem vivido neste 
mundo mais de oitenta anos, e ainda n�o está bem preparado para 
sair dêle; e mesmo entre os crentes nesta vizinhança, quem está 
melhor disposto para abandonar êste mundo presente, que o nosso 
jovem amigo, que hoje dorme com Jesus ? 

Podeis, e com razão, invejar uma alma capaz de assim triun- 
far sôbre tudo que torna a morte amarga, mas deveis compreender 
gue, para morrer como João Batista morreu, é preciso viver como 
ele viveu ele viveu: uma vida de comunhão com Jesus, de sujeição à Sua 
Palavra e de constante oração a Deus. Vós, acostumados como éle, 
desde pequeno, a ouvir as palavras do Evangelho, talvez ainda nao 
3s tenhais recebido no vosso coração, e assim, vivendo sem Crist0, 

a morte vos tocar hoje ou amanha, morrereis também sem Ele. 

e a perda do vosso amigo vos fale bem alto da paciência de 

Deus, que levou um gue estava bem preparado para sair, e vos dei 

0u ainda mais um pouco por que ? 

do Pouco antes da sua última doença, João tinha manifeSlado seu 

sejo de freqüentar a próxima Escola B1blica, dizendo que não 

ueria ocupar-se só da lavoura, mas também pregar o Evargelho. 

Ouco �le pensava que, pela 8ua vida verdadeiramente crist�, já 

de 

PEegava, e que, mais cedo do que sonhava, pela sua morte triunfan

la testemunhar ainda mais alto do poder da graça de Deus para 

C 33 



tornar até um humilde rapaz superior áquilo que amedronta os ho- mens fortes que não conhecem a Jesus como seu Salvador 

Podemos dizer de João Batista de Andrade como de Abel. «Estando êle morto, ainda fala», e quem sabe se alguém entre 
mocidade desta vizinhança ouvirá o testemunho que êle deixou ? 

Que seja assim, ainda mais abundantemente do que nós pen. 
samos, é o que roga a Deus o vosso afeiçoado amigo. 

Carta 18 A Contribuição 
Carangola gola-Minas 

31 iii-1921 
Meu caro irmão, 

Dou graças a Deus pelo despertamento que estamos vendo 
ültimamente na contribuição para o Fundo Central, e pelo bom ren dimento (embora insuficiente) que assim tem resultado para as des- 
pesas da evangelização, 

Mas ao mesmo tempo vejo que o serviço da contribuiç�o ain- da não foi compreendido pela imensa maioria dos crentes, que por isso não correspondem com o sentido da Palavra que diz: «HoOnra 
a Jeová com a tua fazenda, e com as primicias de tõda a tua renda; assim se encher�o de fartura os teus celeiros e trasbordarão de mosto Os teus lagares» (Prov. 3:9). 

Esta Escritura nos ensina tão explicitamente que devemos servir a Deus com os nossos bens, como Romanos 6:13 ensina que devemos serví-Lo com os nossos cOTpos. 
E é justamente nesse ponto que vejo tanta fraqueza: vejoque muitos dos crentes nunca compreenderam que uma parte impor tante da vida espiritual será no bom emprêgo dos seus meios, a acôrdo com a vontade de Deus. 
Parece ser evidente na Bíblia que Deus quis ensinar Seu povo que Ele tinha direitos soberanos 8ôbre seus bens, e la Teconhecimento dêsse direito da parte do povo havia de ser pe 

e 

pagamento do dízimo de tudo. 
Se ainda hoje, nesta dispensação de graça, Deus tem o mesm direito, compete ao crente, mediante o estudo e a oraçao, iut 

8e a parte que êle pagaa Deus em reconhecimento do direlto 
no sôbre seus bens, é a proporção que Deus aprova? or mo8 divl 

verificar 

aprova ? Por isso, pe sando no dízimo, pensamos em pagar a Deus o que Lhe dev 
não em dar alguma coisa por nossa vontade. 

]ue Lhe devemo8 
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Por 1. Cor. 16:2 aprendemos que o crente deve contribuir 
conforme a sua prosperidade», e uma vez que êle compreende que 

deve a Deus uma certa proporção dos seus rendimentos, só tem que 
verificar qual é essa proporção. Visto que em tôda a Escrituraa parte que Deus ten1 marcado como especialmente Sua & 8empre a 
décima parte, o crente não pode errar muito se adotar a mesm0a 
proporção. 

Os que têm estudado o assunto com mais cuidado e esplritua lidade, concordam que nós, debaixo da graça, devemos fazer tanto ou 
mais que os judeus debaixo da lei. A exortação ao crente é que abunde nesta graça de contribuição (2. Cor. 8:7). Não seria possível abundar na graça de contribuição, dando ainda menos que o judeul 

UItimamente tenho recebido da América do Norte muita li- 
teratura referente a êste assunto, e vejo que está em ação um 
despertamento geral entre os crentes em tôdas as partes do mundo 
com respeito à contribuição. Por isso tenho pena em ver que muitos 1irmáos nesta zona ainda ficam atrás e não acompanham o 
progresso da Igreja em outros lugares. 

Se disso resulta algum prejuízo para a causa do Evangelh0, é 
certo que resultará ainda mais prejuízo para as nossas almas. De- De-
vemos estudar não sómente o fato de Deus determinar o dízimo 
dos rendimentos do Seu povo como sendo Seu, mas porque Ele 
marcou essa contribuição. Era porque Deus precisava de dinheiro? 
ou é porque a contribuição havia de ser uma grande bênção para o cOntribuidor ? Com certeza esta última é a única explicação, e, na 
Hteratura que tenho recebido recentemente, notei muitissimas pro0- vas que os «dizimistas» têm sido abundantemente abençoados na 
sua vida material, e ainda mais na espiritual. 

A seguinte circular foi mandada a uns 15.000 ministros do Evangelho na America do Norte: 

E' a minha cOnvicção pessoal que Deus prospera nas coisas temporais aquéles que o honram por contribuirem uma proporção de-finida dos seus rendimentos ao serviço d'Ele. Nunca conheci um caso em contrário. Desejo saber se o leitor comhece tal caso, e quaisquer outros fatos da 8ua erperiência referentes ao assunto.» 
As respostas foram umas 300, e concordam quase unnima mente que a prosperidade material resulta da prática de pagar o dízimo a Deus. Seria muito triste, porém, alguém adotar o costume com o motivo egoísta de ter lucros pessoais; mas o fato que quase invarlàvelmente a prosperidade material resulta do uso de pagar a Deus a décima parte dos no8s08 lucros, deve animar as pessoas imidas, que receiam não poder sustentar as suas famílias sem gastar com elas tôdas as receitas. 
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Atribuo a boa medida de prosperidade material que tenho 
sempre gozado, ao fato de pagar a Deus ao tnenos o dízino das 
receitas, desde os meus 16 anos de idade. Creio que é um grande 
êrro os moços pensarem que o«dizimo» não tem nada con éles, mas 
só com pessoas de mais idade; ou crentes pobres pensar que éles 
não o devem pagar, mas so as pessoas mais Ticas. Eo praxe de 
pagar o dízimo dos lucros pequeros é expressamente aprovado pelo 
Senhor nas palavras dizimais a hortel�, o endro eo cominmho, e des 
prezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdiaea fé: deveis 
porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas» 

Creio que alguns não usarn honrar a Deus com a sua fazenda 
por não saber como e quando devem começar. Por isso alguma 

palavras de conselho podem ser uteis. 
Quando, é agora. Ver o dinheiro que atualmente possui, e 

separar a décima parte dêle para o serviço de Deus. As pessoas 
que não têm prática com as contas nem precisam escrever nada, uma 
vez que tenham sempre um saquinho reservado para guardar nêèle 
o dinheiro do dízimo. Qualquer dinheiro que receber em pagamento 
de serviços, ou por vendas de café, ailho, arroz, porcos, ovos, etc. a 
décima parte irá imediatamente para o saquinho, notando-se, já se 
vê, que das vendas do café, etc, deve primeiro apartar o que per 
tence aos meieiros e aos outros trabalhadores, pagando o dizimo 
apenas do lucro que resulta, livre das despesas eventuais. 

Mas não pense ninguém que pode shonrar a Deus com a sua 
fazenda» e pagar o dízimo das suas rendas a Deus, na própria fôrca. 
Sòmente pode fazê-lo com muita oração, pedindo gempre a direção 
divina. Deve ser um serviço de obediência, de amor e de fé. E um 
uso que foi observado nos tempos primitivos (Gên. 14:18-20e 28:20-22 
contirmado na lei (Levítico 27:30-32; Números 10:20-32; Deut. 14:22), 
e aprovado por Cristo (Mat. 23:23). Por isso o crente pode contar 
com a bênção divina em seguir o mesmo costume, a não ser gue 

tenha recebido uma revelação especial que o ensine a proceder al 

ferentemente. 
Um resultado de os crentes honrarem ao Senhor com a suaa 

fazenda, seria uma abundância de meios para todo o serviço do 
Evangelho, para a construção de Casas de Oração e para o socorro 

dos necessitados. Outro resultado seria um aumento de gözo e 

poder espiritual, por estarem de acôrdo com a vontade divina. 
O que peço a Deus por todos os crentes é que sejam verda- 

deiramente convertidos no coração, no corpo e na algibeira. 
Cabe, talvez, uma palavra referente à distribuição do diziso 

Um Fundo Central oferece um excelente meio para a boa distribu 
gao de dinheiro no serviço do Evangelho, mas ninguém deve pensar 

gue seja o único meio. Convém que cada crente seja exercitado em 

conhecere servir as necessidades materiais na sua vizinhança, man 
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dando para um Fundo Central apenas o restante, que não sabe 
repartir com proveito. Quanto mais direto e individual o nosso ser 
viço, melhor. Não devemos fugir da responsabilidade de descobrir 
e servir pessoalmente as necessidades. 

Em 1913 e 1914 a seguinte pergunta foi publicada em muitos 
jornais evangélicos norte-americanos: 

&Porventura o leitor conhece alguém que é menos alegre, me- 
nos generoso, ou menos próspero mnaterialmente por ser «dizimista»? 

Houve umas 10 000 respostas que «Não», e nenhuma que «Sim». 
Muitas dessas respostas são impressas em forma de tratado. Tra- 
duzo algumas 

Tenho 20 anos de idade, e sou «dizimista há dois ou três 
anos. Creio que para obter os melhores resultados do dízimo, o 
pagamento deve começar na mocidade, quando o ordenado é peque 
no. Creio que é excusado insistir com os crentes mais velhos, ouu 
ao menos com muitos dêles». 

«Há dezoito anos, quando começámos a nossa vida casada, 
não prosperamos até que começámos a pagar o dízimo ao Senhor. 
Desde então estamos contentes, e todos os anos aumentamos nos- 
nos donativos à Igreja e à obra do Senhor 

Nas minhas viagens tenho encontrado muitos dizimistas, e 
todos eram alegres e prósperos. 

0 único testemunho contra o dízimo, que tenho ouvido, tem 
vindo daqueles que nunca fizeram do sistema uma experiëncia 

própria». 
Três vêzes comecei a pagar o dízimo e prosperei, e três 

vêzes o larguei (não sei porque,) e perdi tudo. Agora estou outra 
vez pagando o dízimo e prosperando. Não penso em largar mais, 

pois creio que já aprendi a minha lição.» 

Deus fala, às vêzes pela Palavra escrita; às vêzes pela bôca 

ou pena de algum servo Seu; às vêzes, por dures provações. Des- 

de que escrevi a Carta n. 15 conheço mais de um irmão que não 

paga o dízimo das suas rendas a Deus, e que tem tido que gastar 

Com o médico mais que o dizimo. Devemos estar prontos para 

aprender por tôdas estas coisas. 

Terei muito prazer em ouvir por carta dos crentes que resol 

Verem pagar a Deus o dízimo da suas receitas, se me querem es- 

crever depois de um ano de experiência, e contar o resultado. 

Nao duvido que terão coisas bem interessantes que revelar, 

Com saudações de amor fraternal, 
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Carta 19 Dizimo, Ministério, Disciplina 

Carangola, Minas 
16-viii-1921 Meu caro irmão, 

(1) Dou graças a Deus que alguns que leram a minha segunda Carta sôbre o Dízimo já estão procurando harmonizar o seu proce dimento com a vontade de Deus a êsse respeito. Não duvido nada que provarão por isso uma especial bênção na sua vida espiritual. e não creio que sofrer�o prejuízo algum na parte material por te rem «honrado ao Senhor com a sua fazenda». 

(2) Algumas palavras de explicação ainda são necessárias, O dízimo é a décima parte do nosso rendimento: do resultado do nosso trabalho. No caso do trabalhador a jornal, é a décima 
parte do ordenado que recebe. No caso do lavrador que vive do produto de seu sítio, a décima parte de todos os mantimentos que 
o sítio produz, será do Senhor. E dízim0 das coisas pequenas como das coisas mais abundantes; milho, feijão, arroz, porcos, etc. 
23:23). No caso do fazendeiro, é a décima parte de todo o seu 
produto e das suas vendas, livre das despezas; a décima parte 
do aluguel dos seus carros, depois de descontar as despesas que 
faz com carreiro, candieiro, pasto, etc.; é a décima parte de tudo 
quanto sobeja depois de pagar aos seus empregados. Nove déci- 
mos dos seus lucros êle gasta com o sustento da sua família, e um 
décimo- o seu dízimo- êle gasta com Deus. 

(Mat. 

(3) (3) No caso do negociante, é a décima parte dos seus lueros, 
depois de pagar os empregados, aluguel da loja, etc. 

(4) Sôbre a aplicação do dízimo, ainda algumas palavras de conselho talvez tenham cabimento. Não devemos pensar que o seu 
uso se limita exclusivamente às despesas de evangelização. E' apli 
cavel a tödas as despesas que se podem fazer no Nome do senno0 
à parte daquilo que gastamos com as nossas familiaS. 
pode ser empregado em esmolas, socorros aos necessitados e doen 
tes, tanto como em auxilio aos pregadores do Evangelho, impressa de tratados, as Sociedades Blblicas, etc. 
a direçáo divina sôbre a distribuição do seu dízimo, e no caso não saber de uma aplicação digna, pode enviá-lo a um Fundo Cen 
tral para ser distribuído pelos írmãos encarregados dêsse serviço. 

(5) 
desenvolvimento entre as Igrejas locais que tenho visitado. 

Por toda parte nota-se falta de ministério nas igrejas 
pesar de não aprovarem o «ministério de apenas um sô» na.5do a maior parte dos irmãos conservam-se calados, nada cou 

O dízimo 

Cada crente deve pedir 
e 

Passo agora a estudar a Obra do Ministério, no seu a 

A 
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Dara a edificação do Corpo de Cristo em amor» (Elés. 4:12 e 16). 
Esta circunstância deve ser motivo de exercício espiritual e de 
oração, para que a falta seja suprida; mas que seja suprida no 
Doder do Espírito Santo: não por qualquer esfôrço carnal. 

(6) 
cuidado é o aperjeiçoamento do ministério, que muitas vêzes é pre judicado por males fáceis de corrigir. Quem ministra a Palavra às 
vêzes fala tão baixo, em voz tão desanimada, que ninguém ouve, ou, ouvindo, ninguém liga importância às palavras. Cita um hino, mas, o numero nao se ouve, e cada um está perguntando ao proX1- mo qual hino é ? O ministério assim prejudicado por males tão fà- cilmente emendáveis mata o interêsse e a vida espiritual da Igreja em vez de o manter. Outro costume, ainda mais fatal ao interêsse dos ouvintes, é o uso do pregador olhar para baixo quando fala. O campo onde o ministro da Palavra deve exercer-se primeiro, e per- der o acanhamento, é na sua própría casa. hora das refeiçöes em voz bem clara, orando diàríamente com a 1a mília, e lendo e explicando as Escrituras no culto doméstico, êle se acostuma a ouvir a própria voz, e acha-se preparado para tomar alguma parte no ministério da Igreja. 

Outra coisa que pode ocupar as nossas orações e o nosSO 

All, dando graças na 

(7) As Igrejas, em vista da atual falta de ministério, devemn preocupar-se constantemente com a exortação: «Rogai, pois, ao0 Senhor da seara, que mande ceifetros para a sua seara. 
(8) O sustento do ministério é outro assunto de interêsse atual. Está escrito: «Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho» (1. Cor. 9:14), e ime- diatamente depois o apóstolo acrescenta:Porém eu de nenhuma dessas coisas usei», e segue dizendo que antes quis pregar gratuita8- mente, sendo «livre de todos», do que abusar do seu poder no Evan- gelho e ser pesado aos seus irmãos. 

(9) Em alguma medida, todos os crentes devem anunciar o Evangelho, mas é evidente que nem todos devem «viver do Evan-gelho. Compreendemos, pois, que algunstalvez poucos são chamados para darem todo o seu tempoe estôrço à obra do minis- tério; e que outros talvez muitos-podem com proveito dar 
parte do seu tempo ao ministério da Palavra, e durante o restante do tempo prestar um excelente exemplo de indústria e abnegação, trabalhando com as mãos, como 1ëz o zrande apóstolo (Atos 20:34). 

(10) O valor do ministério torna-se bastante prejudicado ao 
ver que durante o dia o pregador tica à toa, apenas ocupando-se à 
noite na hora da reunio. Aumenta-se, porém, o valor das suas 
palavras ao vê-lo ocupado de dia em serviço laborioso, para nao ser pesado a ninguém, e para poder dizer: Estas mãos proveram as 
minhas necessidades e as dos que estavam comigo» (Atos 20:34). 
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(11) Por isso o pregador não deve ambicionar ser sustentod 

por um «Fundo Central», mas antes procurar cumprir um duplo mi. nistério (como fêz o apóstolo Paulo), pela böca ministrando as coisas espirituais e pelas mãos as materiais. Os casos excepcionais, er 
que o ministro da Palavra não deve ter outro meio de ganhar a vida e deve viver exclusivamente do Evangelho, são relativamente nau. 
cos, e serão fàcilmente reconhecidos pelas Igrejas. 

em 

(12) Temos ouvido algum pregador tachado de «preguiçoso 
mas o verdadeiro servo de Jesus Cristo tera uma vida mais labo. riosa do que qualquer dos seus ouvintes (I Cor. 4:9-11). 

(13) Todo irmão que se ocupa no ministerio da Palavra deve 
pesar bem as exortações apostólicas aos anciã�os em 1 Pedro 5:1.4. O versículo 3 é especialmente digno de reparo: como tendo dominio sõbre a kerança de Deus, mas servindo de etemplo ao re- banho». Não há nada mais feio do que ver um espírito altivo e or- gulhoso num servo, seja de Deus ou dos homens; masa humildade é uma graça apreciável, mesmo no mais instruído. 

Que o Senhor da seara aumente e melhore cada vez mais o 
ministério entre as Igrejas! 

(14) Resta acrescentar uma palavra sôbre a disciplina da Igreja. Parece que alguns irmãos não entendem outra espécie de disciplina sen�o a exclusão, à semelhança de algum médico que não sabe curar um panarício, e quer cortar o dedo ! A exclusão é o ul timo recurso, para ser usado onde não há arrependimento, e entao ser exercida pela Igreja tõda reunida (1 Ccr. 5:1-5 e 13), mas nunca por dois ou três irmãos "por sua própria conta e risco»l 

mente a excomunhão de quem procede mal. Gál. 6:1; 2. Tess. 3:6,14,15; 1. Tim. 5:1,20; 6:5; 2. Tim. 4:2, etC. 

(15) A Biblia indica várias espécies de disciplina, e não so- 
Veja-se Rom. 16:17, 

Saudações fraternais do vosso servo pelo amor de Deus. 
* 

Carta 20 A Mocidade Evangélica 

Carangola, Minas 
Janeiro de 1922 

Esta vez dirljo a minh» Carta à mocidade criada no Evangelh Filhos de pais crentes, e acostumados desde a meninice a s ten tar as reuniões evangélicas, parece-me que muitos de vos des por crentes apenas porque conheceis o Evangelh 

qüer 
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E af está o perigo de um triste e fatal engano, porque quem 
se tem por crente «de nascença» às vêzes passa a vida inteira na 
doce ilusão que tudo está bem com a sua alma, quando a verdade éé 
todo ao contráriio. 

Por isso é urgente dirigir-vos algumas palavras de desperta- 
mento, para que possais provar-vos a vós mesmos, e saber se real
mente nascestes de novo: se alguma vez passastes da morte para 
a vida. 

um completo engano uma pessoa se ter por «salva» sim- 
plesmente porque acredita certos fatos referentes a Cristo, que 
seus pais he ensinaram, ou que aprendeu na Escola Dominical. 
Podemos crer muita coisa com respeito ao médico, e contudo conti- 
nuar doentes, se não nos tratarmos com êle. E da mesma maneira, 
crer os fatos do Evangelho não nos salva do vício e do pecado, a não 
ser que a nossa crença dêsses fatos nos leve a valer-nos da graça 

salvadora que em Cristo reside, e assim fazer uma prova pessoal 
dEle como nosso próprio Salvador. 

Por isso vem a ser uma pergunta de interêsse palpitante 
Qusndo se deu convosco esta conversão ? 

Ninguém nasce crente, e por isso cada um necessita «nascer 
de novo» (João 3:5) E quais são os sinais do homem renascido? Segundo ensinou o próprio Senhor Jesus Cristo, uma prova é que a 
pessoa vê o reino de Deus: isto é, percebe uma estera (seu próprio 
coração primeiro) onde a vontade de Deus é suprema. 

Podeis dizer com sinceridade que a vontade de Cristo rege a 
vossa vida? Que Ele reina, supremo, no vosso coração? Sois acos- 
tumados a invocá-Lo em töda hora de tentação, para serdes salvos 
do pecado? (Rom. 10:13). 

E necessário distinguir entre uma crença intelectual das ver 
dades do Evangelho, e uma sincera fé no coração em Cristo como 
VOSso próprio Salvador. E sòmente quem deveras deseja ser salvo 
dos seus pecados que pode ter esta té em Cristo. A pess0a que 
deseja ficar doente, não conta com o médico para a curur; e quem 
deseja ainda continuar com as suas vontades e vaidades, não conta 
com Cristo para salvá-lo delas. 

Mas se realmente sentis um desejo ardente por uma vida 
pura, santa, 8gradável a Deus, o Evangelho vos declara que em 
Cristo encontrareis um poder sobrenatural para poderdes viver de 
acordo com a vontade dCle. E muito natural cada um amar a sua 
Ontade própria e querer fazê-la sempre, mas quando percebemos 
que as experiênclas mais amargas da nossa vida são resultado de 

Beguirmos os nossos caminhos e fazer a nossa vontade, começamos aquerer experimentar «a boa, agradável e perfeita vontade de Deus». 
verdade que conosco não está o poder para tazer, mas por 1sso 
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mesmo temos que recorrer a Crist0, para Operar em nós tanto o querer como o efetuar segundo a Sua boa vontade (Fil. 2:13) 
Outro sinal do homem renascido é que êle é grato ao Senhor 

por tão grande salvação. Freqüentemente dá graças a Deus por Se ter lembrado dêle, e ter-Se feito, (0a Pessoa de Jesus), seu Salvador. E por essa gratidão nunca acha penoso serví-Lo. 
Mais um sinal do verdadeiro crente em Cristo é ser êle dependente. Confiado em Cristo, desconfia de si, e, sabendo que nada pode fazer bem pelos seus esforços próprios, constantemente pede auxílio divino, para poder andar e agradar a Deus. 
A vida do crente é uma vida transformada pelo poder de Cristo, que habita nêle. Pode continuar com as mesmas ocupações, mas faz tudo por outro motivo. Todo o seu desejo agora é de servir e honrar a seu Senhor, mesmo nos mais humildes deveres da vida. Ele já aprendeu a dizer «não» às solicitações de companheiros descrentes, e até às seduções da própria carne. Não digo que êle 

agora seja incapaz de pecar, mas se peca, lamenta imediatamente seu êrro, confessa-o, e obtém o perdão de seu Pai. 
O crente deseja falar com seus irmãos do seu Salvador, e ganhar outros para Ele. Seria incrível alguém ter achado para si a maior das bênçãos, e não sentir o desejo de a partilhar com seus semelhantes. Quando não sabe como iniciar a conversa, às vêzes oferece um tratado evangélico ou cita uma passagem da Escritura. Contudo, entende que o exenmplo da sua vida falará sempre mais alto que as suas palavras. Mas que vergonha quando dizem: «Não se sabe se Fulano é crente ou não. Ele em nada se diferencia de um incrédulo !» 

O crente em Cristo ora. Não somente na reunião de oração, mas muito mais em secreto, no íntimo do seu quarto, a sós com seu Salvador. Ele canta, não tanto por gostar de música, mas porque sente seu coração transbordar de alegria, e não pode conter o louvor. Ele gasta, do seu tempo, seu dinheiro, suas fôrças no serviço do Mestre, achando ser um privilégio sacrificar alguma coisa p0 amor dAquele que por êle deu a vida 
Contudo, não é por imitardes êstes sinais do crente que podels tornar-Vos crente também, como tão pouco podeis tornar qu quer arvore enm laranjeira por atar laranjas sôbre ela. E preciso recorrer a Cristo, e, de joelhos, a sós com Ele, confessar-Lhe 8O1S perdido, que desejais a Sua graça, que quereis experimena Sua salvaçáo. E se, apesar de tudo, sentis não ter alcançadbênção, pedi o auxílio de algum crente, ou deste, 

a 

Vosso servo, por amor de Cristo, 
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0 Sabatismo Carta 21 

Carangola, Minas 

Fevereiro de 1922 

Meu caro irmão, 

Passo a contar-lhe o resultado da minha Conferência com os 

dois pregadores sabatistas, em S. João do Norte. 

A Conferência foi pedida por um amigo, morador perto de 
S. João, que tem sido muito visitado pelos Sabatistas ou «Adventis 
tas>, e também acautelado a seu respeito pelos crentes seus vizinhos 
e que manifestou o desejo de ouvir uma discussão sôbre a diferença 
entre o sabatismo e o cristianismo por pessoas infornmadas do as 
sunto. Fui convidado, e a Conferência deu-se no dia 5 do presente 

Achei os pregadores adventistas bem inteligentes e muito 
preparados com todos os argumentos que os propagandistas do 
sabatismo costumam empregar quando pretendem aliciar adeptos de 
entre as Igrejas evangélicas. Se desta vez não foram bem sucedi 
dos, isso não pode ser atribuído a nenhuma incompetência da sua 

parte, e sim à inerente fraqueza da propaganda que procuram fazer. 

Comecei, como faço em todas as minhas discussões com 
sabatistas, com duas perguntas de importância capital, cuja respos- 
ta resolve completa e finalmente a questão seo sabatismo é uma 

propaganda cristä ou anti-crist�. 

Perguntei primeiro: Se em qualquer parte do Novo Testamen 
to se manda ao crente em Cristo guardar o Sábado ? 

E um fato bem sabido que em vários 1lugares do Velho Tes- 

tamento ordena-se expressa e formalmente a guarda do Sábado 
aos judeus, e isto até com penas tão severas que quenm apenas apa 

nhava lenha em dia de Sábado era condenado à morte (Núm. 15:32- 

36). Por isso tem bastante interêsse verificar se o mesmo mandato 

e as mesmas penas pesam sôbre o crente no Evangelho de Jesus 

Cristo. 

Fiz a pergunta em menos. de cinco minutos, mas os dois 

noços gastaram mais de cincoenta sem poder mostrar a ordem 

pedida. O melhor argumento que acharam foi apenas uma inferên- 

Cla que, visto que devemos andar como Cristo andou (I. João 2:6), 

le foi na sinagoga dos judeus no Sábado, os crentes hoje têm a 

obrigação de fazer o mesmo. 

Respondi-lhes que, se fôsse assim, se pudéssemos tomar tudo 

que Cristo fêz como importando uma ordem para nós fazermos o 
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mesmo, então os Sabatistas devem ser circuncidados, visto que Ele o fof (Lucas 2:21). 

Tsso. porém, não queriam admitir de modo algum. O exemplo 
de Jesus em freqüentar as sinagogas dos judeus nos dias de Sábado 
estabelecia (para êles) a obrigaçao de nos fazermos o mesmo, mas 

o exemplo de Cle ser circuncidado não era exemplo para nós ote. 
decermos. Creio que os ouvintes (havia uma assistência de umas 
cincoenta pessoas) não acharam muita coerència na sua maneira de 

raciocinar! 

Depois de ouvirmos com töda a paciëncia os discursos dêles 
durante uns cincoenta minutos, sem aparecer nada do mandato 
pedido, fiz-lhes a segunda pergunta, a saber: 

Onde, em todo o Novo Testamento, podemos ver os crentes em 
Cristo reunidos em dia de Sábado? 

Verificado conclusivamente que n�o existe em tôda a Bíblia 
mandato algum que ensine aos crentes em Cristo a guarda do Sá 
bado, disse aos moços que me contentava com um exemplo-mes- 
mo um s6. Mas no caso de não haver na Biblia nem ensino nem 
exemplo da guarda do Sábado pertencer ao Cristianismo, então 
rejeitaria positivamente a propaganda adventista como anti-crist�. 

Fiz notar que nada menos de quatro vêzes lemos dos crentes 
estarem reunidos no primeiro dia da semana, o Domingo, mas nem 
uma só vez no Sábado. No Domingo da Ressurreição vemos Jesuss 
no meio do Seu povo reunido no Seu nome (João 20:19) conforme a 
Sua promessa em Mat. 18:20, como também no Domingo seguinte 

(20-26). No Domingo de Pentecostes (Atos 2:1) outra vez vemos os 
crentes reunidos, e o Espírito Santo é «derramado» sôbre êles, e, 
ainal, em Atos 20:6 vemos os crentes reunidos em dia de Domingo 
para epartir o pão» em lembrança de seu Salvador ausente. Mas, 

em dia de Sábado : onde é que a Biblia fala dos crentes terem 
reunido nesse dia ? 

Náo resta dúvida que os moços bem perceberam a importan 
cla das duas perguntas, e muito se esforçaram por achar resposa Falaram muito, de modo que talvez alguns ouvintes, pouco acosu mados com estudos bíblicos, tenham pensado que, entre tantas 
palavras, a resposta naturalmente estava oculta. Mas os cren insistiram que não tinham respondido e ainda mais, qu podiam responder. 

E claro que não haviam de se dar por vencidos. O amor pro prio não o permitiu. Era preciso, falando ainda mals, 80 u dar uma aparência de vitórla. E nó8, que podemos confiar na 

a0 menos 
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inerente fortaleza do Cristianismo que professamos, náo queria 

mos fazer discursos, seatindo apenas dó daqueles que, moços ainda, 
se têm entregado à propaganda do êrro (uma espécie de judaísmo 

mestiço) em vez de empregarem na defesa da Sua verdade os ta 

lentos que Deus lhes deu. 

No fim, as desculpas de costume, e um amável convite para 
nós visitarmos o seu Centro em Caparaó, seguido por um silêncio, 

em que, conhecendo a habitual hospitalidade da zona, podiamos ter 

esperado ouvir alguém franquear a sua casa para outras visitøs dos 
Sabatistas. Aproveitei então a ocasião para lhes dizer que não nos 

era possível reciprocar o convite; que não podemos, sem escrúpulo, 
oferecer as nossas casas para tda classe de propaganda, tanto do 
erro como da verdade; que na nossa Biblia lemos : Se alguenm vem 
er convosco e ão traz êste ensino (o ensino de Cristo) não o rece 

bais em casa e nem tão pouco o saudeis» (2. João 10). 
Depois se prestaram para mais conferências, desejosos, sem 

dúvida, de ter outras ocasiöes de fazer a sua propaganda entre 0s 
crentes em S. João do Norte; mas nós não achamos utilidade nisso. 
Se nem podem responder às duas primeiras perguntas, Porque 
discutir outros assuntos? Não havendo em tôda a Biblia nem 
ensino nem exemplo dos crentes em Cristo guardarem o Sábado, 
a propaganda adventista fracassa no seu ponto capital, e se torna 
quasi desnecessário refutar os outros erros que ensina. 

O ressurgimento, de vez em quando, de doutrinas falsase 
heresias, ao menos tem a vantagem de levar os crentes a estuda- 
rem a Palavra com mais atenção, e assim reforçarem as bases da 
sua fé. 

Seu na defesa da Verdade. 

Carta 222 Ministerio 
Carangola, Minas 

Maio de 1922 
Prezado irmão A. B. 

De o artigo em «O Cristão», de Março 31, com o título «Atri 
buições dos Ministr0s, Presbiteros e Diúconos», e publicado, como é 
de supór, com a aprovação dos editöres dessa Revista. 

Fiquei surpreendido ao ver êste escrito, de um carater «ofi. 
cial», confeccionado com tão pouco culdado, e contendo tantos eros 
e inexatidões. Devem0s, porventura, entender que a redação não 
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se importa com afirmações erradas, se elas servem para apoiar os costumes e usos da denominação ? 

O escritor ignora completamente a diferença bíblica entre os dons para a edificação da Igreja universal e os ofictos ou cargos n 
ra o govêrno e serviço da 1greja local. Engloba tudo em uma coisa só. Para êle o «minístro» e também bispo, pastor, anjo da igreja, 
presbítero, ancião, embaixador, evangelista, pregador, doutor e des 
penseiro. Assim ële parece apoiar a doutrina dos «Nicolaitas», () 
o clericalismo: a saber, a concentração do ministério da Igreja lo- 
cal nas mãos de uma só pessoa, em vez de aceitar o ensino bíblico 
da sua distribuição entre diversos irmãos, dotados com várias e 
diferentes aptidões (veja-se 1. Cor. 12:1-11). 

Tem sido notado que cada doutrina importante é apresentada 
desenvolvidamente ao menos uma vez na Bíblia. O assunto de mi- 
nistério na Igreja é discutido larga e amplamente nos capítulos 12 e 
14 de 1. Coríntios. 

E curioso notar que os apologistas do clericalismo fogem 
destes capítulos «como o diabo foge da cruz» No artigo que es- 
tamos examinando não se refere a êles, nem de longe, e, contudo, 
são os únicos capítulos na Bíblia que nos mostram detalhadamente 
o ministério em ação na Igreja de Deus. 

O escritor do artigo evidentemente contempla cada Igreja 
local como tendo seu respectivo «chefe», que êle às vêzes chama 
pastor e outras vezes ministro, ensinador, Bispo-Presidente, etc. Po- 
rém, onde está a base bíblica de tudo isso? Diz êle: Por êsse 
motivo os intitula S. Paulo: Pastôres ensinadores», mas deixa de 
fornecer qualquer referência, porque sabe, com certeza, que a Blblia 
nunca fala em semelhante coisa. Escreve: cos pastôres eram os 

primeiros oficiais, as primeiras autoridades das Igrejas locais: eram 
tambem os ensinadores ou doutrinadores da comunidade, Onde 

foi que leu isto na sua Bíblia ? 

A verdade é que a lista dos dons que Deus pôs na Igrej4 ( 
Cor. 12:28) é um tanto diferente da lista dos dons que Cristo, Sudin 
do ao alto, «deu aos homens» (Ef. 4:8 11). Na primeira lista não ve 
08 nem evangelkistas nem pastôres: talvez porque seu servio 
era para ser exercitado na Igreja quando reunida (o assunto em 
Cor. caps. 10 a 14) mas, principalmente, fora dela: os evangelis 
pregando entre os incrédulos em qualquer parte onde se achavan 

prlas casas, afim de harmonizar a vida individual de cada um coi 
o ensino da Palavra. Assim, longe de serem os pastôres0S ori-

reunido8, e os pastôres zelando as ovelhas de Cristo nas suas p 
ró- 

()A palavra Nicolaitas sigaifica esubjugando o povo»: um 
oficial dominando os leigos. 
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meiros oficiais e primeiras autoridades das Igrejas locais», descobri- 

mos, ao examinar as nossas Bíblias, que onde se fala de pastor não 
se fela de Igreja, e onde se fala de Igreja nunca se fala de pastor 

Não é porventura, esta circunstância instrutiva ? 
Se tivéssemos sômente a lista dos dons dada em Efés. 4:11, 

poderiamos pensar que a expressão «pastores e ensinadores mos 
trava os dois doons reunidos numa só pessoa; mas na lista em 1.Cor. 
12:28 o dom de «ensinador» é mencionado sem qualquer alusão ao 
dom de pastor, Por isso, evidentemente, precisamos discriminar 

entre estes dons, e não pensar que devem sempre encontrar-se 
juntos. 

Ea experiência prática confirma isto; os ensinadores mais 
dotados nem sempre tem aptidões para pastorearem as ovelhas, 
e os irmãos mais competentes para os cuidados pastorais nem sem 
pre têm notável capacidade para o ensino. 

Ainda assim, o escritor afirma «ao escrever as últimas epís 
tolas, ordenou S. Paulo que todos os pastôres fôssem aptos para en 
sinar», e, contudo, S. Paulo nunca escreveu tal coisa! 

Mais adiante êle diz: «Como pastores, êles têm autoridade 
real sôbre a Igreja», e cita Atos 20:28, que nada diz de pastôres, 
mas sinm, de ançiãos! A idéia de um pastor «com autoridade sö- 
bre a Igreja» é inteiramente alheia ao ensino bíblico. Para nosso 
escritor o anjo da Igreja é a mesma autoridade, embora no Apo 
calipse não há nem sombra de ensino de tal anjo (ou mensageiro) 
ser também pastor ou bispo ou «ministro». (*) 

O leitor cuidadoso perceberá uma grande semelhança entreeo 
serviço atribuido em 1. Pedro 5:1-4 aos anciãos ou presbíteros e o de 
um pastor. Ambos devem «pastorear o rebanho de Deus», ocu- 
pando-se, não tanto com a apresentação da verdade (que é o servi- 
ço dos ensinadores) como com a Sua aplicação à vida prática do 
crente. Mas o farão por motivos diferentes : os pastôres zelarão o 
rebanho de Deus porque estão expressamente habilitados por Cris-
to para tal serviço, e em todo o lugar que visitarem o seu interesse 
será o bem-estar dos fieis; os anciãos o farão, mesmo que não 
sejam especialmente dotados para tal serviço, por um sentimento 
de dever local, sendo êles constituídos pelo Espírito Santo «bispos» 
(superintendentes) para apascentarem a Igreja de Deus na sua 
localidade (Atos 20:28). 

Em flagrante contradição a Efes. 4:11 o escritor do artigo 
afirma: Estes titulos, na atualidade, não signiticam diferentes 
oficios na Igreja, mas indicam tôdas as qualidades que devem pos- 
suir os ministros do Senhor»; embora a Escritura insiste que não 

()O sentido mais compreensível dos snjos ou mensageiros das igre 
Ja8 é que foram irmãos de confiança enviados para visitarem o apóstolo 
Do seu exlio, e que haviam de ser os portadores das cartas 
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são a mesma pessoa, retindo:-uns...eoutros ..e outros 

e outros.. . Evidentemente precisamos escolher entre o ensino 

da Palavra de Deus, e a praxe na atualidade, nas denominações 
evangélicas. 

Depois êle acrescenta: Aos ministros da Palavra compete 

a celebração das ordenanças crist�s, isto é, o batismo e a Ceia do 

Senhor...devem ser ministradas única e exclusivamente por 

ministros regularmente ordenados e reconhecidos pela Igreja»; mas 

não cita passagem alguma em comfirmaçãó disso, pelo suficiente 
motivo que a Biblia não o diz! Parece-nos urna imperdoável 

leviandade afirmar terminantemente uma regra da qual nem som- 

bra se encontra na Palavra inspirada ! 

E' por isso que, em vários lugares, os crentes são privados 

dêstes privilégios por anos inteiros, na falta da visita de um «reve- 

rendo» ministro habilitado para o serviço. E, contudo, o escritor 

diz que «deseja obedecer, em todos os detalhes, aos ensinos apostó- 

licos, ao mesmo tempo que afirma uma regra que absolutamente 

não se encontra em qualquer esc1ito apostólico! O ensino bíblico, 

que deixa de precisar por quem os dois ritos devem ser praticados, 

êle tem a coragem de chamar «idéia darbista»! 

Falando dos presbíteros, diz que eas suas atribuições funda 
mentais eram governar a Igreja juntamente com o pastor, mas a 

Biblia nunca, em parte alguma, coloca o presbítero «juntamente 

com o pastor», nem diz que èste tem coisa alguma que fazer no go 

vêrno da igreja! De acôrdo com o mesmo êrro diz mais tarde: 

0 pastor não deve governar sòzinho, 1gnorando que a Biblia 

nunca supõe o caso de uma Igreja local com apenas um pastor, e 

nunca apresenta um pastor como (Bispo-Presidente», nem lhe 

atribui a função de governaT 
Em conclusão noto que o escritor adota a interpretação ro- 

mana de Mat. 18:18: «Nosso Senhor declara que os atos da Igreja 

C,na terra, são confirmados no céu», Este ensino tem sido O 

sustentáculo das maiores tiranias eclesiásticas durante os seculos, 
atribuindo às decisões e atos de homens falíveis uma autoridade 

alvloa e absoluta. A adoção do ensino romano pelas denom 
Coes protegtantes expõe-nas 8os mesmos nales que têm arruinau 

aquela Igreja, destruindo nela a liberdade de consciência e impeatu 
do o pleno desenvolvimento da vida espiritual dos crentes ues 

BuDmetem ao sistema errado. A diferença é spenas na sede n 
de 

reside o poder absoluto. No Romanismo a infabilidade reside 
Fapa, no ensino de nosso escritor ela está na Igreja local: 1sto 

Em 1. Cor. 5 vemos que a disciplina deve ser ato da 1greja 

tda e não apenss de certos oficiais. 
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no Dastor e presbfteros, 0s únicos que «governam» a Igreja inerte. (**) T.onge de pensarmos que cos atos da Igreja (bons, ruins ou indife- 
entes)8ão confirmados no céu,» é mals prudente entender que são cOnhecidos all; e por 18s0 cabe malor responsabilidade nas decisões 
eclesiásticas. 

A leitura de artigos do carácter dsse que acabamos de exeminar, serve para mostrar-nos como são necessários cuidado e 
prudência na interpretaç�o da Biblia, não buscando nela um apoio pelas idélas e costumes que prevalecem atualmente na cristanda de, mas lendo-a com o pensamento despreocupado, dispostos a 
submeter-nos inteiramente à sua autoridade absoluta. 

Seu, na defesa da verdade de Deus. 

Carta 28 0 Batismo0 

S. Manoel do Mutum, Minas 

22 vii-1922 
Prezado irmão 

O irmao X-me mostrou a sua carta do dia 6 dêste referente 
ao Batlemo, e pediu que eu respondesse. Náo acho proveito em 
muita preocupação com qualquer rito, mas não posso negar-me a 
ajudar em tudo que diz respeito à Palavra de Deus. 

Na sua carta o irmão é positivo, não é verdade ? Escreve com 
uma plena convicção e certeza que o verdadelro Batismo só pode 

Ber de imersão e de adultos crentes. 

E, contudo, convém (antes de entrar mais no assunto) olhá- 
1o primeiro de longe, para melhor apreciar a sua importância. Du 
rante uns 300 ou 500 ano8 0s crentes mais instruídos têm estudado 
O a8sunto de batismo de todos os pontos de vista, com as suas 
51Dllas sbertas, e com muita oração- e ainda n�o têm podido chegar 
um acôrdo l 

Logo, não pode ser um assunto tão fåcil de resolver coma o 
irmao pensa; e convén serimos sempre muito prudentes em afirmar 
BB noBBas convieções, e multo pacientes com as convicções de outros. 

Dirlglu a sua carta ao irmão X-que, 8egundo diz na carta, ain- 
da não conhece pessoalmente. E' pena escolher um assunto de contro- 

, ()Quando o pastor, «por sua própria conta e risco», tira o nome 
de alguém do rol dos membros, 6 isso um ato de Igreja, ou apenas de um 
1ndividuo, feito absolutamente sem precedente bíblico? 

D 49 



vérsia para discutir primeiro com um írmao desconhecido. 

escrever-lhe de alguma consolação que tem achado em Cristo 
que ocupá-lo com alguma contradiçáo que tem achado num rito1 
Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificacão 
de uns para com 03 01rO32 I (om. 14:19). 

Melhor 
, do 

A insistência em fazer prevalecer um certo parecer 8ôbre o 
Batismo tem dividido o Cristianismo em seitas; e esta mesma insis 
tência entre os crentes que se reunem no Nome do Senhor Jesus 
produzirá o mesmo triste resultado. Logo é evidente a necessidade 
de sermos muito prudentes e muito pacientes. 

Que existe divergência de convicção com respeito ao Batismo 
é um fato que é evidente a todos. Nem é provável que nós, crentes 
humildes no interior do Brasil, vamos resolver num dia o problema 
que os mais instruídos têm discutido por séculos. Mas podemos 
resolver, agora mesmo, não fazer divis�o sôbre êle, e tratar com toda 
a tolerância as convicções dos nossos irmãos. 

A prova que o irmão oferece que o batismo é só de imersão é que Jesus saiu da água» (Mat. 3:16). Mas, afinal, isto não prova nada positivamente. Andando de noite, entrei no córrego inespera- damente, mas, logo que molhei os pés, sai do cóTTego imediatamente. 
Isto não quer dizer que me mergulhei no córrego! 

Em Pentecostes os crentes foram batizados no Espírito Santo, mas leso não quer dizer que foram mergulhados no Espírito Santo, como se Ele fôsse um rio ou um poço. Os sinais do Espírito Santo foram as linguas de fogo, repousando sôbre cada um dêles, eo process0 dêsse batismo era de derramar söbre» e não imerTgir em» (veja-se Atos 2:17,18). 
Menciono isto, não porque acho de importância ocupar-nos com o processo do rito, mas para mostrar que não é tão fåcil provar O mergulno em todos os casos de batismo referidos na Bíblia. E de maneira alguma convém dividir os crentes sôbre um assunto tao problemático. 
Em Atos 10:47 lemos: Pode alguém impedir a água, para que não sejam batizados êstes..? Em que sentido haviam de «impedir a dgua se se tratava de uma imersão? Se, porém, era cas0 u alguém trazer água numa bacia, então outro podia «impedir essa a gua e prolbir o batismo. Se era cas0 de imersão, a linguageu terla sido «Quem nos há de impedir de irmos à água. . No primeiro batismo da BIblla, quando etodos em Mo foram batizados na nuvem e no mar>, é certo que não hava ado 

porque 08 israelitas andavarn de pé enxuto (1. Cor. 10:3 e taas 
14:20). Ali também, evidentemente. as crianças toram 

em Moisés 

rsão, 

batizadas
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juntamente com seus pais, como provàvelmente aconteceu também 
no batismo do carcereiro «e todos 08 seu8>. 

Em todo caso, s�o assuntos em que há divergência de pare 
ceres, e não convém sermos positivos demais, mas sim longanimos 
e pacientes. 

Saudações no Senhor Jesus. 

Carta 224 0 Denominacionalismo 

Carangola, Minas 

5-X-1922 
Meu caro irmão, 

.Tratei agora de estudar o assunto que o irmão propôs na 
sua carta: O Denominacionalismo-é aprovado de Deus, ou não é? 

O irmão pergunta: Permitiria Deus que a Sua Igreja assim se 

dividisse, sendo para o mal ? 
Talvez. Que o tem «pernmitido» é um fato. Que é para o 

mal, havemos de ver. E sumamente difícil marcarmos os limites do 
que Deus permitirá. Ele «permitiu» o pecado de Adão, a embrit- 
guez de Noé, a desobediëncia de Israel à Sua santa lei, o maior cri- 
me dos séculos a morte do Salvador, e, em nossos tempos, a 
apostasia da fé de muitos que professam ser ministro3 dEle : por 
isso não é impossível Ele permitir um mal relativamente mnenor: a 
divisão na Sua Igreja. 

Não devemos, porventura, antes encarar o assunto sob outro 
ponto de vista, e notar que, embora Deus sempre consegue, aíinal, 

O8 Seus propósitos, tudo que Ele confia d responsabilidade hunana 
tem falhado: Adão na inocência, Noé salvo pelo dilúvio, Israel sob 

a Lei, e, tinal, a Igreja debaixo da graça-o homem sempre aquem 
do propósito divino a seu respeito? 

A divisão da Igreja de Deus em várias denominações indepen- 
dentes é um mal bastante triste porque 

1. A divisão da Igreja nunca é aconselhada nas Escrituras 

Como o remédio divino pelos erros que possam surgir no seu meio. 

Co- VOS tempos apostólicos havia muitos males -de conduta em 

nto de doutrina entre os gálatas, de ambas entre as 7 igrejas da 

A818, mas o remédio nunca é a divisão: nunca abandonar a Igreja 
construir outra denominação melhor. 

2 Ainda mais, o denominacionalisimo é um mal, porque con 
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