
trasta notåvelmente com o xpresso desejo de Cristo sque toda 

sejam um.. .para que o mundo creia». Na boca de duas ou trê testemunhas toda palavra será estabelecida. Duas testemunhas
em confirmação das verdades do Evangelho ainda mantêm me o seu testemunho: a Palavra e o Espirito testificam ainda 
mundo está convicto e culpado na sua incredulidade. Se a tercetra 
testemunha- a Igreja unida- não tivesse falhado, o mundo teri 
sido convertido.(João 17:21). 

3. Além dísso, o denominacionalismo é um mal porque é ez. 

eo 

pressamente proibido na Palavra Vemos o comèço e a reprovação dêle em 1. Cor. 1:12, 13, e ali também lemos o enérgic0 protesto do apóstolo : «Está Cristo dividido ? 
4. A divisão da Igreja de Deus em várlas denominações é um 

mal-um grande mal porque as suas conseqüencias são sempre 
funestas. E' verdade que às vêzes apresentam a suposta vantagem 
de emulação no trabalho evangéllco por conseqüêncía de dua ou 
mais denominações trsbalharem no mesmo lugar, mas essa van 
tagem é ilusória. O único motivo competente para um aumentode8erviço cristão é um aumento de amor para com o Salvsdor, e de 
manelra alguma o é uma emulação carnal. Tal emulação pode mul 
to bem resultar em ganhar aderentes para o partido, mas nunca em 
ganhar almas para Cristo. 

Mas a divisão denominacional é um mal: (a) Porque sempre 
diminul o amor iraternal, semeando discórdias e contendas entre 
irmäos que devem estar unidos no mesmo amor. (b) Porque dim- 
nul o proveito do ministérlo entre os crentes. Ministérlo que Deus 
tem dado para a edificação da Sua Igreja toda é muitas vêzes liml-
tado a um punhado de crentes; muitas vêzes é alugado no interêsse 
de uma só denominação. Ainda mais (c) o minlstério às vêzes 
rejeitado, se não traz o carimbo do partido. O bern-conhecido 
pregador George Howes, depols de uma ausêncla de 6 anos, tornou 
visitar o Brasil no ano passado, Juntos passámos uma noite nDe 
oidade de--,e assistimos a uma reunião dos Metodistas. Fomos 
ratados amigàvelmente, mas o serviço todo tol dirlgldo por u 
Crente do lugar, e o Sr. G. H. nem uma palavra fol convidado a 

A8sim o8 crentes all, que bem querlam, sem dúvlda, ouvir 
uma voz nova, foram privados dêsse privlléglo porque G. H. ndo era 

da sua denominaçdo! () 
Passámos uma nolte também em--e visitámos a congrega 

ter. 

o batista. G. H. foi apresentado ao pastor, e êste convidou-0
Deupar quatro minutos em contar alguma colsa (bem pouco, ea 

resultado teris nido outro. Mas o encarregado local, provávelmente, nlo Be entivesse ali um paator residente, 6 bem provável que o 

nha permiss&o de edar & palavTAumorente que nlo perlenci 
denominção.
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da obra evangéHca em Portugal. Se depois de uma ausêneia de 6 anos, um missionarlo batista tivesse visitado o lugar, com quanto 
empenho o pastor terla solicitado o seu ministérlol Que contraste 
notávell Como se expllca? E o denominacionalismo que faz isto notável 
entre os crentes.

Podem dizer-me: «Se não visitasse as congregações denomi- 
nacionais, nao terla tais experlências desagradáveis». Então con 
cordam comigo que o sectarismo é um grande mal se um crente sem partido, para ver-se livre de desagrados, deve ficar no hotel1 
entre incrédulos, e nao procurar a companhia dos seus irmãos na 
1é, alienados dêle pelo denominaclonalismo. 

(d) O denominacionalismo tende pråticamente a limítar o 
ministério apenas aos dons que existem na denominação.Outro pregador visitando o lugar é olhado com uma certa descontiança.
Por que vem aqui? Este não é seu campol 

Em dois lugares em Portugal fui um dos primeiros (salvo en- 
gano) a pregar o Evangelho: em Aguada de Cima e em Folharido. 
Ambos os lugares têm sldo desde então visitados freqüentemente 
por pregadores do Evangelho, e o número de crentes tem crescido. 
Em cada lugar del o conselho aos crentes de conservarem a obra ll- 
vre de qualquer nome de partido. Disse-lhes: «Asim terão a visita 
de qualsquer pregadores evangélicos-aproveitarão o ministério de 
todos- de outra maneira serão limitados ao ministérlo de uma só 

denominação», Em Aguada de Cima consentiram, afinal, em cons 
tituirem-se em igreja metodista, e raras vêzes têm vlsita de outros 

crentes. Em Folharido, até hoje, têm-se conservado sem nome de 

partido, e continuam a ser visitados por pregadores diversos, prega- 

dores com denominações e sem elas. 

(e) O denominacionalismo resulta em anarqula e confusão, 
Em-temos um trabalho antigo que tem aumentado sempre, é 

Bgora está no ponto de os crentes construírem uma Casa de Oração 

para o seu uso. Não existe denominação alguma no lugar, nem 

perto. 
All reside uma pessoa que quls ser acelta na igreja local, mas 

eve que esperar, porque os irmãos de responsabilidade (anciaos) 

Cesconfiaram que êle nem era crente. O colportor enviado pelo 

Bev.para visiter os nossos pontos de reunião na zona de, estêve 

om este homem, que em pouco tempo quls ser presbiteriano. Para 

eunmir a história, basta dizer que ha pouco velo o Rev. batizar 

(6alvo engano meu) professar o tal homem. Não e isto anarqula 

Contusão ? A disciplina da igreja local, com amplo conhecimento 

caso, manda esperar para dar provas da crença. Um reverendo 

n de longe, não faz nenhum caso da tgreja local ou suas decisdea, 

e o honem sem mals nem menos paras sua denominaçiol 
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Teria sldo possfvel acontecer semelhante coísa nos tempos apost61l. 
cos? Sem dúvlda convém ao Rev.ter um ponto de reunião no 
melo dos nossos convertidos em e mals tarde profes8ar alguns 

dêles no presbiterlanlsmo, mas que 8eja para o provelto do EvaDge 
lho, duvido multo. Se, porém, o Rev.- não tivesse denomninacio 
alguma, se ele trabalhasse apenas para cristo, e nao para Crlsto e 
um partido, o seu ministérilo no lugar nåo havia de fazer pouco caso 
da igreja local, nem havia de resultar em divisão e contenda. Por 
isso vejo mais um motivo para considerar o denominacionalismo 
um grande mal no meio evangélico. 

Qual será o efeito dêste incidente no espírito do homem anexo 
agora ao presbiterianismo? Co:n certeza ficou bem contente de 
achar uma igreja com disciplina mais fácil, que não exige provas 
evidentes de um novo nascimento... Mas tudo lsto é confusão, 
tudo é conseqüência do sectarismo. 

Outra prova que o denomlnacionalismo é um mal, é ser () 
ele atualmente reprovado por tôdas as missões mais espirituais e 
adiantadas. A China Inland Misston na China, a Untdo Evangé 
lica Sul Americana com trablho no Brasil, Argentina e Peru, e as 
Missões entre os Indios absolutamente não usam nomes partidárlos, 
fazendo dos seus convertidos ap nas «crentes» e não «crentes e sec 
tárlos. E há muitas outras missões hoje nas mesmas condições..

(gMais uma prova do mesmo é que o denominacionalismo 
reprovado pelos mesmos que o usam! Que reprovação p»dia ser 
mais terminante do que essa do bispo metodista Anderson, que citel 
no tratado Todos um em Cristo, pag. 14? E sempre os mais esclare 
cidos procuram diminuir ou desculpa-lo, dizendo «O nome não quer 
dizer nada, etC. 

(h) o nome do partido não pode entrar no céu. E uma bega 
gem bem pesada e inconveniente que alguns crentes carregam tôda 
a vida, mas que não podem levar consig» para a presenca de Deus. 
Estarão todos unidos sem ela ali, e se a largassem desde já, podiam 
estar todos unidos aqui. 

5. E' verdade, como o irmão me lembra, que multos dos gran 
des servos de Deus, como Spurgeon Moody. Torrey, ete, tem usdo 
denominações, mas creio que Deus Se tem servido déles apesar dise 
so e não por isso. Se o Dr. Torrey pertence a um partldo nae 
éum mal; mas êle tem uma grande dedicação à obra de Deus, q 
éum bem inuito inalor que o mal (mas que nem por isso transtor 
mal ern bem). E de notar que hoje todos on grandes servo 
Deus de nomeada no meio evangélico nunca salientam de mod0 
gum a sua denominacho. Para tomar só dols exemplos i conneco 
Henrique Maxwell Wright há vinte anos; ele pregava mensalne
te na minha casa em Colmbra, mas até hoje nâo sel que denoml 
nação êle tem nem desejo saber. Estive com o Dr. Jouo R. o 
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m Lisboa e Coímbra, mas ele nada revelou da sua denominaçäo. 
Nas grsndes Convenções de Keswick, na Inglaterra, reune-se todo 
o ministério de mais valor no país, mas não aparece nada de partido. 
Todos sáo eum em Cristo». 

As vêzes comparam-se as denomínaçðes aos regimentos de 
um exército, todo3 empenhados na mesma luta. E' uma comparação 
talsa e enganosa, pois os casos são diferentes. A diversidade dos 
regimentos deve a sua origem à suprema autoridade militar; a das 
denominações à inicíativa dos «soldados. 
de acordo, de combinação, governados por uma s6 vontade 
nominações trabalham independentemente, cada uma sem importar 
se com as outras ; e muitas vêzes em lugar de combater o inimigo 

pelejam uma com a outral 
6. Alguns admitem que o denominacionalismo é um mal, mas 

crêem que é um mal inevitável, devido às diferenças de compreen- 
são entre os crentes. Mas esta falta de acôrdo fol prevista na 
Palavra, e providenciada (Rom, cap. 14).. O remédio divino nao e 
divisão da Igreja, mas a tolerância das convicções alheias. Assim, 
das congregaçoes que visito, alguns batizam seus lhos e outros 
nao. Cada um taz o que faz «para o Senhor» (Rom. 14:8), de acôrdo 

coma luz que tem das Escrituras. E recusam dividir a Igreja 
sobre o assunto.

Os regimentos lutam 
As de- 

7. Outros entendem que é preciso uma missão denominacio- 

nal para sngaríiar fundos para evangelização. Mas não é assim. 
Uma das missões msis acreditadas de hoje, a China Inland Mission, 

com mais de 1.000 obreiros, nao representa denominaçao algumna, 

nio pede dinhelro a ninguém, e não faz coletas. Obtém todos os 

seus recursos mediante a oração. Conheço muitos obrelros que, 

Como eu, não pertencem a missão alguma, não têm ordenado nem 

comites nem qualquer recurs0 humano, mas Deus os ustenta. 

Achel-me há tempos numa reunlao batista em Vitória, e alguém 

me estava interrogando: Como pode sustentar-se sem pertencer 

alguma missáo ou denominaçao ? Respondi: O caso é fácil de 

xpliear; tenho um Pal muito rlco, e quando preciso, peço a Ele, 

Há mais ainda que poderia escrever sôbre o assunto, mas já 

me tenho prolongado demais. Preciso concluir. O irmäo é multo 

oço ainda, e pode descontiar do seu discernimento do assunto 

1aso convido-o a mostrar esta carta às pess08S mais instruídas. 

tenho nenhum recefo de ser arguido por minba posição de per 

Cer unicamente à Igreja de Deus, sem usar título algum que me 

Dossa diferencar dos demais crentes. Tenho a Palavra de Deus 

go. E sel que quem pretende sustentar uma denomninaçio, Dão 

de fazer conm a mesma confiença e convicçao. 

eo -me-io, talvez: Seré tudo debalde. H de ser alcunhado 

lgum pome, meemo sem querr 
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Isto é certo. O mesmo finimigo que dividiu a Igreja, natural 
mente há de conmbater toda tentativa para reunlão. Especialmente ele há de chamarmals uma selta» quslquer tentativa de ocun 
o terreno comum da Igreja, onde todos podem estar juntos na mo 
tue tolerância das suas convicçðes bíblicas. A pena é ver crentes 
sinceros cooperando com ele para manter as divisóes e difamar os 
que protestam contra elas. 

Seu servo, pelo amor de Deus, 

Carta 25 0s Presbiteros 

Carangola, Minas 

30-x-1922 
Meu caro irmão, 

Ao chegar em Carangola no dia 28, recebl a sua carta de 29 
P.p. com as interessantes apreciações dos tratados que enviel há 
tempoS. Estou satisteito que tenha encontrado nêles a verdade, 
pois o êrro não é vantajoso para ninguém, e não quero tazer propa 
ganda de coisa alguma que não seja a verdade bíblica. 

Também alegro-me em saber que o irmão está acompanhando 
estes estudos com muita oraç�o e sem confiar na sua própria inte 
ligência. Sermos guiados por Deus é uma realldade da experlêncla 
cristä, uma vez que somos humildes e dependentes. 

A ação do Espírito Santo na Igreja é uma preciosa realidade, 
da qual podemos ter experiência constante, se Ele não tor «apaga 
do por regras e ordens humanas. Comparo a operação do Espirito 
Santo na Igreja com o trabalho do condutor duma banda de músice 
O condutor é a pessoa que não se ouve nem se ve (a não ser as 
costas) mas é a pessoa que dirige tudo. Toda a harmonia deve 
sua einsplração» a êle. 

Assim é a ação do Espirito Santo na Igreja, marcando o com 
passo, apontando os instrumentos» que devem entrar em ação (co 
mo o condutor pode os indicar de vez em quando coma sua batutah 
dando a um a palavra da clêncla e a outro a pslavra da sabedoria (l 
Cor, 12:8), a um, ações de graças ou louvores, a outro, um hino de 
Bdoração, e tudo, de acôrdo com a toada espiritual que £le quer 
inspirar para a glórla de Deus. 

Conversando uma vez com um missionárlo a êste respelto, ele 
disse-me: Eu gostaria de assistir a uma das suas reunlöes,ever 
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eomo tudo isto funclona, Respondl: Desde já vou-lhe dizer o que h de ver. Se a companhía de crentes estiver esplritual, há de ver a colsa mals linda que se pode presenclar. HA de ver comno 
que um cöro celestlal, entoando 0s louvores de Deus; um sacerd6 cio santo exercendo 0 6eu mninlstério. Masne a companhia de 
crentes estiver em estado cardal, então há de ver uma confusão 
completa. Porém, em qualquer caso, há de ver a realidade; há completa. 
de conhecer a verdadeira altura espirltual daquela lgreja: uma colsa 
que flca oculta no melo protestante como no Romanismo - escondi- 
da atrás de um ritual artiticlal, que não permite transparecero ver dadelro estado espiritual dos adoradores» 

Crelo que terá recebido já a minha última carta, em resposta à 
sua, sdbre o denominactonalismo. Por isso não preciso acrescentar 
nada mais a ésse respelto. Tratarei agora de estudar as suas obser 
vações referentes aos presbíteros e diácon0s. 

Mas primeiro noto a conveniência de dlterençar entre eles, 
sem pensar que as mesmas regras são aplicávels a ambos os oficlos. 

Os presbíteros são governadores sempre, e, à8 vêzes, pregado- 
res também (1. Tim. 5:17). Os diáconos são servos, como a própria 
palavra significa. Se não me engano, a palavra grega diakonose 
traduzida 20 vêzes «ministro», 7 vêzes «servo» e 3 vêzes «diácono». 
Terla sido mais convenlente empregar a palavra se7DO essastres 
vêzes também. A escolha dos nossos servos é um princtpio biblico 
a escolha dos nos808 governadores é de acördo com a democracla 
moderna, mas creio que não combina com os princíplos blblicos. Na 

Escritura, todojo poder vem de cima, de um poder superior. Nunca 
vem do povo. As ovelhas nunca escolhem o seu pastor. 

Ein nenhum caso bíblico podenos ler de os presbíteros se- 

rem eleitos pelas Igrejas. São sempre escolhidos pelos apóstolos ou 

seus delegados -por um poder superior. E, pois, um êrro bastan 
e grave estabelecer, como característica essenclal de uma denoml. 

nacao, a regra de fazeT sempre uma colsa que na 1grejja primitiva 

nunca se fez: eleger os presbíteros por voto da Igreja. Peço queo 

irmao note com multo culdado que a única tradução portuguesa 

correta de Atos 14:23 é a de Figueiredo: Tendo-hes ordenado em 

cada igreja seus presbiteros. Isto é tácll de verificar, comparado 

Com o original. Se competia à Igreja local eleger os seus presbl- 

Veros, Dão era preciso deixar Tito em Creta para o lazer. (a) 

O tato 6 que a Palavra não revela nada sôbre a maneira de 

Derpetuar o offclo de presbitero, embora descreve minuciosamente 

quallflcações desses oficlais.

(a) Contudo acho muito provável o ap6stolo consultar o parecer 

grejs local referente s peenoss que ele devis estabelecer como pres 

btveros 
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Escrevl, há poueo, para uma revista inglèsa, um ar tigo so. 
bre Os Silêncios das Escrituras, e de5se artigo traduzo um pouco 
para o 1irmâo ler: «Alnda mals, achamos que s EBblla mantém silên 
clo sôbre como o oficlo de pres bltero havla de ser continuado nas 
Igrejas. Lemos, é verdade, de ancilaos instelados por autoridade a 
postólica, imediata ou delegada, mas, como o oficio havia de ser con. 
tinuado durante os séculos, a BIblla náo dlz. Esta notável omlssão, 
é verdade, tem sido reparada habilmente por humana intellgência e 
ingenuidade- tão hàbllmente que multos crentes nem sabem que 
é uma reparação Mas aqui outra vez, intelizmente, os concertos 
oferecidos à Obra Divina são vários, e para aceitsr um deles temoa 
que rejeltsr os outros; e nenhum deles traz a garantia de eassimn 
diz o Senhor», 

Mas como é instrutivo procurar saber a lição dêste silêncio 
da Escritura! Por que não existe nenhuma provisão para uma auto-
rizada continuação do govêrno na Igreja, tão necessário sempre ? 

Vários interessantes motivos podem sugerir se. Por exem 
plo: podia ser quase desnecessário. Nos primeiros dias, quando as 

Igrejas aumentavam extraordinàrlamente, podia ter precisado dis- 
cernimento apostólico para declarar quais eram os homens de pêso 
e sabedoria, aptos para o govêrno. Mas, passados anos, a própria 
experlència havia de os mostrar, sem quslquer palavra apostólica. 
Então o novo convertido, depois de freqúentar por umas semanas 
as reuniôes da Igreja, não teria nenhuma dificuldade em saber quais 

eram 0s anciãos a quem ele devla submeter-se, que estavam esô- 
bre êle no Senhors eo «admoestavam, os quais ele devia estimar 
muito em amor por causa da sua obra. 

Quando alguma coisa está tora dos eixos, quando se neces 
sita de pledoso culdado ou conselh0, os crentes do lugar sabem 
perfeltamente bem quais irmäos ajudarão para a paz e a harmonia, 
mesmo sem uma ordenaçao apostólica ou qualquer eleição». Dols 
irmãos não falavam um com o outro, e era necessário ajuntá-lo0s 
para promover uma reconcliação. 
dos os nomes de alguns írmãos que podiam ajudar, e que deviam 
ser chamados para a reunião. Muitos outros nem eram menciona 
dos, e se tivessem sido referidos não teriam sido reconhecldos como 
aptos para o serviço. As qualificações de um anclão são tão plena 
mente detalhadas na Palavra que ninguém que carece delas precis 
introduzlr-se no govêrno da 1greja, embora às vêzes, quando tudo 
decadente, slguém talvez precise prestar o serviço sem ser 
plenamente quslificado. 

Inediatamente foram menciona

Também êsse s1lêncio bem pode ser porque a decadência da 
greja fot prevlsta. No Judafsmo vemos comoo caso se deu em ex- 
perlencia real: homens ocupando uma posição oficlal muito depols 

de terem perdido todas es qualificações espirituals. Veja-se Ezequlel 
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cap. 34, ete. D. 34, etc. Quando acompanhanmos a Igreja atravês da históría, ndemos bem dar graças a Deus que nåo existe nela nenhuma clas de oficial, à qual os multos devem submeter-se por notivo da sua posição. A exortação de 1. Tess. 5:12 nos parece muito adequada posição. 
condiçao da Igreja em todas as etapas da sua história: CUnhecer 
bem aqueles que trabalham entre vós, sôbre vós prestdem e vos 
admoestam, e pre2d-l0s Tmuto em amor por causa do seu trabalho0. 
Isto ésempre possivel fazer, e sempre vantajoso. 

Na sua carta o irmão escreve: S. Paulo manda a Timóteo e Tito que clejam anciãos, e fola dos deveres dêstes e dos diá 
conos (1. Tim. 3:1-13; 5:17; Tito 1:5-9). Como podemos dizer quue 
este uso não deve perpetuar? 

E justamente aqui que espero que o irmão não me compre 
enda mal. Crelo que o uso, o serviço dos anciãos, como também 
dos pastores, continuará sempre, onde os crentes rogam a Deus que 
assim seja. E o préstimo dos diáconos também, embora ignoramos 
qual era o serviço dêles Os sete elegidos para servirem às mesas, 

salvo engano meu, não foram chamados diáconos, embora seu ser- 
viço podia muito bem ter sido 1isso mesmo. Que o serviço continue, 

e biblico. Que seja por melo de uma eleição da parte da Igreja não 

e de maneira alguma bíbllco; e se insistimos que há de ser 8ssim 
entre nós, impomos sôbre a Igreja uma coisa que não podemos 

prover pelas Escrituras, e que por isso não pode obrigar a consci- 

encia de todo crente. 
Precisamos recusar, absolutamente, acrescentar colsa alguma 

à Palavra de Deus, e sim aprender pelos seus silêncios tanto como 

pelas suas afirmações mais positivas. 

Llvro de Ordem ou de disciplina, acrescenta alguma coisa à Pala 

Vra fnspirada, querendo determinar o que na Biblia não estå deter 

minado. E cada denominação o faz diferentemente, e nenhuma 

Cada denominação, no seu 

delas pode nos dizer: «Devíeis seguir o nosso sistema porque a Es- 

Critura assim manda». O resultado é a divisão da Igreja de Deus. 

Um'romanista disse-me uma vez; Por cada um interpretar a Bi- 

Dlla ao seu modo, é que os protestantes têm se dividido em tantas 

eltas. Respondi: «As divisões na Igreja não sao de modo algum 

resultado de qualquer colse que os crentes têm achado nas suas 

8bllas, mas daquilo que, ndo achando na Palavra de Deus, eles 

Vem tentado suprir, cada grupoa seu modo». 

noje. Cada denomineção procura elaborar um sistema de govêrao 

ue possa prescindir dos crentes que nao pertencemà mesma ir 

andade. Os outros flcam por fora à parte esquecidos. O 

Lrrlo deve sempree ser o caso, Devemos sentir que nao pode- 

de modo algum prescindir dos outros membros do Corpo; que 

les somos sempre aleljados; que não no8 convém qualquer

E esta divisão, no seu pleno desenvolvimento, é manifesta 
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sistema em que não façam patte. Por isso não queremos de m 
neira alguma elaborar um slstema de govèrno que não conte com 
todos os crentes da locelldade: ou se por qualquer motivo, não podemos nos reunir com todos eles, ou eles nao querem reunir-se co 
nosco, nao vamos tentar formar outras Igrejas completas sem eles: 
vamos apenas reunir-nos no terreno comum aonde todos ele pertencem, e contar que, mesmo assim aleljados ou incompletos. 
Deus nos abençoará enquanto esperamos a volta dos outros crentes para o mesmo terreno. 

Por isso, antes de procurar descobrir os oficlals da Igreja, 
devemos primeiro perguntar: Onde estáa Igreja? Se ela está divi 
dida quase destrulda-é excusado procurar os seus oflciais. 
Contudo, Deus é misericordioso, e apesar de töda a ruína Ele pode 
proporcionar a Seu povo o ministério ou govêrno que necessita, 
Mas pensar em ver, nestes dias de decadèncla, toda a perleição dde 
ordem que bavia no princíplo, serla ignorar o mal e não reconhecer 
quanto a Igreja se tem afastado da sua primitiva perfelção. Não 
posso estranhar a fraqueza que velo em multas das nossas reuniões. O irmão que devia ser nosso ensinador é, talvez, contratado 
como ministro de uma denominação vizinha. Outro, que deve nos 
prestar serviços de diácono, é ecônomo de uma selta. Quando não 
sentimos mals a falta déles, seremos tão sectários como êles o são! 

Perguntam-me: Haverá algum mal em a Igreja escolher os 
presbíteros ? Sim. O mal está af: em fazer qualquer colsa que a 
Biblia não ensina fazer, porque não se pode insistir na consciênciHa 
de todo crente acompanhar isso. Alguns concordarão, outros 
não. Cada método de escolher será apenas o sistema de uma par 
te, de uma secção ou selta na Igreja-não seráo dever e a obrigaç�ão 
de todo crente sincero acompanhar tal sistema. Em uma palavra, 
t6da regra entre os crentes que não é claramente biblica, que ndoe 
erpressamente ensinada nas Escrituras, constitut um terreno sectdrio, 
que aó ALGUNS podem ocupar, em contraste com o terreno comu 
da Igreja de Deus, em que cabem TODOS 0s crentes, quaisquer que 
sejam as suas convicções. 

O mais que uma igreja local pode fazer hoje é reconhecer os 

presbíteros que Deus tem preparado e escolhldo. 

E 9gora vejo que devo acrescentar algumas palavras söbre o 
ministério. Mas logo ao comêço preciso dizer quea distinção entre 

clero e leigo, usada no Romanismo e também entre todas as den0 
minaçoes evangéllcas, absolutamente não se encontra na Palavra. 
de Deus onde ela trata do ministério entre os crentes. Uma classe 

mintsterial na Igreja Evangéllca é uma invenção humana e nao0 
eneino do Novo Testamento. O titulo Reverendo, uma invençlo 
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da Igreja Romana, podia muito bem ter ficado com ela, e dão ter 

sldo transferido para o Protestantlsmo. 

Em Efésios cap. 4 lemos dos dons especiais dados para o mi- 

nistério, "para 0 aperfeiçoamento dos santos, para o trabalho doo 

ministério, para a edificação do Corpo de Cristo», e também lemos 

daquilo que etódas as juntas subministram» para a edificação da 
daquilo 
Igreja em amor. E em 1. Pedro 2.5 vemos que a Igreja tôda é con- 

templada como um esacerdócio santo» para oferecer sacrifícios 

espirituais, os quais, segundo Heb. 13:15, são «sacrificios de louvor, 

sto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome». 

Assim vemos que o ministérlo não é o direito exclusivo de 

uma classe privileglada, mas, em alguma medida, compete a todos. 

Penaé que muitos crentes se consideram imprestáveis e não procu- 

rem desenvolver o dom que têm, e também que o sistema de mi 
nistérlo reconhecido entre tôdas as denominações tende a capagar 

o Espirito» em qualquer irmão que não é «formado», considerando 

a sua intrusão no ministério como uma interrupção imperdoável 

Uma coisa que é raras vêzes reconhecida nos meios evang 

licos é que muitos bons ministros da Palavra ndo têm a capacidade 

espiritual para dedicar todo o seu tempo ao ministério, mas que po 

dem prestar excelente serviço, sem serem pesados à Igreja, dando 

ao ministérlo seu tempo desocupado. Nesta zona de Carangola 

conheço vários irmaos que podem, uma vez na semana, pregar com 

Ouita aceitação, mas se tentassem pregar todos os dias ticariamn 

esgotado8 em pouco tempo. 

A aprovação dos anclãos da Igreja, a sua cooperação, as suas 

oracões, com ou sem a imposição das máos, sao coisas muito apre 

clávels, mas o servo de Deus pode obedecer ao seu Senhor na obra 

do ministério ainda que tenha, por motivos suficientes, de prescindir 

de todas elas. Na passagem clásslca que trata por extenso do mi- 

nistérlo na igreja- 1. Cor. cap. 14- a imposição das mãos nema é 

referida ; por isso não podemos entender que seja indispensável 

Lembro-me de.como, quando tive apenenes 20 anos de idade, 

estando na.casa de um grande servo de Deus, cujos livros são conhe 
eldos em toda parte onde a lingua ingleaa 6 Hda, disse-lhe que tinha 

resolvido dedicar a minha vida ao 8erviço do Evangelho na América 

do Sul,.e ele colocou as mãos söbre a minha cabeça e invoçoua 

encão divina sobre o meu serviço, Mas nem por lsso quis chamar 

me Reverendo 1 

Com amor freternal, seu afelçoado irmão em Cristo, 



Carta 26 0 Ministório 

Carangola, Minas 
6-1-1923 

Meu querido irmão, 

Recebi ontem as suas longas cartas III e IV e li-as com mui- to interêsse. Estou vendo que o irmåo tem um sincero desejo e pro- pósito de pôr a sua vida de acordo com a vontade divina, e creioo que Deus o abençoará ricamente nisso. 

Cito da sua carta: «Alguém, porém, sôbre êste ponto de mi- nistério, dirá: (1) Que Cristo escolheu doze apóstolos; enviou mais tarde outros 70; citará Atos 13.5 («Joào por ministro»), etc., como 
prova do ministério. (2) Citará 1 Cor. 14:40 para provar que, para haver «0Tdem e decéncia", é necessário haver um «ministerio», pois, doutra maneira «ninguém se entenderia, todo o mundo batizaria às tortas e às direitas», ete (3) São Paulo, em suas epístolas, revela 
uma certa autoridade que evidentemente o destacava dos demais crentes a quem ele escrevia. Quais as melhores respostas que pode remos dar a estas objeções ?» 

As melhores respostas, não sei quais são. Vou apenas dar as minhas, pedindo ao me8mo tempo a direção divina para não dizer nada errado. 
(1) O ministério da Igreja é uma preciosa realidade, e é dado 

e garantido por Cristo ascendido (Ef. 4:11). O verdadeiro ponto de divergência é se êsse ministério necessita de alguma autorização humana para poder funcionar. Cada denominação afirma que sim. Na Biblia leio: «Cada um de vós, segundo o dom que recebeu, comu nicando-0 a0s 0utros, como bons despenseiros das várias graças de Deus. Se alguém fala, fale como orâculos de Deus. .. E não vejo em parte alguma qualquer palavra que me afirme ser necessária 
uma «ordenação» humana para eu poder exercitar un dom divina mente comunicado. 

Atos 13:5, «Jodo por ministro», pouco ou nada se refere ao 86 
sunto. Certamente náo quer dizer que os dois apóstolos tinham a 
João para hes pregar ou evangelizar. A palavra traduzida eministr0» 
Bignifica primitivamente «remador subordinado», e é melhor tradu zida ajudunte. como na Versão Brasileira. E provável que João 
engrsxava as botinas ou carregava a mala; mas o estudo de João 
Marcos, em tudo que a Bblía revela dêle, é interessantissimo, por 
mostrar-nos como um servo inútil, mais tarde, depols de longa meditacção no perfeito serviço de Cristo, chegou a ser um servo 
proveitoso. Mas isso tica para outra ocasião. 

(2) Para baver decência e ordem, é necessárlo haver um mi 
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nistério». Talvez, mas nem por i880 precisa ser um ministério hu 
manamente abo0nado. O pensamento geral é ser o ministério na 
Tareja como um disco branco e luminoso no centro do circulo preto e 
escuro do corpo leigo. Eo disco luminoso que derrama a luz da 
verdade sôbre o círculo escuro, que nada derrama mas apenas recebe. 
Eu desejo oferecer outra figura mais adequada. Penso em um po0n 
to luminoso no melo do círculo, e èsse ponto é Cristo. Desse poon- to luminoso o brilho em redor vai diminuindo sempre tanto mais dis 
tante esteja do Centro, sté chegar à extrema círcunter�ncia, onde não há brilho nenhum. Mas näo existe nenhuma linha divisória 
para podermos marcar quem pertence ao ministério e quem não 
pertence. Em uma das nossas reuniões para obreiros nesta zona 
insisti com os irmáos que embora podemos conhecer obreiros- ou muitos deles-não podemos dizer a ninguém: Tu não és obreiro, 
porque cada um pode prestar algum serviço, ainda que seja peque 
no. 

«Decëncia e ordem» será apenas 8quilo que o Espírito de Deus 
faz. Se alguém entrasse na minha casa e começasse a arrumar tudo 
a gosto d�le e mudar o lugar de töda a mobílie, etc. dizendo que 
vlera «pôr tudo em ordem», eu havia de dizer que em lugar de or- 
dem ele tinha feito desordem, porque aquilo não seria a ordem que 
eu quero. E assim na casa de Deus: a única verdadeira ordem» é 
aquilo que Deus faz pelo Seu Espírito. 

(3)S. Paulo revela uma certa autoridade... Sim, e muita. 
Era a autoridade apostólica, que segundo o ensino romanista foi 
transmitida através de uma longa linha de papas ao atual habitante 
do Vaticano! Mas escusado é dizer, nada dessa transmissão se vê 
na Biblia. 

Pode, então, perguntar-me: sendo assim, n�o há autoridade 
alguma na Igreja hoje? E responderel: Sim, há muita, mas é auto-
ridade moral: quer dizer, nasce do próprio valor do indivíduo e não 
do lugar de destaque que ele ocupa. O imperador da Alemanha, 
Gulherme, tinha muita autoridade durante longos anos devido ao 
ugar que ocupava como soberano. Mas hoje, que não mais ocupa 
o lugar, ele não tem valor algum para dirigir os destinos da Europa, 
porque em si é pessoa de pouca capacidade e de pouco valor moral. 

Ha anos perguntei a um irmão na Inglaterra quais são os irmão8 
ue governam nas igrejas, e êle respondeu que são aquêles que por 
a evidente espiritualidade mostram que andam perto de Deus, e 

onvencem os outros que êles sabem melhor como se deve proceder 
qualsquer circunstâncias. Alguns me dirão: «Justamente, e 
ESBes tals devem ser elegidos presbíteros; ao qual teria que res 
Cder que pelo seu bom serviço hão de ser reconhecidos p.r todos 
b anciãos», no ceso de também terem todas Bs qualificações 
biblicas. 
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Passo agora a estudar mais algumas perguntas suas: (1). 
judicaria a manifestação do Espirito Santo o ser a reuniäo presidida 
por uma pessoa que desse a todos a liberdade de falar 2, Presidida 

DOssível que existana Biblia a idéia de presidir, no e 

proistemi (empregado em Rom. 128; 1 Tes. 5:12:1 Tim. 3:4.5.12 verbo 
5: 17 e Tito 3:8), traduzido tambein guiar e tomar a dianteira Mas Mas na Dassagem clássica sôbre o ministerio em ação (1. Cor. 12e 14) não há 

a menor alusão a qualquer presidente na Igreja, a não ser o 
Espírito Santo, que «reparte a cada um como Ble quer>. Por isso 

creio que seria difícil «biblicamente» escolher ou apontar um prest. 
dente da Igreja, permanente ou provisório, para dirigir o culto, em 
bora, na pratica, 08 irmaOs mais instruidOs às vêzes tomarão m 
certa direção dos serviços ou mesmo de uma reunião. O serviço de 

epresidir tem mais cabimento numa reunião de negócios da Igreja. 

(2) Os "profetas" devem esperar que o Espírito Santo lhes 
revele alguma coisa só na reuniäo ? Nao podiam de antemão me 
ditar e estudar um ponto em que desejassem talar ? Nåo devemos 
entrar com a nossa parte ? 

Todos devem preparar-se para a reunlão, e os que se ocupam 
com o ministério devem lembrar-se que Deus talvez Se sirva do seu 
préstimo, e não são proibidos de procurar saber com antecedência 
em que sentido poderão ser úteis. Mas, tratando-se de ma reunião 
da Igreja em que o ensino ou direção do spírito só pode ser co 
nhecida na ocasião, também o ministério de acôrdo com êsse ensino 
pode ser conhecido sòmente ao mesmo tempo. Assim às vêzes 
acontece que um servo de Deus vaià Igreja pensandoque deva falar 
de um assunto, e ali deseobre que a direção do Espirito. é diferente, 
e êle fala de outro assunto. 

O serviço de 

Não devemos 

Mas aqui, para evitar mal-entendidos, preciso discriminar 
entre uma reunião da Igreja e um serviço individual como de evan-
gelizar ou ensinar. E na Igreja que «o Espírito reparte particular 
mente a cada um como Ele quer», mas se um pregador do Evangelho 
Convida ouvintes, ou se êle é convidado pelos crentes a pregar, ele 
nao espera que qualquer outro tale em vez dêle. O mesmo pode 
dar-se com um ensinador; mas também pode dar-se o caso do es 
nador 8er levado a apresentara verdade de Deus em alguma reuniao 
da 1greja. O evangelista nunca evangeliza a Igreja mas aos oes creptes, embora êle possa ser convidado a servir-se do mesm0 88d em que a lgreja costuma reunir-se. Tendo crentes e descrentes 
reunido8 ao mesmo tempo, o pregador pode dirigir-se a ambos, l 8empre como prestando um serviço individual. 

nas 

Acho interessante as suas impressões da visita aos irmao 
reunid08 a Rua. Vejo que não encontrou tudo quanto esperavaque pode ser expllcado.por várias maneiras. Diz Falou unica 
mente um irmáo sôbre algum assunto bíiblico; um outro tocou um 
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assunto pessoal os outro0s limitaram-se a orar e a mandar canta 

hinos. hinos. Poucos profetas», pois, falaram, parecendo-me a reunião 
um tanto vazia, de pouco confôrto espiritual.» 

Primeiro eu havia de perguntar que é que espera ver, no caso 
de encontrar um «sacerdócio espiritual» reunldo e em ação ? 

Eu diria: «Estes crentes estão aqui para dar, e não tanto para Teceber. Uma vez na cidade de São Paulo, perguntei a um crente 
O irmão pode dirigir-me a qualquer grupo de crentes nesta cidade 
que se reune para adorar a Deus em espírito e verdade ?» Ele me 
respondeu que não: que os crentes se reunem para ouvir sermões, 
para a Escola Dominical, para a oração, mas precisamente para ado- 
rar a Deus-para esse fim não se reunem. 

Eatão respondi que apenas procurava o que Deus também 
procura, e numa cidade tão vasta como São Paulo, com crentes tão 
antigos morando ali, parecia-me sumamente triste que Deus procu- 
rasse debalde. 

Assim, quando num domingo de manha vou à Rua não 
vou primeiramente com o desejo de receber edificação ou ensino. 
Vou desejoso de ajudar em dar a Deus o que Ele procura: a adoração 
de um povo que aprecia a Sua graça revelada em Cristo. 

Tenho conhecido casos em que a Escritura não se abre: uma 
corrente de adoração e louvores desde o comêço ao fim. Mas geral- 
mente a Palavra é lida talvez sem comentário- para guiar as 
nossas almas às coisas divinas. E é sempre possível que haja (geral 
mente mais ao fim) algum ensino ou exortação, no caso de estar 
presente algum irmão dotado para isso. 

E isto me traz a mais um ponto: Påra adorar a Deus, não éé 
preciso dom algum: mas para ministrar a Palavra aos homens é 
necessário haver dom. E no pequeno punhado de crentes que se 
reune à Rua quase não ha ninguém dotado para o ensino. 
Assim havemos de sentir pràticamente como é ruim ser a Igreja 
divida em frações. Os dons que devem nos edificar são chamados 
para servir alguma denominação vizinha, e o resultado é o enfra- 
quecimento geral. 

O irmão pouco sentiu ou percebeu a influência do Espírito. 
Nao me admiro nada, A direção, a presidência do Espirito Santo 
de Deus no meio do Seu povo reunido qual sacerdócio santo, para 
entoar os Seus lovores, é uma maravilha, uma sublimidade tão 
excelente que nem sempre se realiza. Muitas vêzes o que mais se 
manifesta é a nossa fraqueza ou a nossa carnalidade do que o poder 
eDeus no nosso melo. Mas ao menos podemos dar graças a Deus 
guando não há qualquer regulamento humano que protba a0 Espirito 
Santo a servir-Se de quem Ele quer no serviço de adorarção.

Como já disse numa carta anterior, se os crentes reunidos 
E -65 



tossem perfeitos, havia de ver uma perfeição de ministério espiri- 
que êles são capazes de prestar: uma coisa pequena e fria talvez,
tual, mas visto que o nao 8ao, o que pode haver e apenas o culto 

panos fantasiados, com goma e outros preparos que dão um aspecto 

mas real. Quando alguém compra fazendas brancas, náo prefere os 

coisa real, ainda que seja de pior aparência, porque qualq 
de o material valer muito mais do que a realidade querem antes 
fazenda, por ordinaria que seja, para alguma coisa presta. alquer 

Quando eu era interno num colégio na Inglaterra, no fim do ano tivemos que escrever uma carta a nossos pais, ditada p do 

carta muito bem redigida e corrigida e bonits, e no mesmo lope 

professor participando o dia de terminarmos as aulas, etc, Era t 

fomos permitidos meter outra nossa em que nos expressámos 
nosso modo sem duvida uma coisa muito mais tosca e fei 

0 
tosca e feia, 

mais GENUINA; e não tenho dúvida alguma qual das cartas era mais apreciada pelos pais. 

Assim é que contemplo a adoração que se oferece a Deus; no Romanismo é um coisa vistosa, magnifica, mas interamente falsa: não expressa de modo algum a verdadeira atitude espiritual dos cadoradores». Nas denominações protestantes é o melhor que um clero bem educado pode apresentar, mas também apenas serve para ocultar e não expressar os sentimentos dos crentes leigos». Podem 
ser carnais, mundanos, contenciosos: tudo fica cuidadosamente 
oculto pela boa cordem do culto». Mas creio que Deus está nos 
dizendo «Eu quero uma adoração real, ainda que menos bonita 
e muito fraca, porque sòmente o que é verdadeiro presta». 

Tenho observado que as coisas melhores, mais fàcilmente se 
estragam. O lelte, por exemplo, qualquer contaminação altera e 
estraga, mas o alcatrão (uma substância grossa e bruta) dificilmente 
se estraga. Assim não estranho que. uma ordem de culto que é de 
Deus fàcilmente se estrague pela mínima intrusão da carne. 

pequeno grupo que se reune na Rua-tem tido uma 
história muito acidentada. Durante muitos anos sujeito aos ensinos 
errados do falecido, tem custado ver-se livre da sua infiuenc 
perniciosa. Durante os últimos anos tem progredido no conne 
mento da verdade e em graça espiritual, e os crentes tëm conviv em paz e harmonia; mas a perfeição ainda está longe. 

a8sim também em outros lugares. As vêzs se manifesta 
bastante fraqueza, às vêzes muita ignorância, mas às vêzes sente-se 

o poder do Espírito. O atual está sempre muito aqueme um Para explicar as faltas evidentes, muitas vêzes basta cada a examinar o próprio coração e perguntar: «Estou eu tao CDes Deus, tão isento de carnalidade, que o Espírito Santo ae servir-Se de mim ?» 

a 

posse 
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Tenho observado que toda a bem-elaborada «ordem do cult0 
pode ser considerada como apenas um expediente para remediar 
uma falta de espiritualidade. Um irmão, por falta de espiritualidade, 
pode mandar cantar um hino impróprio. Por isso, determinou-se 
que só o pastor escolheerá hinos. Outro pode ler mal e explicarr 
pior a Escritura, pela mesma falta de espiritualidade; por isso é só 
o pastor bem educado e instruído que é permitido ler e explicar. 
Outro, não sendo espiritual, seria capaz de orar inconvenientemente, 
por isso o pastoréo único que pode mandar orar as pessoas que êle 
julgar competentes. Assim a espiritualidade dos assistentes (com 
que menos se pode contar) se torna quase desnecessária para a boa 
«ordem do culto». No Romanismo a ordem do culto continua com 
a mesma perfeição, ainda que todos sejam descrentes. No sistema 
bíblico, detalhado em 1. Cor. 12 e 14, a espiritualidade é absoluta- 
mente indispensável. Sem ela não haverá ordem alguma, e é 
precisamente esta circunstância que mostra a perfeição daquilo que 
é divino. Segundoa constituição da Igreja de Deus e a divina ordem 
de serviço no seu meio, onde não há muita espiritualidade a coisa 
não irá muito bem, e onde não há nenhuma, a coisa terá que findar. 
E acrescenta-se ainda mais esta circunstância : que a ordem do 
culto bíblica revela imediatamente o grau de espiritualidade dos 
adoradores, enquanto o sistema humano, inventado pelas várias 
denominações, oculta fraquezas e carnalidades sem as corrigir. 

Passo agora a pensar nas suas observaçöes sôbre o Domingo, 
e desde já 
Domingo e o Sábado. O costume, inteiramente sem base bíblica, 
de transterir os mandamentos dados por Deus com referência ao 
Sábado, para o Domingo, tem imensamente fortalecido a propaganda 
sabatista, e tem feito muita confus�o entre os crentes evangélicos. 

A guarda do Domingo pelos crentes em Cristo não pode de 
maneira alguma achar a sua razão de ser no fato de Deus ter 
mandado aos judeus a guarda do Sábado. O motivo por que o 
Cristianismo guarda o Domingo é por ser ele o dia da ressurreição 
de Cristo; e quatro vêzes no Nove Testamento achamos os crentes 
reunidos nesse dia. 

precisoo pedir a mais cuidadosa discriminação entre o 

Nem, tampouco, poderei por um momento admitir que o 4°. 
mandamento pertence à lei moral. A guarda de um dia não tem 
nada com a moralidade. Quando um pagao rouba ou mata, posso 
arguir a sua consciëncia natural de ter pecado, mas como posso 
convencê-lo de ter pecado por ter trabalhado no Sábado ? Evidente 

mente é uma observação religiosa e não moral, por isso pertence à 
lei cerimonial e não à moral (se nos é permitido dividir a Lei 

assim). 
Posso perfeitamente compreender o seu sentimento em ouvirr 

e um crente, que assistiu à reuniao de Domingo de manh�, ir à 
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tarde trabalhar no seu oficio. Por minha parte espero que nunca 
farei semelhante coisa, mas talvëz fösse o mesmo crente que falou 
comigo há tempos: Estou carregado de dividas. A Biblia me 
profbe dever mas não me proíbe trabalhar no Domingo. Por issoo 

sinto-me obrigado a ganhar para pagar as minhas dívidas, mesmo 
que importe trabalhar no Domingo. E sei que êsse irmão o fêz. 
não por vontade,nem por gôsto, mas simplesmente porque achou 
que assim êle melhor andava de acôrdo com a justiça prática. Eé 
necessário dizer que o mesmo irmão nunca aceitou serviço no 
Domingo durante as horas das reuniões. 

Agora devo responder a mais uma pergunta sua com respeito 
aos presbíteros: *Se os diâacon0s (ou servos) podiam ser eleitos, por que o não podem ser os presbíteros, embora havendo grande distinção 
entre ambos os cargos Se os diáconos foram eleitos não se poderia dar o caso de os presbiteros o serem também em alguma ocasião 
não registrada no N. T. ?» 

Perfeitamente. Podia se ter dado o caso, mas não sendo regis- 
trado, não nos pode servir de exemplo e guia. Não sòmente nos é 
instrutivo o fato de nenhuma eleição de presbíteros pela igreja 
ser registrada, mas o mero fato que Tito foi deixado em Creta para 
cestabelecer presbiteros em cada cidade» nos dá a entender que à 
igreja não competia fazê-lo. 

Contudo, os crentes espirituais, a igreja local toda, deve «reco- 
nhecer os que trabalham e presidem no Senhor (1. Tess. 5:12). 

Mas torno a repetir, todoo sistema denominacional de go- 
vêrno na igreja, de eleger presbíteros, pastores, etc. não é uma coisa 
iniqua nem perversa. E uma coisa feita com tôda a sinceridade e 
com os melhores motivos, mas 8endo um expediente humanoe não 
uma ordem divina, ndo é perfeito e por isso é susceptivel de melhora 
mentos. E o que um grupo de homens inventou, outro pode tentar 
melhorar, e em o tazer, constituem por isso mais uma dívisão na 
greja. E assim de um mal muito pequeno resulta um mal muito 
grande. Ea única manelra que conheço de evitar tudo isto é de 
escrupulosamente evitar qualquer uso na igreja que náo seja clara ente biblico: qualquer coisa que não possamos insistir que todo o 
crente tenha que fazer, porque assim Deus manda. Assim também 
a prolbiição de o crente usar bebidas alcoólicas ou trabalhar no Do 
0Oingo para poder pertencer à 1greja seria uma condição sectara, porque a Biblia não faz essa proibição; mas podemos exigir que quem bebe ou trabalha o faça para a glória de Deus pa convicçao de que está tazendo a vontade d'Ele porque a Palavre diz clara mente «fazet tudo para a glória de Deus». 

Pergunta se a autoridade apostólica não foi transmitida aos sucessores. Não lelo nada na Biblia sôbre essa transmissio.
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dom de apostólo pertencia ao fundamento da Igreja (Elés. 2:20), e 
hoje estamos mais nos tempos da «cumieira». 

Sôbre a imposição das mãos, a Bíblia pouco revela. Cada vez 
que se emprega parece importar identificação ou comunhao e ein 

um caso (2. Tim. 1:6) a comunicação de um dom (dado pela impo-sição das miahas mãos, e com a imposição das mãos do presbitério). Nunca se manda fazer, no Novo Testamento. Uma vez se manda 
não fazer apressadamente (1. Tim. 5:1).2 Pode muito bem pertencer à mesma categorla como o «ósculo santo»: uma coisa que hoje pode mos fazer literalmente ou por outra forma. 

Creio que devemos descriminar entre as coisas relatada na Palavra e as coisas mandadas. A imposição de mãos é relatada 
(nunca mandada) no N. T. e sem dúvida é instrutiva, ou no seu 
sentido literal ou figurado. Que a muiher cubra a cabeçae expres samente mandado, e o não fazê-lo é uma desobediência, a não ser que a pessoa entenda que a diferença de tempo e lugar têm modifi 
cado a ordem. Assim não posso apontar qualquer circunstância na 
Igreja em que é obrigatório impor as mãos, mas posso reconhecer 
muitas circunstâncias em que é permissivel, em vista do exemplo bíblico. Oirmão pergunta: «Deve-se empregá-la boje ?» Não posso afirmar que se deve, visto nunca ser mandada. O mais que posso dizer é que se pode empregá-la, pois para isso não falta exemplo 
bíblico. 

Na sua carta IV pede «um argumento 86lido para defesa do 
que afirmamos-que a administração dos sacramentos não é privi légio dos «reverendos ministros». 

Creio que em parte alguma da Bíblia temos um único caso de 
0s sacramentos» serem administrados por pessoas humanamentee

ordenadas: somente por homens comno o apostólo Paulo, que rece-
beram a sua autorização não da parte dos homens, nem pOT homem algum» (uma coisa que Timóteo nao podia ter dito). Por isso resta 
a quem afirma que uma ordenaçao humana é necessária para poder prestar os serviços, que prove isso pela Palavra. 

Com respelto ao batismo de Roma, não posso provar que a criança batízada pelo padre não foi batizada, e por isso, se, depols de crente, a pessoa quer tomar a Ceia do Senhor, não poderef excluf-la por «não ser batizada». Admito que o padre não fêz o serviço muito bem, mas n�o posso afirmar que êle não fêz nada. Mas se a próprla pessoa me diz que o padre náo fêz nada, entäão direi que é melhor fazê-lo. 
Este assunto pertence ao mesmo que já temos estudado! Qualquer exigência (incluindo o rebatismo) que não é claramente biblica, é sectária, porque nem todos os crentes podem aceité-la. 
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Mas o que é claramente afirmado na Palavra de Deus, todo crente 

tem que aceitar sem questão. 

Com respeito à «bênção apostólica», não vejo motivo algum 

para pensar que fôsse exclusivamente privilégio dos apóstolos usá-la. 

Quanto aos concílios, creio que são bons e bíblicos (Atos 15). 

Aqui nesta zona de vez em quando temo8 reuniöões désse carácter 
de muitas igrejas locais, para tratar de assuntos de interêsse geral 
Com respeito às igrejas mundanas como a Luterana, a Anglicana, 
etc., não posso ter nada com quslquer partido como tal, mas tenho 
muito com todos os verdadeiros crentes nêle, porque são meus 
irmãos em Cristo. E a mesma coisa dá-se com tôdas as denomina 
ções. Com a denominação não tenho nada que fazer, mas com o0s ções. 
crentes nela tenho muitos preciosos interêsses em comum. Procuro 
pensar de todos e de tudo como Deus pensa. Para Ele, com certeza, 
não há nem Metodista nem Presbiteriano, nem tão pouco há para 
mim: mas todos os crentes são meus irmãos. 

Referente à «profissão de fé», não acho bíblico nem proveitoso 
como geralmente se pratica: o pastor metendo as palavras na bôca
do professando, que apenas responde «sim» ou «não». Acho de 
muito valor a «confissão de Cristo» perante os homens, ou publica- 
mente na igreja ou particularmente em tôda ocasião oportuna. Mas 
o valor disso está na própria linguagem da pessoa, ainda que seja 
incorrente. O crente já pertence à igreja por ato de Deus (1 Cor. 
12:18 e 28), e sòmente resta tomar o lugar que lhe compete entre 
seus irmãos. Mas por isso tem que manifestar o seu desejo e 
convencer os demais que êle é realmente um crente, e de uma vida 
inrepreensível. Então naturalmente tomará parte na Ceia do Senhor 
como todos os crentes devem fazer. 

A sua carta era grande, mas esta é maior. Resta ver se me 
responde com uma maior ainda! 

Sempre às suas ordens, com afeição espiritual, 

Seu irmão em Cristo, 

Carta 27 Provações 
Carangola, Minas 

8-iii-1923 

Meu querido irmão, 

Agora tenho presente a sua impressionante carta do dia 5 deste, que ll com muito interêsse e simpatia. Vejo que não lhe faltam as 
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provações, e isso é bom, porque6 a prova da nossa fé que é 
preciosa aos olhos de Deus (1 Pedro 1:7). 

E, contudo, parece um tanto estranho que êste ensino- que 
os crentes de hoje não precisam usar denominações, como no 
princípio não usavam-é um ensino tão perseguido por todos 08 
denominacionalistas». Tolera-se que o crente use outra denomina-ção, mas se êle não quer usar nenhuma é alcunhado darbista», e 
é perseguido. 

Faz pensar num hospital, onde cada doente tem o nome do 
seu incômodo- paralítico, sifilítico, reumático, etc. Se entrar uma 
pessoa sadia, sem eismo» nenhum, todos os doentes se levantarão 
contra êle: «Que está fazendo você aqui? Neste lugar você não 
cabe! Aqui não queremos os sãos !» 

O argumento de um seu amigo Deus o quer dentro da 

denominação em que você nasceu e está é exatamente o argumen- to dos padres, para prender a sua gente no Romanismo: «Nasceu e 
foi batizado romano- não deve nunca mudar de religião». 

Em todo o caso, nunca persuadi a ninguém que saísse da 
sua denominação, e não tenciono aconselhar a ninguém que o faça. 
Foi Cristo quem chamou pelo nome a Suas ovelhas e as tirou para 
fora do redil do judaísmo, e se alguém não ouvir a voz d'Ele 
mando-o para fora de todos os partidos humanos, é muito melhor 
demorar mais tempo e escutar com mais atenção. 

a8 

Tenho também muito receio de apressar a obra 'de Deus na 
alma. Deus näo costuma ter pressa, mas nós somos tão impacientes, e muitas vêzes não queremos esperar o tempo d'Ele. Conta-se o casso 
de alguém ver uma borboleta esforçando-se para sair do casulo. 
Parecia-lhe uma luta demorada e penosa, e a pessoa teve pena e 
cortou o invólucro e deu liberdade ao cativo. Mas a borboleta saiu 
defeituosa, murcha, mirrada. Aquêle grande esfôrço era necessário 
para o 8eu pleno desenvolvimento. E assim pode ser também com a 
alma. Talvez nos seja necessário por muito conflito tomar posse da verdade, para então ser ela nossa para sempre. Mas o que rece 
bemos com facilidade, perdemos facilmente também. 

E' com muita satisfação e alegria que em qualquer ocasião dou testemunho da verdade, mas dizer a um indivíduo como ele 
deve proceder, não quero. Desejo antes aconselhá-lo a procurar a 
direção com Deus. 

E em tôdas estas coisas o servo precisa diminuir para que o Senhor tome a dianteira. Desejo söbre tudo que futuramente e cada vez mais o irmäo possa dizer:Aprendi do Senhor» e não 
Aprendi de Fulano». 

Saudações no amor de Crlsto. 
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Carta 28 Trabalho unido 
Bananeiras. E. do Rio 

30-i1-1922 

Prezado irmão, 

Estou agora na fazenda do irmão para uma Escola 
Bíblica de um mês, e ontem o irmão . mostrou-me a sua carta 

em que falou de uma proposta dos crentes denominacionais para 
inaugurar um «trabalho unido» em de combinação entre êles e 
08 outros crentes: a saber, os que não pertencem a nenhuma deno 
minação. 

Trabalho unido é o que sempre deve haver entre os crentes 
em qualquer localidade, e se esta proposta significa simplesmente 
que os crentes denominacionais desejam agora gozar da fraternidade 
comum com todos os seus irmãos em Cristo, abandonando o Livro 
de Ordeme culto denominacional para se governarem somente pela 
Biblia como o suficiente e único Livro de Ordem e culto, louvo 
muito o seu propósito. Direi que não podem fazer melhor, e nesse 
terreno bíblico podem ficar à espera de todos os crentes, que 

por enquanto ainda querem conservar-se nos acanhados limites dos 
diferentes partidos no meio evangélico. E nesse terreno comum se 
encontrarão conosco também, e com muitos outros crentes que 
há anos preeuram conservar-se lHvres de tudo quanto é de partido 
ou que faça divisão entre o povo de Deus. 

que

Mas receio que a proposta de um «trabalho unido» não é de 
um carácter tão simples e sincero como isso. Se parte dos missio- 
nárlos ou pastores da denominação, parece-me que é apenas um 
meio de apanhar os nossos convertidos para mais tarde «professá 
los» na sua denominação. 

Para haver realmente trabalho unido, é preciso que quem te 
nha qualquer coisa que faça divisão, qualquer coisa que não é expres samente mandada pela Bíblia (como, por exemplo, algum Livro de 
Ordem e culto), abandone francamente tal coisa divisória, e abrace aquilo que é comum a todo o povo de Deus, como é a Biblia: unica suficiente regra de fée conduta para os crentes. Deve tambémn deixar todo título partidário para abraçar sòmente os nomes co 
muns a todos os crentes: irmãos, crentes, cristaos, etc. 

Mas ainda que os nossos iraãos denominacionais não queirama uma verdadeira fraternidade conosco no terreno comum da 18reja ae Deus, podemos acompanhá-los em tudo que é de acôrdo com a 
Palavra divina. A nossa aprovação do bem acentuará o n0880 pro 
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testo contra o mal. E em tudo precisamos agir em dependencia de 
Deus, com muita oração, e com muito arnor fraternai. 

Saudações no nome do Senhor Jesus. 

Carta 2P9 0 Batismo
Bananeiras, E. do Rio 

30-111-1923 
Prezado irmão, 

Recebi há pouco a sua carta do dia 30 de janeiro, referente 
ao Batismo, e fiquei um tanto entristecido pelo espírito intolerante 
que o irmão nela revela. O irmão engloba todos os crentes que 
nao concordam consigo em uma só classe e em uma só condenação, todos eles são pecadores, pelo simples fato de terem encontrado 
nas suas Bíblias alguma coisa que o irmão ainda não achou na sua: 
isto é, que os filhos vão juntos com seuS pais, tanto para a bënção 
como para a comdenação. 

E' justamente êste espírito intolerante que eu prevenia na 
carta anterior, dízendo que a insistência sôbre certas opiniões refe- 
rentes ao Batismo é uma das coisas que tem dividido a Igreja de 
Deus, e pode ainda dividí-la mais. Porque se todos os crentes que 
nao concordam com o parecer do irmão söbre o Batism0 são peca dores, então todos eles, isto é, a maioria dos crentes em todo o 
mundo, devem ser excomungados por êsse pecado de batizar seus 
filhos. 

E quem é que assim passa sentença de condenação sôbre 
tantos dos seus irmãos, alguns deles crentes de profundos conheci- mentos biblicos, cujos ensinos têm sido uma inspiração para milha- 
res? Porventura é algum irmão maís velho e mais douto do que todos êles: algum sábio que, afinal, depois de tantos séculos, vem 
por têrmo a toda discussão e resolver definítivamente a questão debatida entre os crentes por tanto tempo sem poderem chegar a 
um acôrdo? Não! nada disso l Eapenas um crente novato num 
canto de Minas que se levanta para tulminar a terrfvel sentença de 

a maioria de todos os crentes no mundo! Não 
seria melhor, meu caro irmão, um pouco mais de humnildade, não 
digo para modificar as suas próprias convicções, mas apenas para conceder aos outros (que têm estudado a Biblia tanto como o irmão 
ou ainda mais) a liberdade de agirem de acôrdo com o ensino quue 

pecadores contr 
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nela acharam, sem serem por isso condenados-não, já se vê, Dor Deus, mas- pelo irmão. 
Para o irmão, não pode haver dúvida que todo batismo é e s6 pode ser pela imersa0, porque so escolheram lugar que tivesse bastante água (?). E contudo, o assunto não é tão fácil de resolver como lhe parece. No primeiro batismo recordado na Palavra é certo que não houve imersão. Quando «todos foram batizados na 

nuvem e no mar», é muito certo que nao foram imersos, como tam- bém é muito certo que os filhos foram batizados junto com os pais. O batismo de Saulo não nos permite discernir uma imersão. Lemos Levantando-se foi batizado»,Se tivesse havido uma imersão, te- 
ríamoe lido: «Levantando-se caminhou até o rio e ali foi batizado». Também no caso de Cornélio é muito difícil achar o mergulho. Diz Atos 10:47: Pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados êstes ?» Esta linguagem é muito própria no caso 
de tratar-se de trazer água em alguma vasilha, mas não tem cabi- 
mento no caso de ir ao rio e mergulhar-se, ou ser mergulhado por outro. Por isso o caro irmão nio tem muita razão em dizer que a 
Bíblia «prova que todo batismo foi feito por imersão». 

Alguns dos argumentos referentes ao Batismo dependem de 
um conhecimento do idioma em que o Novo Testamento foi escrito, 
e nós que náo sabemos a lingua grega não podermos ser muito posi-
tivos na matéria, e certamente não devemos condenar como «peca- 
dores os crentes mais instruídos, que costumam ler as Escrituras 
no grego e notar o exato valor de tôdas as palavras empregadas. 
ASsim em Marcos 7:4 uma tradução ao pé da letra seria: E quando 
voltam do mercado, se não se batizarem, não comnem». Não pode- 
mos imaginar que o judeu havia de se mergulhar cada vez que vol- 
tasse para casa depois de comprar as suas verduras; o mais provável 
é que êle apenas se espargia com um pouco de água benta, como 
18zem os romanos. Em Lucas 11:38 «O fariseu admirou-se, vendo 
que Jesus se não batizara antes de jantar». Tampouco aqui pode- 

mos pensar em uma imersão completa, corpo, cabeça e tudo, mas 

provavelmente o fariseu esperava ver Jesus servir-se da mesma 
água benta referida em Marcos 7, espargindo-a sôbre a Sua pessoa 
em sinal de purificação ceremonial. 

Toco nestes pontos, não porque acho a quantidade de água 
empregada no batismo de importância alguma: tanto uso o mergu- 
Iho conmo a aspersão: mas apenas com o desejo de ajudar o caro 
irmão a ser um pouco menos positivo em condenar seus irmãos que 
tenham encontrado na Bíblia algumas coisas que o irmáo ainda na 
achou. 

Bastam as passagens acima citadas para confirmar o dito que 
em alguns lugares da Biblia é impossivel admitir o batismo por 
imersão; e em nenhum lugar é inevitável admitir a imersao. 
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E há mais passagens ainda. O Batismo com o Eapírito San- 
to não podia ser de maneira alguma um mergulho, e na palavra e 

expressamente chamado umderramamento» (Atos 2:17,18e 33). 
Em toda parte da Escritura onde se pode perceber o processo do 

batismo, dá a idéia de a água ser aplicada à pessoa e não a pessoa 
ser aplicada à água. 

O irmão pensa que o caso do carcereiro 6 todo a seu favor, 
mas realmente é todo pelo contrário. Para discernir isto é preciso 
usarmos de um pouco mais de estudo, mas vale a pena, se realmen- 
te desejamos saber a verdade e não apenas sustentar uma opinião. 
Embora Atos 16:33,34 fale do batismo do carcereiro «e todos os 
seus», fala sömente de éle ter crido e êle alegrar-se (em cada caso o 
verbo estå no singular). A útima impressão da Bíblia de Almeida 
tem: «e, na sua crença em Deus, alegrou se com tôda a sua casa», 
Mas a palavra grega traduzida por cinco palavras portuguêsas «com 
tôda-a-sua-casa» é um advérbio que mais literalmente se traduz 
«familiaTmente»; é uma palavra que apenas quallfica a maneira com 

que éle se alegrou. que o fêz em família, em vez de esconder se no 

seu quarto e alegrar-se sòzinho. Mas visto que não diz nem uma 
palavra de os filhos serem crentes, para não pensarmos no batismo 
de filhos crescidos incrédulos, é preferível entendermos que eramn 
crianças pequenas. 

A pregação do apóstolo incluía no seu auditório mais do que 
etodos os seus», pois foi dirigida «a todos os que estavam em sua ca- 
sasdependentes, empregados, etc, mas sòmente os «seus» foram 
batizados. 

E' muito certo que, em parte alguma da Palavra de Deus, é 
ordenado batizar crianças inconscientes, e êste silêncio pode ser 
atribuído a dois motivos diferentes pode ser, como o irmão enten 
de, porque não devem ser batizadas, ou pode ser pelo contrário, 
que o uso de os pais levarem consigo para o terreno do Cristianismo 
08 tilhos menores era uma coisa tão evidente que nem era preciso 
ordená-la. Os pais 
grêmio do judaísmo, como antigamente pela circuncisão tinham fi- 
cado fora do paganismo, e naturalmente nem sonharam em deixar 
Os filhos atrás naquela <geraç�o perveTsa» que èles tinham abando- 
nado (Atos 2:40). A pessoa batizada é &penas «revestida» de Cris-
to: pelo seu batismo sòmente O tem porfora, exteriormente. 
Não podemos meter Cristo no coração da criança inconsciente, mas 
se de alguma maneira podemos «revesti-la» de Cristo (como o me- 
nino na 

pelo seu batismo ficaram de uma vez fora do 

nino na Escola Miltar é revestido de patriota, com o fardamento 
militar, pela escolha de seus pais), então fazer isso é para a glória de 
Deus e para o bem do pequeno. E o pai que deseja dessa maneira 8ervir a Deus não deve ser taxado de «pecador» pelos seus irmãos que não tenham compreendido a mesma verdade. 

-75 



Para o irmão, o batismo da intäncia é pecado porque não 4 
pela fé. Mas no primeiro batismo (no Mar Vermeiho) quando as 
crianças foram batizadas junto com seus pais, a Escritura diz ex- 
pressamente que pela fé passaramo Mar Vermelho»-a fé, já se 
ve, não dos meninos mas de seus pais, que não haviam de 
seus filhos atrás no paganismo, mas, ate onde fösse possfvel, levá- 
los consigo para gozarem das mesmas bênçãos espirituais que os 
pais esperavam gozar. 

deixar 

Se Deus tem permitido estas diferenças de compreensão da 
Sua verdade, n�o é para contendermos por isso, ou chamar uns aos 
outrospecadore», mas para aprendermos a ser tolerantes e paci- 
entes uns com os outros, esperando o dia, que breve vem, quando 
os crentes 
como somos conhecidos. 

todos entender�o tudo perfeitamente, e conheceremos 

Se precisa mais alguma explicação, disponha dêste seu amigo 
e irmão em Cristo, 

Carta 30 Senhores e Servos 
Carangola, Minas 

25-iv-1923 

Prezado Irmão, 

E muito proveitoso estudarmos o ensino cristão referente 
aos senhores e aos servos, porque todos nós eomos ou um ou outr0, 

e alguns são ambas as coisas: servos de uns e senhores de outros. 

O negociante é o senhor ou patrão dos seus caixeiros e o 

servo dos seus fregueses, aos quais, quando lhes escreve as suas 

cartas, êle se subscrita: «Vosso eriado atento e obrigado». O me 

eiro é o servo do fazendeiro e o senhor ce seus tillhos, de quem ele 

deve exiglr todo o respeito e obediência. Sòmente na Igreja o 

senhorio é inadmissível (1. Pedro 5:3), o ministro da Palavra sendo 

duplamente servo: de Deus e dos homens (Tito 1:1 e 2. Cor.4:5). 

O ensino cristão requer de um senhor justiça e equidade nos 

tratos com os servos (Col. 4:1), sem ameaças (Ef. 6:9), no reconhe- 

cimento que êle também tem um Senhor no céu. De um servo, 

obediiencia e fidelidade (Ef. 6:5-8), sujeição, silêncio e honestidade 

(Tito 2:9,10). 

O reconhecimento de Deus que deve dar o carácter distin- 

vo an to. ao senhor como ao serva crente. O patrão crente se 

lembra do Senhor dêle no céu, e procura ser para os sen9 servo 
tao bom como seu Senhor é bom para ele. O servo crente 
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• 
está possuído da convicçlio que pude •aclorn.ar a doutrina ele ,qe:us 
nosso Salvador• (Tito 2: 1 O) duranta tôdc1s es horas do s.erv lço d1ar 10 , 
e, talvez com o enxadR. Eervir ao Senhor Jesus Cnsto, de quem 
receberà a maior recompenso. 

Quando eu estava empre~~clo num escritório em Lis~oa, meu 
patrão, querendo ser ~gradAvel, lembrou-se de dizer que ele sabia 
.apreciar um empregado bem educado, porque e!a sempre cumpridor 
dos seus deveres. Foi então que pensava comigo : «Não é por ser 
bem educado que procuro prestar bom serviço, rr;as porque no 
trabalho de todos os dias preciso adornar a doutrina de Deus• . 

?\fuitos há que não têm «o dom da palavra• e não podem pre
gar o Evangelho publicamente, mas nem por isso estão privados de 
prestar serviço na causa do Mestre.. Pela vida, pelo trabalho (tão 
melhorado depois de crente), podem contribuir um claro testemuoho 
ao poder do Evangelho para renovar o coração humano ; e êste pre
cioEo testemunho pelos braços valerá tanto ou mais que o teste
munho de muitas bôcas. 

Mas, infelizmente, nem sempre é assim. llá alguns que se 
dizem crentes que aproveitam do patrão por êle ser irmão~ d:;1ndo
lbe escasso serviçó. ~stes devem lembrar .. se das palavras: - «Todos 
os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por 
dignos de .tôda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não 
sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, 
por ~erem irmãos; antes os sirvam melhor, porque aquêles que 
lucram com o bom serviço prestado são crentes e amados• (l.Tim.6:1,2). 

Conheci um industrial crente na Europa com uma importante 
fébrica onde êle absolutamente não quis ter nenhum empregado 
crente, «Não! Não!» disse êle, e Eu não os quero! Começam a tratar 
de •irmão Isto» e «irmão aquilo», mas não obedecem nem estão 
sujeitoa.• · . 

Certamente êsse industrial foi infeliz na sua experiência de 
empregados, mas até no Brasil tenho ouvido queixas. Hã fazen
deiros convertidos que têm mandado en1bora os meeiros crentes 
para encher os seus lugares com inc.rédulos, mai.s obedientes e mais 
laboriosos. Que vergonha, nlo digo para o Evangelho. mas para 
811\lDa que professaram seguir o .seu ensino I Que pena •que os 
petrõea não conseguiram en1lnar seus empregados crentes a cum .. 
Prirem com seus deveres, em vez de os despedir - para prestarem 
mau 1ervlco a outros patrõe11 . 

A prova mais certa de um bom servo é que êle trabalha tanto 
•11n eer flacalizado como faria na presença do patrão (Et. 8;6). A 
Drova mala certa de um bom patrQo é que procura o bem◄star dos 
llnl>Nftdo1 aem ser ro1ado . . 

Vlejando, bê tempos, num vapor, tive por companheiros doi1 
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. 1 mães um dia êstes lembraram-se de fa1.er exercício...; 
~~ft~;e:, eum c~mo ofici~l, o outro como soldado. rnso. O primeiro 
mandava, positivo, term1nan teé. ' O Qoutro obetdec1a, pdronto, bsudbm~s-

D pois trocaram os pap 1s. uem ao es man ava o e ec1a, 
so. ~ entes obedecia mandava. E n0tei que .fizeram-no bem feito, 
~

0
~;reendendo cada um perfeitamente a parte que lhe competia. 

Mas quando o patrão não sabe mandar, tudo vai para a_ruína; 
e quando o empregado não sabe. obedecer, pode ser .-muito boa 
pessoa•, mas é mau servo. 

o homem é naturalmente insubmisso, e precisa aprender a 
obedecer desde pequeno. Muitos pais descuidam do e nsino rnoral 
de seus filhos, e não os acostumam à obediência desde a sua 
infância. Crescem sem s ujeição nem respeito pelos seus superiores. 
Um tal não admite que o patrão se queixe de coisa alguma. Logo que 
é admoestado, trata de despedir•se. Tais servos ninguém quer. O 
patrão prefere antes um empregado menog competente mas que 
seja mais submisso. Quem não sabe obedecer d~v:e trabalhar por 
conta própria e nunca empregar-se com ninguérn . 

Sem dúvida é bom entre os crenteg os muitos serem ser vos e 
os poucos senhores. Assim é ma is fácil mo., trar as virtudes cristãs 
de humlldade, subrnissão e lealdade, e f mitar o «Servo perfeito ,,. 
fsse que •não veio para ser servido, mas para ,ervir» (Mat. 20.28) e 
que disse: ~Eu, porém, entre v65 sou como aquêle que serve ,, 
(Lucas 22:27). • 

Carta 31 

Meu caro irmão ..• 

S 3udações fraternais. 
* • • 

O Nome do Partido 
Capital Federal ~ 

22-v-1923 

tigo -~~~;:.: ~uavcart: em _que pede o meu parecer Eôbre o ar~ 
mentoa juattftcar e oto ' CUJO escritor procura com tantos argu
I1reJa de Deus n ° uso de nomea partidários entre os membro, da 
aõ11, aa quais êlesº:e~ que sempre representam diferenças e dJvl• 

, n em a acentuar e perpetuar. 
· O unico distinti · 

IDNma Igreja cristã ;~ ~~~'fiai en~re os diferente• membros da 
Deua em Corinto ou 8 11 . d vo de localidade, como a Igreja de 
llereleentar no ID\9mo se::~• e Deu~ em 2fe■o, e como podemos 

. 0 , •a I1reJa de ~eus na Ru~ Camertno• _,,_ 



ou ca Igreja de Deus em Paracambi», etc. Se a Igreja de Deus é 
uma só Igreja : se o Corpo de Cristo é um só Corpo, certamente o 
uso de uma infinidade de nomes partidários pouco ajuda para afir
mar êsse fato. 

A Igreja bíblica absolutamente não tem ·distintivo partidário, 
e os crentes que desejam realmente aceitar a Bíblia como sua única 
e suficienta regra de fé e govêrno não devem sentir nenhuma 
necessidade de se distinguirem com um título qualquer que não se
ja bíblico, Mas no caso de se afastarem do estado normal e bíblico 
do crente, então sem dúvida lhes cabe um título qualquer para 
qualificar seu estado anormal. 

O escritor afirma a «necessidade imprescindível de ter um 
nome que designe as várias secções em que se tem dividido» a Igreja 
de Jesus Cristo, mas se as divisões são inúteis e desnecessárias, 
evidentemente os nomes delas o são· também, e quem se gloria no 
nome partidário gloria--se na sua vergonha. · , 

Contudo, não devemos pensar que todo o mal está no nome. 
O título de partido é apenas como o· mal se chama. Não é '!lm mal 
a pessoa ser chamada «diabética». O mal está na doença, na falta 
de saúde que aflige a pessoa - e que talvez a afligiu por muito ,,. 
tempo antes de o seu mal ser classificado. E pelo contrãrio, a pessoa 
ser erradamente classificada como «diabética» nada a incomoda, 
enquanto não sente nenhuma alteração na sua saúde normal. As
sim também o verdadeiro mal que aflige a Igreja de Deus é ser ela 
atualmente dividida em vários partidos, não · em êsses partidos 
serem nomeados. ~ possível um grupo de crentes ser essencial
mente sectário ao mesmo tempo que recusa todo nome partidário, 
como também é possível um grupo de crentes ser alcunhado com um 
nome qualquer sem ter nada do espfrito sectãrio. Mas, visto que a 
divisão da Igreja de Deus é obra do Inimigo, podemos ter a certeza 
que êle _há de combater tôda tentativa para a união, e há de 
fomentar um espírito.sectário entre aquêles que mais protestam 
contra a divisão da Igreja. · 

Para tomar um exemplo : · · alguém me perguntou se o crente 
que fuma deve ser recusado na Ceia do Senhor ! Respondi que 
não podemos fazer nenhuma regra absoluta referente ao fumo, por• 
que a Escritura não o faz, mas que podemos exigir que tal pessoa 
nos convença que tudo que faz, incluindo o fumar, é feito «para a 
glória de Deus•, porque nesse sentido a Bíblia é positiva: «Fazet 
tudo para a gl6riá de Deus». O Irmão me respondeu que fumar é 
um vicio e um vicio não pode ser para a glória de Deus. Então lhe res
pondi que não podemos dispor do assunto tio fàcilmente ; que uma 
coisa pode ser vicio para um e nlo para outros. Que bê pessoas aamã-· 
tlcaa que entendem que o cigarro lhes alivia a tosse, . e por isso po
dem dar graças a Deu■ por f le e uaé-lo «para a o16ria de Deus•. , .. 
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Q ue Deus nos guie a todos no ca,ninl10_ arnplo da Sua vontade, 
onde podemos andar com todOB os crentes p1edooos, fsE:rn lhes Impor 
quaisquer regras, governos ou métodos que as suas consclênci.;.s 
não possam aceitar ! .,. 

s audações no Senhor Jesus. · 

Seu afeiçoado irmão em Cristo 

Carta 3 2 

Meu caro irmão, 

«Um tal Darby» 
Capital Federal 

24-v-1923 

Agradeço o empréstimo de «O Jornal Battsta• de 8 de Março 
em que um escritor procura relatar quem era João Darb y, descrever 
«a seita dos Darbistas• e provar que só os pastores devem bati
zar. 

Como geralmente acontece em escritos dêste carácter, o arti
go abunda em afirmações erradas que têm aJguma semelhança com 
verdades . e bem conhecido que até um tato. contado por uma an• 
tagonlsta, costuma ter um aspecto mais feio que o mesmo fato re
ferido por um amigo. 

{) escritor do artigo, considera que um dos grandes ensina
dores do século passado, cujas obras, colecionadas em uns 30 volu
mes, s.ão consultadas pelos ministros de tôdas as denominações, não 
é mais que «um tal Darby•. Mas é bem provável que êle ignore 
completamente que êsse tal Darby reunia a espiritualidade de um 
aanto com a erudição de um sábio, a suficiente prova dêste último 
sendo o fato que êle traduziu a Bíblia inteira em três diferentes 
U111uas, a francesa, a alemã e a lngleaa, e que essas traduções slo 
estimadas atê hoje como sendo as mais fiéis que existem. tle tam
btm traduziu o Novo Testamento em italiano. Os escritos expo
altlvos e doutrlnãrios dêle revelam profundos conhecimentos b1blicos_ 
e uma rara capacidade judicial de apreciar todos os .aspectos da 
verdade, e as suas cartas-colecionadas em três grono1 volumea ~ 
deixam transparecer um espJrlto profundamente pJedo,o e um dll· 
cemimento eaplritual de Inestimável valor em um ,uta que Deus 
UD)a levantado para conduzir Seu povo para uma •terra prometida• 
QUt Z:DIIIIV& leite e mel de bêncloa esplrituals. -

· ._ uma dai 1uaa cartas, re■pondeodo a um ami10 que julpva 
· que 11t •vil de inailtlr com todol S-,bre u verdades que cbe1aram • 



ser mais expressamente associadas com o seu nome, êle reapondeu 
que n~o sentia nenhum interêsse em acentuar as verdade s da Igreja 
mais do que quaisquer outras: que, com tôda pessoa com quem êle 
se encontrava. seu desejo era discernir qual era o ensino que Deus 
tinha para essa pessoa. e cooperar com Deus no mesmo sentido. 
Ele não era ern sentido algum o apologista de qualquer especialidade 
doutrinária: nem sequer do ensino que o mundo religioso chama o 
darblsmo. Quando o conheci êle tinha 81 ãnos e cu 14, e êle faleceu 
poucos meses depois, na plena posse de tôdas as suas faculdades. 
mentais, e até ao fim dando conselhos espirituais aos irmãos que 
rodeavam a sua cama. Morreu solteiro, apesar de ter tido muitos ,a
nos antes, um casamento contratado corn a Viscondessa Powerscourt. 
mag os dois chegaram à convicção que a sua utilidade à Igreja de 
Deus seria impedida pelos cuidados de uma familia; e assim êste 
abnegado servo de Deus, que jã tinha renunciado posição e emprê
go pelo amor de Deus e do Evangelho, renunciou também os gosos 
do lar doméstico pelo mesmo rnoti vo. 

O titulo que o escritor do artigo dá a «o tal Darby .a de «e
vangelista independente» é um titulo insuficiente para classificar 
um dos maiores teólogos do século passado. É verdade que êle 
evangelizava incansavelmente na Inglaterra, França, Suiça, Itália, 
Alemanha, e outros países, mas a sua contribuição mais importan
te à Igreja de Deus foi o seu profundo ensino bíblico, que natural
mente, o escritor do artigo ignora completamente. 

É muito inadequado descrever o ~nsino do Sr. João Darby 
como «um movimento de protesto contra a organização elaborada 
da Igrej 3 Anglicana», ainda que tenha incluido qualquer coisa des
se caráter. Seria mals correto dizer que no comêço do seu minis
tério êle sentiu profundamete a triste circunstância que, no meio 
evangélico, cada diferença de parecer costuma tornar• se motivo de 
divisão e contenda entre os crentes, que por consequência se acham 
espalhados em partidos ou denominações. Por isso êle mostrou 
que as diversidades de pareceres não devem ser motivo de divisão 
mas de tolerância e paciência fraternal: aquêle que tinha aprendido 
uma verdade (como, por exemplo, a-verdade referente ao Batismo) 
não excluindo o seu irmão que a não tinha aprendido, mas supor
tando-o com tôda a paciência até êle também ter compreendido a 
mesma verdade. 

, 
· Dizer que «o tal Darby» se achava «desligado de qualquer 

igreja» não é correto, a não ser que o escritor do artigo entende 
que a Igreja de Deus não é Igreja. Se tivesse dito que estava des-
1t1ado de quaquer partido na Igreja teria tido mais razão. 

Tratando dos caracterlsticos dos tais «darbistas•, o escritor 
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/ 
diz que «êles repelem qualquer nome, exceto oa n()m~a de cris tãos 
ou de •irmãos• Ele podifl ter acre ~H!entado que tarnbérn repelern 
êsses nomes, no ce '; o de serem empregados c<>mo dist1ng•1indo um 
partido: aceitam-nos apenas no m esmo sentido que s~o apllcàveis 8 todos os crentes. porque procuram fugir de !orm&r partido &lgum 
ou de tomar qualquer titulo que não seja igualmente aplicável 8 
todo o povo de Deus, e isso porque não dcsej am distinguir-se ou di
ferençar-se dos demais crente3 em Cristo, mag tr.lentíficnr-se com 
êles enl tudo que seja ortodoxo e eacrltural. 

•Não reconht!cem qualquer pessoa especialmente qualificada 
para pastor ou ministro> Errado outra vez! Creem que Cristo, 
subindo ao alto, deu dons aos homens, e que Ele mesmo deu uns 
para apóstolos, _e outros para profetas, e outros para evangelistas e 
outros para pastores e ensinadores, m&s não entendem que um 
moço por ter cursado o Seminário, tem todos ou algum dêsses dons, 
ou mesmo que tenha, que por isso tem monopólio de ministério na 
Igreja. Reparam que os capitulas que falam expressamente sôbre 
o ministério na Igreja (1. Cor. 12 e 14) ~ão se referem de maneira 
alguma a qualquer individuo apontado para «dirigir o culto», a não 
ser o Espírito Santo de Deus (t. Cor. 12:11). Não sei por que o es
critor do artigo precisa chamar esta compreensão da verdade •dis
pardtada »; nern por que êle segue dizendo: «Quando, poréID-r -em -
uma congregação hâ mais de uma pessoa da mesma capacidade, 
quase sempre surgem divisões, porque todos êsses habilitados se 
julgam inspirados pelo Espirita (!) para dirigir». 

Parece que o nosso escritor foi muito infeliz na única oca
sião que êle assistiu a uma reunião dos tais cdarbistas• - ou será 
que êle nunca assiatiu em ocasião alguma, mas apenas imaginou 
tais •divisões>? Lendo em I. Cor. 12 e 14 sôbre o livre exercicio 
dos diferentes dons na Igreja, não vejo que o apó,:;tolo contava em 
haver divisões ou contendas por ser o ministério distribuldo entre 
vârios trmãoa, nem que êle insistia que, por isso, seria preciso Umi
tà lo a um 16: a saber, ao único Irmão presente com o dom de • pastor• 

Não podemos estranhar que o escritor do artigo no •Jornal 
Batista» confunda pastores com presbíteros ou anciãos. Essa fal
ta de discriminação é tão geral no meio evangélico que não mais 
causa surpresa. E contudo a dlt~rença entre os dons e os ofícios é 
clara1nente mantida na Palavra inspirada, e um eacritor cuidadoso 
nlo deve confundi-lott. Para êle oa pastores são ~leitos, ma• ainda 
nlo tenho lido n-i minha BlbUa um único caso de as ovelhas elegerem 
0 aeu paatorl cAr.11 pastores cabe o ministério da 1~a1avra e a exe
cução das ordenanças da Igreja.» Onde é que está escrito assim, na pA1ina Inspirada? 
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Creio que não preciso dar mais atenção ao artigo que acabo 
de examinar. 

Carta 33 

ô 

Com s~udações de amor fraternal, 

Seu afeiçoado irmão em Cristo, 

A Disciplina 

Carangola, Minas 

22-vi-1923 

Presados irmãos, 

Desejo dirigir às congregações que · costumo visitar, algumas 
palavras sôbre a disciplina da Igreja, pois sei que em certos laga
res têm havido irregularidades no desempenho desta obrigação. Se
ria, em verdade, muito mais agradável se nunca fõsse preciso exercer 
a disciplina, se nunca tivéssen10s que reprovar o mal nos outros
quando cada um tem tanto que corrigir em si. Mas sómente onde 
reina a perfeição é que poderemos estar livres dêsse tão triste dever. 

Mas se a disciplina tem que ser exercida, é necessário que 
seja bem feita, para não acresceni;ar outro mal ao primeiro. 

· A pi;imeira e mais esperançosa disciplina não precisa ser da 
Igreja. · Pode ser feita por dois ou três irmãos de responsabilidade, 
dos quais se pode dizer: «Velam por vossas almas como aquêles que 
hão de dar contas delas> {Heb. 13:17). Quaisquer irmãos de quem 
se pode dizer isso são aptos para tomarem parte no govêrno. 

~stes irmãos, sabendo de algum pecado cometido por um cren
te da igreja local, tratarão primeiro de tudo de o admoestar parti
cularmente, procurando ganhar a sua consciência e conseguir a sua 
restauração com Deus. Para isto necessitarão de muita oração 
antes de estarem com o acusado, e durante a entrevista. 

Mas no caso de tratar-se de alguma ação escandalosa, que 
publicamente tem desonrado o testemunho do Senhor, é ba111 possí
vel que não possa ficar sob a responsabilidade de dois ou três. O 
testemunho, publicamente desonrado, tem que ser publiéamente 
vindicado. A-pessoa tem que ser excluída da comunhão da Igreja, .. 
e essa disciplina sómente pode ser exercitada pela 1 greja, e não por 
dois ou três irmãos . 

. é A Escritura que trata expressamente da disciplina na Igreja 
1. Cor. 5. Ali vernos que é no meio dos crentes reunidos 
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que O ato da exclusão da e pessoa iníqua• é praticad0, 08 que não fazem parte da Igrf' ja havendo-se retirado. 
Porém nessa reunião pública não será preci~o ouvir ncutaçõe s ou expor particularidades. Tudo isto ter-se-á feito com antec~dêncfa, e os irmãos re sp1n~úvel_s, os anciãos da Igr{!ja, apre sentarão 

0 resultado das suas indagaçocs, charnar~o o pecarJo pelo 2eu nome. e mostrarão pela Palavra como se deve proceder em tais casos. E terão o cuidado de verificar que a consclênci::1 da Igreja os acompanha, para não ouvirem mais tarde de algum irmão estimado: «Eu não estou de acôrdo com esta exclusão! • 
Mas tenho ouvido d e procedimento muito diferente e muito menos correto. De algum irrnão que vem de forcr •corta,, o ofensor por sua própria conta e risco, como se fôsse algum «Reverendo• com autoridade para mandar e dispor na Igreja local. Ou de alguém que torna a colocar o acusado na Igrej a antes de todos estarem satisfeitos com o seu arrependimento. Tai9 procedimentos sempre resultam em qeixas e confusão, porque não são bibliccs. 
Um irmão de outra parte, sendo chamado, pode ajudar muito na disciplina da Igreja local, mas deve fugir de tomar a parte principal, limitando-se a aconselhar e mostrar o ensino das Escrituras referente ao caso. · Um estudo mais cuidadoso de 1. Cor. 5 nos salvaria de muitos erros de procedimento na disciplina. 
Onde a fraqueza é maior, e não há capacidade alguma para exercer a disciplina da Igreja, muito se pode conseguir mediante a oração somente. Em uma certa congregação na Espanha duas irmãs chegaram a saber que um irmão principal da Igreja estava vivendo ocultamente no pecado. Horrorizadas, não sabiam como deviam proceder, receando um grande prejulzo para o testemunho do Evangelho pel~ publicação do mal. As duas continuaram constantemente em oração, e depois de algum tempo Deus tirou pela morte a pessoa inf qua e não houve um escândalo público. 
Peço aos ir1nãos que meditem sôbre êste assunto com oração. 

Cart4 34 

V_osso pelo amor de Deus, · 

• • • 

' O Governo da Igreja Apostólica 
Mutu,u Minas 

31-7-102:J 
Meu querido lrrnão, 

. ! só n~ora que l>~H;so dur con1êço ao exame do · trabalho 1ôbre 
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0 governo da Igreja Apostólica, que o irmão me emprestou. Chega
mos aqui apenas há uma sernana, e tenho e~1tado, como o trm/Jo 
pode imaglnar, ocupad[sslmo com arr11maçoes de casa, etc. 

O tratado é muito bem E~se rit,): apresenta uma argumentação 
clara, compreensivel e lógica. Em defesa do sisterna presbiteriano 
n!io tenho encontrado nada .rnelhor, nern penso que o hei de encon
trar. 

Naturalmente traz os defeitos do sistema que defende: se não 
fôsse assim não seria u ma defesa do presbiterianismo, ou então o 
presbiterianismo seria se1n defeito. Mas êsses defeitos podem n~o 
ser evidentes aos apologistas dos outros sistem3s de govêrno ecle• 
ciástico, porque êstes também apresentsm os mesmos. R~firo-me 
mais especialmente à falta de discriminação entre os dons e os 
ofícios, uma falta que é co1num à igreja rornana e à igreja grega 
ortodoxa e a tôdas as denominações evangélicas. 

E, contudo, a diferença entre as duas coisas é fundamental: 
os dons são dados à Igreja universal por Cristo glorificado (Ef. 
4:11); os oficiais--os presbíteros-foram ordenados pelo apóstolo 
ou seu delegado nas igrejas locais. Por isso qualquer tentativa de 
fazer as mesmas regras aplicáveis a ambos, nec;essàriamente resulta 
em confusão. - · 

Outra dfferença que noto entre o presbiterianismo e a Biblia 
é que esta, em todas as passagens que tratam amplamente do as
sunto reconhecem só uma classe de presbíteros, enquanto aquêle 
insiste em haver duas: prebíteros docentes e presbíteros regentes. 

Se tal . distinção fôsse bíblica, deveríamos encontrar algum 
sinal dela nas longas listas de qualificações dos prebiteros nas 
cartas a Timóteo e Tito. Seria de esperar que lêssemos, por exem
plo: «os presbíteros docentes devem ser ... porém os que são mera
mente regentes •.. Convém pois que o bispo seja apto para ensinar, 
isto é sendo êle bispo docente, porque os bispos ,.egentes não ensinam 
nem administram os sacramentos:&. ~ en1 Tito: «Retendo firme a fiel 
palavra que é conforme a doutrina (no caso de êlelser presbitero docen
te) para que seja poderos~ tanto para admoestar com sã doutrina, 
como para convencer os contradizentes .. ,» E a mesma distinção 
teria naturalmente aparecido nos lugares menos importantes: e E de 
Mileto mandou a tfeso a chamar os ançiãos da igreja, a saber o an
cião docente e os tris anciãos regentes•. A todos os santos em 
Cristo Jesus que estão em Filipos, corn os bispos (o docente e os 
regentes) e diáconos>. 

Mas tal discriminação nbsolutamente não se encontra nas pas• 
1agens or.de é mais necessârla para apoiar o sistema presbiteriano, 
nem em quaisquer outras. Apena3 em 1. Tim. 5:17 deparamos com 
o c~·que sempre pode aco~tecer - alguns que têm o oficio de 
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presbíteros ter~m também o dom de ministrar a palavra, . e serem 
por Isso dignos de maior honra . 

f: preciso n<.,ta r com cuidado que todos os presbíteros (anciãos) 
devem ~cr aptos par~1 ensinar e para admoestar com a sã doutrina, 
mas fRto não quer d!zc:r que devem necessàriamente «trabalhar na 
pnla?Jra e doutrina • ainda que, se assim frize m são por is~o dignos 
de m&l~ honra. Compre~ndemo8, poiJ, que R capacidade d e ensinar 
e admoc!tar que Jhe.1 era esAencial devia ter algum a relação com o 
seu cgovôrno •, mas q ~J~ o ensino, própr iamente dito, competia aos 
dons e não oos nnciã<J9. Quando um ancião pregava, o fazia, não por 
ser anciJo, rnas por ser d otado por Cristo para o ministério da Pala
vra, como tambérn, quando to rnava p arte no govêrno da Igreja local, 
o fazi a, n~o por ser pregador, mas por ser p resbítero. 

f; 1nteresaante not ar que o crente pod".! ter um dom para go
vernar (1 Cor. 12:28) e por 12so ser competente para ajudar na ad
ministração da Igreja, sem ter sido apostólicamen te apontado como 
presbftcro; como também pode ter obrigação de «pastorear» o 
rebanho d d Deus (1. Ped. 5; 2) por Ber ancião na Igreja, sem ter nes
cessàri~Hflente o «dorn, d e pastor .. Contudo, um ancião faria êsse 
serviço diferentemente de urn pastor. Este cuida dr1s ovelhas porque 
sente que Crito glorificado o t em expressamente chamado e pre
parado para tõl trabalho; aqu~le o fará levado por um sentimento 
de responsabilidade local, sem, talvez, julgar-se especialmente dotü-
do para isso. • 

Não sei se em tudo rne faço compreender, ou se lhe parece 
que apresento distinções sem importância. Em todo caso, creio 
que não afirmo nada que não seja biblico. 

O autor do tratado procura estabelecer seis princf pios funda
mentais no govêrno das Igrejas, e depois mostrar que a Igreja pres
biteriana é a única que reconhece todos êles. Por isso segue-se, 
naturalmente, que, no caso de qualquer dos seis ser errado, a Igreja 
Presbiteriana está errada também. Procurarei agora mostrar que o 
primeiro dos tais cprincfpios apostólicos» (?), Isto é, que «os oficiais 
das Igrejas eram eleitos pelo povo», não ,t um principio bfblico, no 
que diz respeito à escolha dos presbf teror ou anciãos. 

O autor resume o seu argumento, na parte tirada de Atos 1, 
nas seguinte, palavras: •O primeiro capitulo de Atos informa-nos 
com o exemplo de uma assembléia de vários Irmãos que de1tinaram 
(?> um homem ao oficio tanto de apóstolo como de ministro», e acha 
ali urna clara e lrreslatf vel prova de ELEIÇÃO POPULAR. 

Contudo, examinando o capitulo com atenção, descobrimos 
que não houve absolutamP.nte eleição alguma da parte do povo. 
Multo pelo contrérlo, apesar de verificarem haver dois homens nas 
condições necessarlas, 01 lrmão1 não ■e atreveram a escolher qual• 
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quer dêles para ser apóstolo em lugar de Judas. Não querendo nem 
eleger nem eE1colher, resolverem lançar sortes ~Obre o caso, a tirn 
de descobrir qual d~les DEUS tinha ~scolhido. Assim verno1 que 
o incidente em Atos 1, prova exntarnentc o contrário daQutlo que 
o autor pretende estabelecer: a eleição de um «ministro• por autr,
gio popular. 

De passagem, noto que o autor chama atenção para o caso 
de o servlco que Matias recebeu ser chamado bispado, mintatérto e 
apostolado. Mas convém notar t~mbém que é chamado ~Hte minis
tério; não o ministério comum da Igreja, mas o mlnistérlo PspecfE,l 
de dar testemunho da Ressurreição. Também o estudante cuida
doso há de descriminar entre o «bispado• ou «superintendência» de 

.. um apóstolo (a quem pode competir o cuidado de tõdas as igrejas, 
2. Cor. 11 :28) e a superintendência de um ancião na igreja local. 

Creio que é escusado dizer-lhe que as palavras da trad . de 
Almeida em Atos 1:26 «por voto comum» não estão no orJgfnal e 
evidentemente não concordam com o sentido da passagem. Se a 
Igreja em Jerusalém pediu a Deus que escolhesse, toi porque ela 
não se achou competente para isso; se a escolha divina foi conhe· 
cida mediante sortes, evidentemente não foi por voto comum. 

O segundo caso em que o autor do tratado se baseia para 
estabelecer o «princípio da eleição popular dos oficiais da Igreja• 6 
o incidente dos sete terem sido escolhidos pela Igreja para servirem 
às mesas. Que escolhamos os nossos servos, como em Atos 6, ou 
os nossos mensageiros como em 2. C'-r. 8:23, é um principio inteira-
mente admissf vel, mas o costume de escolher dirigentes pelo «sufrá
gio popular• é um princípio estranho ao Novo Testamento. 

A terceira prova(?) de uma eleição popular, o nosso autor 
encontra em Atos 14:23; e neste caso êle não é mais feliz que no 
primeiro. Basta uma pessoa abrir o seu Testamento grego para 
verificar que quem elegeu ou apontou anciãos cpara êles> isto é, 
para as Igrejas locais, foram os apóstolos e não «êles» mesmos. Se 
tal escolha foi feita, como o sentido prirnitlvo da palavra chetrotoneo 
permite entender, por meio de levantar a mão, a construção grama• 
tical da passagem mostra que foi feita pelas mãos levantadas dos 
apóstolos e não pelas da congregação. A devida atenção para a 
palavra autois ( «para êles•) descobre isto claramente. A escolha é 
atribuida aos apóstolos e não a congregação. 

Mas não deve ser necessário dizer a um autor presbiteriano 
que as palavras bíblicas nem sempre se empregam no 1entldo 
primitivo. ile já o sabe quando a palavra batizo é estudada. Nem 
precisamos servir-nos de conjeturas: o próplo autor de Atos 
nos permite saber que êle não emprega chelTotoneo em Atos 14:23 
neceasàrlamento no sentido dos apóstolos escolherem ou apontarem 
os presbíteros por levantar as mãos-e multo menos de a congre• 
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gação ter assim feito a e scolha- p r, is no cap . 10:41 ~le se serve do mesmo verbo (composto) falando de Deus e scolher- e certamente ninguém vai dizer-noR que Ele e scolheu , levantondo a mã0! 
Contudo, o autor - ou tradutor - do tratado tem o atrevimento de chamar a verRão de Atos 14:23 por Flguelre,]o «defei• tuosa•, quando uma cuidadosa comparação com o original mostra que o defeito está ctn Almelda e não na versão Brasileira. 
Nunc;i dcvernos perder de vista o fato que a palavra presbíteros significa c1nais velho», e por isso é perfeitamente compreenslvel os apó t,tolog João e P edro se chamarem «mais velho:i• sem p()r isso entender q'le tlvessern sido eleitos presbíteros« pelo sufrágio popular,. 
O autor não parece ser tnuito leal quando êle cita com aprovação as palavras de Almeida: E havendo-Lhes po-r comum consen· timenta elegido ancido.s em cada igreja ... > sabendo êle perfeitamente que no original não h4 n~da de tal «comum consentimento .. . A prúva que isto não é um mero descuido da p 3rte dêle é fornecida por u ma nota do tradutor (pag. 34) em que êle expressamente aprova a tradução de Almeida e condena a de Figueiredo, quando, com o grego na mão, devia ter -feito o contrário. 
Não deve ser inteiramente sem significação que o ensino sôbre o apontamento de anciãos nas igrejas locais é duas vêzes detalhado em cartas dirigidas a indivíduos, e nunca se encontra nas -cartas dirigidas às Igrej1s. Se.a escolha dos seus presbiteros cabia à Igreja local, é estranho que o apóstolo nunca diz coisa alguma sôbre o assunto quando escreve. às Igreja~. Se êle duas vêzes trata minuciosamente do assunto quando escreve a individuos da sua inteira confiança, é motivo de pensar (sem atendermos a quaisquer outras provas) que competia a um tal individuo e não á Igreja local fazer a escolha. 
Resta agora dizer algum3 colsa,sõbre a «ordenação» de Timóteo, e de Barnabé e Paulo em Atos 13:1-4 

· Primeiramente convém notar que nem um nem outro dos casoe é chamado uma ordenaç4o na palavra inspirada. Talvez não seja seu,pre ceneurévt:l empregar uma palavra que não é bíblica. mas sempre é digno de reparo e consideração: se tal palavra real• mente expreaaa bem o sentido bibllco sem acrescentar nem diml• nuir coisa a.lguma. 

O ato praticado pelos profetas e doutores em Ato• 13 ji recebeu o aeu titulo no capitulo 14 verslculo 28. AI é chamado •encomendar -d gTaça de Deu.1» e nl~ •ordenar•, e se queremos ter idéias exata, de en1lno1 blblicoa, é conveniente apreciarmos devidamente o sentido das palavra, da■ Eacrlturaa, que certamente 
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expressam m,lhor o alcance do ensi no do que quabiqu~r outre 9 
pSJJavras noss ;,s. 

E, efetjvamente, n palavra «ordenar• e «ordena~fio» d~o 
idéias muito diferente de uma simples «encornt-ndliçao à gruc.;a de 
Deus• . E~t~ contE--mpla um serviço da ocasião; oquelas, uma c&rga 
permanente. · A pessoa «eucomendada à graça de Deus~ n~o muda 
de estado por isso; o hornem .-ordenado» pc:;s3a de lefuo para 
pertencer agora ao clero (distinç0es que não são bíLlicas). o mi
ni stro «ord enado» espera ser chamado <tilev~rendoh e viver do 
Evangelho; o pregad,;r apenas e encomendado à graça de Deus » não 
espera necessàriamente nem uma nem outra coiqa, 

Nas du:is cart~s a T imóteo há várias ~lu3Õ('3 ao «dom, (1.Tim. 
4:14; 2. Tim. 1:0) ou «voc<1çi!o» (1. fS:12) ou «1nandamentos• (1. Tim. 
1:3,5,1_8) ou «depósito» (l.Tirn. 6:20; 2.Tim. 1:14) que lhe fol cnnflado. 
Notemos de p .:H:1sngem que a palavra traduzida «dom• n~o é a que 
se diz cdom• cm Ef. 4:11 , mas é da mesma r &iz como a palavra 
e graça•. 

Esse dom f úi-lhe dado por prof ec1a (1. Tim. l: 1 íl; t: 14) pela 
imposição da s mãos dos apóstolos (2. Tim. 1:6) e com a l!'nposicão das 
mãos dos presbi teros ( Tim. 4: 14). O autor do tratado sôbre o 
Govêrno da Igreja favorece um t anto o se ,l argumento dizendo, 
erradamente, que foi pela impCJslção da s mãos dos presbiteros 
(pag. 39). 

Em nada do que lemos na Bfblla sôbre o caso somos avisados 
de que apresenta uma norma que se deve imitar. Muita pelo 
contrário: a profecia e a autoridade apostólica. Contudo, o lnterêsse 
no serviço do jovem Eervo de Deus da parte dos «mais velhos», e 
sua tdcntlficacão com êle, é uma coisa muito instrutiva para o nosso 
govêrno hoje. Qualquer ramo de servico que não possa ser apro
vado pelos lrm~os de Idade e experiência provàvelmente n1o terá 
multo valor. 

Mas, como é absurdo deeenvolver um elaborado sistema de 
govêrno na Igreja de um Incidente tão simples como o «dom de Ti
móteo» e a Identificação dos irmãos mais velhos com o serviço dêle! 
Como é repreenslvel crisb,Uzar um único caso biblico em regras 
fixas para serem obedecidas pelas Igrejas em todo o mundo durante 
todos os séculos I como é triste fundar aqui uma base para h~ver 
na I1reja de Deus, onde todos os membros devem ser «sacerdotes•, 
(1. Ped. 2:9), um clero Of'denada! 

Não 1et se devo dedicar mais tempo ao estudo dêste tratado 
16bre o govêrno da Igreja Apostólica. lle contém multas cousas 
boa■ • outras bem erradas. Entre as primeiras pos,o rr,encionar a 
prova da ldentitlcaçlo entre pre1bltero1 e bi1po1. O homem 6 cpre1-
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, bitero• por ser um dos e mni i velhos •, é e bispo, por superintender 
ou velar a Igreja local, cooperando ne s~e serviço C<Jm oe outros bis
pos locais, pois é de notar o contras te e ntre a ordem bfblica, de vá
rioi bispos em uma Igreja local, e o Edstema episcopal de um blepQ 
sôbre várias Igrejas loc&is. 

Mas lembro-me de perguntar aqui, como se explica O caso 
que hoje, muitas vêze ~, o ancião docente é um moço que há pouco ee 
formou no Seminário? Se n1e dizem que uma Idade madura não fi
gura como uma das quali!icaçõe3 do presbítero, responderei que 
essa qualidade é inerente no título da pessoa: mas um ancião moço 
é um ser incompreensivel t 

Também é importante a discriininacão entre os que tomam 
parte no govêrno da Igreja e os que não o fazem (pag. 47). mas 
vejo que o autor do tratado inclui o ministério nêsse governo, de 
maneira que quem não pertence ao govêrno da Igrej a não taz parte 
do ministério: é um mero «irmão leigo». I~ to pode ser o prebiteri
anismo mas não é o cristianismo. O autor diz corn razão: e Não 
podemos unir-nos a qualquer denominação cristã, sem dar o nosso 
assentimento ou à verdade ou ao êrro sôbre êste ponto• (o govêr
no da Igreja). 

De passagem devo dizer que não poderei concordar que o 
Códex Sinaiticus e os códices A, B, e C, constituem os documen
tos mais •.. valiosos do Novo Testamento», mas êsse é um assunto 
vasto demais para estudar nesta carta. 

Acho muito incorreta a identificação da Igreja com o Reino 
(pág. 15). Não hã dúvida que a Igreja estã incluida no reino, mas 
é uma confusão presumir que são idênticos, e depois aplicar à Igre
ja as condições de govêrno que pertencem a um reino. 

O pouco tempo disponível não me permite notar todos os er-
, ros do tratado. cBispos, . tambem chamamos pastôres e doutores.• 

Como pode o autor do tratado provar-nos pela Bfblia que os bispos 
eram também pastõres e doutores? •Os evangelistas eram misslo• 
nãrioa - homens que viajavam por diversas partes.• Então, não 
era licito a alguém com o dom de evangelista achar o seu suficiente 
campo de serviço em uma só cidade? Por que é que lhes chama 
«oficias temporários ou extraordtnãrios• ? Se a Igreja não tivesse 
evangelistas em todos os tempos, deixaria em poucos anos de ex-
1lstir, por falta de conversões. 

Concordo Inteiramente com o autor do tratado na sua conde-
nação da Pre lacta (p6g. 54-58). . 

t interessante que, afinal, quando · trata de mostrc,r a supe
rioridade do Presblterlanf smo, o autor confessa francamente que 
êa1e alatema não e&té de acõrdo com o ensino blblico I As suas pa
lavras 110; Todos os presbíteros, sendo bispos, devem ter Igual 
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direito, segundo as Egcrltura~, de pregar e batizar, nd rr,ini strar a Senta Ceia e ordenar ; MAS êsses dev<'reff (pela l'!l consti t uclon&l da Igreja P resbiter iana) são 0cumulad0s em ur{l, dos prt.'sbiteroa que por dis tinç~o se chamn o mlnhitro, etc.•. 
Sendo assim. parece escu8ado continuar ma is a discuAeão do assunto. Cada um precisa escolher entre o q ue «deve ser• segundo o ensino das E~crituras, e o que etualniente prevalece, segundo ca lei confititucional da Igrejn Presbiteriana" . Contudo, fi co u m tanto admirado por achar tanta franqu ~z!l da parte de um escrl tor polêmico em admitir que o sistema que êle defende, em vez de con· binar com as Escrituras, es tá em contras te com elas l 
Os ar tigos em «O Expositor» apresentam poucos argumentos diferentes dos do tratado sôbre o govêrno na Igreja. Diz : «Homens eruditos nos dizem, pela autoridade de escritores judaicos, que cada sinagoga tinha uma pluralidade de Governadores>. Seria bom se pudéssemos saber os nomes e as obras dêsses homens eruditos e es-critores judaicos. · 
O autor fala de um dos prebiteros na Igreja local ser «mais proeminente que os outros», e que era •àistinguldo dos mais por ser o pregador público autorizado». Ainda não li nada dêste cum• na minha Biblia. «A natureza dêste govêrno é &inda mais manifesta pelo fato de os presbíteros serem chamados condutores ou guias». Mas Heb. 13:7,17 nada diz dos «guias• serem presbíteTos. 
Ao fundo da página 59, em letras pequena•, êle pretende provar que a administração da Ceia é privilégio exclusivo do «pregador» ou presbítero docente da igreja local (um individuo nunca mencionado na Biblia). Mas onde é que a Palavra nos diz que tal serviço compete exclusiv&mente ~. essa pessoa desconhecida? 
Creio que o irmão não terá paciência para ler mais agora mas se achar que tenho passado por alto qualquer pensamento de importância, peço que me escreva novamente. 

Saud&ções no Senhor Jesus. 

• • • 

Carta 35 Nao é reimpressa, por nlo ser de lnterê11e permanente 
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