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CARTAS OCASIONAIS SOBRE ASSUNTOS 

INTIMOS DA VIDA CRISTA 

Carta 1 As Coletas da Igreja 

Carangola — Minas 

20-vi-1914 

Querido irm{4o, 

Desejo de vez em quando mandar-lhe uma carta sébre algum 
assunto de interésse atual. Hoje farei certas observacdédes sdébre a 
COLETA, visto ser um assunto do qual a falta de compreensdo d& 
prejufzo de diversas maneiras. ; 

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

1°, O dinheiro n&o deve ser confiado a um novato nem a 
uma pessoa necessitada. Se éste «tesoureiro» ndo tem aptidédes pa- 
ra a necessaria escrituracdo, deve valer-se do auxilio de alguém que 
seja competente. 

2°, Os gastos, exceto os mais insignificantes, nunca devem 
ser feitos sob a responsabilidade individual. Convém sempre con- 
sultar dois ou trés outros, e, tratando de uma despesa avultada, 
apresentar primeiro a proposta a igreja, para entdo 86 gastar com o 
consentimento dela. 

39°, Convém relatar a igreja mensalmente — por exemplo, 
no 1°, domingo do més — as receitas e as despesas, evitando tudo 
quanto seja de mistério e segrédo. Os contribuintes, nfo sabendo 
O que se faz com o seu dinheiro, perdem a vontade de contribuir. 
Quando o encarregado do servico descuida de apresentar éste rela- 
tério, outros irm&os devem pedi-lo. Os livros devem estar sempre 
disponiveis para qualquer membro da igreja ver. 

4°, Necessidades que podem ser socorridas s4o0: O minis- 
tério (Rom. 15:27, 1. Cor. 9:6-18, Gal. 6:6, etc.); os crentes pobres 
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(Atos 20:35, Rom. 12:13,) etc. algumas viuvas, mas nfo tédas elas 
1. Tim. 5:3-16); e tédas as despesas que sSo propriamente da igreja, 
e nfo de um individuo, como aluguel da Casa de Orac§o, luz, etc. 

5°, Necessidades que nfo podem ser socorridas da coleta 
sfo: as viuvas mocas ou vilvas que tém parentes que devem man- 
télas ; pessoas que nfo se tém portado bem, e cuja pobreza parece 
ser castigo de Deus (veja-se 1. Tim. 5:1-13). Contudo, nio devemos 
deixar nenhuma dessas pessoas morrer de fome. Podemos socorré- 
las (como também os mendigos) particularmente, e nado da Coleta 
da Igreja. 

6°, N&o esperamos ouvir irm4os pedindo dinheiro da coleta 
para as suas necessidades; muito menos demandé-lo, A Escritura 
nos ensina a dirigir as nossas peticdes a Deus e nfo aos homens (Fil. 

4:6). Mas por isso mesmo deve haver zélo e simpatia entre todos 
em conhecer onde hé necessidade, e em oferecer o socorro preciso. 

79, A palavra ensina que cada um dé «conforme a sua pros- 
peridade» (1. Cor. 16:2); contudo, temos liberdade para contribuir a 
parte da coleta da igreja, porém sempre em sujeicio a vontade de 
Deus. 

*Termino agora esta, com saudacées fraternais no Senhor, 

Seu por amor de Cristo. 
* ss & 

Carta 2 O Asseio 

Carangola — Minas 
Meu caro irm4o, 

Nesta segunda carta desejo chamar a sua atencSo para um 
perigo que ameaca 0 progresso do Evangelho neste pa{is. Refiro-me 
ao fato de que muitas vézes a casa e a pessoa do crente desmentem 
oO que as suas palavras afirmam. 

O cristfo declara que ama a pureza e a santidade, e, contudo, 
as vézes se encontra usando a mesma falta de asseio que mostrava 
enquanto ainda incrédulo. 

Que havemos de pensar a respeito de uma pessoa convertida 
quanto & sua linguagem, mas que no seu corpo e na sua Casa ainda 
est4é por converter ? 

A Escritura ensina-nos a chegar a Deus, tendo o «corpo lava- 
do em dgua limpa» (Heb. 10:22). Esta palavra 6 para desprezar, ou 

‘ obedecer? Causa admiracfo o empenho de alguns em procurar 8 
jmers#o em Agua uma vez (no batismo), entendendo que isso Ihes



é mandado por Deus, enquanto omitem 0 outro e frequente uso da 
4gua que é expressamente ensinado! 

Como podemos esperar que as criancas cheguem a amar o 
que é puro e belo, se sdo criadas no meio da imundicia? As vé- 
zes uma pequena economia sai bem cara. Por néo gastar mdis al- 
guns tostdes com colheres, os pais deixam os meninos acostumar- 
se a comer com os dedos, lambuzando a cara téda, e parecendo 
mais bichos do que criaturas feitas na imagem de Deus para a Sua 
giéria. A crianca desmamada deve ser sempre servida com uma 
colher até, pouco a pouco, aprender a servir-se com ela. Essa re- 
forma necessita um pouco de capricho da parte dos pais, mas bem 
merece a pena. 

Um pequeno espelho, que pode custar dez tostoes, pregado 
em lugar baixo para os meninos poderem ver, seria o seu primeiro 
livro de estudo, onde haviam de aprender a amar o asseio e a pure- 
za. Deixar a crianca comer com as m&os sujas é ensina-la a ser 
bicho e nao homem. 

O menino deve ser ensinado, quando se lava pela manha, a 
tirar a camisa e lavar bem com 4gua e sabSo n&o sémente a cara, 
mas O pescoco, os sovacos, os bracos e o peito; e a banhar o corpo 
todo mais de uma vez por semana. Assim evitara a sarnae outras 
moléstias que se originam na falta do asseio do corpo. E o costu- 
me que aprende quando pequeno nfo perder4 depois de ser homem, 
uma vez que disponha de uma bacia para poder lavar-se dentro do 
quarto, ou haja um banheiro conveniente. 

O costume de varrer a casa todos os dias, mostra que o asseio 
é apreciado ; mas por que s6 varrer o soalho, deixando teias de ara- 
nha nas paredes, atras das janelas e no tecto, quase a cair nos 
pratos? E’ descuido ou desleixo, visto que da pouco trabalho varrer 
por cima de vez em quando. 

O apdstolo Paulo, «pondo-se de joelhos, orou com todos éles» 
(Atos 20:36), mas no Brasil nao se pode orar de joelhos nas casas 
onde n4o lavam o soalho. E, contudo, o costume de cuspir dentro 
da casa (que é frequente antes da conversdo) torna ainda mais ne- 
cessaria essa medida higiénica. 

Uma casa lavada toédas as semanas fica livre de bichos e pul- 
gas. Importa algum trabalho, mas cantamos: 

«Vamos nos trabalhar, somos servos de Deus» 

e nfo devemos estranhar que o trabalho tenha de principiar na pr6- 
Dria casa. ° 

O crente, que, nestas coisas intimas, se esmera por agradar a 
Deus, vera que o seu testemunho nfo é vio. 

Seu servo por amor de Cristo, 
ad 
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Carta 3 Hospedagem 

Carangola — Minas 
Meu caro irm§o, 

Tenho estado a ler em 2. Reis 4:9 e 10 o seguinte: — ¢«E ela 
disse ao seu marido: Eis que tenho observado que éste que sempre 
passa por n6s 6 um santo homem de Deus. Facamos-lhe, pois, um 
pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma 
mesa, e uma cadeira, e um candieiro: ehd de ser que, vindo éle a nés, 
para ali se retirard.» 

E’ muito frequente ouvir a queixa de que o pregador demora 
tio pouco e anda sempre com pressa: uma circunsténcia que nado é 
de admirar em vista do muito servico que ha. E, contudo, muitas 
vézes €le deseja demorar mais tempo em algum ponto; mas onde? 

Ninguém no lugar se lembrou de aprontar «um pequeno 
quarto», reservado e asseado, para os servos do Senhor; mas se Oo 
tivessem feito, lembrados que um «homem de Deus» as vézes neces- 
sita de um lugar privado (Mat. 6:6) que qualquer camarada nado es- 
pera, le o teria apreciado tanto que, se poss{vel féra, teria ficado 
ali uns dias, dando gracas a Deus e aos irm&os pela comodidade. 

Quem estaé na sua casa, e sabe muito bem como se arranja, as 
vézes nem pensa quanto custa ao pregador, acostumado com as con- 
veniéncias da civilizacdo, passar alguns dias onde nZo h&é nem ba- 
nheiro, nem privada, nem quarto de dormir. Se éle 6 casado, vé 
que é impossivel levar a sua espésa para um tal lugar que, incon- 
veniente na roca, vem a ser quase intoleravel num patriménio, onde 
a visita 6 constantemente observada por vizinhos curiosos. Se 
oO mal fésse inevitavel seria sofrido com mais resignacSo, mas em 
muitos casos pode ser facilmente remediado, com um pouco de 
trabalho. 

As condicdes da civilizacfo moderna pouco mais mobilia ne- 
cessitam do que as pecas mencionadas no versiculo acima citado. 
Uma bacia e uma vasilha com agua sdo apreciaveis, n&o resta du- 
vida, mas quando o quarto é pequeno, quanto mais vazio melhor. As 
vézes, espiando por baixo da cama, temos visto umas pecas de rou- 
pa suja, guardadas ali para o dia da lavagem! FE temos pensade 
que uma caprichosa dona de casa ajuntaria t6da a roupa para lavar, 
ndo debaixo das camas da familia, mas num balaio reservado para 
€sse fim. 

E’ bem compreendido que a falta de recursos pode impedir



qualquer irm&o de oferecer a comodidade que convém. Mas as vé- 
zes, com um pequeno esférco, trés ou quatro poderdo juntos fazer 
um quartinho destinado a servir algum servo de Deus que venha. 
Com téda a certeza o seu zélo seria honrado! 

Saudacoes no Senhor. 
 ] Ps s 

Carta 4 

Coleta e Divida 
Carangola — Minas 

Meu caro irm4o 

Na minha primeira carta referente a Coleta, deixei de men- 
cionar um ponto de importancia. O irm4o encarregado de tomar 
conta do dinheiro da igreja precisa usar o maior escrupulo em nao 
mistura-lo com o seu, mas té-lo separado, e disponivel em qual- 
quer momento que seja necessaério. O desleixo nesta parte as vé- 
zes resulta em consequéncias deplordvels, que deixam os crentes 
sem nenhum gésto em contribuir. 

O assunto desta quarta carta sera A Divida. No Brasila divida 
é€ um dos maiores males que reina entre o povo, as suss consequén- 
clas prejudicando tanto aos crentes como aos incrédulos. 

Atualmente em alguns meios custa encontrar um homem Ca- 
sado que nado deva mais do que pode pagar com trés meses do seu 
trabalho. 

Se o moco ainda nao tem contraido df{vidas (talvez por nfo 
ter crédito), 6 quase certo que vai arranjar dinheiro emprestado pa- 
ra comprar um terno de casimira para o seu casamento, metendo- 
se assim numa escravatura ao coméco da vida casada, da qual nun- 
ca mais sai. O negociante em grande escala que compra fiado, 
podendo em qualquer momento Satisfazer os seus credores pelo ca- 
pital que tem em reserva, ou por devolver os mesmos géneros, est&4 
em melhor caso do que o trabalhador que compra um cavalo fiado, 
contando em pagar com o que ainda nao possui: trabalho no futu- 
ro e futura saude para trabalhar. 

E’ mais facil evitar as dividas ao coméco do que liquidé-las 
ao fim. Muitos crentes lamentam o apérto em que se encontram, 
Mas nado podem sair déle de repente. Nem seria uma verdadelira 
caridade pagar-lhes essas dividas antes de éles terem sentido o péso 
delas e feito todo esférco para as remover. 

Mas especialmente desejo exortar os mocos a tomarem uma 

Sagrada resolucSo de, pela graca de Deus, nunca dever nada a nin-



gsuém, sendo 0 amor — que é um dever pagar, ainda que seja uma 
d{vida que nunca podemos liquidar. 

Néste propdsito éles — e todos — podem provar que «Deus é 
poderoso para fazer abundar em vés téda a graca, para que, tendo 
sempre, em tudo, téda a suficiéncia, abundeis em tdda boa obra» 
(2. Cor. 9:8). 

Seu irm&o em Cristo. 
* * % 

Carta 5 

Casamoentos 

Carangola, — Minas 

Meu caro irmiéo. 

_ _Ultimamente tem havido uma porcfo de casamentos neste 

distrito, e alguns déles entre noivos bem mocos. 
_ do sinceras as nossas felicitagdes e os nossos desejos que 0s 

dois possam, unidos, gozar mais abundantemente da béncfo divina 
do que conheceram quando solteiros. 

Os pais naturalmente, e com raz4o, procuram para as suas fi- 
lhas noivos que possam aprovar. O que nem sempre é bastante es- 
tudado é se o pretendente 4 mio da filha é inteiramente do gosto 
dela, que, afinal, € um ponto da m4xima importancia. Tenho 
conhecido casos em que os pais deliberaram muito tempo sobre as 
pretensées de algum moco sem se lembrarem de consultar a filha e 
saber se tal enlace seria do agrado dela. Com certeza a pessoa 
mais interessada tem o direito de saber do caso e manifestar a sua 
preferéncia. 

E’ muito justo que um pai verifique que o futuro marido de 
sua filha tenha meios suficientes para a manter no estilo de vida 
em que foi criada, mas éle deve sempre compreender que os bens 
materiais sio de uma importAncia muito secundéria aos dotes espi- 
rituais, que devem ser procurados em primeiro lugar. 

Ao ouvir, as vézes, que um pai tem conseguido que a sua filha 
se unisse com um homem rico mas rulm, nos parece que éle tem 
feito uma transacao desastrosa, pois no seu empenho de adquirir 
um genro rico, tem vendido o corpo da sua prépria filha ! 

As trés filhas de uma vitva crente e pobre casaram-se com 
homens ricos, porém o resultado foi uma infinidade de amarguras 
para elas e sua m&e. 

Causa pena encontrar algumas mulheres, depois de poucos 
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meses de vida casada, envelhecidas, doentias e abatidas. E omari- 
do, naturalmente, ndo se alegra muito so ver a formosura da sua 
esposa desaparecer tao depressa. Contudo, 6 bem poss{vel que 
o mal teria se evitado, se tivesse sido compreendido que a continén- 
cia tem, em boa medida, o seu cabimento no matriménio como tam- 
bém no estado de solteiro. 

E af esta um @rro gravissimo, de consequéncias lastimaveis. 
Muitos tém sentido que a abstinéncia de bebidas alcodélicas é mais 
facil do que o uso moderado delas; e muitos também concordam que 
os casados precisam ainda mais govérno sObre as suas paixGes do 
que os solteiros, visto terem constantemente a oportunidade de 
as satisfazer. 

No que segue nao me atrevo a oferecer uma opinido particu- 
lar, mas podendo consultar os livros de algumas das melhores auto- 
ridades médicas estrangeiras, reconheco o dever de pdr o ensino 
déles ao alcance dos meus irm&os. Insistem em que desde 0 mo- 
mento que a mulher se sente grAvida, nao deve haver relac6es se- 
xulas entre elaeomarido. E acrescentam que, sendo assim, 0s par- 
tos serdo muito menos dolorosos. Isto pode importar alguma 
abnegac&o, mas o verdadeiro amor p6e a parte o préprio agrado em 
proveito do outro. 

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

Vosso, no servico do Mestre. 
s ns 8 

Carta 6 

Ceia do Senhor 

Carangola —~— Minas 
Meu caro irmao, 

Creio que é preciso haver alguma explicacdo referente 4 Ceia 
do Senhor, visto ser um assunto mal compreendido por alguns. 

As vézes um novo grupo de crentes manda perguntar se ja 
nio podem celebrar a Ceia do Senhor na sua propria localidade, 
dando assim a entender que pensam ser necessério pedir licenca a 
outros, ou contar com outros para os ajudar no servico. 

Os crentes de qualquer lugar devem poder descobrir se ou 
n&o podem ter a Ceia do Senhor, tomando sentido no seu préprio 
desenvolvimento espiritual. 

Lemos que ao partir o pio o Senhor Jesus deu gracas; e sem 
haver alguém que possa dar gracas a Deus pelos elementos — 0



pao e vinho — seria dificil celebrar a Ceia do Senhor, como tam- 
bém se houvesse sé um que abrisse a sua bdca em uma reunlfo 
seria imposs{vel realizar o lindo método de ministério descrito em 
1. Cor. 12:11, onde o Espirito Santo reparte «particularmente a cada 
um, como quer», diferentes partes do servico. 

Mas é na reuniao de Orac&o que os irm4os podem ficar co- 
nhecendo a capacidade espiritual que haja entre éles, e descobrir 
se podem dar gracas ao Senhor ou néo. 

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

Havendo-me referido a coletividade, vou agora estudar o 

individuo: Fulano deseja tomar parte na Ceia do Senhor, e quer 

saber se existe algum embaraco. 

O que mais nos interessa é saber por que 6 que éle tem ésse 

desejo, pois a exposicao que faz do seu motivo nos dejixa conhe- 

cer melhor o seu estado espiritual. 

Tomar parte na Ceia do Senhor é 0 privilégio de todo cren- 

te, até do mais novato. O que as vézes leva algum tempo € os 

demais poderem saber se Fulano é realmente crente, porque 86 po- 

dem saber pelas obras déle, e por ver téda a sua vida transforma- 

da pelo poder da graca de Deus. 

Mas muitas vézes dé-se o caso que a maior parte dos irmdos 

nao tém oportunidade para observar a vida da pessoa; e por isso 

ndo podem afirmar nada positivo sébre o testemunho que ela re- 

presenta. Em tal caso, o pretendente deve procurar ao menos duas 

testemunhas (1. Tim. 5:19) que o conhecam bem de perto e possam 

dar provas da sua conversao. 

Causa-nos pena ver pessoas professadamente crentes assistin- 

do as reunides durante meses ou anos sem nunca manifestar o dese- 

jo de aceitar o convite do Salvador a Sua Ceia. Interrogadas, geral- 

mente manifestam ser o motivo da sua abstinéncia, of que se acham 

indignos, ou que acham alguma culpa nos outros que ja participam. 

Nem um nem outro dos motivos é adequado ao caso. Digno 

ninguém 6, em si, mas todos os crentes o sdo em Cristo. Para 

tomarmos parte dignamente, havemos de reconhecer a nossa indig- 

nidade, e que em Cristo somos idéneos. Julgar aos outros e assim 

no tomar parte, tampouco concorda com a Escritura que nos ensina 
a julgarmo-nos a nés mesmos e assim tomarmos parte. 

Aqui convém haver uma palavra de adverténcia para aquéles 
que jA participam da Ceia. Alguns, com uma facilidade extraor- 
dinéria, afastam-se da Ceia em qualquer ocasido em que n&o apro- 
vam a conduta de alguém ali: um modo de proceder que a Escri- 
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j ao haveria 
nsina. Se todos assim fizessem, que confus 

ture moja Se fugissemos de algum dos convidados, seria fazer bem 

50UcO caso de Quem nos convidou. Se houver males, tém que ser 

fulgados conforme ensina a Palavra; mas se os que devem julgar 

j4 fugiram, quem ha de exercer a disciplina ? . 

Este assunto carece ser mais compreendido entre os crentes. 

Saudacoes no Senhor. 
* * # 

Carta 7 Ensinos errados 
Carangola — Minas 

iii — 1916 

Meu caro irn.4o, 

Na minha mocidade na Inglaterra, frequentando as grandes 

reunides ali, fiquei impressionado por ver o numero de irmdos de 
posicfo e respeito que ministravam a Palavra. 

Desde ésses tempos tenho me lembrado do proveito que de- 
ve haver para um crente povato e inexperiente em poder sempre 
consultar com irm4os antigos na fé e experimentados na vida espi- 
ritual. Ndo s6 éstes conhecem bem a verdade, mas também sabem 
as vérias formas em que o érro costuma manifestar-se, e por isso 
podem livrar a mocidade dos enganos que t&do facilmente se dei- 
Xa prender. ‘ 

E’ justamente o que falta em certas partes do Brasil, onde nao 
ha crentes idosos, ou os que ha nfo sao de respeito e péso espiritual. 

E o resultado é que, muitas vézes, o crente moco e inteligen- 
te se deixa seduzir por um ensino errado que lhe parece tdo novo e 
bonito, quando, se tivesse consultado alguém mais experimentado, 
teria sabido que o érro era coisa bem conhecida — e reprovada;: e 
teria escapado do laco. 

Pode ser, por exemplo, uma questdo de batismo, e alguém lhe 
afirma que batizar € sempre imergir, um ensino tao simples que o 
aceita com téda a facilidade; e talvez em seguida éle consinta em 
fazer parte de um grupo batista vizinho. Se tivesse consultado al- 
guéem mais experiente na matéria, éle teria ouvido que o assunto 
ndo pode ser resolvido tdo facilmente, e que de maneira alguma con- 
vém dividir os crentes sébre pontos problematicos. 

Pode ser também uma propaganda sabatista que o atra sem ae saber que o Sabatismo é um érro bem conhecido pelos etsine. ores experientes, e refutado muitas vézes por escritores instrufdos, 
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que, conhecendo muito bem a histéria da propaganda, n&o ge 
deixam impressionar pelas plausiveis citacdes da le! mosaica. 

Talvez o crente incaufo se deixe cativar por uma das moder. 
nas propsgandas decuras pela fé ou de linguas estranhas, ignorandy 
por completo os males que tém resultado de tais ensinos em outrag 
partes e outros paises. Se éle tivesse consultado alzuém mais bem 
informado sobre o assunto teria sido avisado a tempo, e feria evita. 
do cafr em mais um érro que prejudica pelas suas extravaganciag 5 
testemunho do Evangelho. 

Com certeza mais cedo ou mais tarde éle ha de encontrar gq]- 
gum ensino espirita, e, ouvindo das suas maravilhas, sonhos, consu]- 
tas com os mortos, curas, etc., ficara com desejo de ter experiéncia 
pessoal, nao sabendo queo espiritismo é expressamente proibido 
por Deus (Lev. 19:31; Deut. 18:10, etc.). 

| Ek’ de notar que muitos erros modernos tém o mesmo distin- 
tivo: o de apresentarem «outro evangelho» para o beneficio do corpo 
em vez do Evangelho de Cristo, que salva a alma. 

Tenho passado pelo Centro Espirita no Rio e visto uma imen- 
sidade de gente a porta querendo entrar e obter as curas que essa 
propaganda promete, enquanto as reunides de evangelizacio, 
que oferecem antes salvar o homem dos seus pecados do que dos 
seus incOmodos, s4o0 pouco frequentadas. 

Pode ser que a tentacdo n4o Ihe apareca em nenhuma forma 
extravagante, mas alguém se interessa em 0 ocupar com uma disci- 
plina ou um govérno muito bem elaborado, com regras muito sensa- 
tas, porém que ndo sao da Palavra. Inexperiente, e talvez incauto, 
éle acha tudo muito bom, e pensa quea auséncia de semelhantes 
regras entre os crentes que tem conhecido desde a sua conversdo 

importa um defeito (ndo sabendo que os irmdos instruidos entre 
éstes t@m compreendido nao impor sdbre os crentes nenhuma re- 
gra que a Palavra nado prescreve) e com facilidade éle se ligaa uma 

denominacado que apresenta uma disciplina mais detalhada do que 
éle tem encontrado na Biblia. 

E todos éstes erros teria evitado, consultando algum crente 

para quem éstes e outros ensinos errados ndo so novidades mas 

males cujos efeitos e prejufzos a igreja sio tao bem conhecidos como 
as varias moléstias que afligem o corpo humano. Na dificuldade 

que muitas vézes hA em falar pessoalmente com irmdos de experi- 
éncia, temos um recurso naimprensa evangélica e na correspondén- 
cia particular. 

Por minha parte estou pronto a servir por carta, na medida 
que possa, qualquer irmao que deseje esclarecimento sdébre algum 
ensino novo que lhe esteja preocupando o pensamento. 

Contudo, nao devemos pensar que os ensinos errados nos 
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tragain a6 prejuizo. Mies tém a vantagem de ao menos obrigar o 
crente a pensar ce a verificar bem as bases das suas conviccoes, e 

assim podem dar como resultado final @éle ser mais bem arraigado 
na verdade. 

Vosso servo por amor de Cristo, 

® % ¢ 

Carta 8 As criancgas 

Carangola — Minas 

iv — 1916 

Meu caro irm&o, 

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

Corrigir a conduta do pequeno pode ser semelhante ao limpar 
o exterior do copo ou prato; mas, que ha 14 dentro no coracao? 

Posso acreditar que importa um trabalho cuidadoso e constan- 
te para O8 pais, ganharem a confianca de seus filhos e conhecer o 
que ha nos seus coracdes, mas é a unica maneira de os influir no 
bem e tomar a direcdo das suas vidas. 

Lembro-me de oferecer alguns pensamentos que oportuna- 
mente podem ser praticados com vantagem espiritual. 

19. A CONVERSACAO. Nota-se muitas vézes que os pais 
nado conversam com seus filhos, e por isso nado ha intimidade entre 
éles. Os meninos estio em casa para dormir e comer, e depois, saem 
para estar com os seus companheiros. Mas nunca pensaram em en- 
contrar um companheiro no pai. Em casa, que nao interrompam a 
conversa dos outros, é o mais que se espera déles ; mas que mante- 
nham uma palestra amigdavel com seus pais, isso nunca se pensa, nem. 
de uma parte nem da outra! E o resultado é que frequentemente o 
menino em casa fica calado e reprimido, e s6 pode expandir-se fora 
dela, onde procura gozar uma verdadeira intimidade, n&o com seus 
pais mas com os da sua idade. 

Mas, em falar da conversa, n&o me refiro apenas a ensinos 
morais e religiosos. O pai deve animar os pequenos a falar com 
Gle de tudo: dos seus brinquedos, seus gostos, seus pensamentos, 
seus desejos, suas dificuldades e, finalmente, das suas opinidoes. .- 
. Por mais insignificante que seja o assunto, n&o sera sem ime 
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portancia, porque a conversa sobre assuntos triviais pode resultar 
em estabelecer uma intimidade que n§o ser4 uma coisa trivial. 

O pai que pergunta ao filho a mesa do alméco ge éle gosta 

mais de farinha ou angu, e depols, por que éle gosta, terA ao menog 
feito algum caso do pequeno, e mostrado um interésse néle que 
ser4 apreciado. E em seguida pode abordar outro assunto de maig 
nota. 

2°, A OBSERVACAO. O burro no pasto nao vé mais do 
que o capim que esta diante déle, apesar de estar rodeado de tédas 
as belezas da natureza. Os indios na mata pouco mais enxergam 
além daquilo que é indispensavel para sua comida e abrigo. Ea 
crianca sem educacdo sera como os indios. Porém a primeira edu- 
cacfio nfo se encontra na escola, mas na convivéncia com os pais. 

O pai deve ensinar seu filho a ver, e a observar, porque mui- 

tas pessoas presenceiam as coisaS sem as perceber. Podemos 
ter a certeza de que, de duas pessoas, quem observa mais é a mais 
inteligente, e esta inteligéncia pode ser desenvolvida. 

Na casa e no campo o pai deve chamar a atencdo de seu filho 
para tudo — plantas, 4rvores, animais, insetos — ensinando-lhe os 
nomes, e chamando a sua atencdo para os seus costumes. Assim é6 
que o pequeno aprende a ver e tomar sentido. 

3°. ENSINO ESPIRITUAL. Desde os primeiros anos deve 
haver um cuidadoso ensino espiritual e biblico para os pequenos. 
Ao menos devem ser acostumados a ler a Biblia, a conhecer as 
suas historias e a pér em prAatica os seus ensinos. 

Precisa haver o maior cuidado que éste ensino seja interes- 
sante e agradavel, para que os pequenos n&o encarem o ensino 
biblico como uma espécie de castigo. 

4°, ORACAO. Esta é tdo importante como o estudo biblico 
e pode-se praticar antes de a crianca saber ler. Ajoelhada junto com a me a crianca deve aprender a orar logo que possa falar, e depois, 
durante os anos que seguem, deve ser cuidadosa 4 orar com sinceridade e f6é. mente gulada 

9 E’ muito bom que o rapaz nunca perca o costume de orar em 
Voz alta, em presenca de seus pais ou da famili , ti ca deixar os diferentes meninos d ‘as A these, eae ar er pensem que isso é coisa 8 do val. gracas a mesa, para que n§o 

5°, ENSINO de aconselhar 6s seus fie Muitos pais descuidam totalmente 
ais, ; m respeito aos seus instintos sexu- deixando-os satlefazer a Sua curiosidade natural em conversa 
Ber advertido por sey Dal a ease rene te wberlentes. © rapaz deve 9 seu bem presente e futuro, © respeito com téda a simpatia, para 

¢ 
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Outtos topicos Hoportantes podem, sem ddvida, ocupur a nos- 
co atengdo, mas Cstes pelo menus mcrecem scr Ccuidados com todo 
o zélo. Tratei destes assuntos muis detalhadamente, h& anos, no 
impresso «O Cristao em Casa* que descjava que fésse lido stenta- 
mente por todo chefe de familia. 

Com suudagoes fraternais, 
& & % 

Carta 9 0 Clericalismo 

Carangvla, Minas 

x — 1916 

Prezados irmiéos, 

Um dos males que, no decorrer dos séculos, mais tem 
aumentado na Igreja Romana é 0 clericalismo: a saber, o reconhe- 
cimento de uma classe privilegiada que manda e domina na Igreja 
com uma autoridade que afirma ser divina, usurpando para 
si o direito exclusivo de ensinar, ministrar e governar o povo de 
Deus. 

I’ certo que tanta autoridade nao podia ser adquirida por 
uma parte da Igreja sem consentimento da outra, sendo o motivo 
mais evidente désse consentimento a conveniéncia que o arranjo 
oferecia. Para um povo pouco dado ao estudo, parecia ser uma 
excelente idéia deixar todo o servico religioso a uma classe especi- 
almente educada para €sse fim. Assim o desenvolvimento espiritu- 
ai de cada membro do Corpo de Cristo tornou-se desneccessé@rio. 
O padre era quem dizia a missa, e ao povo nao cabia mais obrigacao 
do que assistir calado. 

Quando a abencoada obra da Reforma corrigiu inumeros erros 
em doutrinas e ritos, infelizmente ainda ficou no seio das Igrejas re- 
formadas a distinc&do essencialmente romana entre «clero» e «leigo», 
uma distincdo desconhecida no ensino apostolico. Eatéhoje é pra- 
xe, mesmo nas Igrejas protestantes, atribuir aos seus ministros o 
titulo de «Reverendo»: um resto do romanismo, que seria melhor 
ter deixado com a Igreja que o inventou. | o 

O motivo imediato desta carta e de munifestar o meu pesar 
por ver a mesma tendéncia para o clericalismo aparecendo onde 
menos era de esperar. Conheco lugares onde os crentes ficam pri- 
vados da Ceia do Senhor, se nao vier alguém de fora para adminis- 
tré-la, e outros lugares onde contam que h4 de ser sempre 0 mesmo 
irma&o que a administre, por ser ésse 0 Unico no lugar julgado com- 
detente |! 
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O que 6 isto senao o principio clerical, que no romanismo 
constitul o padre, e no protestantismo um «pastor», como chefe da 
Igreja local ? 

O resultado sera sempre o mesmo que sucede em todo lugar 
onde o clericalismo reina: a maior parte dos crentes ficara sem dec- 
senvolvimento espiritual, e aIgreja local ser& limitada ao ministério 
de un 86 homem; uma situacio sempre lastimAvel e quase sempre 
desnecessaria. 

Quando me perguntam se n&o creio que cada Igreja deve ter 
um pastor, costumo dizer que acho um muito pouco, e 86 toleravel 
se Deus ndo tem dado mais. 

O sistema divino minuciosamente eloborado em 1. Cor. 12 e 
14, contempla a distribuicdo do servico no culto da Igreja entre va- 
rlos irmfos, e nado a sua concentracgio em um s6 chefe ou diretor. 
Cfetivamente, o unico dirigente reconhecido na Epfstola aos Corin- 
tios € o Espfrito Santo, que reparte particularmente a cada um co- 
mo Ele quer (1. Cor. 12:11). E’ verdade que devemos distinguir en- 
tre ste culto coletivo do «sacerdécio santo» (1. Pedro 2:5) ¢ o tra- 
balho individual de um evanzgelista ou ensinador, dotados por Cristo 
para ésses servicos. 

A natureza humana pende para o clericalismo, por isso deve- 
mos estar de sobreaviso contra éle. Quem tem algum dom para 
a edificacfo deve ser zeloso no seu ministério, mas deve fugir de fi- 
gurar como um chefe na Igreja, e deve cuidar que o exercicio do 
seu dom nfo seja motivo de completa inacdo dos outros. Quem sen- 
te em si pouco ou nenhum dom para oO ensino deve compreendcr 
que ha multo servico na Igreja, tal como louvores, acédcs de gracas, 
etc,, que nfo depende de dom algum, mas sim de um coracSio que 
trasborda com adoracfo a Deus. 

Aqui, porém, cabe uma palavra de cautela: Que ésse irm4o 
nfo pense sero servico mals facilna Igreja citar um hino para se 
cantar. Precisamente por parecer t&o facil 6 que se necessita ainda 
maior dependéncia do Espirito de Deus para cantar um hino que 
esteja de acérdo com a corrente de adoracdo pela qual o divino 
Dirigente est&é guiando a congregacdo. 

E’ evidente que ha diferenca entre um irmf@o assistir ao culto, 
apenas para ouvir o ministro, e o mesmo ircom a impressfo de que 
éle também poderé ser um instrumento, sob a influéncia do Espirito 
Santo, para tomar alguma parte ativa no servico. Neste ultimo 
caso éle vai com o seu espfrito exercitado e a sua alma atenta para 
ser guiado pela vontade divine. 

Apesar de tantos crentes terem as mesmas Escrituras é estra- 
nho que éste assunto seja tao pouco entendido. As vézes me di- 
zem: «Sabemos que nas vossas reunides qualquer pode falar se 
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quisers, c respyndo: «Je modo nenhum. <A vontade individual 
absolyjamente nao tem cabimento. Mas ha liberdade para o Espi- 
rito de Deus servir-Se de quem quiser, sem ser limitado a um 56.» 

E existe mais outro corretivo. I.eio em 1 Cor. 14:29 — «falem 
dois ou trés profetas, eos outros julguem». Os crentes que escu- 
tam devem resolver se o ministério é@ para proveito, e manifestar o 
seu parecer aos que falam. 

Peco a sua atencdo ec oracao para éste assunto. 

Seu servo por amor de Cristo, 

Ri % % 

Carta 10 Os Hinos 

Carangola, Minas 

xi — 1916 

Meu caro irmio, 

Um crente bem conhecido e de bastante expericncia chamou 
a minha atencdo para o assunto do canto dos hinos, no seu atual 
desenvolvimento entre as familias evangélicas. 

«Esta alguém alegre? Cante louvores», diz a Palavra, e nao ha 
duvida que o canto muitas vézes representa a expressdo do g6zo 
que o crente sente na alma. E muitas vézes 6 o meio pelo qual éle 
oferece os seus louvores a Deus. 

Embora poucos hinos tenham merecimento poético, j4 existem 
diversos que mostram grande valor espiritual. E todos se referem 
a assuntcs de bastante importancia e solenidade. Cantados pela 
Igreja reunida, vém a ser uma confissdao de sua fé, esperanca e amor. 

E, contudo, uma coisa tao preciosa como é o cantar hinos a 
Deus pode tornar-se altamente prejudicial, quando as condicoes es- 
senciais nado sdo atendidas. 

As duas condicoes do canto sao indicadas en Efésios 5:19 — 
(1) «falando uns aos outros em salmos e hinos e canticos espirituais, 
(2) cantando e louvando ao Senhor em vosso coracdo». 

O hino deve servir, ou para animar os crentes na sua vida es- 
piritual, ou para expressar a Deus o louvor dos seus coracoes. 

Infelizmente, ‘porém, ha ocasides, principalmente nas casas 
dos crentes, em que ouvimos cantar hinos sem pensar nem em uma 
coisa mem na outra. 

Fulano canta porque tem boa voz e quer exercita-la. Sicrano 
acha a musica bonita e quer ouvi-la. Beltrano quer aprender uma 
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musica nova. Outros apenas desejam puassur o tempo apradavel- 
mcnte e se servem dos hinos para ésse fim. As criancas gritam 
bem alto: «Minh’alma louva ao Redentor»® sem saber o que é «alma» 
nem «louvor® nem «redencdo». Ic’ rarissimo alguns dos cantores 
parar para notara importancia das palavras que entoam. Muitas 
vézes depois de ouvir um ensino sulene querem cantar uma porcdo 
de hinos, dissipando assim todo o efcito do ministério. 

H14 uma denominacio da qual se tem dito que a sua biblia é 0 

hinério. E regra geral, quando os crentes se encontram em grupos 
de trés ou mais, aparecerem os hin4rios, e um apds outro pede para 

cantar os seus hinos prediletos. 

Mas, qudo raro é abrirem as suas Biblias para conversarem 

sobre os belos ensinos que recentemente tém encontrado na Palavra! 

Uma aula de musica sacra costuma ser bem frequentada, mas nem 

sempre sucede o mesmo com as reuniOes de oracao ou estudo bi- 

blico. 

Nao é de maneira alguma o meu desejo desanimar totalmente 

o canto de hinos nas horas desocupadas do dia. O tempo podia ser 

empregado pior. Mas, desejo que haja sempre proveito espiritual 

désse exercicio, e que ndo degenere em um mero passatempo. 

Quando nos parece que o ensaio esta passando o limite que con- 

vém, podemos perguntar a quem pede mais um hino, por que 0 pede! 

Serd pela musica ou pelas palavras? Se nos disser que é pelas pa- 

lavras, perguntemos mais, o que é que ele est4 achando nelas? Ea 

sua resposta dard ocasido de aparecer algum proveito espiritual. 

Com saudacoes no Senhor Jesus, 

2 k& ® 

Carta 11 Um Tratado Batista 

Carangola, Minas 

xii —~— 1916 

Meu caro irm4o, 

O crente que lhe deu o tratado batista «Ligeira Resposta..- 
ao Rev. Anibal Nora» pediu-lhe que fdsse lido stentamente e res- 

pondido por escrito. Prontifico-me a anuir ao desejo do seu aml- 
go, respondendo-lhe por meio desta carta, embora reconheg¢o 0 
perigo que qualquer corre, intervindo entre dois contendedores. Esta 
sujeito a apanhar de ambos e ndo contentar a nenhum. Nao pre- 
tendo defender o Rev. Anfbal Nora, mas aproveito a ocasido pa- 
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ra refcrir-ne a algumas consideracdéecs que o escritor deixou de 
notar, e examinar die novo certas Escrituras que éle cita. 

O que mais me cntristece cm téda a propaganda hbatista no 
Brasil 6 uma falta de candura e franqueza na sua manelra de angari- 
ar adeptos. Muitos propagandistas batistas pouco escrupulosos 
abusam da simplicidade dos crentes novatos e menos instrufdos. 
dando-lhes aentender por indiretas que a sua salvac&o é proble- 
m&tica se tem somentc o batismo que receberam em pequcno. 
Dizem: «Vocé nado é crente: ¢ apenas amigo de Cristo». Con- 

versando com ésses que querem ser rcbatizados, quase sempre veri- 
fico que Oo seu verdadeciro motivo é de ficar com a propria salvacio 
mais garantida. Eles ndo sdo crentes na plena eficdcta do sangue 
de Cristo, pois, como um irmdo notou, «procuram na dgua o que 

devem achar no sangue». 

Os escritores da miss4o batista insistem bem alto que o mer- 

culho c sé o mergulho é batismo, mas deixam de explicar aos seus 
leitores que o tnico mergulho que serve ¢ o mergulho praticado 
por les mesmos. Ha anos, em Portugal, um zeloso pregador com 
conviccé6es batistas formou uma congregacdo e batizou os crentes 
por imersio. Mais tarde a Missdo Batista mandou do Brasil um 
missiondério para tomar conta da congregacio, e éle tornou a batizar 

todos ésses crentes jé batizados! Conversando um dia com um dos 
mais conhecidos missionarios batistas no norte do Brasil, quis ve- 
rificar @ste ponto, e disse-lhe: «Consta-me que a sua Igreja nuo 
reconhece a imersao praticada por ministros de outras denomina- 
coes, mas repete o batismo dos crentes imersos por eles. E’ as- 
sim?s Ele admitiu que eu tinha sido bem informado, e entdo tive 
que falar bem claro, e disse: «Pois vejo que nesse caso o seu 
zélo nado € por uma doutrina, nem por um rito, mas apenas por um 
partido na Igreja». E éle nado podia contradizé-lo. 

Pois isso considero que o modo de proceder de tals propa- 
gandistas revela mais astucia do que candura crista. 

O escritor da «Ligeira Resposta», o sr. Julio Martins Viana, 
da rcferéncia a muitas Escrituras, mas as vézes elas nada t@m que 
dizer com oassunto. Quatro vézes acrescenta a Escritura a pa- 
lavra esOmente» (nos pardgrafos 4°, 6°, 8°, e 13°.), apesar de ter-se 
referldo a passagem que condena quem aumenta ou diminul a 
Palavra de Deus (Apoc. 22:18,19). ; 

Ele funda seu argumento também s6ébre Atos 8:37, que qual- 
quer pode ver, pela Versdo Brasileira, n&o ser do original. 

O sr. Viana afirma (8) que as Escrituras mandam que sejam 
batizados somente os que créem, e aponta Marcos 16:16 e Atos 2:41 
que nao o dizem. Também nos diz (5) que o batismo de Jodo é o 
mesmo de Jesus. [I.elo entéo em Atos 19:4. «Certamente Jodo 
batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo (alguns 
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dos que le chamou eraca de viborns® ¢ nio e«prezados irmiogs) 
que cresse no que apéos éle havia de vir, isto é, em Jesus Cristo». 
Evidentemente, pois, ¢sses 80 menos alnda nio eram crentes. Ble 
os batizou afirmando apenas o secu arrependimento. 

O escritor quelxa-se da linguagem inconventente e pouco a. 

morosa do seu reverendo adversario, e parece que a sua quelxa tem 
algeum fundamento. Mas nio podera éle estender as suas exorta. 
cées aos scus companheiros batistas, pois éles a miudo ofendem og 
demais crentes, alcunhando-os de «pag&os», e¢cdes», «porcos», 
«ecabras» esemelhantes titulos felos? Dizem éles: «O Senhor quceira 
nos abencoar ec nos unirs, mas como pode Dcus unir-nos se os bo- 
tistas nio deixam os outros crentes comungar com éles, nem consen- 
tem que os seus membros ge reunam com outros crentes ? 

Por n&o achar proveito algum na ocupacdo com Oo processo de 
qualquer rito, nao desejo entrar na quest&o tantas vézes debatida: 
«Imers3o ou aspers80?e2 A quantidade de 4gua neccssaria para e- 
fetuar um batismo 6 um ponto diffcil de resolver, e é de pouca 
importancla. Embora nos digam que as palavras gregas baptizo, bap- 
tisma, baptismos scmpre significam imergir, imersdo, os batistas 
ndo sc atrevem sempre a traduzi-las ussim. Vejamos o efcito de o 
fazer cm alguns casos: ¢E£sse vos imeryird no Espirito Santos (Lu- 
cas 3:16) como se 0 Espfrito fosse um rio ou um lago. «Ou ndo sa- 
bets que fodos quantos fomos imersos em Jesus Cristo fomos imersos 

_na Sua morte?» (Rom. 6:3). «Mas o fariseu admirou-se, vendo que 
se ndo imergira antes de jantar» (Lucas 11:38). «Pots consistiam s80- 
mente em manjares e bebidas e varias tmersées .. .» (Heb. 9:10); mas 
no ritual mosaico ngo havia nem uma 86 imers4o, muito menos vA4- 
rias delas. Logo a palavra baptismos aqui 6 bem traduzida sablu- 
codes» e ndo pode ser eimerséecs». 

Excuso-me de escrever mais agora sébre o assunto, por ter j4 
publicado dois impressos referentes ao batismo. 

Vosso pelo amor da verdade, 

® . ¢ 

Carta 12 Sabatistas 
Carangola, Minas 

{—— 1917 Querido irmi&o, 

Acho conveniente dar mais dos sabatistas, que se of uma adverténcia contra os livros 
‘recem 4 venda em téda parte. SJo co- 
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‘nhecidos facilmente, pois trazem o nome da casa publicadora: «So- 
ciedade Internacional de Tratados». Os livros sfo bem impressos, e 
tendo gravuras representando terremotos, chuvas de estrélas, etc. 
o povo nfo faz questo de compr4-los bem caro, pensando que val 
encontrar cnsino de valor sébre a profecia, a vida de Cristo, etc. 

E’ certo que a maior parte dos livros que oferecem a venda 
nfo apresenta os ecrros pclos quais os sabatistas sfo reprovados 
por tédas as Igrejas evangélicas, a saber o judaismo, oua colocacdo 
de crist&éos sob a lei de Moisés, que Paulo condena t&o energicamen- 
te na ep{istola aos Gdlatas, e que Pedro chama «um jugo que nem nos- 
sos pais nem nos pudemos suportar» (Atos 15:10), como também a 
negacdo da imortalidade da alma, do eterno castigo dos {mpios e da 
justificacdo por graca sem as obras da lei. Mas os livros apresentam 
ensinos bastante errados, principalmente sébre a profecia, e é pena 
ver os crentes pagar caro por livros que n4o edificam, quando ha 
uma grande literatura evangélica boa e barata que muitos crentes 
ainda néo compraram por falta de melos. 

Visto que os sabatistas se colocam debaixo da lei, era de espe- 
rar que a guardassem tédda; mas ndoofazem. Sabendo como insis- 
tem em guardar o S4bado, perguntei uma vez a um emissério déles 
em Ribeirdo Preto se éle aquentava café no S4bado? Ele disse-me 
que sim. Entdo repliquei-lhe que éle merecia ser apedrejado, e li 
em Numeros 15:32-35, «Estando pois os filhos de Israel no deserto, 
acharam um homem apanhando lenha no dita de sdbado... Disse pois 
o Senhor a Moisés: Certamente morrerd o tal homem; t6da a con- 
gregacao com pedras o apedrejarad para foradoarratal». Os sabatis- 
tas nao tém o direito de modificar a Lei de Molsés conforme a sua 
maior conveniéncia. Se estado sob a lei, pesam sdbre éles tédas as 
suas penas. «Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei: ndo ou- 
vis v6s a lei?» (Gl. 4:21). 

Os crentes que querem informar-se do verdadeiro carater do 
Sabatismo devem ler <O Sabatismo Desmascarado» pelo dr. Ander- 
son Berry, ou o novo tratado «Lei ou Graca». A seita teve origem 
na América do Norte, onde o povo é um tanto propenso a novida- 
des religiosas, sendo a principal propagandista uma senhora chama- 
da White, cujo nome figura em alguns dos livros vendidos no Brasil. 
As «Visoes» dela sfo muito apreciadas nos meios sabatistas nos Es- 
tados Unidos do Norte, e 6 de supdér que qualquer dia aparecer4 uma 
edicdo brasileira delas. Pera dar-lhe uma idéia do estilo das <Vi- 
sdes» cito as palavras copiadas na p4gina 70 de «O Sabatismo Des- 
mascarados: «Enquanto que o sacrificio pelo pecado apontava para 
Cristo como um Sacrificio, o Sumo Sacerdote representava Cristo co- 
mo um Mediador, o bode de expiacdo representava Satandés, autor do 
pecado, sébre quem os pecados dos verdadeiros arrependidos serdo 
finalmente lancados». 
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«Quando Cristo, em virtude de seu proprio sangue, removeu do 
Santudrio celestial os pecados do seu povo, no fim do sexu Ministério 
coloca-os sébre Satands, que, naexrecucdo do julyamento, tem de 
levar o castigo final.» 

«Satands sera banido para sempre da presenca de Deus, e ani- 
quilado na destruicao final do pecado e dos pecadores.» 

Diz o Dr. Berry: «Eis aqui, entado, a suma e esséncia do plano 
de salvacdo dos sabatistas: O Salvador nao é Cristo. E’ Satands!!» 

Foi com razdo que o apéstolo escreveu: «Ndo permito, porém. 
que a mulher ensine», se as visdes c ensinos da senhora White apre- 
sentam doutrinas tdo erradas como esta! 

Estamos nos ultimos tempos, e erros abundam por todos os 
lados. Urge provarmos tddas as coisas, eretermos somente o bem, 

Vosso, no amor de Quem 6 o Fiel e Verdadeiro, 

Carta 13 A Morte de Cristo 

Carangola, Minas 

6 —iv—1917 

Prezados irméos, 

Depois da nossa reunido no sabado passado senti o desejo de 
assentar as minhas impressoes sébre o que se passou, e rccordar-vos 
as Escrituras que citamos em prova de que a morte de Cristo nio 
foi nenhum recurso ulterior devido aos principes déste mundo ni3o 
O terem conhecido, mas que foi predeterminado por Deus em vista 
da entrada do pecado no mundo, como o unico e suficiente meio 
para ésse pecado ser tirado. . 

Felizmente a verdade da morte de Cristo ser, e sempre ter 
sido, necess4ria para a nossa redencdo, nado depende de um s6 
texto da Escritura, mas € provada por uma grande variedade de 
passagens, algumas das quais foram citadas e frisadas na referida 
reunido. 

Primetramente citou-se Romanos 3:25. «Ao qual (Jesus) Deus 
propés para proptacdo pela fé no seu sangue, para demonstrag¢do 
da sua justica, pela remissio dos pecados d’antes cometidos, soba 
paciéncia de Deus», Estudamos com cuidado o argumento do ver- 
sfculo. Deus, nos séculos passados, tinha perdoado pecados, mos- 
trando assim a Sua misericérdia. Mas a Sua justica em os perdoar 
ndo ficara evidente, porque cla nenhuma satisfacdo tinha recebido.



E588 satisfagdo havia de ser obtida mais tarde no sangue — na mor- 
__ de Cristo, e ndo podia ter sido obtida por outro qualquer rneio. 
‘necessério também notar que a Ssatisfacdo que a justica divina 

ofendida achou na morte de Cristo nao foi apcnas uma coisa que 

neus aceitou mas o que Ele mesmo propés, segundo reza o texto. 

esta escritura sé por si basta para estabelecer a absoluta neccs- 

side da morte de uma Vitima Perfeita para os nossos pecado3 

poderem com justica ser perdoados. 

Também no mesmo sentido citamos: «Por isso 0 Pat me arna, 

porque dou a minha vida para tornar atomd-la. Ninguém 1na tira 

demim, mas eu mesmoadou... Este mandamento recebi de meu 

Pai» (Jodo 10:18). Uma escritura de suma importancla, porque con- 

templa a morte expiatéria de Cristo inteiramente a parte do crime 

dos homens e sOmente em obediéncia a vontade de Deus. 

O ensino que nos oferecestes, se bem o entendi, foi que 0 pro- 

pésito de Deus era exatamente o contrario: nio que Cristo morres- 
se como Vitima de expiacao, mas que, se tivesse sido aceito pelos 

principes déste mundo, Deus teria achado algum outro meio de re- 
mir o Seu povo, sem o ederramamento do sangue» do Salvador. 

Para confrontar tal ensino também citamos Atos 2:23. «A 
éste, sendo entregue pelo determinado conselho e presciéncia de Deus, 
tomando-o vés o crucificastes e matastes pelas maos dos injustos». 
Admitistes a presciéncia de Deus e assim procurastes explicar as 
inumeras profecias que se referem a morte de Cristo: mas nao ouvi 
ninguém admitir que foi «pelo determinado conselho» dEle: uma 
verdade afirmada também no cap. 4:27,28. «Se ajuntaram... para 
fazerem tudo que a tua mdoe oteu conselho tinham anteriormente 
determinado o que se havia de fazer.» 

Admito que.fizeram sinda mais, mas a passagem n4o permite 
evitar a conclusdo de que na sua esséncia, se nado na sua forma (e 
muito menos no seucrime), aconsumacao fatal foi ndo somente pre- 
vista, ndo sOmente predita, mas predeterminada por Deus. 

Neste ponto, se insisto em ser aceito tudo quanto as Escritu- 
ras dizem, reprovo todo oexagéro que acrescenta a elas outras afir- 
macoes que nado sao da Biblia, tais como: «Deus mandar matar Seu 
Filho», «Deus querer que os homens cometessem um crime», ete. 
Nem as Escrituras, nem tampouco os crentes que reprovam avossa 
doutrina, falam assim. Sido expressdes que apenas resultam do 
vosso raciocinio sébre o assunto. 

Um hino que tem sido reprovado entre vés como errado 
comegca.-— 

‘Cristo Jesus veio para morrer> 
que vés dizeis nfo ser a verdade. Por isso citamos Mat. 20:28. «O 
Filho do Homem nao veio para ser servido mas servir, e dara Sua 

— 23 —



vida em resgate por muitos», palavras que apoiam cabalmente o en- 
Sino do hino. Como é que podels rejcitar Escrituras t&o positivas 
e terminantes, sem ter nenhumas contrarias para lhes opor ? 

O vosso pensamento — que a morte de Cristo apenas se tor- 
nou uma necessidade pela rejeicfo dos homens, e que nao foi de mo- 
do algum predeterminado por Deus — érefutado, ndo sdmente pelas 
escrituras acima citadas, mas por muitas outras. Por exemplo, em 
Heb. 2:14 1é-se «porquanto os filhos participam da carne e do sangue, 
também éle participou do mesmo para que pela morte aniquilasse o que 
tinha o império da morte, isto 6, o diabo». Aqui vemos ser o princi- 
pal motivo da Sua encarnacio o poder assim morrer, e morrendo, 
triunfar. Este também é o argumento de Heb. 10:5-10, que merece 
ser estudado cuidadosamente. 

As muitas referéncias proféticas 4 morte de Cristo as vézes 
encaram-na segundo a determinac4o divina e outras vézes segundo 
o crime humano: — «Me puseste no pé da morte ..o ajuntamento dos 
malfeitores me cercou» (Salmo 22:15,16); «Ao Senhor agradou moé- 
lo» (Isafas 53:10); «O’ espada, desperta-te contra o meu Pastor e con- 
tra o vario que 60 meucompanheiro, diz o Senhor dos Exércitos» 
(Zac. 13:7). 

Admito que a vossa doutrina teve origem numa tentativa de 
reivindicar o caréter de Deus: pensando que importava uma imo- 
relidade Deus determinar a morte de Seu Filho! O vosso sentimen- 
to natural repugna a idéia de um pai querer a morte de um filho seu 

e obrigar o inocente a sofrer pelos culpados. Melhor teria sido, para 
0 vosso bem e para a paz da Igreja evangélica, se nunca tivésseis 
especulado sébre um mistério tdo profundo! Aqui nao se trata de 
um «pais e de um ¢filho» como nds os conhecemos entre os homens. 
Aqui o Pal e o Filho sdo um, de um acordo e um propésito. A sa- 
tisfacio que Deus exigiu, Ele mesmo forneceu, nem Ele necessita 
das nossas teorias para justificar o acdrdo entre a Sua retiddo eo 
Seu amor. 

Peco que de novo examineis as escrituras cltadas, para poder- 
des retificar a vossa doutrina e depois fazer a vossa retratacdo do 
érro tin publico como tem sido o ensino déle. 

Vosso servo por amor de Cristo, 

A Car ta 14, sdbre Escolas Biblicas, nao é impressa 
aqui, por ser de interésse passageiro. 
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Carta 15 O Dizimo 

Carangola, Minas 

19-vi-1919 

Prezado irm§o, 

Por todos os lados sente-se a falta de meios para correspon- 
der as despesas do servico do Evangelho. Em aluns lugares espe- 
ram anos para poderem conseguir Salas adequadas as necessidades 
locais. Em outros lugares os que pregam as boas novas sofrem por 
falta dos melos suficientes para os seus gastos na evangelizac4o, e 
por téda parte a distribuicao de impressos é limitada, ndo pela 
vontade dos distribuidores, mas por ndo ser possivel imprimir os 
tratados com abundancia. 

Porventura to6da esta escassez ndo tera alguma explicacdo, 
alcum remédio? Este é o problema que tenho estudado ultimamen- 
te, e aconclus4o a que cheguei é que a falta é devida ao fato de 
muitissimos crentes nado terem ligado suficiente importancia as alu- 
soes biblicas referentes ao dizimo, e por isso n&3o corresponderem 
com a vontade de Deus nas suas contribuicoes para a causa do 
Evangelho, 

O dizimo quer dizer a décima parte, ou 10% das nossas 
rendas. No Velho Testamento Deus ensinou Seu povo a dar essa 
décima parte a Ile e a Seus servos (Lev. 27:30. Num. 18:24). 

Antes da Lei ouvimos Jacé dizendo: «De tudo quanto me 
deres, certamente te darei o dizimo» (Gén. 28:22). 

Debaixo da Lei Deus mandou: «Também todos os dizimos do 
campo, da semente do campo, do fruto das drvores, sao do Senhor. 
Todos os dizimos do gado e do rebanho, de tudo o que passa debaixo 
da vara, a décima parte serd santa a Jeovd.» (Lev. 27:30,32). 

Tambéem lemos no Novo Testamento que o Senhor Jesus 
disse: «Dizimais a horteldé, o endro eo cominho, e tendes negli- 
venciado os preceitos mais importantes da Lei, que sdo a justica, a 
misericérdia e a fidelidade. Estas coisas, porém, devieis fazer sem 
Omitirdes aquelas.» (Luc. 11:42). 

Tédas as coisas que dantes foram escritas, para nosso ensino 
Joram escritas (Rom. 15:4). Qual é o «ensino» para o nosso pré- 
bN10 govérno que achamos nas referéncias biblicas ao d{zimo? S4o 
abenas para sabermos como em tempos remotos o povo de Deus O 
ervia? Qu sfo para nés fazermos 0 mesmo? Nido podemos nés 
‘ambém provar o valor da promessa em Malaquias: ¢Trazei o 
dizimo todo a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha 
“asa, e provai-me nisto, diz Jeovd dos exércitos, se ndo vos abrir 
€U as janelas do céu endo derramar sdbre vdés uma bén¢gdo até que 
o haja mais lugar para a recolherdes» ? 
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As despesas de evangelizacd4o em lugares novos n3o podem ser 
providas da mesma localidade, e por isso é préprio que ge mande 
contribuicées de longe ou até do estrangeiro para o sustento da Obra. 
Mas onde hA multos crentes que, se todos contribulssem so menos 

tanto como os judeus, poderiam suprir abundantemente todas as 

despesas, n4o devemos querer que o trabalho seja sustentado 

maiormente por donativos do estrangeiro. Ao menos era (le espe- 

rar que as contribuicdées locals fossem em suficlente abundincia 

para as necessidades dos trabalhadores nacionais. 

Nesta zona de Carangola os lavradores gozam atualmente de 

uma prosperidade excepcional, devida a alta do csefé. Seu preco 

sumentou inesperadamente 200%: isto é, ern vez de receber 58000 

por arroba, recebem 155000 ou mais. 

N4&o h4 duvida que os lavradores incrédulos gastarao todo &s- 

te aumento consigo e com as suas familias, mas é de esperar que 

os crentes procederdo de outra maneira, consultando antes de tudo 

a vontade de Deus com respeito a sua disposicado, procurando assim 

«shonrar ao Senhor com a sua fazendas. Creio que tem havido ca- 

sos Em que o crente, que gastou pouco ou nada com Deus, depois 

teve que gastar muito com o médico. 

Tive a curiosidade de fazer um cAlculo eproximado sobre 

a colheita ezperada do café é3te anos nesta zona, entre os crentes 

meus conhecidos, e asgentei os nomes de 18 déles, com a provavel 

colheita (descontando a parte que tocava aos seus meileiros). O 

total veio a ser 7.450 arrobas de café, o qual, se for vendido a 14$000 

por arroba, dara 104.300$900. 

Ora* para calcular a décima parte, basta cortar um zero a di- 
reita, e andar com o cifrdo e o ponto um lugar a esquerda. Fazen- 

do isto, vem a ser 10.430$000. Uns dez contos € o que o dizimo 

déstes 18 crentes pode render, 86 pela venda do seu café, sem 

contar o dizimo de milho, cana, arroz, gado, porcos, etc. nem o 

dizimo dos demais crentes, que ganham de diversas maneiras. E 
tudo {sto, s6 no distrito de Carangola! 

Crelo que tenho raz4o em entender que existem melos com 
fartura para todas as despesas da obra do Senhor, uma vez que os 
crentes se achem levados a imitar o procedimento do antigo povo 
de Deus na contribuic4o do dizimo das suas rendas, 

N4o escrevo esta carta com a idéia de obrigar alguém a con- 
tribulr contra a sua vontade, mas convido a todos os irmSos a faze 
rem disto assunto de oracdo, procurando com muito interésse saber 
a vontadé de Deus a seu respeito. O Senhor ama a quem da com ale- 
gria, e realmente h& poucos prazeres malores ou mais 4 mfo do 
que ésse que resulta de servirmos ao Senhor com @ nossa fazenda. 

Alguns «dio-se a 8i mesmos ao Senhors, e gastam as suas vi-



das nv Seu servico. E outros, que ndo tem o dom de evangelizar 
ou pregar, também podem ter uma parte importante no mesmo ser- 
vico, dando dos seus bens. Mais precioso que tudo é quando alguém 
pode servir das duas maneiras. 

Resta acrescentar uma palavra com respeito ao crente que 
tem dividas: se lhe é permitido dar o seu dizimo, ou se deve consi- 
derar-se privado disso? 

A proporcdo de contribuir, em 1. Cor. 16:2, 6 segundo a sua 
prosperidade, mas num caso de indigéncia ou quando a pessoa nao 
tem prosperidade alguma, pode ter razdo em supor que nao esta em 
condicoes para contribuir. Mas quando possui propriedade de mui- 
to mais valor que a soma que deve aos seus credores, nao precisa 
pensar que esta de modo algum proibido de pagar ao Senhor o que 
Lhe deve a Ele. Contudo, o primeiro empenho do crente sera de 
«nio dever nada a ninguém». 

Ndo desejo pensar que o cristdo, na plena luz da graca de Deus, 
e recebedor do Seu «Dom inefdvel», possa entender que deve 
contribuir menos que o judeu, que est4 debaixo da lei; ou que ndo 
da porque nao h4 um mandamento que o obrigue. 

Alguns entendem que o cristdo pode dar mais que o judeu, 
mas o caso é que o préprio judeu contribula, entre prim{cias, dizl- 
mos e ofertas voluntdrias, ainda mais que a décima parte de sua ren- 
da. Em todo ceso, se cada crente casado contribuir a décima e 
cada crente solteiro a quinta parte, teremos mais que suficiente pa- 
ra todo o trabalho na zona, sem precisarmos receber um vintém do 
estrangeiro, ou dos crentes sobrecarregados com a carestia da vida 
que résultou da guerra. 

O pregador que vive do Evangelho nado é proibido de contri- 
buir. Ele d& o dizimo dos dizimos que recebe dos outros crentes 
(Num, 18:26-30). 

Desejoso que esta carta anime muitos crentes a fazer experi- 
encia de um novo e importante ramo do servico cristdo, 

Sou, vosso servo, pelo amor de Deus, 
ee ee 

Carta 16 Oracao o Cura 

Pedra do Sino, Minas 

G-vili-1919 

Prezado irmfo, 

Os crentes que tiveram oportunidade para estudar o livrinho 
«Oracdo e Cura» tém visto claramente apresentado o ensino bi- 
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blico aébre ésse importante assunto, mas infellzmente a edi¢ 50 a 
be precioso tratado esta esgotada, e h4 muitos crentes qué al 
ndo o leram. Por isso escreverei hoje alguma coisa @ respeito 
do mesmo tépico, que é de constante interésse para o povo de Deuf. 

Todos os crentes reconhecem que a cura do corpo @ pela 
graca e bondade de Deus, quer seja sem tratamento ou com trata- 
mento. Por isso dd4o-Lhe graca3 pelas melhoras, mesmo quando 
resultam de um medicamento acertado, que nZo podiam fazer Be 
Deus n4o tivesse absolutamente nada que ver com o caso. 

E’ verdade evidente que Deus criouo homem um ser racional, 
¢ por isso com a obrigacSo de usar o seu raciocinio, a sua inteligén- 
cia, e de valer-se das licdes que a experiéncia ensina (Tiago 5:13-17), 
nem devemos esperar que Deus faca para né3 aquilo que podemos 
fazer muito bem por nés mesmos, sem qualquer intervenc4o mila- 

grosa. O homem sabe plantar e colhér seu feijao e milho, por Isso 
ndo deve pedir que Deus o faca por éle. Ele sabe que a fraqueza e 
abatimento que sente depois da lida de um dia laborioso s4o cura- 
veis pelos remédios do feijio e arroze angu, por isso deve comé- 
los em vez de pedir que Deus orestaure por meios sobrenaturals. 
Ele sabe que quando urna crianca é escald3da por 4gua a fever, é 
preciso tapar o ar imediatamente, para tirar a dor das partes quel- 
madas, por isso éle aplica azecite ou polvilho, ou panos constante- 
mente molhados em agua com bicarbonato de sédio, mesmo antes 
de chamar os ancidos da Igreja para orarem sobre ela. Mas quando 
nao sabe de tratamento algum, nem pode ‘ter assisténcla médica, 6é 
seu privilégio como filho de Deus implorar uma intervencdo divina, 
pedindo que o Pai lhe mande algum recurso, por meio de um anjo, 
de um irmdo entendido, de uma lembranga feliz, ou de um médico: 
ou que lhe tire a dor, se tal fora Sua vontade, por algum sto 
sobrenatural. 

H4 ocasides em que devemos orar, e hA ocasides em que de- 
vemos agir. Em Josué cap. 7 vemos um servo de JJeus prostrado em 
oracfo, pedindo um socorro divino contra o inimigo, mas a palavra 
de Deus 6: «Levanta-te: por que estds prostrado assim sobre o teu 
trosto? Israel pecou... Levanta-te, santifica o povo.» 

E o crente cujo corpo € assaltado pelo inim{go da doenca pre- 
cisa orar, e As vézes precisa agir, se Deus mostrar ser essa a Sus 
vontade. Deus quis dizer a Josué: «A culpa é contigo»; e exigiu a 
santificagio do povo. Conosco Ele talvez diga o mesmo, e exija, em 
vez de permanecermos prostrados em orac&o, que tratemos da pu- 
rificagdo do corpo, exterlormente pela égua e interiormente por a!- 
gum depurativo, para que o sinimigo» seja expelido. 
> Em téda a Escritura vemos que Deus nunca opera um milagre 
lesnecessério. O que o homem n3o pode ou njo sabe fezer, Devt 
\s vézes faz por éle, mas o que o crente sabe e pode fazer, nio de | 
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ve pedir que Deus faca milegrosamente. Tenlho visto criancas, cu- 
jos pais somente oravam, sofrendo por meses com uma sarns que 
facilmente se cura em 24 horas com tratamento caselro, mas tam- 
bém tenho ouvido o testemunho de um crente que ficou curado do 
mesmo incdmodo mediante a orac4o, depois de experimentar debal- 
de remédios da farmacia. Ele féz muito bem, depois de provar 
sem resultado os meios ao seu alcance, em recorrer a graca especial 
de Deus; mas eu, sabendo de um tratamento que tem curado a mo- 
léstia em dezenas de casos, devo servir-me désse meio e pedir que 
Deus 0 abencoe, sOmente implorando uma IintervencSo milagrosa 
quando os recursos conhecidos fracassam. 

Para a malor parte dos incéOmodos dos quais o povo sofre no 
intenor do Brasil, ndo é preciso ocupar nem o farmacéutico, nem os 
ancidos da Igreja. Basta um pouco mais de asseio no corpo, e uma 
Quase completa abstinéncia do café, das comidas gordurosas e da 
carne de porco, para se conseguir uma cura sem ser preciso tomar 
remédio algum. Mas causa-nos pena ver um crente orando meses 
inteiros pela cura de uma impureza do sangue que em pouco tempo 
teria remediado se tivesse largado o café e usado um cha de chapéu 
de couro; ou vé-lo a espera de milagre do céu para curar uma mo- 
léstia que nunca teria contrafdo se tivesse feito mais frequente uso 
da dgua do cérrego, com bucha e sab3o, na Javagem do corpo! 

Os crentes condenam redondamente os incrédulos que estra- 
gam corpo e alma com o vicio de beber cachaca, mas muitos devem 
se condenar a si mesmos pelo abuso do café, que 6 vicio tanto como 
o outro, quando é usado apenas para agradar o paladar e sem ne- 
nhuma necessidade fisica. Precisamos subjugar os nossos corpos e 
dizer «nado» as suas vontades, ainda que seja uma vontade que pare- 
ca tao inocente como esta de beber mais uma chfcara de café. Te- 
nho visto com tristeza um crente cujo estado nervoso claramente 
mostra que para éle o café €é um verdadeiro veneno, e que ainda 
assim esta tao viciado com éle que ndo o quer largar de manelira 
alguma. Para que serve ésse crente pedir a Deus que cure os seus 
incéOmodos e alivie as suas tribulacdes, se éle mesmo os est4 aumen- 
tando de vontade prépria ? Oxal4a que houvesse um verdadeiro exer- 
cicio de consciéncia entre os irm4dos a éste respecito! 

Visto que Deus, na Sua infinita bondade, criou tantas ervas 
€ sais que alimentam, corrigem e beneficiam o corpo humana, 
seria um triste atrevimento da nossa parte insistir que Ele deve 
nos curar sem servir-nos de nenhum déles. Antes procuremos saber 
a Sua vontade: se Ele nos curaré por um ato do Seu poder, pelo 
uso do competente tratamento, ou pelos processos curativos paturais 
que operam incessantemente em todo corpo sadio. 

Com certeza é para a nossa instrucdo que se records em 2, 
Reis 20:1-7 que Ezequias, depois de ter a promessa de saude restau- 
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rada, recebeu por ordem do profeta Isaias o curativo de uma catu- 
plasma de figos (v. 7), como também @ para nosso aviso que ge res 
corda que o rei Asa nado buscou ao Senhor, mas antes aos médicos (2. 
Cron. 16:12). Devemos sempre buscar ao Senhor primeiro, nao tan- 
to para pedir a satide, mas para, ontes de tudo, indagar por que fle 
nos deixa sofrer: se quer nos ensinar alguma coisa por meio da 
doenca, ou se quer chamar a nossa atencdo para algum pecado que 
deve ser confessado (Tiago 5:16). It depois do tratamento da alma 
que o do corpo pode ter éxito. 

O ensino de Tiago 5:14-16 sobre a oracdo dos ancidos da Igre- 
ja em casos de docnca, é de téda a importancla, e carece ser mais ob- 
servado entre os crentes. Mas precisa ser a oracdo da fe, havendo 
alguma garantia, alguma conviccdéo divinamente dada, que se trata de 
um caso em que a vontade de Deus é curar e nao castigar (Eeb.12:6). 
Nem é para ser usado em todo e qualquer sofrimento que nos inco- 

mode, Timdteo, que sofria do estémago, nado foi mandado chamar 

os ancidos da Igreja para orarem sdbre éle, maS apenas usar um 

simples remédio caseiro, um pouco de vinho que, com a béngdo de 

Deus, o havia de beneficiar (1. Timoteo 5:23), 

-. Tenho tido ocasiéo de observar em muitos lugares og resulta- 

dos de um ensino exagerado sébre a cura divina, e tenho notado que 

o seu maior prejuizo é que as vézes quem o segue perde a fé. As suas 

oracoes ndo sendo sempre atendidas, éle pensa que a culpa é de Deus, 

e depois fica descrente de tudo. 

Sejamos sdbrios e prudentes em todas estas coisas! 

Vosso, pelo amor de Deus, 

a t 

Carta 17 "A Mocidade 

y, Carangola, Minas 

13-v-1929 

A mociduade destu vizinhanca: 
tn 

N&u me 6 preciso dizer-vos que um jovem amigo e compa- 

oheiro vosso nfo estAé mais neste mundo, porque tals noticias tristes 
espalham-se tio rdpidamente que, sem duvida, haveis de o ter 
ouvido mais cedo do que eu, que estava de viagem bem longe 
quando soube do falecimento do nosso querido Jodozinho Batista 
de Andrade. 

Mas, sem duvida, a noticia vos impressionou tdo profunda- 
mente como a mim, que durante meses no ano findo tive o prazer 
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da companhia déle na minha casa, a s68, nés dois, por todo o tempo 

que estava residindo na cidade de Carangola. 

Imediatamerte na minha volta da viagem, procurei a familia 
enlutada, a fim de saber quanto possivel das ultimas horas do meu 
pequeno amigo, que terminou uma vida irrepreensivel depois dé4 
uma doenca que durou apenas 24 horas. 

E ouvindo, parecia que estava vendo o quadro, pintado em 
vivas cores, daquelas horas de angustia! Por fora, as viagens a pro- 
cura de médico e remédiog, para chamar amigos, para tomar todas 
as providéncias possiveis; por dentro da casa, no Jeito da morte, a 
tranquilidade e a p3z, a calma de um espirito que espera o doce 
encontro com Seu Salvador amado! 

Ele orava a Deus freqiientemente, e pedia que cant3ssem seus 
hinos prediletos ; dizia varias vézes que ia hoje estar-com Jesus, 
que ia ver seu Salvador: sim — O via agora; e no ato e atitude de 
oracdo éle passou déste mundo para a Casa do Pai, deixando entre 
todos os seus conhecidos infinitas saudades, sem nenhuma reccrda- 
cdo triste, exceto o pezar que a Sua preciosa vida durara apenas 17 
anos incompletos. 

Mas nao é para contar tudo isto que escrevo, porque sem 
duvida j4 o tendes ouvido, mas é para indagar quais s4o as licdes 
dessa vida exemplar e morte feliz? 

Poucos dias antes, estive com um anciéo que tem vivido neste 
mundo mais de oitenta anos, e ainda ndo est&4 bem preparado rara 
sair déle; e mesmo entre os crentes nesta vizinhanca, cuem esta 
melhor disposto para abandonar é€ste mundo presente, que o nosso 
Jovem amigo, que hoje dorme com Jesus ? 

Podeis, e com razdo, invejar uma alma capaz de assim triun- 
far sobre tudo que torna a morte amarga, mas deveis compreender 
que, para morrer como Jodo Batista morreu, é preciso viver como 
ele viveu: uma vida de comunhio com Jesus, de sujeicZo a Sua 
Palavra e de constante oracdo a Deus. Vés, acostumados como éle, 
desde pequeno, a ouvir as palavras do Evangelho, telvez ainda nzo 
as tenhais recebido no vosso coracdo, e assim, vivendo sem Cristo, 
se a morte vos tocar hoje ou amanha, morrereis também sem Ele. 
Que a perda do vosso amigo vos fale bem alto da pacténcia de 
Deus, que levou um que estava bem preparado para sair, e vos dei- 
xou ainda mais um pouco — por que ? 

Pouco antes da sua ultima doenga, Jodo tinha manifestado seu 
desejo de freqtientar a préxima Escola Biblica, dizendo que n&o 
queria ocupar-se s6 da lavoura, mas também pregar o Evargelho. 
Pouco éle pensava que, pela sua vida verdadeiramente cristd, ja 
pregava, e que, mais cedo do que sonhava, pela sua morte triunfan- 
te, ia testemunhar ainda mais alto do poder da graca de Deus parg 
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tornar até um humilde rapaz superior 4quilo que amedronta os ho- 
mens fortes que n4o conhecem a Jesus como seu Salvador. 

Podemos dizer de Joao Batista de Andrade como de Abel, 
«Estando éle morto, ainda fala», e quem sabe se alguém entre a 

mocidade desta vizinhanca ouvird o testemunho que ele deixou? 

Que seja assim, ainda mais abundantemente do que nos pen- 

samos, é o que roga a Deus o vosso afeicoado amigo. 

Carta 18 A Contribuigao 
* Carangola — Minas 

31 — ill — 1921 

Meu caro irmao, 

Dou gracas a Deus pelo despertamento que estamos vendo 
ultimamente na contribuicdao para o Fundo Central, e pelo bom ren- 
dimento (embora insuficiente) que assim tem resultado para as des- 
pesas da evangelizacdo. 

Mas ao mesmo tempo vejo que o servico da contribuicdo ain- 
da nado foi compreendido pela imensa maioria dos crentes, que por 
isso nado correspondem com o sentido da Palavra que diz: «Honra 
a Jeovd com a tua fazenda, e com as primicias de téda a tua renda: 
assim se encherdo de fartura os teus celeiros e trasbordardo de mosto 
os teus lagares» (Prov. 3:9). 

Esta Escrifura nos ensina téo explicitamente que devemos 
servir a Deus com 0s nossos bens, como Romanos 6:13 ensina que 
devemos servi-Lo com 0S nossos corpos. 

__ E€ justamente nesse ponto que vejo tanta fraqueza: vejo que 
muitos dos crentes nunca compreenderam que uma parte impor- 
tante da vida espiritual ser4 no bom emprégo d ‘og. de 
acordo com a vontade de Deus. Prego Cos seus melos, 

Parece ser evidente na Biblia que Deus quis ensinar Seu 
Povo que Ele tinha direitos soberanos sdbre seus bens, e que 0 
reconhecimento désse direito da arte 
pagamento do dizimo de tudo. ° do povo havia de ser pelo 

Se ainda hoje, nesta dis en direito, compete ao crente, pensacdo de graca, Deus tem o mesmo 
. mediante o estudo e a oracio, verificar Se a parte que éle paga a Deus em reconhecimento do direito divi: no sobre seus bens, é a Proporcdo que Deus aprova? Por isso, pet 

sando no dizimo, pensamos e , Mm paga §: ndo €m dar alguma coisa por nossa vontade. 0 aue he deveme 
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Por 1. Cor. 16:2 aprendemos que o crente deve contribuir 
econforme a sua prosperidade», e uma vez que éle compreende que 
deve a Deus uma certa proporcio dos seus rendimentos, 86 tem que 
verificar qual ¢@ essa proporcdao. Visto que em tdda a Escritura a 
parte que Deus tem marcado como especialmente Sua é sempre a 
décima parte, o crente n&o pode errar muito se adotar a rnesma 
proporc4o. 

Os que tém esatudado o assunto com mais cuidado e esplritua- 
lidade, concordam que nés, debaixo da graca, deverr.os fazer tanto ou 
mais que os judeus debaixo da lei. A exortac%o ao crente é que 
abunde nesta graca de contribuicdo (2. Cor. 8:7). Ndo seria possivel 
abundar na graca de contribuicdo, dando ainda menos que o judeu! 

Ultimamente tenho recebido da América do Norte muita li- 
teratura referente a @ste assunto, e vejo que esta em sc4o um 
despertamento geral entre os crentes em tédas as partes do mundo 
com respeito a contribuicdo. Por isso tenho pena em ver que 
muitos irm&os nesta zona ainda ficam atr4s e nao acompanham o 
progresso da Igreja em outros lugares. 

»e disso resulta algum prejuizo para a causa do Evangelno, é 
certo que resultara ainda mais prejuizo para as nossas almas. De- 
vemos estudar n4o somente o fato de Deus determinar o dizimo 
dos rendimentos do Seu povo como sendo Seu, mas porque Ele 
marcou essa contribuicdo. Era porque Deus precisava de dinheiro ? 
ou é porque a contribuicdo havia de ser uma grande béncdo para o 
contribuidor 7? Com certeza esta ultima é a unica explicacdo, e, na 
literatura que tenho recebido recentemente, notei muitissimas pro- 
vas que os «dizimistas» tém sido abundantemente sbencoados na 
sua vida material, e ainda mais na espiritual. 

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

«E’ a minha conviccdo pessoal que Deus prospera nas coisas 
temporais aquéles que o honram por contribuirem uma proporcas de- 
finida dos seus rendimentos ao servicod’Ele. Nunca conheci um caso 
em contradrio. Desejo saber se o leitor conhece tal caso, e quaisquer 
outros fatos da sua experiéncia referentes ao assunto.» 

As respostas foram umas 300, e concordam quase undnima- 
mente que a prosperidade material resulta da pratica de pagar o 
dizimo a Deus. Seria muitotriste, porém, alguém adotar 0 costume 
com o motivo egoista de ter lucros pessoais; mas o fato que quase 
invariavelmente a prosperidade material resulta do uso de pagar a 
Deus a décima parte dos nossos lucros, deve animar as pessoas 
timidas, que receiam ndo poder sustentar as suas familias sem 
gastar com elas t6édas as receitas.



Atribuo a boa medida de prosperidade material que tenho 
sempre gozado, ao fato de pogar a Deus an menus o dizimo da3 
receitas, desde os meus 16 anos de idade. Creio que é6 um grande 

érro oS Mocos pensarem que O«dizimo» n3o tem nada corn éles, maz 
s6 com pessoas de mais idade; ou crentes pobres penzar que éle3 
nio o devem pagar, mas SO as pessoas mais ricas. Eo praxe de 
pagar o Gizimo dos lucros pequenos é expressamente aprovad) pelo 
Sennor nes palavras «dizimais a horteld, o endro eo cominho, e des~ 
prezais o mais importante da lei, o juizo, a misericérdiae a fé: déveiz 
porém, fazer estas coisas e nao omitir aquelas». 

Creio que alguns nao usam honrar a Deus com a gua fazenda 
por nao saber como e quando devem comegar. Por i350 algumas3 
palavras de conselho podem ser uteis. 

Quando, @€ agora. Vero dinheiro que atualmente possul, e 
separar a décima parte déle para o servigo de Deus. As pegsoas 
que nao tém pr4tica com as contas nem precisam escrever nada, uma 
vez que tenham sempre un) saquinho reservado para guardar néle 
o dinheiro do dizimo. Qualquer dinheiro que receber em pagsmento 
de servicos, ou por vendas de café, milho, arroz, porcos, ovos, etc.a 
décima parte ira imediatamente para o saquinho, notando-se, ja se 
vé, que das vendas do café, etc, deve primeiro apartar o que per- 
tence aos meieiros e aos outros trabalhadores, pagando o dizimo 
apenas do lucro que resulta, livre das despesas eventuais. 

Mas nao pense ninguém que pode ¢hcnrar a Deus coma sua 
fazenda» e pagar o dizimo das suas rendas a Deus, na prépria férca. 
Somente pode fazé-lo com muita cragzo, pedindo sempre a diregao 
divina. Deve ser umservico de obediéncia, de amore de fé. E’ um 
uso que foi observado nos tempos primitivos (Gén. 14:18-20 e 28:20-22), 
confirmado na lei (Levitico 27:30-32; Numeros 10:20-32; Deut. 14:22), 
e aprovado por Cristo (Mat. 23:23). Por isso o crente pode contar 
com a béncdo divina em seguir o mesmo costume, a né&o ser que 
tenha recebido uma revelacdo especie] que o ensineg a proceder di- 
ferentemente. 

Um resultado de os crentes honrarem ao Senhor com a sua 
fazenda, seria uma abundaccia de meios para todo o servico do 
Evangelho, para a construcado de Casas de Oracdo e para o socorro 
dos necessitados. Outro resultado seria um aumento de gédzo e 
poder espiritual, por estzrem de acérdo com a vontade divina. 

O que peco a Deus por todos os crentes é que sejam verda- 
deiramente convertidos no coracgdo, no corpo e na algibeira. 

Cabe, talvez, uma palavra referente a distribuicado do dizimo. 
Um Fundo Central oferece um excelente meio para a boa distribu 
¢Cdo de dinheiro no servico do Evangelho, mas ninguém deve pensar 
que seja o Unico meio. Convem que cada crente seja exercitado em 
conhecer e servir as necessidades materiais na sua vizinhanca, maD- 

— 36 —



dando para um Fundo Central apenas o restante, que nao sabe 
repartir com proveito. Quanto mais direto e individual o nosso ser- 
vico, melhor. Ndo devemos fugir da responsabilidade de descobrir 
e servir pessoalmente as necessidades. 

Fm 1913 e 1914 a seguinte pergunta foi publicada em muitos 
jornais evangeélicos norte-americanos: 

«Porventura o leitor conhece alguém que 6 menos alegre, me- 
nos generoso, OU menos prospero materialmente por ser «dizimista»? 

| Houve umas 10.000 respostas que «Ndo», e nenhuma que «Simp. 
Muitas dessas respostas sfo impressas em forma de tratado. Tra- 
duzo algumas :— 

«Tenho 20 anos de idade, e sou «dizimista» hA dois ou trés 
anos. Creio que para obter os melhores resultados do dizimo, o 
pegamento deve comecar na mocidade, quando o ordenado é peque- 
no. Creio que é excusado insistir com os crentes mais velhos, ou 
ao menos com muitos déles». 

«Ha dezoito anos, quando comec4mos a nossa vida casada, 
nao prosperamos até que comec4mos a pagar o dizimo ao Senhor. 
Desde ent4o estamos contentes, e todos os anos aumentamos nos- 
nos donativos a Igreja e a obra do Senhor>. 

«Nas minhas viagens tenho encontrado muitos dizimistas, e 
todos eram elegres e prdésperos.» 

«<O tinico testemunho contra o dizimo, que tenho ouvido, tem 
vindo daqueles que nunca fizeram do sistema uma experiéncia 
propria». 

«Trés vézes comecei a pagar o dizimo e prosperei, e trés 
vézes o larguei (ndo sei porque,) e perdi tudo. Agora estou outra 

vez pagando o dizimo e prosperando. Ndo penso em largar mais, 

pois creio que j4 aprendi a minha li¢ao.» | 

‘Deus fala, as vézes pela Palavra escrita; as vézes pela bdca 

ou pena de algum servo Seu; as vézes, por duras provacoes. Des- 

de que escrevi a Carta n. 15 conheco mais de um irmao que nao 

Paga o d{zimo das suas rendas a Deus, e que tem tido que gastar 

com 0 médico mais que o dizimo. Devemos estar prontos para 

aprender por tédas estas coisas. 

Terei muito prazer em ouvir por carta dos crentes que resol- 

verem pagar a Deus o dizimo da suas receitas, se me querem eSs- 

Crever depois de-um ano de experiéncia, e contar 0 resultado. 

N&o duvido que terfo coisas bem interessantes que revelar. 

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

Carangola, Minas 

16-viii-1921 

Meu caro irmao, 

(1) Dou gracas a Deus que alguns que leram a minha segunda 
Carta sdébre o Dizimo j4 estéao procurando harmonizar o seu proce- 
dimento coin a vontade de Deus a &sse respeito. Nao duvido nada 

que provardo por isso uma especial béncgdo na sua vida espiritual, 

endo creio que sofrerdo prejuizo algum na parte material por te- 

rem «honrado ao Senhor com a sua fazenda». 

(2) Algumas palavras de explicacdo ainda sao necess4riag. 
O dizimo € a décima parte do nosso rendimento: do resultado 
do nosso trabalho. No caso do trabalhador a jornal, € a décima 
parte do ordenado que recebe. No caso do lavrador que vive do 

produto de seu sitio, a décima parte de todos os mantimentos que 

o sitio produz, sera do Senhor. E dizimo das coisas pequenas como 
das coisas mais abundantes; milho, feijdo, arroz, porcos, etc. (Mat. 

93:23). -No cago do fazendeiro, é€ a décima parte de todo o seu 
produto e das suas vendas, livre das despezas; a décima parte 
do aluguel dos seus carros, depois de descontar as despesas que 
faz com carreiro, candieiro, pasto, etc.; € a décima parte de tudo 
quanto scbeja depois de pagar aos seus empregados. Nove déci- 
mos dos seus lucros éle gasta com o sustento da sua familia, e um 
décimo — o seu dizimo — éle gasta com Deus. 

(3) No caso do negociante, 6 a décima parte dos seus lucrosg, 
depois de pagar os empregados, aluguel da loja, etc. 

(4) Sdbre a aplicagao do dizimo, ainda algumas palavras de 
conselho talvez tenham cabimento. Nao devemos pensar que o seu 
uso se limita exclusivamente as despesas de evangelizacdo. E’ apli- 
cAvel a t6das as despesas que se podem fazer no Nome do Senhor, 
4 parte daquilo que gastamos com as nossas familias. O dizimo 
pode ser empregado em esmolas, socorros aos necessitados e doen- 
tes, tanto como em auxi{lio aos pregadores do Evangelho, impressio 
de tratados, as Sociedades Biblicas, etc. Cada crente deve pedir 
a direcdo divina sébre a distribuicfo do seu dizimo, e no caso de 
nao saber de uma aplicacéo digna, pode envia-lo a um Fundo Cen- 
tral para ser distribufdo pelos irm&os encarregados désse servico. 

(5) Passo agora a estudar a Obra do Ministério, no seu atual 
desenvolvimento entre as Igrejas locais que tenho visitado. 

Por t6da parte nota-se falta de ministério nas igrejas. As 
pesar de nao aprovarem o «ministério de apenas um 86» na igreja, 
a Malor parte dos irmaos conservam-se calados, nada contribuindo 

— 38 —



Cri mor» (Efés. 4:12 e 16) 
‘ficac’o do Corpo dé Cristo em a _ 

Feta cireunstanela deve ser motivo de exercicio espiritual e de 

oracSo, para que a falta seja suprida; mas que 8e)a suUprida no 

poder do Espfrito Santo: nao por qualquer esforco carnal. 

(6) Outra coisa que pode ocupar a8 nossas oragoes e O nosso 

culdado é 0 aperfeicoamento do ministério, que muitas vézes é pre- 

judicado por males faceis de corrigir. Quem ministra a Palavra as 

vézes fala tdo0 baixo, em voz tao desanimada, que ninguém ouve, 

ou, ouvindo, ninguém liga importaincia as palavras. Cita um hino, 
mas, o numero nado se ouve, e cada um esta perguntando ao proxi- 
mo qual hino 6? O ministério assim prejudicado por males tao fa- 
cilmente emend4veis mata o interésse e a vida espiritual da Igreja 
em vez de o manter. Outro costume, ainda mais fatal ao interésse 
dos ouvintes, € o uso do pregador olhar para baixo quando fala. O 
campo onde o ministro da Palavra deve exercer-se primeiro, e per- 
der o acanhamento, é na sua propria casa. Ali, dando gracas na 
hora das refeicOes em voz bem clara, orando diariamente com a fa- 
milia, e lendo e explicando as Escrituras no culto doméstico, éle se 
acostuma a ouvir a prépria voz, e acha-se preparado para tomar 
alguma perte no ministério da Igreja. 

(7) As Igrejas, em vista da atual falta de ministério, devem 
preocupar-se constantemente coma exortacio: «Rogai, pots, ao 
Senhor da seara, que mande ceifetros para a sua seara. 

(8) O sustento do ministério 6 outro assunto de interésse 
atual. Esta escrito: «Assim ordenou também o Senhor aos que 
anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho» (1. Cor. 9:14), e ime- 
diatamente depois o apdéstolo acrescenta: «Porém eu de nenhuma 
dessas coisas usei», e segue dizendo que antes quis pregar gratuita- 
mente, sendo «livre de todos», do que abusar do seu poder no Evan- 
gelho e ser pesado aos seus irm4os. 

(9) Em alguma medida, todos os crentes devem anunciar o 
Evangelho, mas € evidente que nem todos devem ¢viver do Evan- 
gelho». Compreendemos, pois, que alguns — talvez poucos — s3o 
chamados para darem todo o seu tempo e esférco a obra do minis- 
tério; e que outros — talvez muitos — podem com proveito dar 
parte do seu tempo ao ministério da Palavra, e durante o restante 
do tempo prestar um excelente exemplo de industria e abnegacdo, 
trabalhando com as m4os, como féz o grande apdstolo (Atos 20:34). 

(10) O valor do ministério torna-se bastante prejudicado ao 
ver que durante o dia o pregador fica a toa, apenas ocupando-se a 
noite na hora da reunifo. Aumenta-se, porém, o valor das suas 
paJavras ao vé-lo ocupado de dia em servico laborioso, para n3o ser 
pesado a ninguém, e para poder dizer: «Estas mdos proveram as 
minhas necessidades e as dos que estavam comigo» (Atos 20:34). 
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(11) Por isso o pregador nan deve ambicionar ser sustentado 
por um «undo Central», mas antes procurar cumprir um duplo mi- 
nistérin (como féz o apdéstolo Paulo), pela b6ca ministrando as coisas 
espirituais e pelas maos as materiais. Os casos excepcionais, em 
que o ministro da Palavra nao deve ter cutro meio de ganhar a vida, 
e deve viver exclusivamente do Evangelho, sao relativamente pou- 
cos, e serdo facilmente reconhecidos pelas Igrejas. 

(12) Temos ouvido algum pregador tachado de «preguicoso?»; 
mas 0 verdadeiro servo de Jesus Cristo tera uma vida mais labo- 
riosa do que qualquer dos seus ouvintes (1 Cor. 4:9-11). 

(13) Todo irm&o que se ocupa no ministério da Palavra deve 
pecar bem as exortacdes apostdélicas aos ancidos em 1 Pedro 5:1-4. 
O versiculo 3 6 especialmente digno de reparo: «NG@o como tendo 
dominio sobre a heranca de Deus, mas servindo de exemplo ao re- 
banho». Nao ha nada mais feio do que ver um espirito altivo e or- 
gulhcso num servo, seja de Deus ou dos homens; mas @humildade 
€ uma graga apreciavel, mesmo no mais instruido. 

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

(14) Resta acrescentar uma palavra sdbre a disciplina da 
Igrej2. Parece que alguns irm&os nao entendem outra espécie de 
disciplina sendo a exclus4o, A semelhanga de algum médico que nao 
sabe curar um panaricio, e quer cortar o dedo! A exclusdo é 0 tl- 
timo recurso, para ser usado onde néo hd arrependimento, e entdo 
ser exercida pela Igreja toda reunida (1 Ccr. 5:1-5 e 13), mas nunca 
por dois ou trés irm&os «por sua prépria conta e risco»! 

(15) A Biblia indica varias espécies de disciplina, e n&o s0o- 
mente a excomunhdao de quem procede mal. Veja-se Rom. 16:17; 
Gal. 6:1; 2. Tess. 3:6,14,15; 1. Tim. 5:1,20; 6:5; 2. Tim. 4:2, ete. 

Saudac6es fraternais do vosso servo pelo amor de Deus. 
* 8 @ 

Carta 20 A Mocidade Evangélica 
Carangola, Minas 

Janeiro de 1922 

Esta vez dirijo & minh» Carta a mocidade criada no Evangelho. 
Filhos de pais crentes, e acostumados desde a meninice a freqiien- 
tar as reuniOcs evangélicas, parece-me que muitos de vos vos ten- 
des por crentes apenas porque conheceis o Evangelho. 
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E af est4 o perigo de um triste e fatal engano, porque quem 
ge tem por crente «de nascenca» as vézes passa a vida inteira na 

doce ilusfo que tudo est4 bem com a sua alma, quando a verdade é 
todo ao contrario. 

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

i um completo engano uma pessoa se ter por «salva» sim- 
plesmente porque acredita certos fatos referentes a Cristo, que 
seus pais Ihe ensinaram, ou que aprendeu na Escola Dominical. 
Podemos crer muita coisa com respeito ao médico, e contudo conti- 
nuar doentes, se nao nos tratarmos com éle. Eda mesma maneira, 
crer os fatos do Evangelho nao nos salvado vicio e do pecado, a nao 
ser que a nossa crenca désses fatos nos leve a valer-nos da graca 
salvadora que em Cristo reside, e assim fazer uma prova pessoal 
dEle como nosso pr6éprio Salvador. 

Por isso vem a ser uma pergunta de interésse palpitante: 
Quindo se deu convosco esta convers4o ? 

Ninguém nasce crente, e por isso cada um necessita «nascer 
de novo» (Joao 3:5) FE quais sdo os sinais do homem renascido? 
Segundo ensinou o proprio Senhor Jesus Cristo, uma prova @€ que a 
pessoa vé o reino de Deus: isto 6, percebe uma esfera (seu proprio 
coracdo primeiro) onde a vontade de Deus @ suprema. 

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

E necess4rio distinguir entre uma crenca intelectual das ver- 
dades do Evangelho, e uma sincera f€ no coracao em Cristo como 
vosso préprio Salvador. E soémente quem deveras deseja ser salvo 
dos seus pecados que pode ter esta fé em Cristo. A pessoa que 
deseja ficar doente, ndo conta com o médico para a curur; e quem 
deseja ainda continuar com as suas vontades e vaidades, nao conta 
com Cristo para salva-lo delas. 

Mas se realmente sentis um desejo ardente por uma vida 
pura, santa, agrad4vel a Deus, o Evangelho vos declara que em 
Cristo encontrareis um poder sobrenatural para poderdes viver de 
ac6rdo com a vontade dEle. E muito natural cada um amar a sua 
vontade prépria e querer fazé-la sempre, mas quando percebemos 
que as experiéncias mais amargas da nossa vida s&o resultado de 
seguirmos os nossos caminhos e fazer a nossa vontade, comecamos 
a querer experimentar «a boa, agraddvel e perfeita vontade de Deus». 
EK verdade que conosco n&o est& o poder para fazer, mas por isso 
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mesmo temos que recorrer a Cristo, para operar em nés tant 
querer como o efetuar segundo a Sua boa vontade (Fil. 2:13), Nto o 

Outro sinal do homem renascido € que éle € grato ay Senh 
por t&o grande salvacdo. Frequentemente da gracas a Deyg or or 
ter lembrado déle, e ter-Se feito, (na Pessoa de Jesus), sey Salvads* 
E por essa gratiddo nunca acha penoso servi-Lo. Or. 

Mais um sinal do verdadeiro crente em Cristo 6 ge, al 
dependente. Confiado em Cristo, desconfia de si, e, Sabendo que 
nada pode fazer bem pelos seus esforcos prdéprios, constantemente 
pede auxilio divino, para poder andar e agradar a Deus. 

A vida do crente 6 uma vida transformada pelo poder de 
Cristo, que habita néle. Pode continuar com as mesmas ocupacdes 
mas faz tudo por outro motivo. Todo o seu desejo agora é de servir e honrar a seu Senhor, mesmo nos mais humildes deveres da vida. 
Ele j4 aprendeu a dizer «ndo» as solicitagdes de companheiros 
descrentes, e até 4s seducdes da propria carne. Nao digo que éle 
agora seja incapaz de pecar, mas se peca, lamenta imediatamente 
seu €rro, confessa-o, e obtém o perdido de seu Pai. 

Ocrente deseja falar com seus irm%os do seu Salvador, e 
ganhar outros para Ble. Seria incrivel alguém ter achado para si a 
maior das béncdos, e ndo sentir o desejo de a partilhar com seus 
semelhantes. Quando nido sabe como iniciar a conversa, as vézes 
oferece um tratado evangélico ou cita uma passagem da Escritura. 
Contudo, entende que o exemplo da sua vida falarA sempre mais 
alto que as suas palavras. Mas que vergonha quando dizem: «N4o 
se sabe se Fulano é crente ou nfo. Ele em nada se diferencia de 
um incrédulo!» : 

O crente em Cristo ora. N&o sOmente na reuniido de oracio, 
mas muito mais em secreto, no intimodo seu quarto, asés com seu 
Salvador. Ele canta, nio tanto por gostar de musica, mas porque 
sente seu coracdéo transbordar de alegria, e nfo pode conter o 
louvor. Ele gasta, do seu tempo, seu dinheiro, suas fércas no servico 
do Mestre, achando ser um privilégio sacrificar alguma coisa por 
amor dAquele que por éle deu a vida . 

Contudo, nado é por imitardes éstes sinais do crente que podeis 
tornar-vos crente também, como t&o pouco podeis tornar qual- 
quer 4rvore em laranjeira por atar laranjas sébre ela. E preciso 
recorrer a Cristo, e, de joelhos, a sé6s com Ele, confessar-Lhe que 
sois perdido, que desejais a Sua graca, que quereis experimentar a 
Sua salvacSo. KE se, apesar de tudo, sentis nfo ter alcancado a 
béncdo, pedi o auxilio de algum crente, ou déste, 

Vosso servo, por amor de Cristo, 

es * *& 
JS 
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Carta 21 0 Sabatismo 

Carangola, Minas 

Fevereiro de 1922 

Meu caro irmaéo, 

Passo a contar-lhe o resultado da minha Conferéncia com og 
dois pregadores sabatistas, em S. Jodo do Norte. 

A Conferéncia foi pedida por um amigo, morador perto de 
S. Joao, que tem sido muito visitado pelos Sabatistas ou «Adventis- 
tas», e também acautelado a seu respeito pelos crentes seus vizinhos 
e que manifestou o desejo de ouvir uma discussdéo sébre a diferenca 
entre o sabatismo e o cristianismo por pessoas informadas do as- 
sunto. Fui convidado, e a Conferéncia deu-se no dia 5 do presente. 

Achei os pregadores adventistas bem inteligentes e muito 
preparados com todos os argumentos que os propagandistas do 
sabatismo costumam empregar quando pretendem aliciar adeptos de 
entre as Igrejas evangélicas. Se desta vez nao foram bem sucedi- 
dos, isso nao pode ser atribuido a nenhuma incompeténcia da sva 
parte, e sim a inerente fraqueza da propaganda que procuram fazer. 

Comecei, como feco em tddas as minhas discuss6es com 
sabatistas, com duas perguntas de importancia capital, cuja respos- 
ta resolve completa e finalmente a questo se o sabatismo é uma 
propaganda crist4 ou anti-crista. 

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

E um fato bem sabido que em v4rios lugares do Velho Tes- 
tamento ordena-se expressa e formalmente a guarda do Sdbado 
aos judeus, e isto até com penas tdo severas que quem apenas apa- 
nhava lenha em dia de SAbado era condenado a morte (Num. 15:32- 
36). Por isso tem bastante interésse verificar se o mesmo mandato 
o as mesmas penas pesam sdbre o crente no Evangelho de Jesus 

risto. 

Fiz a pergunta em menos de cinco minutos, mas os dois 
mocos gastaram mais de cincoenta sem poder mostrar a ordem 
pedida..O melhor argumento que acharam foi apenas uma inferén- 
cia que, visto que devemos andar como Cristo andou (I. Jo&o 2:6), 
e Ele foi na sinagoga dos judeus no Sébado, os crentes hoje tém a 
obrigacéo de fazer o mesmo. 

Respondi-lhes que, se fésse assim, se pudéssemos tomar tudo 
que Cristo féz como importando uma ordem para ndés fazermos o 
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mesmo, entao os Sabatistas devem ser circuncidados, visto que 
Ele o foi (Lucas 2:21). 

Isso, porém, n4o queriam admitir de modo algum. O exemplo 
de Jesus em freqtientar as sinagogas dos judeus nos dias de S4bado 
estabelecia (para éles) a obrigac4o de no3 fazermos 0 rnesmo, mag 
0 exemplo de Ele ser circuncidado ndéo era exemplo para nés obe- 
decermos. Creio que os ouvintes (havia uma assisténcia de umas 
cincoenta pessoas) nZo acharam muita coeréncia na sua maneira de 
raciocinar ! 

Depois de ouvirmos com téda a paciéncia os discursos deles 

durante uns cincoenta minutos, sem aparecer nada do mandato 
pedido, fiz-lhes a segunda pergunta, a saber: — 

Onde, em todo o Novo Testamento, podemos ver os crentes em 

Cristo reunidos em dia de Sdbado? 

Verificado conclusivamente que nao existe em tddaa Biblia 

mandato algum que ensine aos crentes em Cristo a guarda do Sa- 

bado, disse aos mocos que me contentava com um exemplo — mes- 

mo um s6. Mas no caso de nao haver na Biblia nem ensino nem 

exemplo da guarda do S4bado pertencer ao Cristianismo, entdo 

rejeitaria positivamentée a propaganda adventista como anti-crista. 

Fiz notar que nada menos de quatro vézes lemos dos crentes . 

estarem reunidos no primeiro dia dasemana, o Domingo, mas nem 

uma 86 vez no SA4bado. No Domingo da Ressurreicaéo vemos Jesus 

no meio do Seu povo reunido no Seu nome (Jodo 20:19) conforme a 

Sua promessa em Mat. 18:20, como também no Domingo seguinte 

(20:26). No Domingo de Pentecostes (Atos 2:1) outra vez vemos 0s 

crentes reunidos, e o Espirito Santo € «derramado» sobre éles, e, 
afinal, em Atos 20:6 vemos os crentes reunidos em dia de Domingo 

para «partir o pao» em lembranca de seu Salvador ausente. Mas, 
em dia de S4bado: onde é que a Biblia fala dos crentes terem 
reunido nesse dia ? : : | 

} N4o resta divida que 0s mocos bem perceberam a importan- 
cla das duas perguntas, e muito se esforcaram por achar resposta. 
Falaram muito, de modo que talvez alguns ouvintes, pouco acostu- 
mados com estudos biblicos, tenham pensado que, entre tantas 
palavras, a resposta naturalmente estava oculta. Mas os crentes 
insistiram que nio tinham respondido — e ainda mais, que nédo 
podiam responder. : 

E claro que nfo haviam de se dar por vencidos. O amor pro- 
prio nfo o permitiu. Era preciso, falando ainda mais, ao menos 
dar uma aparéncia de vitéria. _E nés, que podemos confiar na 

— 44 ~



inerente fortaleza do Cristianismo que professamos, nado querfa- 
mos fazer discursos, sentindo apenas d6 daqueles que, mogos ainda, 

se tem entregado a propaganda do érro (uma espécie de judafsmo 

mestico) em vez de empregarem na defcsa da Sua verdade os ta- 

lentos que Deus lhes deu. 

No fim, as desculpas de costume, e um améavel convite para 
nés visitarmos o seu Centro em Caparaé, seguido por um siléncio, 
em que, conhecendo a habitual hospitalidade da zona, podiamos ter 
esperado ouvir alpuém franquear a sua cu3a para outras visitas dos 
Sabatistas. Aproveitei entdo a ocasido para lhes dizer que nao nos 
era possivel reciprocar 0 convite; que ndo podemos, sem escrupulo, 
oferecer as nossas casas para tdda classe de propaganda, tanto do 
erro como da verdade; que na nossa Biblia lemos: «Se alguem vem 
ter convosco e nao traz éste ensino (o ensino de Cristo) ndo o rece- 
bais em casa e nem tao pouco o saudeis» (2. Joao 10). 

Depois se prestaram para mais conferéncias, desejosos, sem 
duvida, de ter outras ocasides de fazer a sua propaganda entre os 
crentes em S. Jo&o do Norte; mas nés nado achamos utilidade nisso. 
Sse nem podem responder as duas primeiras perguntas, porque 
discutir outros assuntos? Ndo havendo em tdédda a Biblia nem 
ensino nem exemplo dos crentes em Cristo guardarem o Sabado, 
a propaganda adventista fracassa no seu ponto capital, e se torna 
quasi desnecessario refutar os outros erros que ensina. 

O ressurgimento, de vez em quando, de doutrinas falsas e 
heregias, ao menos tem a vantagem de levar os crentes a estuda- 
rem a Palavra com mais atenc4o, e assim reforcarem as bases da 
sua fé. 

Seu na defesa da Verdade. 

e+ & 

Carta 22 Ministerio 

Carangola, Minas 

Maio de 1922 
Prezado irmdo A. B. 

De o artigo em «O Cristdo», de Marco 31, com o titulo <Atri- 
buicdes dos Ministros, Presbiteros e Didconos», e publicado, como é 
de supér, com a aprovacdo dos editores dessa Revista. 

Fiquei surpreendido ao ver éste escrito, de um carater <ofi- 
Clal», confeccionado com tio pouco cuidado, e contendo tantos erros 
e inexatidédes. Devemos, porventura, entender que a redac&o nado



se importa com afirmacoes erradas, se elas servem para apolar os 
costumes e usos da denominacio? 

O escritor ignora completamente a diferenca biblica entre os 
dons para a edificacdo da Igreja universal e os ofictos ou cargos pa- 
ra o govérno e servico da Igreja local. Engloba tudo em uma coisa 
sO. Para éle o «ministro» é também Obispo, pastor, anjo da igreja, 
presbitero, anciao, embaixador, evangelista, pregador, doutor e des- 
penseiro. Assim éle parece apoiar a doutrina dos «Nicolaitas», (*) 
o clericalismo: a saber, a concentracdo do ministério da Igreja lo- 
cal nas m&os de uma s6o pessoa, em vez de aceitar o ensino biblico 
da sua distribuicdo entre diversos irmiZos, dotados com véArias e 
diferentes aptiddes (veja-se 1. Cor. 12:1-11). 

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

E’ curioso notar que os apologistas do clericalismo fogem 
destes capitulos «como o diabo foge da cruz»! No artigo que es- 
tamos examinando nAo se refere a éles, nem de longe, e, contudo, 
sdo os Unicos capitulos na Biblia que nos mostram detalhadamente 
o ministério em acdo na Igreja de Deus. 

O escritor do artigo evidentemente contempla cada Igreja 
local como tendo seu respectivo «chefe», que éle as vézes chama 
pastor e outras vezes ministro, ensinador, Bispo-Presidente, etc. Po- 
rém, onde esta a base biblica de tudo isso? Diz éle: «Por ésse 
motivo os intitula S. Paulo: Pastdres ensinadores», mas deixa de 
fornecer qualquer referéncia, porque sabe, com certeza, que a Biblia 
nunca fala em semelhante coisa. Escreve: «os pastéres eram os 
primeiros oficiais, as primeiras autoridades das Igrejas locais: eram 

também os ensinadores ou doutrinadores da comunidade». Onde 
foi que leu isto na sua Biblia? 

A verdade é que a lista dos dons que Deus pds na Igreja (1. 
Cor. 12:28) & um tanto diferente da lista dos dons que Cristo, subin- 
do ao alto, «deu aos homens» (Ef. 48:11). Na primeira lista n&o ve- 
mos nem evangelistas nem pastores: talvez porque seu servico nao 
‘era para ser exercitado na Igreja quando reunida (o assunto em 1. 
Cor. caps. 10 a 14) mas, principalmente, fora dela: os evangelistas 
pregando entre os incrédulos em qualquer parte onde se achavam 
reunidos, e os pastéres zelando as ovelhas de Cristo nas suas pro- 
prias casas, afim de harmonizer a vida individual de cada um com 
o ensino da Palavra. Assim, longe de serem os pastéres <¢os pri- 

  

- (*) A palavra Nicolaitas significa «subjugando 0 povo»: um clero 
oficial dominando os leigos. 
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meiros oficiais e primeiras autoridades das Igrejas locais», descobri- 
mos, 80 examinar as nossas Biblias, que onde se fala de pastor nao 
se fala de Igreja, e onde se fala de Igreja nunca Sse fala de pastor! 

Nao é porventura, esta circunstancia instrutiva ? 
Se tivéssemos soOmente a lista dos dons dada em Efés. 4:11, 

poderiamos pensar que a expressdo «pastores e ensinadores» mos- 
trava os dois dons reunidos numa so pessoa; mas na lista em 1. Cor. 
12:28 o dom de «ensinador» @ mencionado sem qualquer alusdo ao 
dom de pastor, Por isso, evidentemente, precisamos discriminar 
entre éstes dons, e n&do pensar que devem sempre encontrar-se 
juntos. 

Ea experiéncia pratica confirma isto; os ensinadores mais 
dotados nem sempre tem aptid6es para pastorearem as ovelhas, 
e os irmdos mais competentes para os cuidados pastorais nem sem- 
pre tém notavel capacidade para o ensino. 

Ainda assim, o escritor afirma «ao escrever as Ultimas epfs- 
tolas, ordenou S. Paulo que todos os pastéres féssem aptos para en- 
Sinar», e, contudo, S. Paulo nunca escreveu tal coisa! 

Mais adiante éle diz: «Como pastores, éles tém autoridade 
real sébre a Igreja», e cita Atos 20:28, que nada diz de pastéres, 
mas sim, de ancidos! A idéia de um pastor «com autoridade sé- 
bre algreja» éinteiramente alheia ao ensino biblico. Para nosso 
escritor o anjo da Igreja € a mesma «<cautoridade», embora no Apo- 
calipse ndo ha nem sombra de ensino de tal anjo (ou mensageiro) 
ser também pastor ou bispo ou «ministro:. (*) 

O leitor cuidadoso perceberé uma grande semelhanca entre o 
servico atribuido em 1. Pedro 5:1-4 aos ancidos ou presbiteros e o de 
um pastor. Ambos devem «pastorear o rebanho de Deus», ocu- 
pando-se, nado tanto com a apresentacado da verdade (que € o servi- 
co dos ensinadores) como com a sua aplicacdo a vida pratica do 
crente. Mas o farfo por motivos diferentes: os pastéres zelardo o 
rebanho de Deus porque estado expressamente habilitados por Cris- 
to para tal servico, e em todo o lugar que visifarem o seu interesse 
ser4 o bem-estar dos fieis; os anciaos o fardo, mesmo que nao 
sejam especialmente dotados para tal servico, por um sentimento 
de dever local, sendo éles constituidos pelo Espirito Santo «bisposs 
(superintendentes) para apascentarem a Igreja de Deus na sua 
localidade (Atos 20:28). 

Em flagrante contradicado a Efes. 4:11 0 escritor do artigo 
afirma: «Estes titulos, na atualidade, nado significam diferentes 
oficios na Igreja, mas indicam tédas as qualidades que devem pos- 
suir os ministros do Senhor»; embora a Escritura insiste que nao 
Qe eee 
  

(*) O sentido mais compreensivel dos anjos ou mensageiros das igree 
jas 6 que foram irmfos de confianca enviados para visitarem o apdstolo 
no seu ex{lio, e que haviam de ser os portadores das cartas:



sa0 a2 mesma pessoa, retindo: — «uns... c-outros:..e outros. 
e outros...» Evidentemente precisamou3 escolher entre o ensing 
da Palavra de Deus, e a praxe na stuulidade, naz denominacseg 
evangélicas. 

Depois éle acrescenta: «Ao3 ministros da Palavra compete 
a celebracdo das ordenancas cristas, isto 6, o batismo e a Ceia do 
Senhor»...devem ser ministradas unica e exclusivamente por 
ministros regularmente ordenados e reconhecidos pela Igreja»; mas 
n4o cita passagem slguma em comfirmacado dis30, pelo suficiente 
motivo que a Biblia ndo o diz! Parece-nos urna imperdodavel 
leviandade afirmar terminantemente uma regra da qual nem som- 
bra se encontra na Palavra inspirada ! 

E’ por isso que, em v4rio3 lugares, os crentes sao privados 
déstes privilégios por anos inteiros, na falta da visita de um <reve- 
rendo» ministro habilitado para o servico. E, contudo, o escritor 
diz que «deseja obedecer, em todos os detalhes, aos ensinos aposté- 
licos», ao mesmo tempo que afirma uma regra que absolutamente 
nado se encontra em qualquer escrito apostoélico! O ensino biblico, 
que deixa de precisar por quem os dois ritos devem ser praticados, 
éle tem a coragem de chamar «idéia darbista»! 

Falando dos presbiteros, diz que eas suas atribuicd6es funda- 
mentais eram governar a Igreja juntamente com o pastor*, masa 
Biblia nunca, em parte alguma, coloca o presbitero «juntamente 
com o pastor», nem diz que éste tem coisa alguma que fazer no go- 
vérno da igreja! De acdérdo com o mesmo érro diz mais tarde: 
«O pastor nao deve governar sozinho», ignorando que a Biblia 
nunca supde o caso de uma Igreja local com apenas um pastor, e 
nunca apresenta um pastor como cBispo-Presidente»s, nem lhe 
atribui a funcdo de governar! 

Em conclus’o noto que o escritor adota a interpretacdo ro- 
mana de Mat. 18:18: «Nosso Senhor declara que os atos da Izreja 
(*), na terra, sfo confirmados no céu». Este ensino tem sido o 
sustentéculo das matores tiranias ecleslasticas durante os séculcs, 
atribuindo as decisées e atos de homens faliveis uma autoridade 
divina e shsoluta. A sdoc&o do ensino romano pelas denomina- 
cdes protestantes expde-nas 803 mesmos rnales que tém arruinado 
aquela Igreja, destruindo nela a Jiberdade de consciéncia e impedin- 
do o pleno desenvolvimento da vida espiritual dos crentes que se 
submetem ao sistema errado. A diferenca é spenas na sede onde 
reside o poder absoluto. No Romanitsmo a Infabilidade reside no 
Papa; no ensino de nosso escritor ela est4 na Igreja local: isto é, 
  

(*) Em 1. Cor. 5 vemos que a diaciplina deve ser ato da Igreja 
tida e nfo apenas de certos cficiats.



no pastor e presbiteros, os unicos que «governam>» a Igreja inerte. (**) 
Longe de pensarmos que ¢os atos da Igreja (bons, ruins ou indife- 
rentes) sfo confirmados no céu,» é mals prudente entender que s40 
conhecidos ali; e por isso cabe maior responsahilidade nas decisdes 
ecleslasticas. 

A leitura de artigos do caracter désse que acabamos de 
examinar, serve para mostrar-nos como sfio necess&frios cuidado e 
Prudéncia na interpretacfo da Biblia, ndo buscando nela urn apoio 
Pelas idélas e costumes que prevalecem atualmente na cristanda- 

-de, mas lendo-a com o pensamento despreocupado, dispostos a 
submeter-nos inteiramente a sua autoridade absoluta. 

Seu, na defesa da verdade de Deus. 

% % e 

Carta 23 0 Batismo 

S. Manoel do Mutum, Minas 

| ’ 22 — vili — 1922 

Prezado irmdo — 

O irmfo0 X—me mostrou a sua carta do dia 6 déste referente 
8o Batismo, e pediu que eu respondesse. N&do acho proveito em 
muita preocupacfo com qualquer rito, mas nao posso negar-me a 

ajudar em tudo que diz respeito a Palavra de. Deus. 
Na sua carta o irmfo é positivo, nado é verdade? Escreve com 

uma plena conviccfo e certeza que o verdadeiro Batismo sé pode 
ser de imers&o e de adultos crentes. 

E, contudo, convém (antes de entrar mais no assunto) olha- 
lo primeiro de longe, para melhor apreciar a sua importancila. Du- 
rante uns 300 ou 800 anos oscrentes mais instruidos tém estudado 
O assunto de batismo de todos os pontos de vista, com as suas 
Biblias sbertas, e com muita oraclo — e ainda ndo tém podido chegar 
a@um acérdo/! 

Logo, n&o pode ser um assunto tio facil de resolver coma o 
irm4o pensa; e convém sermos sempre multo prudentes em afirmar 
88 nossas conviccées, e muito pacientes com as conviccdes de outros. 

Dirigiu a sua carta ao irm4o X — que, segundo diz na carta, ain- 
da nfo conhece pessoalmente. E’ pena escolher um assunto de contro- 

~(®*) Quando o pastor, «por sua prdépria conta e risco>, tira o nome. 
de alguém do rol dos membros, 6 isso um ato de Igreja, ou apenas de um: 
individuo, feito absolutamente sem precedente biblico? ) ) 
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vérsia para discutir primeiro com um irmdo desconhecido. Melhor 
escrever-lhe de alguma consolacdo que tem achado em Cristo, dq, 
que ocupa-lo com alguma contradic&4o0 que tem achado num rito: 
«Sigamos, pois, as coisas que servem paraa paze para a edificacan 
de uns para com os outros»! (Rom. 14:19). 

A insisténcia em fazer prevalecer um certo parecer sdébre o 
Batismo tem dividido o Cristianismo em seitas; e esta mesma insis- 
téncia entre os crentes que se reunem no Nome do Senhor Je3ug 
produzira o mesmo triste resultado. Logo é evidente a necessidade 
de sermos muito prudentes e muito pacientes. 

Que existe divergéncia de convicc4o0 com respeito 4o Batismo 
é um fato que é evidente a todos. Nem é prov4vel que né6s, crentes 
humildes no interior do Brasil, vamos resolver nurn dia o problema 
que os mais instrufdos tém.discutido por séculos. Mas podemos 
resolver, agora mesmo, nao fazer divisdo sobre éle, e tratar com tdda 
a toleradncia as conviccd6es dcs nossos irmidos. 

A prova que oirmdo oferece que o batismo é s0 de imersao 
é que «Jesus saiu da dgua» (Mat. 3:16). Mas, afinal, isto nao prova 
nada positivamente. Andando de noite, entrei no corrego inespera- 
damente, mas, logo que molhei os pés, saf do cérrego imediatamente. 
Isto nfo quer dizer que me mergulhei no cérrego! 

Em Pentecostes os crentes foram batizados no Espirito Santo, 
mas isso nSo quer dizer que foram mergulhados no Espirito Santo, 
como se Ele fésse um rio ou um poco. Os sinais do Espirito Sunto 
foram as linguas de fogo, repousando sdébre cada um déles, eo 

processo désse batismo era de «derramar sébre» e no «imergir 
em» (veja-se Atos 2:17,18). 

Menciono isto, nao porque acho de importancia ocupar-nos 

com 0 processo do rito, mas para mostrar que nao é tao facil prover 

o mergulno em todos os casos de batismo referidos na Biblia. E de 

maneira alguma convém dividir os crentes s6ébre um assunto tdo 

problemAatico. 

Em Atos 10:47 lemos: «Pode alguém impedir a agua, para que 
nao sejam batizados éstes ..72 Em que sentido haviam de «impedtr 

a dgua» se se tratava de uma imersdo? Se, porém, era caso dé 

alguém trazer 4gua numa bacia, ent&o outro podia «impedir» essa 

égua e proibir o batismo. Se era caso de imers&o, a linguagem 
teria sido «Quem nos hé4 de impedir de irmos a 4gua... ?» 

No primeiro batismo da Bibl{a, quando «todos em Motses 
foram batizados na nuvem e no mar», € certo que nao havia imers4o, 

porque os israelitas andavam de pé enxuto (1. Cor. 10:2 e Exodo 
14:29). Ali também, evidentemente, as criancas foram batizedes



juntamente com seus pails, como provavelmente aconteceu também 
no batismo do carcereiro «e todus 08 8eus>. 

Em todo caso, s%o assuntos em que h4 divergéncia de pare- 
ceres, e ndo convém sermos positivos demais, mas sim long4nimos 
e pacientes. 

Saudacoes no Senhor Jesus. 

9 6 8 

Carta 24 Q Denominacionalismo 

Carangola, Minas 

§9—x—1922 
Meu caro irm§o, 

... Tratei agora de estudar o assunto que o irm4do propos na 
sua carta: O Denominacionalismo—é aprovado de Deus, ou nao é? 

O irm&o pergunta: Permitiria Deus que a Sua Igreja assim se 
dividisse, sendo para o mal ? 

_ Talvez. Que o tem «permitido» 6 um fato. Que @é para o 
mal, havemos de ver. E’? sumamente dificil marcarmos os limites do 
que Deus permitird. Ele «permitiu»y 0 pecado de Adio, a embrin- 
guez de Noé, a desobediéncia de Israel a Sua santa lei, o maicr cri- 
me dos séculos - a morte do Salvador, e, em nossos tempos, a 
apostasia da fé de muitos que professam ser ministros dEle; por 
isso nado é impossivel Ele permitir um mal relativamente menor: a 
divis8o na Sua Igreja. 

Nao devemos, porventura, antes encarar o assunto scb outro 
ponto de vista, e notar que, embora Deus sempre consefue, afina), 
os Seus propésitos, tudo que Ele confia da responsabilidude humana 
tem falhado: Addo na inocéncia, Noé salvo pelo dilivio, Israel sob 
8 Lei, e, »final, a Igreja debaixo da gruca—o homem sempre aquém 
do propésito divino 8 seu respeito ? 

A divisao da Igreja de Deus em vérias denominac6oes indepen- 
dentes é um mal bastante triste porque :— 

1. A divisSo da Igreja nunca é aconselhada nas Escrituras 
Como o remédio divino pelos erros que possam surgir no seu meio. 
Nos tempos apostélicos havia muitos males — de conduta em Co- 
Tinto de doutrina entre os gd4latas, de ambas entre as 7 izrejas da 

sis, mas o remédio nunca @ a divisdo: nunca abandonar a Igreja 
© construir outra denominacéo melhor. 

2 Ainda mais, o denominacionslisino 6 um mal, porque con-



trasta notavelmente com o expresso desejo de Cristo «que todos 
sejam um... para que o mundo creias. Na béca de duas cu trés 
testemunhas téda palavra serA estabelecida. Duas testernunhas 
em confirmac’o das verdades do Evangelho ainda mantém firme 
Oo seu testemunho: a Palavraeo Espirito testificam ainda —e o 
mundo est4 convicto e culpado na sua incredulidade. Ses terceira 
testemunha — a Igreja unida — n&o tivesse falhado, o mundo teria 
sido convertido (Jodo 17:21). 

3. Além disso, o denominacionallismo & um mal porque é ex- 
pressamente proibido na Palavra. Vemos o coméco e a reprovacso 
déle em 1. Cor. 1:12, 13, e all também Iemos o enérgico protesto do 
apdéstolo: «Esté Cristo dividido 7?» 

4. A divisdo da Igreja de Deus em varias denominacdées é um 
mal—um grande mal — porque as suas conseqtiéncias s40 sempre 
funestas. E’ verdade que as vézes apresentam a suposta vantagem 
de emula¢do no trabalho evangélico por conseqiiéncia de duas ou 
mais denominacoées trabalharem no mesmo lugar, mas essa vap- 
tagem é fluséria. O Gnico motivo competente para um aumento de 
servico cristao é um aumento de amor para com o Salvedor, e de 
maneira alguma o é uma emulac4o carnal. Tal emulac4o pode mul- 
to bem resultar em ganhar aderentes para o partido, mas nunca em 
ganhar almas para Cristo. 

Mas a divisfo denominacional 6 um mal: (a) Porque sempre 
diminul o amor fraternal, semeando discérdias e contendas entre 
irm4os que devem estar unidos no mesmo amor. (b) Porque dimi- 
nul o proveito do ministério entre os crentes. Ministério que Deus 
tem dado para a edificac&o da Sua Igreja téda é muitas vézes limi- 
tado a um punhado de crentes; muitas vézes é alugado no interésse 
de uma 86 denominac4o. Ainda mais (c) o ministério as vézes é 
rejeitado, se n&o traz o carimbo do partido. O bern-conhecido 
pregador George Howes, depois de uma seuséncia de 6 anos, tornou 
a visitar o Brasil no ano passado. Juntos pass4mos ume noite na 
*idade de——, e assistimos a uma reunldo dos Metodistas. Fomos 
tratados amigavelmente, mas o servico todo fol dirigido por um 
rrente do lugar, e o Sr. G. H. nem uma palavra fol convidado a di- 
cer. Assim os crentes ali, que bem querlam, sem duvida, ouvir 
uma voz nova, foram privados désse privilégio porque G. H. ndoera 
da sua denominacdo! (°*) 

Passémos uma noite também em~-—e visitémos a congrege- 
"Bo batista. G. H. foi apresentado ao pastor, e éste convidou-o 8 
ocupar quatro minutos em contar slguma coisa (bem pouco, é claro) 

(*) Se estivesse ali um pastor residente, 6 bem provdvel que 0. 
resultado teria sido outro. Mas o encarregado local, provdvelmente, nfo 
linha permins&o de edar a palavra» a um crente que nfo pertencia 4 sua 
denominacho. 
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da obra evangélica em Portugal. Se depois de uma auséncia de 6 
anos, um missionério batista tivesse visitado o lugar, com quanto 
empenho o pestor teria solicitado o seu ministério! Que contraste 
notAével! Como se explica? E’o denominacionalismo que faz isto 
entre os crentes. 

Podem dizer-me: «Se no visitasse as congregacoes denomi- 
nacionais, no teria tais experiéncias desagradd4veis». Ent&o con- 
cordam comigo que o sectarismo é um grande mal se um crente 
sem.partido, para ver-se livre de desagrados, deve ficar no hotel 
entre incrédulos, e n&4o procurar a companhia dos seus irm4os na 
fé, alienados déle pelo denominacionalismo. 

(d) O denominacionalismo tende praticamente a limitar o 
ministério apenas aos dons que existem na denominacgdo. Outro 
pregador visitando o lugar é olhado com uma certa desconfianca. 
Por que vem aqui? Este nao é seu campo! 

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 tém sido desde entdo visitados freqiientemente 
por pregadores do Evangelho, e o nimero de crentes tem crescido. 
Em cada lugar dei o conselho aos crentes de conservarem a obra li- 
vre de qualquer nome de partido. Disse-lhes: «Assim terdo a visita 
de quaisquer pregadores evangélicos — aproveitardo 0 ministério de 
todos — de outra maneira serdo limitados ao mipnistério de uma 86 
denominacgfo». Em Aguada de Cima consentiram, afinal, em cons- 
tituirem-se em igreja metodista, e raras vézes tém visita de outros 
crentes. Em Folharido, até hoje, tém-se conservado sem nome de 

, partido, e continuam a ser visitados por pregadores diversos, prega- 
dores com denominacGées e sem elas. 

(e) O denominacionalismo resulta em anarquia e confus&o, 
Em — temos um trabalho antigo que tem aumentado sempre, d 
agora est4 no ponto de os crentes construifrem uma Casa de Orac&o 
para o seu uso. Ndo existe denominacdo alguma no lugar, nem 
| perto. 

Ali reside uma pessoa que quis ser aceita na igreja local, mas 

? 

“ ' teve que esperar, porque os irm4os de responsabilidade (ancifios) 
; @esconfiaram que éle nem era crente. O colportor — enviado pelo 
~o- Rev. — para visiter os nossos pontos de reuniéo na zona de —, estéve 
Com aste homem, que em pouco tempo quis ser presbiteriano. Para | 
‘o,2 Peaumir a histéria, basta dizer que h& pouco velo o Rev. -— batizar 

. 3..@ (salve engano meu) professar o tal homem. Ni§o é isto anarquia: 
- @ Confusioc? A disciplina da igreja local, com amplo conhecimente 
*</ @® tas0, manda esperar para dar provas de crenca. Um reverendo 
seh Wem Ge longe, ndo faznenhum caso da tgreja local ou suas decisdes, 
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Teria sido possfivel acontecer semelhante coisa nos tempos apostéll- 
cos? Sem duvida convém aso Rev. — ter um ponto de reuni§o no 
melo dos nossos convertidos em—,e mais tarde professar a)guns 
déles no presbiterlanismo, mas que seja para o proveito do Evange- 
lho, duvido multo. Se, porém, o Rev. — nado tivesse denominac&o 
alguma, se éle trabalhasse apenas para Cristo, endo para Cristo e 
um partido, o seu ministério no lugar nao havia de fazer pouco caso 
da isreja local, nem havia de resultar em divisdo e contenda. Por 
isso vejo mais um motivo para considerar o denominacionalismo 
um grande mal no melo evangélico. 

Qual sera 0 efeito déste incidente no espfrito do homem anexo 
agora ao presbiterianismo? Co:n certeza ficuu bem contente de 
achar uma igreja com disciplina mais facil, que nao exige provas 
evidentes de um novo nascimento... Mas tudo {sto é confus&o, e 
tudo-é consequéncia do sectarismo. 

(f) Outra prova que o denominacionalismo é um mal, é ser 
Cle stualmente reprovado por tédas as missdes mais espirituais ¢€ 
adiantadas. A China Inland Mission na China, a Unido Evangé- 
lica Sul Americana com trabslho no Brasil, Argentina e Peru, e as 
Misses entre os Indios absolutamente n4o usam nomes partidérios, 
fazendo dos seus convertidos ap-nas «<crentes» endo «crentese sec- 
tarios». E ha muitas outras missdes hoje nas mesmas condicées. . 

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

(h) O nome do partido ndo pode entrar no céu. E’ uma bagae- 
gem bem pes:da e inconveniente que alguns crentes carregam téda 
a vida, mas que nao podem levar consigy» para a presenca de Deus. 
Estardo todos unidos sem ela ali, e se alargassem desde j4, podiam 
estar todos unidos aqui. : 

5 E’ verdade, como oirm§&o me lembra, que muitos dos gran- 
des servos de Deus, como Spurgeon Moody. Torrey, etc, tém usade 
denominacées, mas creio que Deus Se tem servido déles apesar dis- 
s0 e nao por isso. Se o Dr. Torrey pertence a um partido na Igreja, 
éum mal; mas éle tem uma grande dedicuc4o a obra de Deus, que 
é um bem muito maior que o mal (mas que nem por isso transforma QO 
malem bem). E é de notar que hoje todos os grandes servos de. 
Deus de nomesda no meio evangélico nunca saltentam de modo al- © 
gum a sua denominsc4o. Para tomar 86 dois exemplos; conhe¢co 0 .- 
Henrique Maxwell Wright ha vinte anos; éle pregava mensainen- -: 
te na minha casa em Coimbra, mas até hoje nado sej que denomi-. 
nacdo éle tem — nem desejo saber. Estive com o Dr, Jofo R. Mott: 
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em Lisbos e Coimbra, mas éle neda revelou da sua denominacdég 
Nas grandes Convencées de Keswick, na Inglaterra, reune-se todo 
o ministério de mais valor no pais, mas n3Zo aparece nada de partido. 
Todos s&0 «um em Cristo». 

As vézes comparam-se as denominacSes aos regimentos de 
um exército, todos empenhados na mesma luta. FE’ uma comparacdo 
falsa e enganosa, pois os casos sSo diferentes. A diversidade dos 
regimentos deve a sua origem & suprema autoridade militar; a das 
denominacées a iniciativa dos <soldados». Os regimentos lutam 
de acérdo, de combinac4o, governados por uma s6 vontade_ As de- 
nominacoées trabalham independentemente, cada uma sem importar- 
ge com as outras; e muitas vézes em lugar de combater o inimigo 
pelejam uma com a outra! 

6. Alguns admitem que o denominacionalismo é um mal, mas 
créem que é um mal inevitavel, devido as diferencas de compreen- 
s&0 entre os crentes. Mas esta falta de acérdo foi prevista na 
Palavra, e providenciada (Rom. cap. 14).. O remédio divino nado é 
divis&o da Igreja, mas a tolerancia das conviccdées alheias. Assim, 
das congregac6es que visito, slguns batizam seus filhos e outros 
nfZo. Cada um faz o que faz «para o Senhor» (Rom. 14:6), de acérdo 
com a luz que tem das Escrituras. E recusam dividir a Igreja 
gObre o assunto. 

7. Outros entendem que é preciso uma miss4o0 denominaclo- 
ns) para sngariar fundos para evangelizacéo. Mas no é assim. 
Uma das missdes msis acreditadas de hoje, a China Inland Mission, 
com mais de 1.000 obreiros, nao representa denominacfo alguma, 
nfo pede dinheiro a ninguém, e nao faz coletas. Obtém todos os 
seus recursos mediante a oracSo. Conheco muitos obreiros que, 
como eu, nfo pertencem a miss&o alguma, nfo tém ordenado nem 
ecomités® mem qualquer recurso humano, mas Deus os sustenta. 
Achei-me h& tempos numa reuni&o batista em Vitéria, e alguém 

me estava interrogando: «Como pode sustentar-se sem pertencer 
s slguma missfo ou denominacg4o?= Respondi: <«O caso é facil de 
explicar; tenho um Pal muito rico, e quando preciso, peco a Ele». 

 H& mais ainda que poderia escrever sébre o assunto, mas j4 
me tenho prolongado demats. Preciso concluir. O irmAao é muito 
moco sinda, e pode desconfiar do seu discernimento do assunte. 

-. Por isso convido-o a mostrar esta carta as pessoas mais instrufdas. 
- Néo tenho nenhum receio de ser arguido por minha posic§So de per- 
. tencer unicamente 4 Igreja de Deus, sem usar titulo algum que me 
 possa diferencar dos demais crentes. Tenho a Palavra de Deus 

. tomigo. E sei que quem pretende sustentar uma denominac§o, nfo 
| @ pode fazer com a mesma confienca e conviccho. 
wt Direme-fo, talvez: <Seré tudo debalde. Hé de ser alcunhado 
i; 80m elgum nome, mesmo sem querer?. 
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Isto 6 certo. O mesmo Inimigo que dividiu a Igrej4, natural- 
mente h4 de combater tdda tentativa para reunlao. Especialmente 
éle hA de chamar emais uma seita» qualquer tentativa de ocuper 
o terreno comum da Igreja, onde todos podem estar juntos na mt- 
tua tolerancia das suas conviccdées biblicas. A pena é ver crentes 
sinceros cooperando com éle para manter as divisédes e difamar os 
que protestam contra elas. 

Seu servo, pelo amor de Deus, 

@¢ 8 

Carta 25 Os Presbiteros 

Carangola, Minas 

30—x—1922 

Meu caro irm§&o, 

Ao chegar em Carangola no dia 28, recebi a sua carta de 29 
P.p. com as interessantes apreciacdes dos tratados que enviei ha 
tempos. Estou satisfeito que tenha encontrado néles a verdade, 
pols o €rro n&o é vantajoso para ninguém, e n3o quero fazer propa- 
ganda de coisa alguma que nfo seja a verdade biblica. 

Também alegro-me em saber que o irmdo esta acompanhando 
éstes estudos com muita orac4o e sem confiar na sua prépria inte 
Ugéncia. Sermos guiados por Deus é uma realidade da experiéncia 
cristd, uma vez que somos humildes e dependentes. 

A acSo do Espfrito Santo na Igreja é uma preciosa realidade, 
da qual podemos ter experiéncia constante, se Ele nado fér «<apage 
do» por regras e ordens humanas. Comparo a operacdo do Espirite 
Santo na Igreja com o trabalho do condutor duma banda de musics. 
O condutor 6 a pessoa que n&o se ouve nem se vé (a n&o ser 8s 
costas) mas 6 a pessoa que dirige tudo. Tédaa harmonia deve & 
sua «jnspirecdo» a éle. 

Assim @ a ac&So do Espirito Santo na Igreja, marcando 0 com 
passo, epontando os «instrumentos» que devem entrar em acfo (co- 
mo o condutor pode os indicar de vez em quando com a sua batuta) 
dando a um a palevra da cléncia e a outro a pslavra da sabedoria (1. 
Cor. 12:8), a um, acdes de gracas ou louvores, a outro, um hino de 
adorscéo, e tudo de acédrdo com a toada espiritual que Ele quer 
inspirer para a gloria de Deus. 

Conversando uma vez com um missionério a éste respeito, éle. e 
disse-me: «Eu gostaria de assistir a uma das suas reunides, ¢ e ver ro



como tudo isto funciona», Respondi: «Desde j4 vou-lhe dizer o que 
hé de ver. Se a companhia de crentes estiver espiritual, h4& de 
vera coisa mais linda que se pode presenciar. HA de ver como 
que um coro celestial, entoando os louvores de Deus; um secerdé- 
cio santo exercendo o seu ministério. Ma a@ companhia de 
crentes estiver em estado carnal, ent’o h4& de ver ums confus3o 
completa. Porém, em qualquer caso, h4 de ver a realidade ; h/4 
de conhecer a verdadeira altura espiritual daquela igreja: uma coisa 
que fica oculta no meio protestante como no Romanismo — escondi- 
da atr4s de um ritual artificial, que n4o permite transparecer o ver- 
dadeiro estado espiritual dos adoradores » 

Crejo que ter4 recebido ja a minha ultima carta, em resposta A 
sua, sdbre o denominactonalismo. Por isso ndo preciso acrescentar 
nada mais a €sse respeito. Tratarei agora de estudar as suas obser- 
vacdoes referentes aos presbiteros e diaconos. 

Mas primeiro noto a conveniéncia de diferencar entre éles, 
sem pensar que as mesmas regras sdo aplicaveis a ambos os cficios. 

Os presbiteros s40 governadores sempre, e, 48 vézes, pregado- 
res também (1. Tim. 5:17). Os di4dconos s40 servos, como a prépria 
palavra significa. Se n&o me engano, a palavra grega diakonos é 
traduzida 20 vézes «ministro», 7 vézes «servo» e 3 vézes «diaconos. 
Teria sido mais conveniente empregar a palavra servo essas trés 
vézes também. A escolha dos nossos servos é um princ{pio biblico; 
a escolha dos nossos governsdores é de acérdo com a democrascia 
moderna, mas creio que nao combina com os principios biblicos. Na 
Escritura, todofo poder vem de cima, de um poder superior. Nunca 
vem do povo. As ovelhas nunca escolhem o seu pastor. 

Ein nenhum caso biblico podemos ler de os presbiteros se- 
rem eleitos pelas Igrejas. Sdo sempre escolhidos pelos apéstolos ou 

- geus delegados — por um poder superior. E, pois, um érro bastan- 

ris te Toei local referente he pessoas que éle devia estabelecer como pres- 
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te grave estabelecer, como caracteristica essencial de uma denomi- 
nacdo, a regra de fazer sempre uma colsa que na {igreja primitiva 
nunca se féz: eleger os presbiteros por voto da Igreja. Peco que o 
irmfo note com muito cuidado que a unica tradugéo portuguésa 
correta de Atos 14:23 é a de Figueiredo: «Tendo-lhes ordenado em 
cada igreja seus presbiteros». Isto é facil de verificar, comparado 
‘com o original. Se competia a Igreja local eleger os seus presbi- 

. eros, nfo era preciso deixar Tito em Creta para o fazer. (a) 
; O fato 6 que a Palavra nado revela nada sdébre a maceira de 

. berpetuar o oficio de presbitero, embora descreve minuciosamente 
e as as qualificacdes désses oficiais. 
  

(a) Contudo acho muito provdvel o apéetolo consultar o parecer 
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Escrevi, h& peuco, para ume revista ingléso, um artigo 56. 
bre Os Silénctos das Escrituras, e désse artigo traduzo um pouco 
para o irm4u ler: «Ainda mais, achamos que e Biblia mantém silén. 
clo sébre como o oficio de presbitero havia de ser continuado nag 
Igrejas. Lemos, é verdade, de ancidos instelados por autoridade a. 
postdlica, imediata ou delegada, mas, como o oficio havia de ser con. 
tinuado durante os séculos, a Biblia nfo diz. Esta notavel omiss4o, 
é verdade, tem sido reparada habilmente por humana inteligéncia e 
ingenuidade — t4o habilmente que muitos crentes nem sabem que 
éuma reparacso Mas squi outra vez, infelizmente, os concertos 
oferecidos 4 Obra Divina s4o vérios, e para aceiter um déles temog 
que rejeitsr os outros; e nenhum déles traz a garantia de cassim 

diz o Senhors. 

«Mas como é inostrutivo procurar saber a lic&o déste siléncio 
da Escritura! Por que nao existe nenhuma provisado para uma auto- 
rizada continuacdo do govérno na Igreja, tao necessario sempre? 

«Vérios intereesantes motivos podem sugerir se. Por exem- 
plo: podia ser quase desnecessério. Nos primeiros dias, quando as 
Igrejas aumentavam extraordinariamente, podia ter precisado dis- 
cernimento apostdlico para declarar quais eram os homens de péso 
e ssbedoria, aptos para o govérno. Mas, passados anos, a prépria 
experiéncia havia de os mostrar, sem qualquer palavra spostodlica. 
Ent4o o novo convertido, depois de freqtientar por umas semanas 
as reunides da Igreja, n4o teria nenhuma dificuldade em saber quais 
eram o3 ancidos a quem éle devia submeter-se, que estavam ¢sé6-- 
bre €le no Senhor» e o «admoestavam», os quails éle devia estimar 
muito em amor por causa da sua obra. 

«Quando alguma coisa est& fora dos eixos, quando se neces- 
sita de pledoso cuidado ou conselho, os crentes do lugar sabem 
perfeitamente bem quais irm3os ajudar&o para a paz e a harmonia, 
mcsmo sem uma ordenac4o apostélica ou qualquer <eleicdo». Dois 
irmdos nado falavam um com o outro, e era necessério ajunta-los 
para promover umareconciliscd4o. Imediatamente foram menciona- 
dos os nomes de alguns irm&os que podiam ajudar, e que deviam 
ser chamados para a reunido. Muitos outros nem eram menciona- 
dos, e se tivessem sido referidos nao teriam sido reconhecidos como 
eptos para o servico. As qualificacdes de um ancido s&o tao plena- 
mente detalhadas na Pelavra que ninguém que carece delas preciss 
introduzir-se no govérno da Igreja, embora as vézes, quando tudo 
€ decadente, elguém talvez precise prester o servico sem sef 
plenamente qualificado. 

«eTambém ésse siléncio bem pode ser porque a decadéncia da 
Igreja fot prevista. No Judafsmo vemos como 0 caso se del em ex- 
periéncia real: homens ocupando uma posic&o oficial muito depois 
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cap. 34, ete. Quando acompanhanios a Igreja através da histéria, 
podemos bem dar gracas a Deus que ndo existe nela nenhuma clas- 
se oficial, A qual os muitos devem submeter-se por rnotivo da sua 
posicggo. A exortacio de 1. Tess. 5:12 nos parece muito adequada 
& condic&So da Igreja em té6das as etapas da sua histéria: «Cunhecer 
bem aquéles que trabalham entre vés, sédbre vds presidem e vos 
admoestam, e pre24-los muito em amor por causa do seu trabalho». 
Isto € sempre possivel fazer, e sempre vantajoso. 

Na sua carta oirm&Soescreve: «S. Paulo manda a Timéteoe 
a Tito que clejam ancidos, efsla dos deveres déstes e dos dia- 
conos (J. Tim. 3:1-13; 5:17; Tito 1:5-9). Como podemos dizer que 
@ste uso n4o deve perpetuar?» 

E justamente aqui que espero que o irm3%o nao me compre- 
enda mel. Creio que o uso, o servico dos ancidos, como também 
dos pastéres, continuar4 sempre, onde oscrentes rogam a Deus que 
assim seja. Eo préstimo dos di4conos também, embora igooramos 
qual era o servico déles. Os sete elegidos para servirem as mesas, 
salvo engano meu, ndo foram chamados diaéconos, embora seu ser- 
vico podia muito bem ter sido isso mesmo. Que o servico continue, 

é biblico. Que seja por meio de uma eleicdo da parte da Igreja ndo 

é de maneira alguma biblico; e se insistimos que ha de ser assim 

entre nés, impomos sébre a Igreja uma coisa que nao podemos 

prover pelas Escrituras, e que por isso n&o pode obrigar a consci- 

éncia de todo crente. 

Precisamos recusar, absolutamente, acrescentar coisa alguma 

a Palavra de Deus, e sim aprender pelos seus siléncios tanto como 
pelas suas efirmacdes mais positivas. Cada denominac¢do, no seu 

Livro de Ordem ou de disciplina, acrescenta alguma coisa a Pala- 

vra inspirada, querendo determinar o que na Biblia ndo esta deter- 

minado. E cada denominacdo o faz diferentemente, e nenhuma 

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

critura assim manda». O resultado é a divisfo da Igreja de Deus. 

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

' bila ao seu modo, é que os protestantes tém se dividido em tantas 

seitas». Respondi: «As divisdes na Igreja nao sao de modo algum 

- @ resultado de qualquer coisa que os crentes tém achado nas suas 
*. Biblias, mas daquilo que, nio achando na Palavra de Deus, éles 

: thm tentado suprir, cada grupo a seu modo». 

“
 

22° 8 esta divis80, no seu pleno desenvolvimento, é manifesta 
».: faofe. Cada denominec&o procura elaborar um sistema de govérno 
“-: Que possa prescindir dos crentes que néo pertencem a mesma ir- 
* @Mandade.. Os outros ficam por fora — & parte — esquecidos. O 
." @eutrério deve sempre sero caso. Devemos sentir que n4o pode- 
* . 008 de modo sigum prescindir dos outros membros do Corpo; que 
fen Ses somos sempre aleijados; que nfo nos convém qualquer 
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sistema em que nfo facam parte. Por isso n3o queremos de ma- 
neira alguma elaborar um sistema de govérno que nao conte com 
todos os crentes da localidade; ou se, por qualquer. motivo, ndo 
podemos nos reunir com todos éles, ou éles n8o querem reunir-se co- 
nosco, nfo vamos tentar formar outras Igrejas completas sem éles; 
vamos spenas reunir-nos no terreno comum aonde todos éles 
pertencem, e contar que, mesmo assim aleijados ou incompletos, 
Deus nos abencoar4é enquanto esperamos a volta dos outros crentes 
para o mesmo tegreno. 

Por isso, antes de procurar descobrir os oficlais da Igreja, 
devemos primeiro perguntar: Onde estd algreja? Seelaesta divi- 
dida — quase destruida — €é excusado procurar os seus Oficiais. 
Contudo, Deus é misericordioso, e apesar de téda a ruina Ele pode 
proporcionar a Seu povo o ministério ou govérno gue necessita. 
Mas pensar em ver, nestes dias de decadéncia, téda a perfeicdo de 
ordem que hbavia no princfplio, seria ignorar o mal e ndo reconhecer 
quanto a Igreja se tem afastado da sua primitiva perfeicao. Nao 
posso estranhar a fraqueza que velo em multas das nossas reunides. 
O irmao que devia ser nosso ensinador 6, talvez, contratado 
como ministro de uma denominacio vizinha. Outro, que deve nos 
prestar servicos de didcono, 6 ecédnomo de uma seita. Quando ndo 
sentimos mais a falta déles, seremos t4o sectA4rios como éles o s4o! 

Perguntam-me: «Haver4 slgum mal em a Igreja escolher os 
presbiteros?» Sim. O mal est4 ai: em fazer qualquer coisa que a 
Biblia nao ensina fazer, porque nao se pode insistir na consciéncia 
de todo crente acompanhar isso. Alguns concordaréo, outros 
néo. Cada método de escolher sera apenas o sistema de uma par- 
te, de uma secc4o ou seita na Igreja—n4&o ser4 o dever e a obrigacio 
de todo crente sincero acompanhar tal sistema. Em uma palavra, 
téda regra entre os crentes que nao é claramente biblica, que ndo é 
expressamente ensinada nas Escrituras, constitut um terreno sectdrio, 
que 16 ALGUNS podem ocupar, em contraste com o terreno comum 
da Igreja de Deus, em que cabem TODOS os crentes, quaisquer que 
sejam as suas conviccées. 

O mais que uma igreja locel pode fazer hoje é reconhecer os 
presbiteros que Deus tem preparado e escojhido. 

E, egora vejo que devo acrescentar algumas palavras sébre o 
ministério. Mas logo ao coméco preciso dizer que a distinc4o entre 
clero e leigo, usada no Romanismo e também entre tédas as deno- 
minscdses evangélicas, absolutamente n&o se encontra na Palavra 
de Deus onde ela trata do ministério entre og crentes. Uma classe 

“mtalsterial na Igreja Evangélica é uma invetigSo humans e nfo o 
@usino do Novo Testamento. O titulo «Reverendo»,. uma invencfio



da Igreja Romana, podia muito bem ter ficado com ela, e nao ter 

sido transferido para o Protestantismo. 

Em Efésios cap. 4 lemos dos dons especiais dados para o mi- 
pistério, «para o aperfetcoamento dos santos, para o trabalho do 
ministério, para a edificacdo do Corpo de Cristo», e também lemos 
daquilo que efédas as juntas subministram» para a edificacdo da 
Igreja em amor. E em 1. Pedro 2.5 vemos que a Igreja téda é con- 
templada como um esacerdoécio santo» para oferecer sacrificios 
espirituais, os quais, segundo Heb. 13:15, sdo «sacrifictos de louvor, 
isto é, o fruto dos ldbios que confessam o seu nome». 

Assim vemos que o ministério nfo é o direito exclusivo de 
ume classe privilegiada, mas, em alguma medida, compete a todos. 
Pena é que muitos crentes se consideram Imprestéveis e nado procu- 
rem desenvolver o dom que tém, e também que o sistema de mi- 
nistério reconhecido entre tédas as denominacdes tende a eapagar 
o Espirito» em qualquer irm&o que nao é «formado», considerando 
a sua intrus&o no ministério como uma Iinterrupc4o imperdoavel. 

Uma colsa que é raras vézes reconhecida nos meios evangé- 
licos € que muitos bons ministros da Palavra ndo tém a capacidade 
espiritual para dedicar todo o seu tempo ao ministério, mas que po- 
dem prestar excelente servico, sem serem pesados a Igreja, dando 
ao ministério. seu tempo desocupado. Nesta zona de Carangola 
conheco vérios irm&os que podem, uma vez na semana, pregar com 
muita aceitacio, mas se tentassem pregar todos os dias ficariam 

~ esgotados em pouco tempo. 

A aprovac&o dos ancidos da Igreja, a sua cooperac4o, as suas 
‘oracdes, com ou sem aimposic&o das mdos, s4o0 coisas muito apre- 
ciAveis, mas o servo de Deus pode obedecer ao seu Senhor na obra 

.: do ministério ainda que tenha, por motivos suficientes, de prescindir 
-. de tédas elas. Na passagem claéssica que trata por extenso do mi- 
-« Bistério na igreja — 1. Cor. cap. 14 — a imposicao das m&os nem é 
4h, Feferida ; : por isso nfo podemos entender que seja Indispens4vel, 

Lembro-me de. como, quando tive apenenas 20 anos de idade, 
ey “estando na casa de um grande servo de Deus, cujos livros sA0 conhe- 
.* @idos em téda parte onde a lingua Inglésa 6 lida, disse-lhe que tinha 
~~, Resolvido dedicar a minha vida ao servico do Evangelho na América 

aed Sul, e éle colocou as m§os sébre a minha cabeca e invocou a 
: So divina sébre o meu servico. Masnem por isso quis chamar-. 
Me Reverendo!. 

A ee S fe ; 

a Com a emor fraternal, 6 eeu u afelgoado irmfio em Cristo, 
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Carta 26 0 Ministério 

Carangola, Minas 

6-1-1923 

Meu querido irmdo, 

Recebi ontem as suas longs cartas III e IV e li-as com mui- 

to interésse. Estou vendo que o irm4o tem um sinceru desejo e pro- 
pésito de pér a sua vida de acdrdo com a vontade divina, e creio 
que Deus o abencoara ricamente nisso. 

Cito da sua carta: «Alguém, porém, sdébre éste ponto de mi- 
nistério, dir4: (1) Que Cristo escolheu doze apéstolos ; enviou muis 
tarde outros 70; citara Atos 13:5 («Joao por ministro»), etc., como 
prova do ministério. (2) Citaraé 1 Cor. 14:40 para provar que, para 
haver «ordem e decéncia», é necessério haver um «ministério», pois, 
doutra maneira «ninguém se entenderia, todo o mundo batizaria as 
tortas e as direitas», etc (3) Sdo Paulo, em suas epistolas, revela 
uma certa autoridade que evidentemente o destacava dos demais 
crentes a quem éle escrevia. Quais as melhores respostas que pode- 
remos dar a estas objec5es 7?» 

As melhores respostas, nado sei quais sdo. Vou apenas dar as 
minhas, pedindo ao mesmo tempo a direc4o divina para n&o dizer 
nada errado. 

(1) O ministério da Igreja é uma preciosa realidade, e 6 dado 
e garantido por Cristo ascendido (Ef. 4:11). O verdadeiro ponto 
de divergéncia é se ésse ministério necessita de alguma autorizacdo 
humana para poder funcionar. Cada denominacao afirma que sim. 
Na Biblia leio: «Cada um de v6és, segundo o dom que recebeu, comu- 
nicando-o aos outros, como bons despenseiros das vdrias gracas de 
Deus. Se alguém fala. fale como oréculos de Deus...» Ena&o vejo 
em parte alguma qualquer palavra que me afirme ser necess4ria 
uma «ord2nac30» humana para eu poder exercitar um dom divina- 
mente comunicado. 

Atos 13:5, «Jodo por ministro», pouco ou nada se refere ao a&- 
sunto. Certamente nado quer dizer que os dois apéstolos tinham a 
Jo%o para lhes pregar 0u evangelizar. A palavra traduzida «ministro» 
significa primitivamente «remador subordinado», e é melhor tradu- 
zida ajudunte. como na Versdo Brasileira. E provavel que Jodo 
engrsxava as botinas OU Carregava a mala; mas o estudo de Jodo 
Marcos, em tudo que @ Piblia revela déle, 6 interessant{ssimo, por 
mostrar-nos como uM 6Ervo inutil, mais tarde, depuis de longa 
meditacéo no perfeito servico de Cristo, chegou a ser uM servo 
proveitoso. Mas isso fica para outra ocasifo. 

(2) «Para haver decéncia e ordem, é necessério haver um mi- 
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nistérios. Talvez, ras nem por isso precisa ger um ministério hu- 

manamente abonado. O pensumento geral @ ser o ministério na 
Igreja como um disco branco e luminoso no centro docirculo pretoe 
escuro do corpo leigo. E o disco luminoso que derrama a luz da 
verdade sobre o circulo escuro, que nada derrama mas apenas recebe. 
Eu desejo oferecer outra figura mais adequada. Pensoem um pon- 
to luminoso no melo do circulo, e é3se ponto é Cristo. Désse pon- 
to luminoso o brilho em redor vai diminuindo sempre tanto mais dis- 
tante esteja dv Centro, sté chegar 4 extrema circunferéncia, onde 
nfo ha brilho nenhum. Mas nao existe nenhuma linha diviséria 
para podermos marcar quem pertence ao ministério e quem n4o 
pertence. Em uma daz nozsas reunides para obreiros nesta zona 
insist! com os irmfos que embora podemos conhecer obreiros — ou 
muitos déles—n&o podemos dizer a ninguém: «Tundo és obreiros, 
porque cada um pode prestar algum servico, ainda que seja peque- 
no. 

«Decéncia e ordem» sera apenas zquilo que o Espirito de Deus 
faz. Se alguém entrasse na minha casa e comecasse a arrumar tudo 
a gosto déle e mudar o lugar de téda a mobilise, etc..., dizendo que 
viera «pdr tudo em ordem», eu havia de dizer que em lugar de or- 
dem éle tinha feito desordem, porque aquild nfo seria 9 ordem que 
eu quero. E assim na casa de Deus: a tnica verdadeira «ordems é 
aquilo que Deus faz pelo Seu Espfrito. 

(3) «S. Paulo revela uma certa autoridade...» Sim, e muita. 
Era a autoridade spostdélica, 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 transmiss&o se vé 
na Biblia. . 

Pode, entdo, perguntar-me: sendo assim, n3o h4 autoridade 
alguma na Igreja hoje? § responderej: Sim, h4 muita, mas é auto- 
ridade moral: quer dizer, nasce do proprio valor do individuo e nao 
do lugar de destaque que é@le ocupa. Oimperador da Alemanha, 
Guilherme, tinha muita autoridade durante longos anos devido ao 
lugar que ocupuva como soberano. Mas hoje, que nao mais ocupa 
O lugar, éle n4o tem valor algum para dirigir og destinos da Europa, 
Dorque em si é pessoa de pouca capacidade e de pouco valor moral. 

H4 anos perguntei a um irmdo na Inglaterra quais 840 os irmaos 
que governam nas igrejas, e éle respondeu que s4o aquéles que por 
bua evidente espiritualidade mostram que andam perto de Deus, e 
COnvencem os outros que éles sabem melhor como se deve proceder 
€m quaisquer circunstdncias. Alguns me dirdo: «Justamente, e 
€sses tais devem ser elegidos presbiteros»; ao qual teria que res- 
Ponder que pelo seu bom servico hdo de ser reconhecidos pr todos 
“Omo «ancidos», no caso de também terem téddas es qualificagdes 
biblicag. 

y 
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| Passo agora a estudar mais algumas perguntas sua3: (1) «Pre- 
judicaria a manifestacdo do Espfrito Santo o ser a reunido presidida 
por uma pessoa que desse a todos a liberdade de falar?» 

E possivel que exista na Biblia a idéia de presidir, no verbo 
proistemi (empregado em Rom. 128; 1 Tes. 5:12; 1 Tim. 3:4,5,12 e 5: 
17 e Tito 3:8), traduzido tambéin gudar e tomar a dianteira. Mas na 
passagem classica sObre o minist¢rio em acdo (1. Cor. 12 e 14) nao ha 
a menor alusdo a qualquer presidente na Ifreja, a nao ser o 
Espfrito Santo, que «reparte a cada um como Ele quer». Por isso 
creio que seria dificil «biblicamente» escolher ou apontar um presi- 
dente da Igreja, permanente ou provis6riv, para dirigir o culto, em- 
bora, na pratica, os irmaos mais instruidos as vézes tomarao uma 
certa direcdo dos servicos ou mesmo de uma reunjao. Oservico de 
‘presidir»s tem mais cabimento numa reunido de negocios da Igreja. 

(2) «<Os “profetas” devem esperar que o Espirito Santo lhes 
revele alguma coisa s6 na reunido? Nao podiam de antem&o me- 
ditar e estudar um ponto em que desejassem falar? N&do devemos 
entrar com a nossa parte?» 

Todos devem preparar-se para a reunlao, e o8 que se ocupam. 
com o ministério devem lembrar-se que Deus talvez Se sirva do seu 
préstimo, e nfo sdo proibidos de procurar saber com antecedéncia 
em que sentido poderdo ser titeis. Mas, tratando-se de uma reuniao: 
da Igreja em que o ensino ou direc&o do Espirito 86 pode ser co- 
nhecida na ocasido, também o ministério de acérdo com ésse ensino 
pode ser conhecido sOmente ao mesmo tempo. Assim as vézes 
acontece que um servo de Deus vai a Igreja pensando que deva falar 
de.um assunto, e ali descobre que a direcdo do Espirito. é diferente,. 
e le fala de outro assunto. 

Mas aqui, para evitar mal-entendidos, preciso discriminar 
entre uma reunido da Igreja e um servico individual como de evan- 
gelizar ou.ensinar. E na Igreja que «o Espfrito reparte particular- 
mente a cada um como Ele quer», mas se um pregador do Evangelho 
convida ouvintes, ou se éle é convidado pelos crentes a pregar, éle 
nado espera que qualquer outro fale em vez déle. O mesmo pode 
dar-se com um ensinador; mas também pode dar-se ocaso do ens!- 
nador ser levado a apresentar a verdade de Deus em alguma reunlao 
da Igreja. O evangelista nunca evangeliza a Igreja mas aos des- 
crentes, embora éle possa ser convidado a servir-se do mesmo salao 
em que a Igreja costuma reunir-se. Tendo crentes e descrentes 
reunidos ao mesmo tempo, o pregador pode dirigir-se a ambos, mas 
sempre como prestando um servico individual. 

Acho interessante as suas impressdes da visita aos irm§&os 
reunidos a4 Rua —. Vejo que n4o encontrou tudo quanto esperava, 
que pode ser explicado.por varias maneiras. Diz: «Falou unicae 
mente um irm&o sdébre algum assunto biblico; um outro tocou num 
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assunto pessoal; os outros limitaram-se a orar @ a Mander cantar 
hinos. Poucos «profetas», pois, falaram, parecendo-me a reunizo 
um tanto vazia, de pouco conforto espiritual.» 

Primeiro eu havia de perguntar que e€ que espera ver, no cago 
de encontrar um «sacerdocio espiritual» reunido e em aca&o ? 

Eu diria: «Estes crentes est4o aqui para dar, e nao tanto para 
receber». Uma vez na cidade de Sao Paulo, perguntei a um crente: 
<O irmao pode dirigir-me a qualquer grupo de crentes nesta cidade 
que se reune para adorar a Deus em espirito e verdade?» fle me 
respondeu que nao: que os crentes se reunem para ouvir sermOes, 
para a Escola Dominical, para a oracdo, mas precisamente para ado- 
rar a Deus — para ésse fim nao se reunem. 

Entao respondi que apenas procurava o que Deus também 
procura, e numa cidade tao vasta como S&o Paulo, com crentes t&o 
antigos morando ali, pareciasme sumamente triste que Deus procu- 
rasse debalde. | 

Assim, quando num domingo de manh& vou aRua——, nado 
vou primeiramente como desejode receber edificacao ou eusino. 
Vou desejoso de ajudar em dar a Deus o que Ele procura: a adoracdo 
de um povo que aprecia a Sua gracarevelada em Cristo. 

Tenho conhecido casos em que a Escritura nado se abre: uma 
corrente de adoracao e louvores desde 0 coméco ao fim. Mas geral- 
mente a Palavra é€ lida — talvez sem comentario — para gular as 
nossas almas as coisas divinas. E € sempre possivel que haja (geral- 
mente mais ao fim) algum ensino ou exortacdo, no caso de estar 
presente algum irm4o dotado para isso. 

E isto me traz a mais um ponto: Para adorar a Deus, nado é 
preciso dom algum: mas péra ministrar a Palavra aos homens é 
necess4rio haver dom. Eno pequeno punhado de crentes que se 
reune a Rua ——, quase nado ha ninguém dotado para o ensino. 
Assim havemos de sentir praticamente como é ruim ser a Igreja 
divida em fracgde3. Os ‘dons que devem nos edificar s30 chamados 
para servir alguma denominacdo vizinha, e o resultado é o enfra- 
quecimento geral. 

O irm4o pouco sentiu ou percebeua influencia do Espirito. 
N&o me admiro nada. A direc&o, a presidéncia do Espirito Santo 
de Deus no meio do Seu povo reunido qual sacerdoécio santo, para 
entoar os Seus lovores, € uma maravilha, uma sublimidade tdo 
excelente que nem sempre se realiza. Muitas vézes o que mais se 
manifesta é a nossa fraqueza ou a nossa carnalidade do que o poder 
de Deus no nosso meio. Mas ao menos podemos dar gracas a Deus: 
quando néio hé qualquer regulamento humano que protba ao Espirito 
Santo a servir-Se de quem Ele quer no servico de adorarcao. 

Como j& disse numa carta anterior, se os crentes reunidos 
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fdssem perfeitos, havia de ver uma perfeigao de ministério egpiri- 

tual, mas visto que 0 Ndo s40, 0 que pode haver 6 apenas 0 culto 
que éles sdo capazes de prestar: uma coisa pequena e fria, talvez, 
mas real. Quando alguém compra fazendas brancas, nio prefere os 

panos fantasiados, Com foma e outros preparos que dao um aspecto 

de o material valer muito mais do que a realidade: querem antes a 

coisa real, ainda que seja de pior aparéncia, porque qualquer 

fazenda, por ordinaria que seja, para alguma coisa presta. 
Quando eu era interno num colégio na Inglaterra, no fim do 

ano tivemos que escrever uma carta a nossos pais, ditada pelo 

professor participando o dia de terminarmos as aulas, etc. Era uma 
carta muito bem redigida e corrigida e bonita, e no mesmo envelope 

fomos permitidos meter outra nossa em que nos express&amos ao 

nosso modo — sem duvida uma coisa muito mais toscae feia, 

mais GENUINA; enidotenho dtvida alguma qual das cartas era 

mais apreciada pelos pais. 

Assim é que contemplo a adoracgdo que se oferece a Deus; no 
Romanismo é um coisa vistosa, magnifica, mas interamente falsa: 
néo expressa de modo algum a verdadeira atitude espiritual dos 

«adoradores». Nas denominacées protestantes ¢€ o melhor que um 

clero bem educado pode apresentar, mas também apenas serve para 

ocultar e nao expressar os sentimentos dos crentes e«leigos». Podem 

ser carnais, mundanos, contenciosos: tudo fica cuidadosamente 

oculto pela boa «ordem do culto». Mas creio que Deus esté nos 

dizendo: «Eu quero uma adoracdo real, ainda que menos bonita 

e muito fraca, porque sOmente o que é verdadeiro presta». 

Tenho observado que as coisas melhores, mais facilmente se 

estragam. O leite, por exemplo, qualquer contaminacao alterae 

estraga, mas 0 alcatrdo (uma substancia grossa e bruta) dificilmente 

se estraga. Assim n&o estranho que.uma ordem de culto que é de 

Deus facilmente se estrague pela minima intrusdo da carne. 

O pequeno grupo que se reune na Rua — tem tido uma 
-histéria muito acidentada. Durante muitos anos sujeito aos ensinos 
errados do falecido —, tem custado ver-se livre da sua influéncia 
perniciosa. Durante os tltimos anos tem progredido no conheci- 
mento da verdade e em graca espiritual, e os crentes tém convivido 
em paz e harmonia; mas a perfeic&o ainda esta longe... 

E assim também em outros lugares. As vézs se manifesta 
bastante fraqueza, as vézes muita ignor4ncia, mas as vézes sente-se 
o poder do Espirito. O atual esta sempre muito aquém do ideal. 
Para explicar as faltas evidentes, muitas vézes basta cada um 
examinar o préprio corac&o e perguntar: «Estou eu téo chegado a 
Deus, tio isento de carnalidade, que o Espirito Santo de Deus possa 
servir-Se de mim ?» 
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Tenho observado que toda a bem-elaborada “ordem do culto» 

pode ser considerad; como apenas um expediente para remediar 

uma falta de espiritualidade. Um irméo, por falta de espiritualidade, 

pode-mandar cantar um hino impréprio. Por Isso, determinou-se 

que s6 o pastor escolherA hinos. Outro pode ler mal e explicar 

pior a Escritura, pela mesma falta de espiritualidade; por 1Sso é so 

o pastor bem educado e instruido que é permitido ler e explicar. 

Outro, nfo sendo espiritual, seria capaz de orar inconvenientemente, 

por isso o pastor é o unico que pode mandar orar as pessoas que éle 

julgar competentes. Assim a espiritualidade dos assistentes (com 

que menos se pode contar) se torna quase desnecessaria para a boa 
«ordem do culto». No Romanismo a ordem do culto continua com 
a mesma perfeicS0, ainda que todos sejam descrentes. No sistema 
biblico, detalhado em 1. Cor. 12 e 14, a espirifualidade é absoluta- 
mente indispens4vel. Sem ela n&éo haverd ordem alguma, e é 
precisamente esta circunstancia que mostra a perfeicdo daquilo que 
é divino. Segundo a constituicdo da Igreja de Deus e a divina ordem 
de servico no seu meio, onde nado ha muita espiritualidade a coisa 
nado ira muito bem, e onde n&o ha nenhuma, a coisa tera que findar. 
E acrescenta-se ainda mais esta circunstancia: que a ordem do 
culto biblica revela imediatamente o grau de espiritualidade dos 
adoradores, enquanto o sistema humano, inventado pelas varias 
denominacoes, oculta fraquezas e carnalidades sem as corrigir. 

Passo agora a pensar nas suas observacoes sébre o Domingo, 
e desde ja preciso pedir a mais cuidadosa discriminacdo entre o 
Domingo eo Sabado. O costume, inteiramente sem base biblica, 
de transferir os mandamentos dados por Deus com referéncia ao- 
Saébado, para o Domingo, tem imensamente fortalecido a propaganda 
sabatista, e tem feito muita confusdo entre os crentes evangélicos. 

A guarda do Domingo pelos crentes em Cristo nZo pode de 
maneira alguma achar a sua razao de ser no fato de Deus ter 
mandado aos judeus a guarda do Sdbado. O motivo por que o 
Cristianismo guarda o Domingo é por ser éle o dia da ressurreic4o 
de Cristo; e quatro vézes no Nove Testamento achamos os crentes 
reunidos nesse dia. 

Nem, tampouco, poderei por um momento admitir que o 4°. 
mandamento pertence a lei moral. A guarda de um dia nao tem 
nada com a moralidade. Quando um pag§o rouba ou mata, posso 
arguir a sua consciéncia natural de ter pecado, mas como posso 
convencé-lo de ter pecado por ter trabalhado no Sabado ? Evidente- 
mente é uma observacido religiosa e nfo moral,’ por isso pertence a 
lei cerimonial e nfo a moral (se nos é permitido dividir a Lei 
assim). 

Posso perfeitamente compreender o seu sentimento em ouvir 
de um crente, que assistiu 4a reuniZo de Domingo de manhé, ir a. 
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tarde trabalhar no seu oficio. Vor miuha parte espero que nunca 
farei semelhante coisa, mas talvéz fésse 0 mesmo crente que falou 
comigo h& tempos: «Estou carregado de dividas. A Biblia me 

proibe dever mas nao me proibe trabalhar no Domingo. Por {sso 

sinto»me obrigado a ganhar para pagar as minhas dividas, mesmo 
que importe trabalhar no Domingo.» E sei que ésse irméo o f€z, 
n&o por vontade, nem por gésto, mas simplesmente porque achou 
gue assim éle melhor andava de acérdo com a justica pratica. Eé 

necessario dizer que o mesmo irm&o nunca eceitou servico no 
Domingo durante as horas das reunioes. 

Agora devo responder a mais uma pergunta sua com respeito 
aos presbiteros: «Se os diaconos (ou servos) podiam ser eieitos, por 
que o nfo podem ser os presbiteros, embora havendo grande distin¢gdo 
entre ambos os cargos? Se os giaconos foram eleitos nfo se poderia 
dar o caso de os presbiteros o serem também em alguma ocasiao 
nfo registrada no N. T. ?» 

Perfeitamente. Podia se ter dado 0 caso, mas nao Sendo regis- 

trado, n&3o nos pode servir de exemplo e guia. Nao somente nos é 

instrutivo o fato de nenhuma eleicdo de presbiteros pela igreja 

ser registrada, mas o mero fato que Tito foj deixado em Creta para 

«estabelecer presbiteros em cada cidade» nos df&a entender que a 

igreja nao competia fazé-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, todo o sistema denominacional de go- 
vérno na igreja, de eleger presbiteros, pastores, etc. nado € uma coisa 

infiqua nem perversa. E’ uma coisa feita com téda a sinceridade e 
com os melhores motivos, mas sendo um expediente humano e nao 

uma ordem divina, ndo é perfeito e por isso é susceptivel de melhora- 
mentos. Eo que um grupo de homens inventou, outro pode tentar 
melhorar, e em o fazer, constituem por isso mais uma divisdo na 
{greja. E assim de um mal muito pequeno resulta um mal muito 
grande. Ea Gnica maneira que conheco de evitar tudo isto é de 
escrupulosamente evitar qualquer uso na igreja que nfo seja clara- 
mente biblico: qualquer coisa que nao possamos iasistir que todo o 
crente tenha que fazer, porque assim Deus manda. Assim também 
a proibicdo de o crente usar bebidas alcodlicas Ou trabalhar no Do- 
mingo para poder pertencer a igreja seria uma condicdo sectaria, 
porque a Biblia nfo fez essa proibicf0; mas podemos exigir que 
quem bebe ou trabalha o faca para a gléria de Deus — na conviccio 
de que esta fazendo a vontade d’Fle — porque a Palavra diz clara- 
mente «fazei tudo para a gléria de Deus» } 

Pergunta se a autoridade apostélica n&o foi transmitida aos 
sucessores. No leio nada na Biblia sébre essa transmissao. O 
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dom de apostélo pertencia ao fundamento da Igreja (2163. 2:26), € 

hoje estamos mals nos tempos da «cumieira». 

Sdbre a imposicdo das maos, a Biblia pouco reveia. Cada vez 
que se emprega parece importar identificacdo ou comunhdo e ein 

um caso (2. Tim. 1:6) a comunicagdo de um dom (dado pela impo- 
gicfio das minhas m4os, e com a imposicao das m&os do preshitério). 

Nunca se manda fazer, no Novo Testamento. Uma vez se manda 

nfo fazer apressadamente (1. Tim. 5:1).2 Pode muito bem pertencer 
4 mesma categoria como 0 <dsculo santo»: uma coisa que hoje pode- 

mos fazer literalmente ou por outra forma. . 

Creio que devemos descriminar entre as coisas relatadas na 

Palavra eas coisas mandadas. A imposicao de mados é€ felatada 

(nunca mandada) no N. T. e sem duvida é instrutiva, ou no seu 
sentido literal ou figurado. Que a mulher cubra a cabeca é expres- 

gsamente mandado, e o nado fazé-lo 6 uma desobediéncia, a nao ser 
que a pessoa entenda que a diferenca de tempo e lugar tém modifi- 
cado a ordem. Assim nado posso apontar qualquer circunstancia na 
Igreja em que é obrigatério impor as m&aos, mas posso reconhecer 
muitas circunstancias em que 6 permiss{vel, em vista do exemplo 
biblico. O irm&o pergunta: «Deve-se empregaé-la hoje 7?» Nao posso 
afirmar que se deve, visto nunca ser mandada. O mais que posso 
er & que se pode empregaéa-la, pois para isso nado falta exemplo 
biblico. 

Na sua carta IV pede «cum argumento sélido para defesa do 
que afirmamos — que a administracdo dos sacramentos ado 6 privi- 
légio dos treverendos ministros». 

Creio que em parte alguma da Biblia femos um tnuico caso de 
oS «sacramentos» serem administrados por pessoas humanamente 

* ordenadas: sOmente por homens como 0 apostélo. Paulo, que rece- 
beram a sua autorizacaéo «nado da parte dos homens, nem por homem 
algum» (uma coisa que Timédteo nido podia ter dito). Por isso resta 
a quem afirma que uma ordenac&fo humana é necess4ria para poder 
prestar os servigos, que prove isso pela Palavra. 

Com respeito ao batismo de Roma, n&o posso provar que a 
criancga batizada pelo p3dre nfo foi batizada, e por isso, se, depois 
de crente, a pessoa quer tomar a Ceia do Senhor, nao poderef 
excluf-la por «nfo ser batizada». Admito que o padre nado féz o 

_ 8ervi¢o muito bem, mas n&o posso afirmar que éle nfo féz nada. 
wes se a propria pessoa me diz que o padre nfo féz nada, ent&o 

lrei que 6 melhor fazé-lo. : 
Qual Este assunto pertence ao mesmo que ja temos estudado ! 

quer exigéncia (incluindo o rebatismo) que n&o é claramente 
.© sectaria, porque nem todos os crentes podem aceité-la. 
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Mas o que é claramente afirmado niu Paulavra de Deus, todo crente 

tem que aceltar sem questao. 
, 

3 stélica», nao vejo motivo algum respeito a «<bén¢gio apost , on 

para nenear que f38se exclusivamente privilézio dos apdéstolos us4-la. 

Quanto a03 concillos, creio que s40 bons e biblicos (Atos 15). 

Aqui nesta zona de vez em quando temos reunides” désse caracter 

de muitas {grejas locais, para tratar de assuntos de interésse geral. 

Com respeito as igrejas mundanas como a Luterana, a Anglicana, 

etc., nio posso ter nada com qualquer partido como tal, mas tenho 

muito com todos os verdadeiros crentes néle, porque s40 meus 

irmS0s em Cristo. E a mesma coisa da-se com todas as denomina- 

cSes. Com a denominagdo nao tenho nada que fazer, mas com 03 
crentes nela tenho muitos preciosos interésses em comum. Procuro 
pensar de todos e de tudo como Deus pensa. Para Ele, com certeza, 
n4Zo h4a nem Metodista nem Presbiteriano, nem tao pouco ha para 
mim: mas todos os crentes sao meus irm4aos. 

Referente a «profissdo de fé», nado acho biblico nern proveitoso 
como geralmente se pratica: o pastor metendo as palavras na boca 
do professando, que apenas responde «sim» ou «nao». Acho de 
muito valor a «confissio de Cristo» perante os homens, ou publica- 
mente na igreja ou particularmente em téda ocasido oportuna. Mas 
o valor disso esta na prdpria linguagem da pessoa, ainda que seja 
incorrente. O crente jd pertence a igreja por ato de Deus (1 Cor. 
12:18 e 28), e somente resta tomar o lugar que lhe compete entre 
seus irmados. Mas por isso tem que manifestar 0 seu desejoe 
convencer os demais que éle é realmente um crente, e de uma vida 
inrepreensivel. Ent&o naturalmente tomaré 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 as suas ordens, com afeic4o espiritual, 

Seu irm&o em Cristo, oa * 

Carta ol | Provacies 

Carangola, Minas 

8-jii- 1923 

Meu querido irmio, 

Agora tenho presente a sua im pressionante carta do dia 5 déste, que If com muito interégge e simpatia. Vejo que n§éo lhe faltam as 
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provacces, e isso é bom, porque 6 a prova da nossa f& que é 
preciosa aos ojhos de Deus (1 Pedro 1:7). 

E, contudo, parece um tanto estranho que éste ensino — que 
os crentes de hoje nao precisam usar denominacdes, como no 
principio ndo usavam — € um ensino tdo perseguido por todos og 
«edenominacionalistas». Tolera-se que ocrente use outra denomina- 
cio, mas se éle ndo quer usar nenhuma é alcunhado «darbista», e 
é perseguido. 

Faz pensar num hospital, onde cada doente tem o nome do 
seu incOmodo — paralitico, sifilitico, reumAtico, etc. Se entraruma 
pessoa sadia, sem ¢cismo» nenhum, todos os doentes se levantardo 
contra éle: «Que esta fazendo vocé aqui? Neste lugar vocé nao 
cabe! Aqui n&o queremos os sdos!» 

O argumento de um seu amigo: «Deus o quer dentro da 
denominacdo em que vocé nasceu eest4» é exatamente o argumen- 
to dos padres, para prender a-sua gente no Romanismo: «Nasceu e 
foi batizado romano -- nao deve nunca mudar de religido». 

Em todo ocaso, nunca persuadi a ninguém que asafsse da 
sua denominacio, e nao tenciono aconselhar a ninguém que o faca. 
Foi Cristo quem chamou pelo nome a Suas ovelhas e as tirou para 
fora do redil do judaismo, e se alguém n&o ouvir a voz d’kle cha- 
mando-o para fora de todos os partidos humanos, é muito melhor 
demorar mais tempo — e escutar com mais atencdo. 

Tenho também muito receio de apressar a obra'‘de Deus na 
alma. Deus n&o costuma ter pressa, mas nés somos t&o impacientes, 
e muitas vézes nfo queremos esperar o tempo d’Ele. Conta-se 0 caso 
de alguém ver uma borboleta esforcando-se para sair do casulo. 
Parecia-lhe uma luta demorada e penosa, e a pessoa teve pena e 
cortou o invélucro e deu liberdade ao cativo. Masa borboleta salu 
defeituosa, murcha, mirrada. Aquéle grande esférco era necessdrio 
para o seu pleno desenvolvimento. E assim pode ser também com a 
alma. Talvez nos seja necessério por muito conflito tomar posse 
da verdade, para entdo ser ela nossa para sempre. Maso que rece- 
bemos com facilidade, perdemos facilmente também. 

E’ com muita satisfacdo e alegria que em qualquer ocasido 
dou testemunho da verdade, mas dizer a um individuo como éle 
deve proceder, n&do quero. Desejo antes aconselhé-lo a procurar a 
direcfo com Deus. | 

E em tédas estas coisas o servo precisa diminuir para que o 
Senhor tome a dianteira. Desejo sébre tudo que futuramente e 
cada vez mais oirm&o possa dizer: «Aprendi do Senhor» e nao 
«Aprendi de Fulano». 

Saudac6des no amor de Cristo. 
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Carta 28 trabalho unido 

Bananeiras. I. do Riv 

~~ 309-i11-1922 

Prezado irmdao, 

Estou agora na fazenda do irmao —— para uma Escola 
Biblica de um més, e ontem o irmao —— mostrou-me a sua carta 
em que falou de uma proposta dos crentes denominacionai3 para 
inaugurar um «trabalho unido» em ——, de combinacio entre Gles e 
os outros crentes: a saber, os que nao pertencem anenhuma deno- 
minacao. 

Trabalho unido € 0 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 irmdos em Cristo, abandonando o Livro 
de Ordem e culto denominacional para se governarem somente pela 
Biblia como o suficiente e unico Livro de Ordem e culto, louvo 
muito.o seu proposito. Direi que nao podem fazer melhor, e nesse 
terreno biblico podem ficar a espera de todus os crentes, que 
por enquanto. ainda querem conservar-se nos acanhados limites dos 

diferentes partidos no meio evangelico. E nesse terreno comum se 
encontrardo conosco também, e com muitos outros crentes que 
hA anos preeuram conservar-se livres de tudo quanto é de partido 
ou que faca divisdo entre 0 povo de Deus. 

Mas receio que a proposta de um «trabalho unido» nado é de 
um caracter tao simples e sincero como isso. Se parte dos missio- 
nérios ou pastores da denominacdo, parece-me que é apenas um 

meio de apanhar os nossos convertidos para mais tarde «<professa- 
los» na sua denominacao. 

Para haver realmente trabalho unido, é preciso que quem te- 
nha qualquer coisa que faca divisdo, qualquer coisa que nado é expres- 
samente mandada pela Biblia (como, por exemplo, algum Livro de 
Ordem e culto), abandone francamente tal coisa diviséria, e abrace 
aquilo que é comum a todo o povo de Deus, como é a Biblia: unica 
@ suficiente regra de fé e conduta para os crentes. Deve também 
deixar todo titulo partidaério para abracar sOmente os nomes co- 
mung a todos os crentes: irmaos, crentes, crist&os, etc. 

Mas ainda que os nossos irmAos denominacionais n4o queiram 
uma verdadeira fraternidade conosco no terreno comum da [greja 
de Deus, podemos acompanha-los em tudo que é de acérdo com a 
Palavra divina. A nossa aprovacdao do bem acentuaré o nosso pro-



testo contra o mal. Fiem tudo precisaruoa air en: Genendéncia da 
Deus, com muita oracdo, e com muito ntoor fraternal. 

Saudacses no nome cdo Senhor Jesus. 

» * *& 

Carta 29 O Batismo 

Jananeiras, f. do Rio 

30-11-1923 

Prezado irmdo, 

Recebi ha pouco a sua carta do dia 30 de janeiro, referente 
ao Batismo, e fiquei um tanto entristecido pelo espirito intolerante 
que o irmao nelarevela. O irmio engloba todos os crentes que 
ndo concordam consigo em uma 36 classe e em uma s6 condenagao ; 
todos €les so pecadores, pelo simples fato de terem encontrado 
nas suas Diblias alguma coisa que o irmfo ainda nao achou na sua: 
isto é, que os filhos vado juntos com seus pais, tanto para a béncao 
como para a condenacao. 

E” justamente éste espirito intolerante que eu prevenia na 
carta anterior, dizendo que a insisténcia sdbre certas opinides refe- 
rentes ao Batismo é uma das coisas que tem dividido a Igreja de 
Deus, e pode ainda dividi-la mais. Porque se todos os crentes que 
n4o concordam com o parecer do irmdo sobre o Batismo sdo peca- 
dores, ent&ao todos éles, isto é, a maioria dos crentes em todo o 
mundo, devem ser excomungados por ésse pecado de batizar seus 
filhos. 

E quem é que assim passa senten¢ca de condenacdo sobre 
tantos dos seus irm4os, alguns déles crentes de profundos conheci- 
mentos biblicos, cujos ensinos té@m sido uma inspiracdo para milha- 
res? Porventura é¢ algum irmado mais velho e mais douto do que 
todos éles: algum s&bio que, afinal, depois de tantos séculos, vem 
pér térmo a téda discussdo e resolver definitivamente a quest3o 
debatida entre os crentes por tanto tempo sem poderem chegar a 
um acérdo? N&o! nada disso! E’ apenas um crente novato num 
canto de Minas que se levanta para fulminar a terrfvel sentenca de 
pecadores contra a maioria de todos os crentes no mundo! N&o 
seria melhor, meu caro irm&o, um pouco mais de humildade, n&o 
digo para modificar as suas prdéprias conviccées, mas apenas para 
cooceder aos outros (que tém estudado a Biblia tanto como o irméo 
ou ainda mais) a liberdade de agirem de acérdo com o ensino que 
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nela acharam, sem serem por 1380 condenadog —- n&o, j4 se ve. 

Deus, mas — pelo irmao... » por 

Para oirmado, ndo pode haver drivida que tody batismo é 
e s6 pode ser pela imersdo, porque s6 escolheram lugar que tivesse 
bastante 4gua (7). E contudo, 0 assunto nado é tio fAcil de resolver 
como lhe parece. No primeiro batismo recordado na Palavra 6é 
certo que ndo houve imersdo. Quando e¢todos foram batizados na 
nuvem eno mar», € muito certo que nao foram imersos, como tam- 
bém é muito certo que os filhos foram batizados junto com og pais 
O batismo de Saulo nao nos permite discernir uma imers43o. Lemos: 
«Levantando-se foi batizado». Se tivesse havido uma imersido, te- 
riamos lido: «Levantando-se caminhou até o rio e ali foi batizado». 
Também no caso de Cornélio € muito dificil achar o mergulho. Diz 
Atos 10:47: «Pode alguém porventura recusar a dgua, para que 
ndo sejam batizados éstes?» Esta linguagem é muito prépria ny caso 
de tratar-se de trazer &4gua em alguma vasilha, mas nao tem cabi- 
mento no caso de ir ao rio e mergulhar-se, ou ser mergulhado por 
outro. Por isso o caro irmdo nfo tem muita razdo em dizer que a 
Biblia «prova que todo batismo foi feito por imersado». 

Alguns dos argumentos referentes ao Batismo dependem de 
um conhecimento do idioma em que o Novo Testamento foi escrito, 
e nés que n&o sabemos a lingua grega nado podemos ser muito posi- 
tivos na matéria, e certamente nado devemos condenar como «peca- 
dores» os crentes mais instrufdos, que costumam ler as Escrituras 
no grego e notar o exato valor de t6das as palavras empregadas. 
Assim em Marcos 7:4 uma traducado ao pé da letra seria: «E quando 
voltam do mercado, se ndo se batizarem, nado comem». Nao 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 provavel 
é que éle apenas se espargia com um pouco de agua benta, como 
fazem os romanos. Em Lucas 11:38 «O fariseu admirou-se, vendo 
que Jesus se nado batizara antes de jantar». Tampouco aqui pode- 
mos pensar em uma imers&o completa, corpo, cabeca e tudo, mas 
provavelmente o fariseu esperava ver Jesus servir-se da mesma 
&gua benta referida em Marcos 7, espargindo-a sébre a Sua pessoa 
em sinal de purificaca’o ceremonial. 

Toco nestes pontos, nio porque acho a quantidade de agua 
empregada no batismo de importancia alguma: tanto uso o mergu- 
Iho como a asperséo: mas apenas com o desejo de ajudar o caro 
irm&o a ser um pouco menos positivo em condenar seus irmdos que 
tenham encontrado na Biblia algumas coisas que 0 irm4o ainda n4o 
achou. 

Bastam as passagens acima citadas para confirmar o dito que 
em alguns lugares da Biblia é impossivel admitir o batismo por 
imerséo; e em nenhum lugar é inevitével admitir a imers&o. 
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E h& mais passagens ainda. © Batismo com o apirito San- 
to ndo podia ser de maneira alguma um mergulho, ena palavra é 
expressamente chamado um «dcrramamento» (Atos 2:17,18 e 33). 
Em téda parte da Escritura onde se pode perceber o processo do 
batismo, da a id¢ia de a 4gua ser aplicada a pe3soa e nio a pessoa 
ser aplicada a 4gua. 

O irmao pensa que ocaso do carcerecirn 6 todo a seu favor, 
mas realmente é todo pelo contr4rio. Para discernir {sto é preciso 
usarmos de um pouco mais de estudo, mas vale a pena, se realmen- 
te desejamos saber a verdade e n4o apenas sustentar uma opiniio. 
Embora Atos 16:33,34 fale do batismo do carcereiro «e todos os 
seus», fala somente de éle ter crido e éle alegrar-se (em cada caso o 
verbo esta no singular). A ultima impressio da Biblia de Almeida 
tem: «e, na sua crenca em Deus, alegrou se com tédaa sua casa». 
Mas a palavra grega traduzida por cinco palavras portuguésas «com- 
toda-a-sua-casa» é um advérbio que mais literalmente se traduz 
«familiarmente» ; 6 uma palavra que apenas qualifica a maneira com 
que éle se alegrou. que o fé2 «em familia:, em vez de esconfder se no 
seu quarto e alegrar-se sozinho. Mas visto que nao diz nem uma 
palavra de os filhos serem crentes, para nao pensarmos no batismo 
de filhos crescidos incrédulos, é preferivel entendermos que eram 
criancas pequenas. 

A pregacdo do apéstolo incluia no seu auditério mais do que 
«todos os seus», pois foi dirigida «a todos os que estavam em sua ca- 
sa» — dependentes, empregados, etc, mas sOmente os «seus» foram 
batizados. 

E’ muito certo que, em parte alguma da Palavra de Deus, é 
ordenado batizar criancas inconscientes, e ste siléncio pode ser 
atribuf{do a dois motivos diferentes: pode ser, como o irmdo enten- 
de, porque nado devem ser batizadas, ou pode ser pelo contr4rio, 
que o uso de os pais levarem consigo para o terreno do Cristianismo 
og filhos menores era uma coisa téo evidente que nem era preciso 
orden4-la. Os pais pelo seu batismo ficaram de uma vez fora do 
grémio do judaismo, como antigamente pela circuncisao tinham fi- 
cado fora do paganismo, e naturalmente nem sonharam em deixar 
os filhos atras naquela «<geracdo perversa» que éles tinham abando- 
nado (Atos 2:40). A pessoa batizada é apenas «revestida» de Cris- 
to: pelo seu batismo sdmente O tem por fora, exteriormente. 
N&o podemos meter Cristo no coracdo da crianga inconsciente, mas 
se de alguma maneira podemos erevest{-la» de Cristo (como o me- 
nino na Escola Miltar é revestido de patriota, como fardamento 
militar, pela escolha de seus pais), entfo fazer isso é paraa gloria de 
Deus e para 0 bem do pequeno. E o pai que deseja dessa maneira 
servir a Deus nfo deve ser taxado de «pecador» pelos seus irm4os 
que nfo tenham compreendido a mesma verdade. 
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Parao irmdo, o batismo da infancia é pececo porque niio é 

pela fé. Masno primeiro batismo(no Mar Vermeiac) quaaco 88 

criancas foram batizadas junto com seus pais, a Fscrifiira ci7 €x- 
pressamente que «pela fé passaram o Mar Vermelho» — °: fe. ja se 

vé, ndo dos meninos mas de seus pais, que nado haviam d» Ceixar 
seus filhos atras no paganismo, mas, até onde fOsse poscivel, 'eva- 

los consigo para gozarem das mesmas bénc4os espirituais cue cs 

pais esperavam gozar. 

Se Deus tem permitido estas diferencas de compreensdo da 

Sua verdade, nao é€ para contendermos por isso, ou Chamar uns aos 
outros «pecadoreg», mas para aprendermos a ser tolerantes e paci- 
entes un3 com os outros, esperando o dia, que breve vem, quando 
os crentes todos entenderdo tudo perfeitamente, e conheceremos 
como somos conhecidos. 

Se precisa mais alguma explicacdo, disponha déste seu amigo 
e irmao em Cristo, 

8 od * 

Carta SO Senhores e Servos 
Carangula, Minas 

25-iv-1923 
Prezado Irmao, 

EK muito proveitoso estudarmos o ensino cristaio referente 
aos senhores e aos servos, porque todos nos eomos ou um ou outro, 
e alguns sdo ambss as coisas: servos de uns e senhores de outros. 

O negociante e o senhor ou patrdo dos seus caixeiros e€ 0 
servo dos seus fregueses, aos quais, quando lhes escreve as suas 
cartas, éle se subscrita: «Vosso criado atento e obrigado». O me- 
eiro € o servo do fazendeiro e o senhor Ce seus filhos, de quem éle 
deve exigir todo o respeito e obediéncia. SoOmente na Igrejao 
senhorio é inadmissivel (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 cristéo requer de um senhor justica e equidade nos 
tratos com os servos (Col. 4:1), sem ameagcas (Kf. 6:9), no reconhe- 
Cimento que éle também tem um Senhor no céu. De um servo, 
obediéncia e fidelidade (Ef. 6:5-8), sujeic%o, sil€ncio e honestidade 
(Tito 2:9,10). 

E’ o reconhecimento de Deus que deve dar o caracter distin- 
ivo tanto ao senhor como ao servo crente. O patrio crente se 
lembra do Senhor déle no céu, e procura ser para og seus servos 
tdo bom como seu Senhor é bom para éle. O servo crente 
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esté possuido da convicgao que pode «adornar a doutring de pens 

nosso Salvador» (Tito 2:10) durante todas 98 horas do servl¢o iario, 

e, talvez com ao enxada, fervir ao Senhor Jesus Cristo, de quem 

receber4 a maior recompensa. 

Quando eu estava empregado num escritor{o em Lisboa, meu 

patrSo, querendo ser agradaéve], lembrou-se de dizer que éle sabia 

apreciar um empregado bem educado, porque era sempre curppridor 

dos seus deveres. I'oi ent&ao que pensava comigo: «tJao 6 por ser 

bem educado que procuro prestar bom servigo, rias porque no 

trabalho de todos os dias preciso adornar a doutrina de Deus». 

Muitos ha que n&o tém «o dom da palavra* e nao podem pre- 

gar o Evangelho publicamente, mas nem por isso estdo privados de 

prestar servico na causa do Mestre. Pela vida, pelo trabalho (tdo 

melhorado depois de crente), podem contribuir um claro testemunho 

so poder do Evangelho para renovar o coracdo humano; e este pre- 

cioso testemunho pelos bracos valerA tanto ou mais que o teste- 

munho de muitas bécas. 

Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Ha alguns que se 
dizem crentes que aproveitam do putrdo por éle ser irmio, dando- 
Ihe escasso servico. Estes devem lembrar-se das palavras : — «Todos 
OS servos que est@io debaixo do jugo estimem a seus senhores por 
dignos de tédaa honra, para que o nome de Deus e a doutrina nao 
sejam blasfemados. E os que tém senhorescrentes nao os desprezem, 
por serem irmGos; antes os sirvam melhor, porque aquéles que 
lucram como bom servico prestado sao crentes e amados» (1.Tim.6°1,2). 

Conheci um industrial crente na Europa com uma importante 
fabrica onde éle absolutamente nado quis ter nenhum empregado 
crente, «Nao! Ndo!» disse éle, «ELundo os quero! Comecam a tratar 
de «irm&o isto» e «irmado aquilo», mas nado obedecem nem estio 
sujeitos.» 

Certamente ésse industrial foi infeliz na sua experiéncia de 
empregados, mas até no Brasil tenho ouvido queixas. H4 fazen- 
deiros convertidos que t@m mandado embora os meeiros crentes 
Dara encher os seus lugares com incrédulos, mais obedientes e mais 
laboriosos. Que vergonha, n§o digo para o Evangelho, mas para 
alguns que professaram seguir o seu ensino! Que pena que os 
batroesg nfo conseguiram ensinar seus empregados crentes a cum- 
pPrirem com seus deveres, em vez de os despedir — para prestarem 
mau servico a outros patroesg! 

A prova mais certa de um bom servo é que éle trabalha tanto 
sem ser fiscalizado como farja na presenca do patrfo (Ef. 6:6). A 
Drova mais certa de um bom patrfo ¢ que procura o bem-estar dos 
empregedos sem ser rogado. 

Viejando, hé tempos, num vapor, tive por companheiros dois 
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jovens alem&es. Um dia é@stes lembraram-se de fazer exercicios 
militares, um como oficial, o outro como soldado rasc. O primeiro 
mandava, positivo, terminante. O outro obedecia, pronto, submis- 
80. Depois trocaram os papéis. Quem antes mandava obedecia, 
e quem antes obedecia mandava. E notei que fizeram-no bem feito, 
compreendendo cada um perfeitamente a parte que Ihe competia. 

Mas quando o patrdo nao sabe mandar, tudo vai para a ruina; 
e quando o empregado nado sabe, obedecer, pode ser «muito boa 
pessoa», mas € mau servo. 

O homem é naturalmente insubmisso, e precisa aprender a 
obedecer desde pequeno. Muitos pais descuidam do ensino moral 
de seus filhos, endo 0s scostumam a obediéncia desde a sua 
infancia. Crescem sem sujeicao nem respeito pelos seus superiores. 
Um tal nao admite que o patrdo se queixe de coisa alguma. Logo que 
é admoestado, trata de despedir-se. Tais servos ninguém quer. O 
patrdo prefere antes um empregado menos competente mas que 
seja mais submisso. Quem nijo sabe obedecer deve trabalhar por 
conta propria e nunca empregar-se com ninguém. 

Sem duvida ée bom entre 03 crefite3 os muitos gerem Servos e 

Os poucos senhores. Assim 6 mais facil mostrar as virtudes cristas 

de humildade, submissdo e lealdade, eimitaro «Servo perfeito». 

Esse que «ndo veio para ser servido, mas para servir» (Mat. 20.28) e 
que disse: «Eu, porém, entre véds sou como aquéle que serve” 

(Lucas 22:27). : 

Saudacoes fraternais. 
% % s 

Carta 31 0 Nome do Partido 
Capital Federal 

22-V-1923 

Meu caro irmdo... 

Agradeco a sua carta em que pede o meu parecer edbre o ar- 
tigo «Justificacdo de Voto», cujo escritor procura com tantos argu- 
mentos justificar o uso de nomes partidarios entre o3 membros da 
Igreja de Deus, nomes que sempre representam diferencas e divi- 
sdes, as quais les tendem a acentuar e perpetuar. 

O unico distintivo escritural entre os diferentes membros da 
mesma igreja crista € o distintivo de localidade, como a Igreja de 
Deus em Corinto ou a Igreja de Deus em Efeso, e como podemos 
acrescentar no mesmo sentido, «a Igreja de Deus na Rua Camerino» 
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ou «calgreja de Deus em Paracambi», etc. Se algrejs de Deug é 
uma s6 Igreja: se o Corpo de Cristo 6 um s6 Corpo, certamente o 
uso de uma infinidade de nomes partid4rios pouco ajuda para afir- 
mar é€sse fato. 

A Igreja biblica absolutamente nado tem Gistintivo partidario, 
e os crentes que desejam realmente aceitar a Biblia como sua Unica 
e suficienta regra de fé e govérno niio devem sentir nenhuma 
necessidade dese distinguirem com um titulo qualquer que ndo se- 
ja biblico, Mas no caso de se afastarem do estado normal e biblico 
do crente, entdo sem duvidalhes cabe um titulo qualquer para 
qualificar seu estado anormal. 

O escritor afirma a «necessidade imprescindivel de ter um 
nome que designe as varias seccdes em que se tern dividido» a Igreja 
de Jesus Cristo, mas se as divisGes s&o inuteis e desnecessarias, 
evidentemente os nomes delas 0 sdo também, e quem Sse gloria no 
nome partid4ario gloria-se na sua vergonha. | 

Contudo, nfo devemos pensar que todo o mal esta no nome. 
O titulo de partido é apenas como o' mal se chama. N&oé um mal 
a pessoa ser chamada «diabética». O mal est4 na doenga, na falta 
de saude que aflige a pessoa — e que talvez a afligiu por muito 
tempo antes deo seu mal ser classificado. E pelo contrario, a pessoa 
ser erradamente classificada como «diabética» nada a incomoda, 
ecquanto nao sente nenhuma alteracdo na sua saude normal. As- 
sim também o verdadeiro mal que aflige a Igreja de Deus eser ela 
atualmente dividida em v&4rios partidos, nao em ésses partidos 
serem nomeados. E possivel um grupo de crentes ser essencial- 
mente sect4rio ao mesmo tempo que recusa todo nome partidario, 
como também é possivel um grupo de crentes ser alcunhado com um 
nome qualquer sem ter nada do espfrito sectario. Mas, visto quea 
divisdo da Igreja de Deus é obra do Inimigo, podemos ter a certeza 

que éle ha de combater téda tentativa para a unido, e ha de 
fomentar um espirito sectario entre aquéles que mais protestam 
contra a divisio da Igreja. 

Para tomar um exemplo: alguem me perguntou Se 0 crente 
que fuma deve ser recusado na Ceia do Senhor! Respondi que 
nfo podemos fazer nenhuma regra absoluta referente ao fumo, por- 
que a Escritura n&o o faz, mas que podemos exigir que tal pessoa 
nos convenca que tudo que faz, incluindo o fumar, é feito «paraa 
gléria de Deus», porque nesse sentido a Biblia é positiva: «Fazet 
tudo para a gloria de Deus». O irmfo me respondeu que fumar é 
um vicifo e um vicio nfo pode ser para a gloria de Deus. Ent&o Ihe res- 
pondi que nfo podemos dispor do assunto tio facilmente; que uma 
coisa pode ser vicio para um e n&o para outros. Que ha pessoas asma-~- 
ticas que entendem que o cigarro lhes aliviaa tosse, e por isso po- 
dem dar gracas a Deus por éle e us&-lo «para a gléria de Deus». . 
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Que Deus nos puie a todos nu Ccaminine anplo ua Suu vontade, 

onde podemos andar com todos oscrentes piedosos, 6€m ihes impor 

quaisquer regras, governos Ou métodos que a3 suas consciéncia3 

nao possam aceitar ! 
> 

Saudacoes no Senhor Jesus. 

Seu afeicoado irmdo em Cristo 

Carta 32 «Um tal Darby» 

Capital Federal 

24-v -1923 

Meu caro irmao, 

Agradeco 0 empréstimo de «O Jurnal Batista» de 8 de Marco 
em que um escritor procura relatar quem era Jodo Darby, descrever 
«a seita dos Darbistas» e provar que s6 os pastores devem bati- 
zar. 

Como geralmente acontece em escritos déste caracter, o arti- 
fo abunda em afirmacoées erradas que tém aJguma semelhanca com 
verdades. E bem conhecido que até um fato, contado por uma an- 
tagonista, costuma ter um aspecto mais felo 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, 880 consultadas pelos ministros de todas as denominacoes, nao 
é mais que «um tal Darby». Mas é bem provavel que éle ignore 
completamente que ésse tal Darby reunia a espiritualidade de um 
santo com a erudicdo de um sabio, a suficiente prova déste ultimo 
sendo o fato que éle traduziu a Biblia inteira em trés diferentes 
liuguas, a francesa, a alema e a inglesa, e que essas traducGes sdo 
estimadas até hoje como sendo as mais fiéis que existem. Ele tam- 
bém traduziu o Novo Testamento em italiano. Os escritos expo- 
sitivos e doutrindrios déle revelam profundos conhecimentos biblicos 
e€ uma rara capacidade judicial de apreclar todos os aspectos da 
verdade, e as suas cartas—coleclonadas em trés grossos volumes — 
deixam transparecer um espirito profundamente piedoso e um dis- 
cernimento espiritual de inestimavel valor em um guia que Deus 
tinha levantado para conduzir Seu povo para uma «terra prometida» 
que manava leite e mel de béncfos espirituals. 
Em uma das suas cartas, respondendo a um amigo que julgava 

que éle havia de insistir com todos sébre as verdades que chegaram a



ser mais expressamente associadas com o seu nome, éle respondeu 
que nao sentia nenhum interésse em acentuar as verdades da Igreja 
mais do que quaisquer outras: que, com téda pessva com quem éle 
se encontrava, seu desejo era discernir qual era o ensino que Deus 
tinha para essa pessoa, e cooperar com Deus no mesmo sentido. 
Ele nfo era em sentido algum o apologista de qualquer especialidade 
doutrindria: nem sequer do ensino que o mundo religioso chama o 
darbismo. Quando o conheci éle tinha 81 anos e eu 14, e éle faleceu 

poucos meses depois, na plena posse de tddas as suas faculdades. 
mentais, e até ao fim dando conselhos espirituais aos irmaos que 

rodeavam a sua cama. Morreu solteiro, apesar de ter tido muitos -a- 

nos antes, um casamento contratado corn a Viscondessa Powerscourt. 
mas os dois chegaram a conviccdo que a sua utilidade a Igreja de 
Deus seria impedida pelos cuidados de uma familia; e essim éste 
abnegado servo de Deus, que jA tinha renunciado posig¢ao e empré- 
go pelo amor de Deus e do Evangelho, renunciou também os gosos 
do lar doméstico pelo mesmo motivo. 

O titulo que o escritor do artigo d4a«o tal Darby» de «e- 
vangelista independente» 6 um titulo insuficiente para classificar 
um dos maiores teédlogos do século passado. E verdade que éle 
evangelizava incansavelmente na Inglaterra, Franca, Suica, Italia, 
Alemanha, e outros paises, mas a sua contribuicao mais importan- 
te a Igreja de Deus foi o seu profundo ensino biblico, que natural- 
mente, o escritor do artigo ignora completamente. 

E muito inadequado descrever o ensino do Sr. Joao Darby 
como «um movimento de protesto contra a organizacao elaborada 
da Igreja Anglicana», ainda que tenha incluido qualquer coisa des- 
se caraéter. Seria mais correto dizer que no coméco do seu minis- 
tério éle sentiu profundamete a triste circunstancia que, no meio 
evangélico, cada diferenca de parecer costuma tornar-se motivo de 
divisio e contenda entre os crentes, que por consequéncia se acham 
espalnados em partidos ou denominacoes. Por isso éle mostrou 
que as Civersidades de pareceres nado devem ser motivo de divisdo 
mas de toleradncia e paciéncia fraternal: aquéle que tinha aprendido 
uma verdade (como, por exemplo, a verdade referente ao Batismo) 
ndo excluindo o seu irmao que a ndo tinha aprendido, mas supor- 
tando-o com téda a paciéncia até éle também ter compreendido a 
mesma verdade. 

Dizer que <o tal Darby» se achava «desligado de qualquer 
igreja» nfo é correto, a ndo ser que o escritor do artigo entende 
que a Igreja de Deus nao 6 Igreja. Se tivesse dito que estava des- 
ligado de quaquer partido na Igreja teria tido mais razao. 

Tratando dos caracteristicos dos tais «darbistas», o escritor 
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diz que «éles repelem qualquer nome, exceto os nomes de cristZos 
ou de «irmfos» Ele podia ter acrescentado que também repelem 
€sses nomes, no ceo de serem empregados como distinguindo um 
partido: aceitam-nos apenas no mesmo sentido que s3o aplicaveis a 
todos os crentes, porque procuram fugir de formyur partido slzum 
ou de tomar qualquer titulo que nao seja igualmente eplicavel a 
todo o povo de Deus, e isso porque nao desejam distinguir-se ou di- 
ferencar-se dos demais crentes em Cristo, mas identificar-ge com 
éles em tudo que seja ortodoxo e eacritural. 

«Ndo reconhecem qualquer pessoa especislmente qualificada 
para pastor ou ministro» Errado outra vez! Creem que Cristo, 
subindo ao alto, deu dons aos homens, e que Fle mesmo deu uns 
para apéstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas e 
outros para pastores e ensinadores, mas nao entendem que um 
moco por ter cursado o Semin4rio, tem todos ou algum désses dons, 
ou mesmo que tenha, que por isso tem monopdlio de ministério na 
Igreja. Reparam que os capitulos que falam expregsamente sobre 
oO ministério na Igreja (1. Cor. 12 e 14) ndo se referem de maneira 

alguma a qualquer individuo apontado para «dirigir o culto», a nao 
ser o Espirito Santo de Deus (1. Cor. 12:11). Nao sel por que o es- 

critor do artigo precisa chamar esta compreensdo da verdade <dis- 

paratada »; nern por que éle segue dizendo: «Quando, porém, em 

uma congregacs’o ha mais de uma pessoa da mesma capacidade, 

quase sempre surgem divisdes, porque todos ésses habilitados se 

julgam inspirados pelo Espirito (!) para dirigir». 

Parece que o nosso escritor foi muito infeliz na unica oca- 

sido que éle assistiu a uma reunido dos tais «darbistas» —ou sera 

que éle nunca assistiu em ocasiao alguma, mas apenas imaginou 

tais edivisoées»? Lendo em 1. Cor. 12¢14 sdébre o livre exercicio 

dos diferentes dons na Igreja, n&do vejo que o apostolo contava em 

haver divisSes ou contendas por ser o ministério distribufdo entre 

vSrios irmdos, nem que éle insistia que, por isso, seria preciso Imi- 

ta.lo a um s6: a saber, ao unico irmdo presente com o dom de «pastor» 

NJo podemos estranhar que o escritor do artigo no «Jornal 

Batista» confunda pastores com presbiteros ou ancidos. Essa fal- 
ta de discriminac4o é tdo geral no meio evangélico que nado mals 
causa surpresa. E contudo a diferenca entre os dons e os oficios é 

clarainente mantida na Palavra inspirada, e um escritor cuidadoso 

nfo deve confundi-los. Para éle oa pastores sdo eleitos, mas ainda 
nJo tenho lido na minha Biblia um Unico caso de as ovelhas elegerem 
Oo seu pastor! «Avs pastores cabe o ministério da Palavrae a exe- 
cucSo das ordenancas da Igreja.» Onde € que esta escrito assim, na 
pagina inspirada? 
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Creio que nao preciso dar mais atencdo ao artigo que acabo 
de examinar. 

Com saudacoes de amor fraternal, 

seu afeicoado irmdo em Cristo, 

Carta S3 : A Disciplina 

Carangola, Minas 

22°Vi-1923 

Presados irmaos, 

Desejo dirigir as congregacOdes que costumo visitar, alzgumas 
palavras sobre a disciplina da Igreja, pois sei que em certos loga- 
res tém havido irregularidades no desempenho desta obrigacdo. Se- 
ria, em verdade, muito mais agradavel se nunca f6sse preciso exercer 
a disciplina, se nunca tivessemos que reprovar o mal nos outros— 
quando cada um tem tanto que corrigir em si. Mas soOmente onde 
reina a perfeicdo é que poderemos estar livres désse tao triste dever. 

Mas sea disciplina tem que ser exercida, é€ necessario que 
seja bem feita, para nao acrescentar outro mal ao primeiro. 

A primeira e mais esperancosa disciplina nado precisa ser da 
Igreja. Pode ser feita por dois ou trés irm4os de responsabilidade, 
dos quais se pode dizer: «Velam por vossas almas como aquéles que 
hdo de dar contas delas» (Heb. 13:17). Quaisquer irmaos de quem 
se pode dizer isso sfo aptos para tomarem parte no govérno. 

Estes irmidos, sabendo de algum pecado cometido por um cren- 
te da igreja local, tratarféo primeiro de tudo de o admoestar parti- 
cularmente, procurando ganhara sua consciéncia e conseguir a sua 
restauracio com Deus. Para isto necessitarao de muita oracdo 
antes de estarem com o acusado, e durante a entrevista. 

Mas no caso de tratar-se de alguma acdo escandalcsa, que 
publicamente tem desonrado o testemunho do Senhor, é bem possf- 
vel que nao possa ficar sob a responsabilidade de dois ou trés. O 
testemunho, publicamente desonrado, tem que ser publicamente 
vindicado. A pessoa tem que ser excluida da comunhio da Igreja, 
e essa disciplina sOomente pode ser exercitada pela Igreja, e nao por 
dois ou trés irmaos. 

A Escritura que trata expressamente da disciplina na Igreja 
é 1. Cor. 5. Alf vernos que é@ no meio dos crentes reunidos 
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que o ato da exclusdo da «pessoa iniqua» € praticado, og que nag 
fazem parte da Igreja havendo-se retirado. 

Porém neasa reuniso publica nuo gera preciso ouvir ACUbAaCHeR 

ou expor particularidades. Tudo isto ter-se-a felto com antece- 
déncia, e os irmios responsaéveis, 08 anci4os da Igreja, apresentara, 
o resultado das suas indagacoes, churmnargo Oo pecado pelo gey 
nome, e mostrardo pela Palavra como se deve proceder em taig ea- 
sos. E terfo 0 cuidado de verificar que a consciéncia da Igreja og 
acompanha, para ndao ouvirem mais tarde de algum irmao estimado: 
«Eu nfo estou de acérdo com esta exclusdo!» 

Mas tenho ouvido de procedimento muito diferente e muito 
menos correto. De algum irmao que vem de ford ecorta» 0 ofen- 
sor por sua propria conta e risco, como se fdsse algum «Reverendo» 
com autoridade para mandar e dispor na Igreja local. Ou de 
alguém que torna a colocar o acusado na Igreja antes de todos esta- 
rem satisfeitos com o seu arrependimento. Tais procedimentos 
sempre resultam em qgeixas e confusdo, porque nado sao bibliccs. 

Um irmdo de outra parte, sendo chamado, pode ajudar muito 
na disciplina da Igreja local, mas deve fugir de tomar a parte prin- 
cipal, limitando-se a aconselhsr 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 nao ha capacidade alguma para 
exercer a disciplina da Igreja, muito se pode conseguir mediante a 
oragdo somente. Em uma certa congregacao na Espanha duas 
irma3s chegaram a saber que um irm§4o principal da Igreja estava 
vivendo ocultamente no pecado. Horrorizadas, ndo sablam como 
deviam proceder, receando um grande prejuizo para o testemunho 
do Evangelho pela publicacao do mal. As duas continuaram cons- 
tantemente em oracdo, e depois de algum tempo Deus tirou pela 
morte a pessoa iniqua e ndo houve um escandalo publico. 

Peco aos irrmaos que meditem sobre éste assunto com oracao. 

Vosso pelo amor de Deus, 

» ¢ ® 

Carta 34 0 Governu da Igroja Apostdlica 
Mutuimn Minus 

317-1923 

Meu querido irrodo, 

E 86 agora que posso dur coméco ao exame do trabalho sébre



o governo da Igreja Apostélica, que 0 irmfo me emprestou. Chega- 

mos aqui apenas hA uma semana, e tenho estado, como o irmd4o 
pode imaginar, ocupad{ssimo com arriumacgoes de casa, etc. 

O tratado 6 muito bem escrito: apresenta ums argumentagao 
clara, compreensivel e lédgica. Em defesa do sistema preshiteriano 
n3o tenho encontrado nada melhor, nem penso que o hel de encon- 
trar. 

Naturalmente traz os defcitos do sistema que defende: se nao 
fosse assim ndo seria uma defesa do presbiterianismo, Ou ent&o o 
presbiterianismo seria sem defcito. Mas ésses defeitos podem n4o 
ser evidentes a0s apologistas dos outros sistemas de govérno ecle- 
ciastico, porque éstes também apresentam os mesmos. Refiro-me 
mais especialmente a falta de discriminacdo entre os dons e os 
Oficios, uma falta que 6 comum 4 igreja roinana e a igreja grega 
ortodoxa e a tédas as denominacées evangélicas. 

E, contudo, a diferenca entre as duas coisas é fundamental: 
os dons s&o dados a Igreja universal por Cristo glorificado (Ef. 
4:11); os oficiais—os presbiteros—foram ordenados pelo apdstolo 
ou seu delegado nas igrejas locais. Por isso qualquer tentativa de 
fazer aS mesmas regras aplicdveis a ambos, necessariamente resulta 
em confusdo. 

Outra diferenca que noto entre o presbiterianismo e a Biblia 
é que esta, em todas as passagens que tratam amplamente do as- 
sunto reconhecem sé uma classe de presbiteros, enquanto aquéle 
insiste em haver duas: prebiteros docentes e presbiteros regentes. 

Se tal distingdo fosse biblica, deverfamos encontrar algum 
Sinal dela nas longas listas de qualificagdes dos preb{iteros nas 
cartas a Timdteo e Tito. Seria de esperar que léssemos, por exem- 
plo: «os presbiteros docentes devem ser...porém os que s40 mera- 
mente regentes...Convém pois que o bispo seja apto para ensinar, 
isto € sendo éle bispo docente, porque os bispos regentes nado ensinam 
nem administram os sacramentos». E em Tito: «Retendo firme a fiel 
palavra que é conforme a doutrina (no caso de éle|ser presbitero docen- 
te) para que seja poderosg tanto para admoestar com sa doutrina, 
como psra convencer os contradizentes..,» Ka mesma distincdo 
teria naturalmente aparecido nos lugares menos importantes: «Ede 
Mileto mandou a Efeso a chamar os ancidos da igreja, a saber o an- 
cido docente e os trés anciaos regentes». A todos os santos em 
Cristo Jesus que estio em Filipos, com os bispos (o docente e os 
regentes) e diaéconos>?. 

Mas tal discriminac4o absolutamente nado se encontra nas pas- 
sagens orde é mais necess4ria para apolar o sistema presbiteriano, 
nem em quaisquer outras. Apena3s em 1. Tim. 5:17 deparamos com 
O caso que sempre pode acontecer — alguns que tém o officio de 
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presbiteros terem tumbém o dom de ministrar a palavra,.e serem 
por isso dignos de maior honra. 

E preciso nc. tar com cuidado que todos os presbiteros (anciaos) 
devem ser aptos pari ensinar e para admoestar com a 8&4 doutrina, 
mas isto nao quer dizer que devem necessariamente «frabalhar na 
palavra e doutrina»® ainda que, se assim fazem 840 por isso dignos 
de muis honra. Compreendemusy, poi3, que acapacidade de ensinar 
e admowstar que Ihes era essencial devia ter algiuma relagdo com o 

seu «fovernos, mas qii2 Oo ensino, propriamente dito, competia aos 

dons e n4io a08 anciaus. Quando um ancido pregava, o fazia, n4o por 

ser anciao, mag por ser dotado por Cristo para o min{stério da Pala- 

vra, como também, quando tornava parte no govérno da Igreja local, 
o fazia, n4o0 por ser pregador, mas por ser presbitero. 

i; interessante notar que o crente pode ter um dom para go- 

vernar(1 Cor. 12:28) e por igso ser competente para ajuder na ad- 

ministracao da Igreja, sem ter sido apostolicamente apontado como 

presbitero; como também pode ter cbrigacdo de «pastorears oO 

rebanho de Deus (1. Ped. 5:2) por ger ancido na Igreja, sem ter nes- 

cessariurnente o «dor» de pastur. Contudo, um anciao faria ésse 

servicu diferentemente de um pastor. Este cuida das ovelhas porque 

sente que Crito glorificado o tern expressamente chamado e pre- 

parado para tal trabalho; aquéle o fara levado por um sentimento 

de responsabilidade local, sem, talvez, julgar-se especialmente dota- 

do para isso. ° 

Nio sei se em tudo me faco compreender, ou se Ihe parece 

que apresento distingcdes sem importancia. Em todo caso, creio 

que nao afirmo nada que n4@o seja biblico. 

O autor do tratado procura estabelecer seis princ{pios funda- 

mentais no govérno das Igrejas,e depois mostrar que a Igreja pres- 

biteriana 6 a Gnica que reconhece todos é@les. Por isso segue-se, 

naturalmente, que, no caso de qualquer dos seis ser errado, a Igreja 

Presbiteriana est4 errada também. Procurarei agora mostrar que o 

primeiro dos tais «principios apostdélicos» (?), isto é, que «os oficials 

das igrejas eram eleitos pelo povo», nao 5 um principio biblico, no 

que diz respeito a escolha dos presbiteroS ou anciaos. 

O autor resume o seu argumento, na parte tirada de Atos 1, 
nas seguintes palavras: «O primeiro capitulo de Atos informa-nos 
com o exemplo de uma assembléia de varios irmaos que destinaram 
(7) um homem ao oficio tanto de apéstolo como de ministro», e acha 
alf uma clara e irresistivel prova de ELEICAO POPULAR. 

Contudo, examinando o capitulo com atencgdo, descobrimos 
que n&o houve absolutamente eleicZo alguma da parte do povo. 
Muito pelo contrério, apesar de verificarem haver dois homens nag 
condicdes neceasarias, os irm4os nao se atreveram a escolher qual-



déles para ser apdstolo em lugar de Judas. N&o querendo nem 

eleger nem escolher, resolveram lancar sortes sOébre o caso, a fir 

de aescobrir qual déles DEUS tinha escolhido. Assim vemos que 

o incidente em Atos 1, prova exatamente o contrario daquilo que 

o autor pretende estabelecer: a eleigao de um eministro» por sufr4- 

gio popular. 
De passagem, noto que o autor chama atencdo para o caso 

de o servico que Matias recebeu ser chamado bispado, ministério e 

apostolado. Mas convém notar também que é chamado éste minis- 

tério: nfo oO ministério comum da Igreja, mas 0 ministério especial 

de dar testemunho da Ressurreic4o. Também o estudante culda- 

doso ha de descriminer entre o «bispado» ou «superintendéncia» de 

um apéstolo (a quem pode competir o culdado de t6d4s as igrejas, 

2 Cor. 11:28) e a superintendéncia de um ancido na {greja Jocal. 

Creio que 6 escusado dizer-lhe que as palavras da trad. de 

Almeida em Atos 1:26 «por voto comum» nfo estado no original e 

evidentemente nao concordam com o sentido da passagem. Se a 

Igreja em Jerusalém pediu a Deus que escolhesse, foi porque ela 

nio se achou competente para isso; se a escolha divina foil conhe- 

cida mediante sortes, evidentemente nf4o foi por voto comum. 

O segundo caso em que o autor do tratado se baseia para 

estabelecer o «principio da elei¢Zo popular dos oficiais da Igreja» é 

o incidente dos sete terem sido escolhidos pela Igreja para servirem 

as mesas. Que escolhamos os nossos servos, como em Atos 6, ou 

Os nossos mensageiros como em 2. Cgr. 8:23, é um principio intelra- 

mente admissivel, mas o costume de escolher dirigentes pelo «sufra- 
gio popular» é um principio estranho ao Novo Testamento. 

A terceira prova(?)de uma eleicao popular, o nosso autor 

encontra em Atos 14:23; e neste caso le nfo € mais feliz que no 

primeiro. Basta uma pessoa abrir o seu Testamento grego para 
verificar que quem elegeu ou apontou ancidos «para éles» isto é, 
para as Igrejas locais, foram os apdstolos e néo «éles» mesmos. Se 
tal escolha foi feita, como o sentido primitivo da palavra cheirotoneo 
permite entender, por meio de levantar a méo, a construc4o grama- 
tical da passagem mostra que foi feita pelas mdos levantadas dos 
apéstolos e nado pelas da congregacao. A devida atencdo para a 
palavra autois («para éles») descobre isto claramente. A escolha é 
atribuida aos apéstolos e nfo a congregacdo. 

Mas nido deve ser necessario dizer a um autor presbiteriano 
que as palavras biblicus nem sempre se empregam no sentido 
primitivo. Ele j4 o sabe quando a palavra batizo é estudada. Nem 
precisamos servir-nos de conjeturas: o prépio autor de Atos 
nos permite saber que @le nio emprega cheirotoneo em Atos 14:23 
necessariamento no sentido dos apdéstolos escolherem ou epontarem 
os presbiteros por levantar as mfos—e muito menos de a congre- 

quer



gacdo ter assim feito a escolha— pris no cap. 10:41 éle se serve do 
mesmo verbo (compvsto) falando de Deus escolher—e certamente 
ninguém vai dizer-nos que Fle escolheu, levantando a m4av! 

Contudo, o autor — ou tradutor — do tratado tem o atrevi- 
mento de chamara versdao de Atos 14:23 por Figueiredo «defej{- 
tuosa»®, guando uma cuidadosa comparacdao com o original mostra 
que o defeito esta em Almeida e ndo na versao Brasileira. 

Nunca devemos perder de vista o fato que a palavra presbi- 
teros significa «mais velho», e por isso @ perfeitamente compreen- 
sivel os apostolos Joao e Pedro se chamarem emails velhos® sem 
por isso entender qe tivessern sido eleitos presbiteros «pelo sufra- 
gio popular». 

© autor nado parece ser inuito leal quando éle cita com apro- 
vacao as palavras de Almeida: E havendo-lhes por comum consen- 
timento elegido ancidos em cada igreja...» sabendo éle perfeitamente 
que no original nado hA nada de tal «comum consentimento». A prova 
que isto nao € um mero descuido da parte déle é fornecida por uma 
nota do tradutor (pag. 34) em que éle expressamente aprova a tra- 
ducdao de Almeida e condena a de Figueiredo, quando, com o grego 
na mdo, devia ter feito o contrério. 

Nao deve ser inteiramente sem significacdo que o ensino 
sobre 0 apontamento de ancidos nas igrejas locais € duas vézes 
detalhado em cartas dirigidas a individuos, e nunca se encontra nas 
cartas dirigidas as Igrejis. Seea escolha dos seus presbiteros cabia 
alIgreja local, 6 estranho que o apdéstolo nunca diz coisa alguma 
s6bre o assunto quando escreve as Igrejas. Se éle duas vézes trata 
minuciosamente do assunto quando escreve a individuos da sua 
inteira confianca, 6 motivo de pensar (sem atendermos a quaisquer 
outras provas) que competia a um tal individuo e nado 4 Igreja local 
fazer a escolha. 

Resta agora dizer alguma coisa sébre a «ordenacao» de Timé- 
teo, e de Barnabé e Paulo em Atos 13:1-4 

Prirmeiramente convém notar que nem um nem outro dos 
casos é@ chamado uma ordenacdo na palavra inspirada. Talvez nao 
seja sempre censurdvel empregar uma palavra que n§o @ biblica, 
mas sempre € digno de repusro e consideracdo: se tal palavra real- 
mente expressa bem o sentido biblico sem acrescentar nem dimi- 
nuir coisa slguma. 

O ato praticado pelos profetas e doutores em Atos 13 ja 
recebeu o seu titulo no capitulo 14, versf{culo 26. Af é chamado 
<encomendar @ graca de Deus» e nfo «cordenar», e se queremos ter 
idéias exatas de ensinos biblicos, 6 conveniente apreciarmos devi- 
damente o sentido das palavras das Escrituras, que certamente 
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expressam melhor o alcance do ensino do que quaisqtuer outrag 
palavras nossis. 

E, efetivamente, a palavra ¢ordenar® e ceordenacao» d40 
idélas muito diferente de uma simples «encomendacao a gruca de 
Deus*®. Esta contempla um servico da ocasl4o; aquelas, uma carya 
permanente. A pessoa «encomendada a graca de Deus» n4o muda 
de estado por isso; 0 homem ceordenado» pss3a de leigo para 
pertencer agora ao clero (distincoes que nao siio biblicas). O mi- 
nistro «ordenado» espera ser chamado «Reverendo» e viver do 
Evangelho; 0 pregad’ir apenas «encomendado a graca de Deus» nio 
espera necessariamente nem uma nem outra coisa. 

Nas duas cartas a Timéteo ha varias #lus6e3 ao «dom» (1.Tim. 
4:14; 2, Tim. 1:6) ou «vocucdo» (1. 6:12) ou «mandamentos» (1. Tim. 
1:3,5,18) ou «depdsito» (1.Tim. 6:20; 2.Tim. 1:14) que lhe fol confiado. 
Notemos de passagem que a palavra traduzida «dom» nao é a que 
se diz «dom» em Ef. 4:11, mas 6 da mesma raiz como a palavra 
egraca», 

Esse dom fvi-lhe dado por profecia (1. Tim. 1: 18;4:14) pela 
imposigao das maos dos apéstolos (2. Tim. 1:6. e com aimposicao das 
maos dos presbiteros (Tim. 4:14). O autor do tratado sdébre o 
Govérno da Igreja favorece um tanto o seu argumento dizendo, 
erradamente, que foi pela imposicao das maos dos presbiteros 
(pag. 39). 

Em nada do que lemos na Biblia sébre o caso somos avisados 
de que apresenta uma norma que se deve imitar. Muita pelo 
contrario: a profeciae a autoridade apostélica. Contudo,ointerésse 
no servico do jovem servo de Deus da parte dos «mais velhos»,e 
sua identificagdo com éle, € uma coisa muito iastrutiva para o nosso 
govérno hoje. Qualquer ramo de servico que nado possa ser apro- 
vado pelos irm4os de idade e experiéncia provavelmente nio teré 
muito valor. 

Mas, como é absurdo derenvolver um elaborado sistema de 
govérno na Igreja de um incidente tao simples como o «dom de Ti- 
méteo»s e a identificacdo dos irmaos mais velhos com o servico déle! 
Como é repreensi{vel cristalizar um Unico caso biblico em regras 
fixas para serem obedecidas pelas Igrejas em todo o mundo durante 
todos os séculos! como é triste fundar aqu{ uma base para haver 
na Igreja de Deus, onde todos os membros devem 8Ber «sacerdotes», 
(1. Ped. 2:9), um clero ordenadvu! 

Nao sei se devo dedicar mais tempo go estudo déste tratado 
sébre o govérno da Igreja Apostdélica. Ele contém muitss cousas 
boas e outras bem erradas. Entre as primeiras posso mencionar a 
prova da identificacdo entre presbiteros e bispos. O homem é€ «pres-



bitero» por ser um dos emni3 velhos», 6 «bispo» por superintender 
ou velar a Igreja local, cooperando nesse servico com o8 outros bis- 
pos locais, pois é de notar 0 contraste entre a ordem bibiics, de v4- 
rio3 bispos em uma Igreja local, e o sistema episcopal de um bispo 
s6bre varias Igrejas locais. 

Mas lembro-me de perguntar aqui, como se explica o caso 
que hoje, muitas vézes, 0 ancido docente € um moco que ha pouco ge 
formou no Semin4rio? Se me dizem que uma idade madura nao fi- 
gura como uma das qualificacoe3 do presbitero, respondereil que 
essa qualidade @ inerente no titulo da pessoa: mas um ancido moco 
é€ um ser incompreensivel ! 

Também é importante a discriminac&4o entre os que tomam 
parte no govérno ca Igreja e os que nado o fazem (pag. 47). mas 
vejo que o autor do tratado inclui o ministério nésse governo, de 
maneira que quem nao pertence ao govérno da Igrej2 nao faz parte 
do ministério: €é um mero e¢eirmao leigo». Isto pode ser o prebiteri- 
anismo mas nao € 0 cristianismo. O autor diz com razao: «Néo 
podemos unir-nos a qualquer denominac4o crista, sem dar o nosso 
assentimento ou a verdade ou ao érro sobre éste ponto» (o govér- 
no da Igreja). 

De passagem devo dizer que n&o poderei concordar que o 
Cédex Sinaiticus eos cédices A, B,e C, constituem os documen- 
tos mais ... valfosos do Novo Testamento», mas ésse € um assunto 
vasto demais para estudar nesta carta. 

Acho muito incorreta a identificacdo da Igreja com o Reino 

(p4g. 15). N&3o hAé duivida que a Igreja esta incluida no reino, mas 
é uma confus4o presumir que sdo idénticos, e depois aplicar a Igre- 
ja as condicées de govérno que pertencem a um reino. 

O pouco tempo disponivel nao me permite notar todos os er- 
ros do tratado. «Bispos,.tambem chamamos pastores e doutores.» 
Como pode o autor do tratado provar-nos pela Biblia que os bispos 
eram também pastéres e doutores? «Os evangelistas eram missio- 
nd4rios — homens que viajavam por diversas partes.» Entdo, nao 
era licito a algzuém com o dom de evangelista achar o seu suficiente 
campo de servico em uma s6 cidade? Por que € que lhes chama 
<oficias temporarios ou extraordinarios» ? Se a Igreja nao tivesse 
evangelistas em todos os tempos, deixaria em poucos anos de ex- 
sistir, por falta de conversoes. 

Concordo inteiramente com o autor do tratado na sua conde- 
nacZo da Prelacia (pég. 54-58). 

E interessante que, afinal, quando trata de mostrar a supe- 
rioridade do Presbiterianismo, o autor confessa francamente que 
€ésse sistema no esta de acérdo com o ensino biblico! As suas pa- 
lavras s40; Todos os presbiteros, sendo bispos, devem ter igual



direito, segundo as Escrituras, dc pregar e hatizar, administrar a 
Santa Cela e ordenar; MAS ésses deveres (pela [ei constitucional 

da Igreja Presbiteriana) si0 acumulados em um dos presbiterna que 
por distinc4o se chama o ministro, etc.». 

Sendo assim, parece escusado continuar mais a discussdo da 
assunto. Cada um precisa escolher entre o que «deve ser» segundo 
Oo ensino das Eacrituras, e o que atualmente prevalece, segundo 
«a lei constitucional da Igreja Presbiterlana». Contudo, fico um 
tanto admirado por achar tanta franquezs da parte de um escritor 
polémico em admitir que o sistema que éle defende, em vez de con- 
binar com as Escrituras, esta em contraste com elas! 

Os artigos em «O Expositor» apresentam poucos argumentos 
diferentes dos do tratado sébre o govérno na Igreja. Diz: «Homens 
eruditos nos dizem, pela autoridade de escritoresjudaicos, que cada 
Sinagoga tinha uma pluralidade de Governadores». Seria bom se 
pudéssemos saber o3 nomes eas obras désses 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 «distinguido dos mais por 
ser o pregador publico autorizado». Ainda n4o li nada déste «um» 
na minha Biblia. «A natureza déste govérno é ainda mais mani- 
festa pelo fato de os presbiteros serem chamados condutores ou 
guias». Mas Heb. 13:7,17 nada diz dos «guias» serem presbiteros. 

Ao fundo da pagina 59, em letras pequenas, éle pretende 
provar que a administracdo da Ceia é privilégio exclusivo do «pre- 
gador» ou presbitero docente da igreja local (um individuo nunca 
mencionado na Biblia). Mas onde é que a Palavra nos diz que tal 
servico compete exclusivemente a essa pessoa desconhecida ? 

Creio que o irm&o nfo tera paciéncia para ler mais agora mas 
se achar que tenho passado por alto qualquer pensamento de impor- 
tancia, peco que me escreva novamente. 

Saudacées no Senhor Jesus. 

Carta 35 Nao 6 reimpressa, por nao ser de interésse 
permanente 
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Carta 3G Varias perguntas 
Mutum, Minas 

13-x- 1923 
Meu querido irmdo.. , 

Agora é que posso comegar a dar resposta as suas perguntas, 
pedindo primeiro iluminacdo divina, para poder ser-lhe Uutil. 

1.— Mat. caps.5a7e Lucas 6. Serdoestas duas passagens um 
eo mesmo sermdao? 

Poasivelmente, A duvida est4 no caso de Mateus falar em 
«subir a montanha» e Lucas em «descer a um lugar plano», mas en- 
tende-se que o discurso foi proferido num planalto que existe nessa 
montanha. Mas muitos entendem que 4 ocasiado era outrae que 
Jesus dava o mesmo ensino a diferentes grupos de pessoas. 

2. — Mat. 3:6,11. O Batismo data de Jodo Batista? Ele foio 
primetro a empregd-lo, ou jd era costume entre os judeus? Quel a 
razdoeovalor do batismo de J.B.? Qual a diferenca entre o ba- 
tismo déle e o dos apostolos ? 

Dizem que o batismo era um rito conhecido entre os judeus, 
mas eu ainda nado tenho podido descobrir as bases désse dito. 
A razao e o valor déle era para preparar o caminho do Senhor 

-e endireitar as Suas veredas. Teve por fim separar os fiéis em 
Israel do restante da nacéo. Joao batizou para o arrependimento 
(Mat. 3:11); os apdéstolos batizaram para Cristo (Gal. 3:27). Note: a 
preposicgado grega € amesma em cada caso: «ets» Os israelitas 
foram batizados «eis» (a ou para) Moisés, na nuvem e no mar 
(1. Cor. 10:2). O significado @€ sempre o mesmo: de inclinacao ou 
identificacdo. Os israelitas foram arrolados, por assim dizer, com 
Moisés, o Capitao da sua Salvacdo, e por serem associados com éle 
foram salvos do Egito. Nés, da mesma forma, mas com Cristo e nado 
com Moisés, Jodo, ndo podendo apresentar uma Pessoa como Centro 
do povo de Deus, apontou um sentimento: o arrependimento. Ajun- 
tou um povo arrependido e n4o um povo cristao. Depois de Cristo 
Se ter manifestado, tornou-Se Ele, nfo o arrependimento, o Centro 
do povo de Deus. Por isso os discipulos em Atos 19, que tinham 
recebido apenas o batismo de Jodo, foram rebatizados com o 
batismo cristdo. * | 
  

* Mas Dr. Bullinger entende que ali nfo houve um. rebatismo-: 
Em um longo estudo do trecho éle pense provar que o sentido do v. 5 €é 
©08 gne ouviram [Joo Batista) foram batizados, etc.» E’ certo que 0 v. 4 
nfio fala nada edbre o discurso do apdéstolo ser interrompido por uma 
excursio ao rio para fazer os batismos. 
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3. — Atos 2 O Espirito Santo ndo veio antes de Pentecostes? 
Os batizados por Jodo ndo O receberam? (Mafé. 3:11). 

O Espirito Santo n4o veio antes de Pentecostes, nav. Os ba- 
tizados por Jodo nado O receberam, nem tao pouco O receberam 
todos os que foram batizados com o batismo cristdo (Atos 8:16) 
O batismo com 4gua eo batismo com o Espirito Santo sdo coisas 
essencialmente diferentes. Aquéle é feito pelos homens; éste é feito 
por Deus. 

4. — Atos 1:15-26. Féz bem S. Pedro? O verdadeiro substituto 
de Judas nao foi S. Paulo’? Que tal o emprégo de sortes?  E licito 
ainda hoje, em casos semelhantes? 

Ser-nos-ia muito f4cil consentir que isso fésse uma es- 
colha inutil e desnecess4ria, se nado estivesse recordada sem 
nenhuma nota de censura. O uso de lancar sortes pertence aos 
tempos do judaismo, antes da descida do Esp{rito Santo. Hoje seria 
mais de acédo com a indole do Cristianismo, em vez de lancar sor- 
tes, rogar a Deus que manifestasse a Sua vontade pelo poder do 
Espirito Santo. N4do se 1é de nenhum caso de se lancarem sortes 
depois da descida do Espfrito. Casos semelhantes quase que nao se 
podem encontrar hoje. Havia entio apenas dois homens compe- 
tentes, e era preciso discernir entre éles qual era a testemunha que 
Deus tinha escolhido. 

9. — Qual é a sua opinido sdbre oantepor a palavra «santo» aos 
nomes dos apostolos, evangelistas e pais da igreja? 

E’ um costume sem motivo justificado, e se éles merecem ser 
chamados santos, por que nfo dizem também S. Moisés, S. Davi e 
S. Adao? Contudo nado é pecado usar tal titulo, e As vézes faz-se 
por ser costume. 

6. — Jodo 20:23. Como se poderé destruir a conclusdo que in- 
ferem os romanistas desta passagem? Qual a sua significacdo ? 

Esta passagem € amplamente discutida no livro Noites comos 
Romanistas, no capitulo VI. Vemos pela passagem paralela em 
Lucas 24:33 que essa autoridade de perdoar pecados n&o foi dada 
exclusivamente aos apéstolos mas a Igreja, isto é, aos onze o outros 
juntamente com éles. E’ importante notar que «apdéstolos» nado sao 
mencionados, mas «discipulos». Notamos também que as pessoas 
competentes para exercerem essa autoridade estavam cheias do 
Espirito Santo. Parece queoSenhor Jesus estava reeponsabili- 
zandv os Seus discipulos pelos seus atos coletivos, que necessaria- 
mente teriam um caréter mais permanente do que os atos indivi- 
du3is. Com tdédaacerteza Ele ndo propde abonar todos os atos 
errados da Sua Igreja, mas somente os que sao dirigidos pelo Espi- 
rito Santo. Atribuir essa autoridade exclusivamente aos padres 
da Ig-eja Romana é@ o cumulo da loucura, pois ela nfo fol dada sd- 
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mente aos apdéstolos mas aus discipulos e outros com éles, e nada se 
diz de tal autoridade ter sido transmitida pelos apdéstolos (nao men- 
clonados) aos padres romanos; e mesinos que fdsse transmitida, por- 
quc havia de ser exclusivamente a uma seccao moderna da Igreja 
Universal — a Romana — endo a mais antiga, de Jerusalém ou de 
Antioquia ? 

7. — Jodo 20:17. Quala significdo destas palavras de Jesus? 

E’ semelhante a Jodo 7:8 — «Subi vds a esta festa: eu nao subo 

a esta festa» (ha salguma duvida se a palavra «ainda» tenha cabimen- 

to aqui). Porém mais tarde Jesus também subiu ocultamente,; quer 

dizer, foi a festa, nao para assistir a ésse ato religioso, mais para dar 

testemunho da verdade. Como eu poderia dizer: «Nunca vou ao 

teatro: apenas ful uma vez a fim de chamar para fora um parente 

que 14 estava». 

Assim também o Senhor Jesus ainda néo tinha «subido» ao 

Pal em ressurreicdo, ernbora o Seu espirito, eo do «bom» ladrao, ti- 

vesse ido ao Paraiso no mesmo dia da crucificagio. Mas isso ndo 

era a subida oficial nos térmos do Salmo 24:7,8. 

Uma coisa semelhante pode haver na Segunda Vinda de Cris- 

to. Muitos entendem que Cristo vir4 ocultamente para buscar a 

Sua Igreja (Tess. 4) mas isso ndo sera a Sua Vinda gloriosa (Tit. 2:13). 

Uma vinda é particular, outra oficial. 

8. — Mat. 13:11,12. Qual a significacgdo destas palavras de Jesus? 

Parece ser um principio biblico, que Deus s6 tem em vista a 

abundancia, enquanto que a tendéncia humana é de contentar-se 

com pouco. Ndo ha nenhumas promessas para o meio-crente, e 

quem procura remediar-se com um pouco de espiritualidade, per- 

der4 o pouco que tem. Aos outros ndo era dado conhecer os 

mistérios (segredos) do reino, devido ao sew estado espiritual, 

éles, se tivessem querido, poderiam também ter sido discipulos de 

Cristo. 

9, — Jodo 7:3 e 10. Como harmonizar estas duas passugens ? 

Veja-se a resposta ao numero 7, 

10. — Motsés escreveu todo o Pentateuco? Quais as provas? 
Haveré mal em afirmar o contrarto ? 

Ser Molsés autor do Pentateuco, como era crenca entre Os 
judeus, @ abundantemente confirmado por Cristo e pelos escritos 
epostdélicos. Veja-se Mat. 19:7, 8:23-24; Marc. 10:3; 12:19; Lucas 16: 
29:31; 20:37;24:27; Jodo 5:45,46; 7:22; Atos 6:14;15:21; 26:22; 28:23; 
Rom. 10:5 e 19; 2. Cor. 3:15; Hleb. 7:14. Nao 6 proibido, contudo, 
admitir a possibilidade de oterescrito um editor que acrescentasse 
algumas palavras, especilalinente es que relatam a morte de Moi- 
sés. Se o editor ou editéres aumentou ou aumentaram alguma 
coisa, os s4blos podem procurar determinar, mas eu n&o sou come 
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petente para emitir uma opiniio; pore¢m, atendendo a imensa vene= 
racao que os israelitas tlinham pelas préprias palavras das suas Es- 
crituras, nfo é provAvel terem consentido em mulitas modificacoées. 
Conheco as concluscoes da «alta critica», mas nado as aceito nem 
mais nem menos. Fellzmente existe uma escola conzervadora, re- 
presentada por homens iguulmente eruditos. 

Uma das provas do respeito dos judcus pela letra das Escri- 
turas talvez sc encontre cm Gén. 32:30 e 31. Um lugar 6 chamado 
«Peniel» em 30, e «Penuel» ecm 3l. Evidentemente foi um lapso da 
pena de algum escritor antiquissimo, talvez do autor original, ras 
nenhum editor desde entio até hoje tem se atrevido a emendar o 
lapso. 

11.-— Mat. 23. Fazem mal os pregadores em atacarem delica- 
damente os erros do romunismo ou do espiritismo? «Cristo era 
Deus», dizem alguns; «tinha autoridade para fazé-lo; nds néo». Pre- 
gando, por exemplo, sdbre 1 Jodo 1;7, nado posso aproveitar o ensejo 
para provar que o purgatério e a reincarnacdo nado exis}em? 

Pode, com certezu. Os erros devem ser refutados — delica- 
damente. Geralmente a melhor maneira de o fazer é pela apresen- 
tacdo da verdade. E nem sempre os errados est4o0 em condicdes de 
se Ihes refutarem seus erros. Por exemplo, é geralmente inttil a 
maneira por que os evangelistas muitas vézes falam com 08S fro- 
manos contra seus eidolos», e que sdmente os provoca ainda mais. 
Se em vez de falar dos idolus tivessem falado de Cristo, teria sido 
com mais proveit>. O nosso empenho nao deve ser fazer Protes- 
tantes mas Crist&uvus. 

12. — Se Addo nado tivesse pecado, terfamos vida eterna aqui 
na terra: nio morreriamos? A morte a que se referem Ezeq. 18:4,20; 
Rom. 6:2,3,; 1:32; Gén. 2:17; Rom, 5:12; Tiag. 1:15; 1. Cor. 15:22; Jodo 8:24 
e 51, etc. € morte fisica ou espiritual (a condenacdo eterna)? Ambos 
sgo resultado do pecado?7 

Sim, ambo3 sao. A idéia essencial da morte é separacdo de 
Deus, que é a vida, mas as vézes inclul também a da separacdo do 
corpo, ern que o espirito humano vive. Nem sempre podemos de- 
terminar se a palavra «morte» é empregada em sentido fisico ou es- 
piritual. Pode ser fisica 4 vista dos homens e espiritual a vista de 
Deus. Assim, «A alma que pecar, essa morrera». Os homens 
devem conhecer que o sofrimento e a morte fisica sdo conseqtén- 
clas do pecado; mas perante Deus, no dia em que o homem peca, 
éle «morre»: fica afastado de Deus. 

13.—A predestinagdo é uma realidade, pois é biblica — Rom.8:29, 
30,33, Ef. 1:4,5; 1. Psdro 1:2; Atos 13:48; Mat. 20:16; Luc. 12:32; Rom. 
9:21,2]; etc. Mas ndo posso compreendé-la! Deus escolheu desde a 
eternidade alguns para a vida eterna; e os outros, ndo escolhidos, 
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perder-se-do por isso? Que culpa tém, neste caso, os que se perdem 
Como harmonizar essas pissagens como estas outras: Marc. 16:16; 
Atos 6:31; Jodo 3:16; 1. Tim. 2:4; Ezeq. 18:23,32, Tit. 2:11; Atos 17:30; Jodo 
6:37, etc.? Acho dificilimo fazé-lo. Se eu ndo tivesse sido escolhido 
entdo ndo me salvaria? Como reconciliar a predestinacdo com o li- 
vre arbitrio do homem? Devemos pregar esta doutrina aos incrédu- 
los ou silenciar-nos sdbre ela? 

N&o podemos divorciar a predestinacdo divina da presciéncia 
divina (Rom. 8:29 e 30; 1. Ped. 1:2), e, tendo isso em vista, devemos 
notar que uma grande parte da dificuldade do assunto da predesti- 
nac4o vem dadiferenca entre uma perspectiva humana e uma pers- 
pectiva divina. Para ndés ha necessariamente passado, presente, e 
futuro, e todo o nosso raciocinio respeita éste fato. Para Deus nao 
existem ésses limites: para Ele o futuro é tao atual como o pre- 
sente, e necessariamente ha de haver confusao se tentarmoOs agir 
como se féssemos Ele. O professor de uma escola nos diz: «Desde 
ha muito determinei dar o prémio de um livro go aluno que sair 
melhor nos exames, e visto que sei perfeitamente que Fulano é 0 
mais inteligente e o mais instruido, podemos dizer que @le esta des- 
tinado a possuir @sse livro». Mas ninguém diria que o professor 
por isso esta destruindo o livre arbitrio dos seus alunos. 

Outra parte das dificuldades vem do raciccinio sébre a lin- 
guagem biblica e nao diretamente das mesmas palavras. FE’ mais 
prudente limitarmo-nos as afirmacdoes biblicas sem acrescentar 
coisa alguma, porque, num assunto tao profundo, é facil errarmos 
pelo raciocinio. A escolha de Deus foi resultado da Sua prescién- 
cia: isso sabemos claramente da Palavra, e pouco mais sabemos do 
assunto. Que Deus quer que todos os homens se salvem (1. Tim. 
2:4) também sabemos, sem a minima sombra de duvida. E’ somente 
o raciocinio humano que estabelece um conflito entre a presciéncia 
de Deus e a Sua infinita bondade. Cada vez que ouvimos uma 
afirmacdo exagerada sdbre a predestinac&o, devemos perguntar: 
«Isso 6 uma coisa que a Biblia afirma, ou uma coisa que a teologia 
tem deduzido da Biblia?» Deus sabe se vou plantar milho éste ano, 
mas a Sua presciéncia nfo destrdéi o meu livre arbftrio de fazé-lo, 
nem me livra da necessidade de o plantar, se quero comer angu. 

Contudo, n&’o quero dizer que o assunto nado tenha as suas 
dificuldades. Em alguns dos seus aspectos 6 mais prudente deixé4- 
lo indeterminado. 

Ndo podemos com proveito pregar a predestinacdo aos incré- 
‘dulos porque éles n&o podem apreciaé-la devidamente. Por fora da 
‘porta da salvac&o lemos: «Deus quer que todos os homens se sal- 
vem», e somente depois de ter entrado é que descobrimos as pala- 
vras misteriosas: «Eleitos nEle antes da fundacdo do mundo». E’o



raciocinio, nado a Biblia, que afirma que Deus ndo quer que todos os 
homens se salvem. 

14 —Outrp passo dificflimo para mim: a diferenga tao grande 
entreo V.eOoN. Test., entre o Deus do Velho e o Deus do Novo. Em 
vista de Hel. 13:8, por que essa diferenca tdo visivel? Naturalmente 
ndo hd, sendo aos meus olhos, para os quais faltam as luzes eluci- 
dativas a ésee respeito Deus no V.T. é vingativo; é€ o «Senhor dos 
Exércitos»®; privilegia a Israel, eas outras nacoes ndo; ira-Se cons- 
tantemente ; ordena a destruicao de cidades inteiras, a morte de mu- 
lheres e criancas inocentes; abencoa as guerras; mata até a Uza por 
segurar na Arca, permite a poligamia (7) abencoando aos que dela 
usam; e assim muitas outras coisas que como que tornam injusta a 
pessoa de Jeova. 

Sei que hd explicacoes para isso, pois Deus nunca poderia dei- 
xar de ser justo, reto, santo, amoroso, atributos éstes, alids, frisados 
mesmo no proprio V. T.; principilmente nos ultimos livros dos pro- 
fetas. Sei que a Biblia 6 inspirada e Deus é justo, é perfeito, € um 
$0; mas como justificar essa diferenca tdo notdvel é que nao sei. 

Pensando bem, nao ha nenhuma dificuldade em aceitsr o 
Deus do V. T. porque Ele é muito parecido com o Autor da natu- 
reza, como nos O conhecemos sem a Biblia. O Autor da natureza 
é vingativo, ou por melhor dizer, justiceiro; nado consente na trans- 
gressdo de nenhuma das Suas leis. A crianca mais inocente sera 
queimada se meter a mao no fogo tanto como o homem mais ini- 
quo. oO Autor da natureza visita os pecados dos pais sdbre os fi- 
lhos até a terceira e quarta geracao — por exemplo, com a sifilis 
hereditéria. O Autor da natureza permite a destruicdo de cidades 

inteiras (como Toquio e Ioquoama)e a morte de mulheres e crianc¢as 

inocentes, ou se isto se da sem a Sua permisso é claro que Ele 
mesmo tem perdido o govérno sdbre as fércas que criou. 

O que é mais dificil de aceitar é a revelagéo de Deus sob 

outro aspecto no N. T., porque para isso nao hé paralelo na natu- 

reza. Um Deus longanimo até ao extremo, propondo desde a eter- 

nidade felicidades indiziveis para — Seus inimigos! Sacrificando- 

Se a si mesmo para poder conseguir ésge propdsito de amor sem 

depreciar em coisa alguma a santidade e a justi¢a. 

E’ o mesmo Deus, visto parcialmente no V. T. e plenamente 

no N. T. Lemos no V. T. como Ele habitava em densas trevas 

‘(1. Reis 8:12) porque uma plena revelacdo déle, a parte da eraca 

divina manifesta em Cristo, importaria a destruicdo dos homens: 

pecadores. Mas agora Deus esta na luz (1. Jodo 1:7) e plenamente 

conhecido em Cristo. 

Certamente Deus é vingativo, ou antes justiceiro: se © ngo 

fosse, n3o seria respeitado. Um pai que aceita tdda classe 
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ofensas de um filho sem o castigar, n’o merece o minimo respelito. 
E podemos pensar que Deus deve ser menos severo que um pai 
humano? Um pai ignorante pode nado fazer caso de seu3 meninos 
bricarem com outros meninos que tém coqueluche, mas um pai 
médico, compreendendo melhor o perigo, havia de o3 castigar 
severamente pela sua imprudéncia — e para o proveito déles. 

O titulo «o Senhor dos Exércitos» nao tem nada com as guerras; 
seria melhor traduzido por «<o Senhor das multiddes». 

«Privilegia a Israel.» Sim, Deus trata os homens assim como 

éles As vézes tratam os seus terrenos: cultiva uma pequena parte 
para demonstrar a qualidade do todo. Deus achou conveniente 
cultivar com especial cuidado uma parte muito limitada da raga, 

para melhor demonstrar as ligdes que era necessdrio ensinar a rac¢a 

toda. Este assunto 6 muito bem apresentado no livro «Filosofia 
do Plano da Salvacgdo», um livro inglés antigo, mas que ainda merece 
estudo. 

«Ira-Se constantemente.» Sim: como anatureza 0 faz. Contudo 

deixa perceber umas antecipacOes da graca que mais tarde havia de 

revelar. E se Deus nido Se irasse contra o pecado, seria inferior 

aos nossos melhores sentimentos. 

«Ordena a destruicdo de cidades inteiras; a morte de mulheres 

e criancas inocentes.» Assim, e talvez s6 assim, podia ensinar aos 

homens que os seus pecados terfo conseqtiéncias desagradaveis, 
para os outros, e se ndo querem desistir por amor de Deus nem 

para seu proprio interésse, ao menos que se santifiquem um pouco 
por amor dos seus queridos. Também a destruigdo das criangas 
podia ser melhor para elas do que serem criadas na incredulidade e 
perderem-se eternamente. 

«Abencoa as guerras.» A espada deve ser a serva de Deus 
para castigar a iniquidade, e se sempre assim fodsse seria abencoada 
por Deus, como s40 os magistrados justos que de pronto castigam 
os iniquos. Mas infelizmente os homens tém prostitufdo a espada 
para servir as suas prdéprias paix6es. Deus confiou a Israel uma 
santa tarefa, de purificar a Terra prometida de um povo horrivel- 
mente corruto (Lev. 18:27,28). Mas é provAvel que Israel pouco te- 
nha compreendido da importdncia do servico que lhe tinha sido en- 
tregue. km vez de dizermos, sem mais nem menos, que Deus Se- . 
gundo o ensino do V.T. «abencoa as guerras», devemos antes dizer 
que Ele ordenava e abencoava certas guerras cujo motivo foi o exter- 
minio de povos iniquos e impenitentes, mas que os homens ficaram 

‘Jonge de poderem cooperar dignamente com Ele nesse trabalho. 
No nro vemos que 0 servico de «colhér do Seu reino todos os 
escandaltos e O08 que cometern iniqiiidade» ser& confiado aos anjos,



segundo o ensino do Novo Testumento, e entao éles o farao mals 
dignamente. 

A morte de Uza por segurar a Arca, @ um caso solene, ea 
nossa vista, severo; mas considerando a tendéncila humana de tratar 
as coisas divinas com demasiada leviandade, n&o posso dizer que 
foi severo demais para acentuar a licdo necess4ria. 

«Permite a poligamia.» A poligamia nao foil expressamente 
proibida no V. T. ainda que n&o ha qualquer Escritura permitindo-a 
mas é terminantemente proibida pelo espfritodoN. T. E’ claro que 
aos crentes no Evangelho, com béncdos mais espirituais, compete 
uma castidade mais perfeita do que era o costume em tempos pri- 
mitivos. Infelizmente, hoje em dia, rnuitos homens casados, apesar 
de nao praticarem a poligamia, t@ém em t&o pouca conta a contl- 
néncia que deviam observar durante alguns perfodos nas suas 
relagoes com sua espésa, que chegam a arruinar a formosura e a 
saude desta; uma coisa que é nado menos censurével que a poliga- 
mia. 

15.— Mais um ponto bastante obscuro para mim — encontro-o 
nas afirmacaes do N. T.a respeito da salvacaéo. Que estd mediante a 
fé, sem as obras, muitas passagens o provam. Mas encontro muitas 
outras que, sem de leve se referirem a salvacdo pela féem Jesus, 
salientam as obras como base da bem-aventuranca apés o juizo. Eis 
alguns: Mat. 25:31-46; Rom. 2:6-10; Mat. 16:27; 2. Cor. 5:10; Apoc, 2:23; 
Tiago 1:27; Mat 5:3-12; Luc. 10:25-28; 1. Tim. 4:16; Luc. 19:89. Estas 
passagens sdo claras, positivas e concludentes. Citadas isoladamente, 
Os espiritas, com elas, pretendem provar a salvacdo pelas obras. Co- 
mo liga-las, sem esforco, ads que anunciam a salvacdo pela fé? 

Mat. 25:31-46 trata dos tempos futuros, quando o Evangelho 
da salvacdo pela graca nao sera mais pregado. Ent&o ser4 mesmo 
pelas obras: quer dizer, pela maneira como as <oracées» tiveram 
tratado os e«irmdos» de Cristo, isso € (por suposto) os judeus. Rom. 
2:6-10 estabelece um principio eterno e divino: que Deus costuma 
recompensar cada um conforme as suas obras, e, ainda mais, que 
prop6e conceder aquele que procura gloria, honra e incorrucdo (se 
tal pessoa houver) uma coisa que éle nado procurou: a Vida Eterna — 
talvez enviando-lhe um mensageiro especial, como mandou a Cor- 
nélio, para lhe pregar o Evangelho. Mat. 16:27 refere-se ao mesmo 
tempo que Mat. 25:31-46 «e enfao dard a cada um segundo as suas 
obras». 2. Cor. 5:10 refere-se ao galarddo do crente endo a salvacdo 
do pecador. O «tribunal de Cristo» &@ uma colsa, e o «grande trono 
branco» é outra. 

, Ao doutor da lel em Luc, 10:25-29 o Senhor Jesus apresentou: 
0 caminho antigo para a vida, que o homem precisa conhecer pri- 
meiro, para certificar-se que éle nfo é competente para ganhar a 
béncfo assim. Porque enquanto éle pergunta «que faret,» é {sso 
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mesmo que éle deve fazer. E’ de notar, de passagem, que Jesus 
nado lhe prometeu que assim éle herdaria «vida eterna», mas apenas 
8 coisa mais parecida debaixo da lei: «viveras». 1 Tim. 43:16 faz-nos 
lembrar que a palavra «salvacdo”» se emprega em muitos sentidos, 
As vézes se refere a alguma coisa feita por Cristo, e, outras vézes, 
aquilo que nés temos que fazer. Uma palavra mais limitada e 
precisa no seu sentido teologico é justificacdo, que representa uma 
ee que nos nunca podemos conseguir pelas nossas préprias 
fércas. 

O assunto da salvacdo é um tanto complicado, devido a natu- 
reza do homem, que ndo pode ser ignorada. Como salvar aos ho- 
mens sem destruir a sua responsabilidade? E um problema que s6 
Deus pode resolver. Por isso n3o podemos estranhar que as vézes 
o crente seja tratado como um pecador perdoado e outras vézes 
como uma pessoa responsavel pelas suas acdes, que sera premiada 
por fazer o bem e reprovada Se fizer o mal. 

16 — Uma irma sensivel demais com a morte dos animais, dis- 
se-me que ndo podia entender como é que Deus ordenava a morte de 
milhares de animais para expiacaéo dos pecados. Que resposta lhe 
daria o senhor? O sacrificio data de Abel? As outras nacédes, como 
o Egito ea India, teriam copiado dos israelitas ou dos patriarcas a 
pratica dos sacrificios? Qual seré a razdo de ser o sacrificio de ani- 
mais, endo outra coisa, 0 tipo do sacrificio de Cristo? Os israelitas 
tinham j4 a concep¢cdo da redencdo efetuada mais tarde por Cristo, 
no ato dos sacrificios, desde o Sinai? Salvaram-se pela fé no futuro 
Redentor ? 

Se essa irmaé tivesse pecado e ela mesma tivesse que matar 
um cordeiro com as proprias m@os, entdo ela teria compreendido a 
importancia do decreto divino, que «sem derramamento de sangue 
ndo se faz remissdo». Foi justamente porque tédas as pessoas nor- 
mais tém horror de ver os sofrimentos dos animais, que Deus 
marcou ésse meio para expiar os pecados. Foi como se Fle tivesse 
dito: «Por teres feito uma coisa de que Eu nao gosto, agora teras 
que fazer uma coisa de que tu n&o gostas». Veja-se mais uma vez 
0 livro «Filosofia do Plano da Salvacdo», e também um artigo no li- 
vro «Palestras com os Meninos», intitulado «A Histéria de um Sa- 
crificio». 

, Pensar que Deus achou agrado no sangue dos animais, é um 
absurdo, visto ter Ele dito expressumente que nao gosta do sangue 
dos bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes (Isa. 1:11). A insti- 
tuigSo dos sacrificios n4o foi, com téda a certeza, porque Deus 
gostasse do cheiro da carne queimada, como os incrédulos afirmam, 
mas porque era preciso ensinar aos homens licdes solenes com 
respeito ao pecado, licdes que n&o haviam de ser compreendidas 
tao bem por qualquer outro meio. 

Nao posso afirmar se a8 Outras nacdes teriam ou nao apren- 
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dido o uso de sacrificios dos israelitas ou dos patriarcas. A grande 
lic8o0 de todo sacrificio € que «todo o pecado merece pena de 
morte», mas que pode ser expiado por substituicdo; isto é, pela 
morte de outro, idéneo. O israelita, vendo o animal agonizante, 
morto pela sua m4o, diria: «Assim seria eu, se Deus né&o tivesse 
apontado um substituto.» 

N&o posso dizer que os israelitas tinham j4 a concepcao da 
Redencdo de Cristo, mas os mais inteligentes podiam sentir que a 
morte de um mero animal nao devia ser suficiente para substituir 
um homem. 

Nem posso dizer que se «salvam pela fé no futuro Redentor», 
Diria antes que aquéles que tinham fé, como vemos em Heb. 11. 
foram salvos pela sua fé em Deus. 

17.—O Batismo é€ ou ndo o substituto da circuncisdo? S. 
Pau Jez bem em ter circuncidado a Timéteo? Nao foi uma fraque- 
za déle ” 

Num certo sentido o Batismo pode ser considerado o substi- 
tuto da circucisdo, mas nao podemos dizer que o simbolismo dos 
dois ritos seja idéntico. Por exemplo, a circuncisdo era s6 para os 
machos, enquanto que o batismo se entende ser para ambos os 
sexos. Mas em uma coisa os dois ritos figuravam a mesma verdade : 
morte ao homem natural. Parece que aacao de Paulo impcrtava 
uma condescendéncia para os crentes zelosos da Lei, e sendo assim 
foi uma fraqueza. E’ notavel que o escritor recorda os fatos sem 
nenhuma palavra nem de aprovacdo nem de reprovacao. 

18. — Tdda a Biblia é inspirada? Ndo se encontram nela senti- 
mentos meramente humanos? A parte histdrica nado é simplesmente 
trabalho dos homens? (Luc. 1:1-3; 1. Reis 14:29). A cosmogonia de 
Moisés nao é somente fruto dos seus parcos conhecimentos a respvito 
do assunto? Ndo hd. na Biblia conceitos, opinides pessoais dos 
seus autores? (1. Cor. 7:25). 

A passagem de'1 Tim. 3:16, traduzida em qualquer das duas 
maneiras («Téda a Escrituro é divinamente inspirada é proveitosa para 
ensinar», ou, «Toda Escritura é€ divinamente inspirada e proveitosa») 
afirma o fato de haver neste mundo escritos dados por inspiracdo 
divina; por isso nos interessa descobrir quais sdo éles' E’ muito 
razo4vel entender que o apdostolo tivesse no seu pensamento as 
Escrituras aceitas como inspiradas no seu tempo — quer dizer, o V. 
T. Sendo, é@le havia de aproveitar a ocasido para avisar os seus 
leitores contra algumas delas: por exemplo, o Livro de C4anticos! 
Mas nada disso éle féz. 

Encontram-se na Biblia muitos sentimentos meramente huma- 
‘nos, palavras de homens maus e de demdnios, mas recordadas por 
inspiracdo divina. 
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O assunto de Inspiracdo é tio grande que nado posso tentar 
discuti-lo em poucas linhas, nem para isso tenho competéncia. Mas 

nao aceito o ditame de qualquer critico que me diz que a Biblia 

estA cheia de erros e contradicoes, porque muitas vezes, com o de- 

correr do tempo e maior estudo, verifica-se que quem erroau foi o 

eritico e nao a Biblia. Pelo que tenho podido verificar, a cosmogo- 
nia de Moisés esta de acdérdo com as mais recentes conclus6ées da 

ciéncia, apesar de éle empregar a linguagem pepular e nZo a cient{- 

fica. Ela combina-se notavelmente com a filososia de Herbert 

Spencer (veja-se o artigo em «O Semeador» aesse respeito. Anoll, 
pg. 76). De vez em quando algum geodlogo calcula necessarios mi- 

Ihares ou milhdes de anos para a formacao das rochas, etc, e geral- 

mente outro calcula muito mais ou muito menos, mas nenhum déles 

pode demonstrar que Deus sempre caminha com oO mesmo passo, 

nem podem dizer quantos milhares de anos devemcs admitir entre 

Gen. 1:1 e Gen. 1:2. Segundo uma dasinterpretacoes, ha lugar para 
todos os anos que os gedélogos precisam entre é€sses dois versiculos. 

De passagem devo notar que ahipétese da evolucdo esta muito desa- 

creditada hoje em dia, por nado combinar de maneira alguma com 
os fatos observados. Poderei indicar-lhe varios livros em inglés 
sobre éste assunto, mas ainda nZo vi nada em portugués no mesmo 
sentido. 

1. Cor. 7:12 e 25 so muitos interessantes, mostrando casos 
raros em que o apostolo escreveu segundo a sua propria inteligéncia 
endo por «inspiracao divina». Mas @ muito instrutivo ver como 
éle discrimina cuidadosamente entre os dois casos. 

19.— O corpo de Cristo depois da Sua ressurreicao era o mesmo 
que antes, ou era um corpo espiritualizado, igual ao que havemos de 
ter apéds a ressurreicdo? Se erao mesmo, como explicar as Suas 
aparicoes em quartos fechados eas Suas repentinas desaparicdées (Jodo 
20:19,26 ; Luc. 24:31) ? 

O assunto é dificil. N&o poderei resolver o problema total- 
mente. Que o corpo do Senhor Jesus era o mesmo que antes, nao 
creio. Lemos em 1. Cor. 15:44. «Semeia-se corpo animal, ressusci- 

tard corpo espiritual.s Mas ainda fica a dificuldade do convite a 
Tomé, e ainda mais Luc. 24:39. 

20.— Costuma dizer-se que resistir ao Espirito Santo é aquele 

pecado para o qual nao existe perddo (Mat. 12:32). Serd? Se é, onde 
a prova? 

Nao € precisamente assim. A explicagéo encontra-se em 
Mar. 3:30: «Porque diziam: Tem espirito imundo». E slguém pre 

devant um milagre de Cristo, feito no poder do Espfrito Santo (que 

erac: subjugar o espfrito humano em adorac4o), eem vez de _ 
cas a Deus por isso, deliberadamente atribuir a maravilha a U 
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espirito imundo. Note-se de passagem que pessoas aprcensivas ag 
vézes tém pensado terem cometido ésse pecado, ou que podem 
cometé-lo em qualquer momento. Mas Deus n§do castiga a ninguém 
por uma mera perturbacado dos nervos, mas 86 quando vé um cora- 
cho irremediavelmcnte perverso. 

21. — Os espiritas costumam citar as seyuintes passagens com 
que julgam provada a reencarnacaio — Mal. 4:5 e Mat. 11:14; Joao 3;3; 
G4l. 6:7; Mat. 7:21; 5:27. Como lhes explicaria cada uma dessas pas- 
sagens ? 

Para apreciar devidamente a «identificagado» de Joao Batista 
com Elias, é preciso examinar tédas ss pasSagens que se referem a 
ela. A saber: Mat. 11:14; 17:11; Mar. 9:11-13; Luc. 1:17; Mal 3:1; 4:5,6. 

Examinando tédas estas passagens com cuidado, vemos que 
Jo&o veio «no espirito e poder de Elias», e, se éles quisessem dar-lhe 
crédito, «éste é o Elias que havia de vir». Se tivesse sido uma reen- 
carnacao de Elias, entao teria sido isso mesmo ainda que éles nado 
quisessem dar-lhe crédito algum. E’ evidente a todo cuidadoso 
estudante de profecia que o pleno cumprimento de Mal. 4:5,6 é ainda 
futuro, mas havia aquilo com Jodo que, se o testemunho déle 
tivesse sido recebido, justificaria a conclusao de que Elias, ou antes 
um no espfrito e poder de Elias, tinha vindo. Outras passagens que 
apresentam a identificacado de pessoas alias distintas sao Mat. 10:40 e 
Filemon 12,17. Veja-se a nota no Scofield Bible, pag. 1023. 

Jodo 3:3. Ensinar que «nascer de novo» importa «reencarnar» 
é meramente uma falta de inteligéncia, pois Jesus expressamente 
explica que Ele ndo se referia a outro nascimento carnal, mas a um 
novo nascimento espiritual. As outras passagens nado contém nem 
a mais fraca sugestdo de reencarnacaéo, por isso nao precisam ser 
explicadas. Se os espfritas nfo tem base mais firme do que essa 
para sua crenca, entdo o caso déles caduca! 

22. — Os «mortos» de 1. Ped. 4:6 sdo os que jaé tinham morrido 
quando Pedro escreveu a espistola 7? 

Sim. S&o «os espiritos (agora) em prisdo» do cap. anterior, a 
quem o Espirito de Cristo em Noé pregou o Evangelho de salvacdo 
pela arcs, quando a longanimidade de Deus esperava mais de cem 
anos pela sua conversd&o. 

23, — Qual é a sua opinido a respeito de Mat. 11:3? (1) Jodo 
Batista, com esta pergunta, pretendia a conversdo a Cristo dos dois 
discipulos? ou (2) por se achar na prisdo haviatempos, mentalmente 
enjfraquecido, duvidava realmente do cardter messidnico de Jesus? 
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ou (3) alimentava éle a esperanca dos seus compatriotas da redencdo 
politica de Jesus? 

O (2), com um pouco do (3). 

Agora devo deixar de responder a mais perguntas por um 

pouco, esperando continuar oportunamente. 

Saudacgoes no Senhor Jesus, 

+ » 

Carta 37 Mais perguntas 

Mutum, Minas 

24-10-1923 

Meu caro irmao... 

Hoje continuarei a tarefa de responder as suas perguntas, 
esperando que, pela béngdo divina, luz e proveito saiam do trabalho. 

94. — Mat. 11:16,17. Qual a significacdo destas palavras? 

A queixa dos meninos foi que seus companheiros ndo estavam 
de acérdo com o cardter do momento. Havendo alegria nado se 

alegravam, e havendo chéro n&o choravam. Entdo Jesus féz a 
mesma queixa dos homens «desta geracdo». Quando era hora de 

arrependimento, segundo a pregacdo de Jodo Batista, em vez de 
se arrependerem, disseram: «Tem demdnio». Quando o Cristo es- 
tava com éles, e era hora de alegria pela presenca do Messias, longe 
de terem parte nessa slegria, censuraram 0 Cristo como se Ele fésse 
«um homem comildo e beberrdo». 

25. — Col. 1:16. Que significam «principados» e «¢potestades» 
aqui? 

Ser6 melhor incluir na resposta os «tronos» e «dominacées» 
também, e ent&o as quatro coisas incluem tddas as diferentes for- 
mas de govérno que hé no mundo, como também poderes sobrena- 
turais no mundo espiritual. E’ bom ligar éste versiculs com Rom. 
13:1,2, que também afirma que «as potestades que hdé sdo ordenadas 
por Deus». Que haja govérno neste mundo vemos ser a vontade 
de Deus: Ele tem estabelecido essas sutoridades. Contudo, nem 
sempre podemos afirmar que 0 usurpador que se apodera do poder 
seja ordenado por Deus, embora ele ocupe o lugar de «um ministro 
de Deus» (Rom. 13:4) e seré responsdével como tal, e caindo, até, por 
isso, em maior condenac&o (Mat. 24:50,51). 
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26.— Jos. 6:6. Esse Josué é o filho de Nun? Ndo tinha éle 
morrido ? 

Certamente 6 éle mesmo. Lemos da sua morte no cap. 24:29, 
«Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 
cento e dez anos». 

Mas talvez quis referir-se a Juiz. 2:6, quenomeia Josué depois 
de éle ter morrido em Juiz. 1:1. Realmente a morte de Josué é 
mencionada ao menos trés vézes: em Josué 24:29; Jufzes 1:1 e 2:8. 
Evidentemente Juiz 2:6-9 6 uma repetic4o ou citagdo de Jos. 24:28- 
31, a fim de fazer um prefacio necessério a histéria dos juizes. 

17,— 1. Tess. 5:23. Qual a distincdo entre corpo, alma e 
espirito ? 

A discriminac&éo dada por Dr. C. I. Scofield 6 a melhor que 
tenho encontrado: «O egpirito @ essa parte do homem que sabe 
(1. Cor. 2:11) — a sua mente. A alma é a sede dos afetos e desejos, 
€ por isso das emocdes e da vontade — 0 «eu». «Minha alma esta 
cheia de tristeza» (Mat. 26:38 e 11:29 e Joao 12:27). A palavra tradu- 
zida «alma» no V. T. 6 do mesmo sentido que a palavra «alma» no 
N. T. (Deut. 6:5; 14:26; 1. Sal. 18:1; 20:4,17; J6 7:11,15: 14:22; Sal. 
42:6 ; 84:2). A palavra no N. T. para espirito (pneuma) como o ruach 
no V. T, e traduzida também ¢ar», «fdlego», «vento», mas especial- 
mente «espirito», seja de Deus (Gén. 1:2; Mat. 3:16) cu do homem 
(Gén. 41:8; 1. Cor. 5:5). Porque o homem é espirito éle pode estar 
consciente de Deus, e comunicar com Deus (J6 32:8; Sal. 18:28; 
Prov. 20:27); porque éle é alma éle tem consciéncia de si mesmo 
(Sal. 13:2; 42:5,6,11); porque éle é corpo éle tem, mediante os seus 
sentidos, consciéncia do mundo, da matéria (Gén. 1:26)». 

28.—— Como explicaria o senhor aos espiritas o nascimento de 
aleijados ; os génios (temperamenteos) tao diferentes uns dos outros; a 
vida dificil, triste e infeliz de certas pesscas; os génios (talentos); a 
inteligéncia precoce de certas criancas; as semelhancas do card- 
ter de certas pessoas com outras de geracoes posteriores; a morte 
dos inocentes, aos milhares, nas castdstrofes e flagelos da natureza, 
as curas e milagres realizados por éles, e as revelacdes e comunica- 
Coes de espiritos ? 

O nascimento de aleijados é algumas vézes a culpa dos pais, e 
em geral nao precisa outra explicacdo, sendo o conhecimento de 
que um pai nao pode ter certeza que o préprio filho nado sofrera 
pelos pecados déle. H4 outros casos em que os pais nado tém culpa 
alguma (Joao 6:3), mas em que Deus tenciona conseguir algum fim 
mais sublime pelo prejuizo fisico. Tdédas estas perguntas supédem 
que o sofrimento seja prejufzo, mas nem sempre é assim. Pode 
haver um grande bem espiritusl mediante um mal fisico. Diferenca 
de temperamento geralmente resulta de influéncias morais e espiri- 
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tuais da parte da mde antes do nascimento do filho, e mostram 
como ela deve cuidar em ter o espirito sereno, com uma sincera 
fé em Deus, todo o tempo que espera o nascimento da crianca. Por 
exemplo, uma mulher que vive sempre em brigas com o marido, 
nao deve estranhar que o filho tenha um génio mau. A vida pode 
ser dificil e até infeliz, mas nem por isso precisa ser triste As difi- 
culdades sdo feitas para serem vencidas, e na luta desenvolve-se o 
cardter, que sOmente assim pode ser robustecido. Conta-se que os 
suicos das montanhas sao mais corajosos que os das planicies 
porque se acosturnam a lutar com as dificuldades e a vencé-las. 
Inteligéncia precoce de certas criancas — também resulta de certas 
influéncias na gravidez. Semelhancas de cardter — nao sao para 
estranhar: o mais estranho é a infinita variedade de carater entre 
os seres humanos, de maneira que é impossivel encontrar dois 
iguais em tudo. Morte dos inocentes. Veja-se a resposta ao no. 14. 
Qual é o maior mal: a morte dos inocentes, ou serem eles criados 
na incredulidade? Curas e milagres dos espiritas. Cada caso pre- 
cisa ser examinado separadamente para se poder apreciar o seu 
valor, mas se eu quero uma cura milagrosa, tenho mais fe em 
DEUS para fazé-la do que nos espfritos, invocados em desobe- 
diéncia 4 Sua vontade. Se os crentes tivessem a mesma fé em 
Deus que os espiritas t@ém nos seus «médiuns», veriam maiores 
milagres do que os dos espiritas. Talvez estas coisas devam nos 

-servir de aviso, para termos tanta f@ em Deus como os descrentes 
tém nos seus «espiritos». «As revelacoes e comunicacoes dos espi- 
ritos», E’ de notar que a Biblia nunca diz que a comunicacéo com 
os espiritos & impossivel, mas sempre repete que é proibida. 
Contudo, as supostas comunicacgoes quase nunca satisfazem uma 
pessoa séria. Nunca revelam qualquer coisa que tenha importancia, 
nunca descobrem qualquer verdade nova. Pode ser que haja 
comunicacées com os mortos em alguns casos, feitas expressamente 
contra a vontade de Deus, mas distinguir as verdadeiras das falsas 
seria dificil, e, visto que se trata de um assunto proibido para o 
crente, é facil recusar tocar néle de maneira alguma. Na Vida do 
filosofo Swedenborg lemos que éle teve extraordinarias comunica- 
cSes de «anjos» ou de outros seres espirituais. Mas éle estava 
longe de ser um cristo ortodoxo. 

} 

29.—- As proezas pueris de Sansao foram feitas com a vontade 
de Deus? Ele representa nessas facanhas a vontade divina? 

Sansdo era um homem muito carnal, mas em algumas coisas 
€le serviu a vontade de Deus: tendo libertado o Seu povo das m4aos 
dos filisteus algumas vézes. Deus as vézes serve-Se de instru- 
mentos bem estranhos, mas nfo podemos dizer que tudo quanto 
fazem seja segundo a vontade dEle. Por exemplo: Nabucodonozor 
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era um flagélo de Deus para castigar o Seu povo rebelde, mas isso 

nfo quer dizer que tudo o que N. féz fosse de acordo com a vonta- 

de divina. 
| 

30. — Tiago 1:5. Que quer dizer a palavra «sabedoria» aqui? 

Veja-se cap. 3:17. 

31. — 1. Jodo 5.7,8. Temos no v.7 a revelacdo da Trindade? 

«Palavra» é Jesus? No v. 8a que se referem as palavras «agua» e 

<esangue>» ? 

Aqui temos um bem conhecido acréscimo a Palavra inspi- 

rada. As palavras «...no céu: o Pae, a Palavra e o Espirito Santo ; 

e éstes trés sdoum. E trés sao os que testificam na terra» devem 

ser omitidas, como na Versdo Brasileira. Resultaentdoo seguinte: 

«E o Espirito 6o que dd testemunho, porque o Espirito é a verdade. 

Pois tres sdo os que dao testemunho, o Espirito, a dgua e o sangue, e 

éstes trés concordam » 

Assim «Palavra» desaparece. O esangue» evidentemente é o 
sangue de Jesus, derramado na cruz. O sentido da palavra «égua» 
é problematico. Pode ser uma alusdo a «dgua» que saiu do lado do 
Senhor, ou pode ser a «dgua» da Palavra de Deus (Ef. 5:26). bh’ 
um ponto que devo deixar indeterminado. 

32.— A Santa Ceia é& simplesmente um ato comemorativo, ou 
um meio de graca? 

As duas coisas, quando ela é recebida devidamente, mas tudo 
depende disso, pois em si o mero ato de tomar os elementos 
sagrados nada adianta, no caso de ndo haver uma apreciac4o espi- 
ritual do significado. Escusado. é dizer que na Santa Ceia n3o h& 
graca salvadora. O crente deve alimentar a sua alma com Cristo 
(Jodo 6:51) e disso a Ceia € apenas uma figura. Um rito, assim 
como uma nota do Banco, ndo tem valor em si mesmo; o valor esta 
naquilo que éle representa. 

33. — Cristo morreu numa sexta-feira? Se morreu, como pas- 
sou trés noites na sepultura ? 

B’ outro trecho dificil Tenho lido uma explicacao muito 
engenhosa pretendendo mostrar que Cristo morreu na quinta e nado 
na sexta-feira. Se n&io me engano o Dr. Torrey tem alguma coisa 
sObre o assunto. A explicacio comum: que entre os judeus era 
costume falar de «um dia-e-noite» como uma unidade, nido satisfaz 
@ linguagem de Mat. 12:40, que fala explicitamente de «trés dias e 
trés noites». Aceitando o caso da crucificacdo ser na sexta-feira, 
Poderemos, porventura, admitir a idéia do prazo ter sido abreviado, 

_ bela vontade divina? 

34.— Dizem os céticos que é€ impossivel a ressurreicaéo dos 

— 107 —



COrpos, pois €stes nao existirdo mais no Segundo Advento de Jesus. 
Que lhes responderia o irmdo? 

Que a matéria 6 eterna, como o préprio cético admite. Ndo 
posso dizer que seria mais dificil para a onipoténcia reunir os ele- 
mentos f{sicos de um corpo derretido h& dois mil anos, do que 
arrebatar depois ésse corpo ao encontro do Senhor nos ares. Con- 
tudo nfo somos obrigados a afirmar uma ressurreicao material. 
Em 1. Cor. 15:44 distingue-se entre o corpo animal que temos e o 
corpo espiritual que teremos, 

35.—(a) Cré o irmdo que o milénio seja antes ou depois da 
Vinda de Cristo? Depois. Nao me recordo de nenhuma passagem 
da Palavra que dé a entender que Cristo h4 de reinar por mil anos 
sébre éste mundo (Apoc. 20:4) antes de voltar para éle. (b) Passa- 
remos o milénio na terra ou nos ares (1. Tess 4:17)? Nao posso dizer, 
mas «estaremos sempre com o Senhor». E um problema interessan- 
te, mas creio que tem que ficar indeterminado. (c) A nossa «cidade 
serd no céu». Que deduz das referéncias a éste respeito? Seoirmao 
se refere a Fil. 3:20, 6sse versiculo fala de alguma coisa que «esta» 
atualmente, ndo que «sera» no futuro. Nem serefere a uma cidade, 
mas melhor a ums «patria», como na V B.; ou, melhor ainda, ¢«poli- 
tica» (o grego é politewma, uma palavra que importa «direitos» de 
cidaddo»). (d) O monte das Oliveiras (Zac. 14:4) serd o ponto em que 
Jesus pisard na terra? Sim. (e) Antes da ressurreicao, nossa alma 
gozard, na presenca de Jesus, da mesma felicidade que depois? De 
felicidade, sim, mas nio da mesma, pois sem o corpo o crente nio 
pode gozar plenamente. Contudo, o assunto tem as suas dificul- 
dades. (f) Por que, entdo, fala tanto o apéstolo da ressurreicdo, e 
mem de leve se refere da comunhdo da alma com Cristo antes da 
ressurreicdo? (1. Cor. 15:18-20,51,52; 1. Tess. 4:13-18). Mas éle fala 
também do estado do crente depois da morte e antes da ressurrei- 
cao: Fil. 1:23; 2. Cor. 5:8. 

36.— Deus pode arrepender-se? Sim, e nao. «Aquéle que 
é a férca de Israel nado mente nem se arrepende; porquanto nao é um 
homem para que se arrependa» (1. Sam. 15:29). Isso quer dizer que 
Deus ndo é mutdavel como os homens, mas a Sua palavra é firme e 
certa. Contudo: «Se a tal nacgado...se converter da sua maldade, 
também eu me arrependerei do mal que lhe cuidava fazer» e, pelo 
contrério: : «Se fizer o mal diante dos meus olhos... entdo me arre- 
penderei do bem que tinha dito lhe faria» (Jer. 18:8-10). Em Ex: 32:14 
Deus mudou de propésito para dar valor a intercessdo de Moisés, e 
neste sentido arrependeu: Se, isto é, deixou de castigar a Israel. 

37, — Mat. 8:22, Peco explicar esta passagem. N&ao convinha 
falar dos mortos na presenca do Senhor da Vida. Cristo requer o 
supremo lugar nas afeicdes dos Seus discfpulos. O ta] discipulo 

— 108 — 
¢



estava préso pelos lacos de familia, e o Senhor Jesus quis ganhar a 
sua inteira devocdo. 

38.—- O corpo no inferno ? O corpo do crente em ressurreicao 
sera um corpo espiritual (1. Cor. 15:44). A Escritura nada nos revela 
com respeito ao «corpo» do descrente na ressurreicdo dos injustos. 

39. — Mar. 11:27 e Jodo 6:44. Referem-se a predestinacdo ? 

N&o expressamente, mas talvez indiretamente. A verdade 
acentuada aqui é outra. 

40. — Mar. 2:28. Quer Cristo dizer aqui que Ele tem autori- 
dade para mudar o sdbado para o domingo, como afirmam? 

Nado. Tal mudanca de sA4bado em domingo nunca se encontra 
na Biblia. O carater dos dois dias é essencialmente diferente. O 
sabado é no fim da semana: descanso depois de ter trabalhado, de 
acordo com oensino do V.T. O domingo é 0 primeiro dia da se- 
mana, e no poder désse dia passado em ocupacdo com Cristo em 
ressurreicado (Joao 20:19,26) podemos trabalhar t6da a semana no 
Seu servico. Descansar no sdébado era ordenado aos judeus por 
uma lei divina. A guarda do domingo nado obedece qualquer lei 
(Rom. 15:5) 

41.— Mat. 12:20. Qual a sua significacdo ? 

Ndo € uma Escritura muito facil de se lhe afirmar o sentido. 
Do «Meu servo» se dizem cinco coisas que nado fara e duas que fara: 
<canunciard aos gentios 0 juizo» e «fara triunfar o juizo». As cinco 
negativas todas combinam no sentido de um servico quieto, sem 
ruido nem violéncia. Creio que devemos tomar o v. 20 no mesmo 
sentido, e, sendo assim, contém um precioso exemplo para nés: 
que, encontrando alguém parecido com uma cana quebrada ou o 
morrdao que fumega, devemos tratar déle tdo delicadamente que 
n4o apaguemos ésse resto de vida que néle ainda se manifesta. 

42 — Mat. 12:43 45. Qual a sua significacdo? 

Geralmente toma-se no sentido de Israel, voltando do capi- 
veiro na Babilonia, ter encontrado a sua casa (terra) varrida da ido- 
latria (que nunca mais praticou até hoje), mas longe de melhorar 
espiritualmente, éle tomou sete espiritos piores ainda, e ficou em 
tal ponto de perversidade que crucificou o seu Messias. Assim n&éo 
vale nada «varrer a casa» se o estado espiritual ndo melhora. 

43.— Mat. 24:15-20. Referem-se éstes versiculos a Vinda do 
Senhor e da destruigdo de Jerusalém? Que se entende dos 16,17,18, 
19 e 20? 

A interpretacdo do Dr. Scofield parece ser a mais satisfa- 
toria. Diz éle: «Mat. 24 com Luc. 11:20-24 respondem 4a triplice 
pergunta de Mat. 24:3, Primeira pergunta: «Quando serdo essas coi- 
8as 7?» isto é, a destruicgéo do temploe da cidade. Resposta em Luc. 
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21:20-24, Segunda e terceira perguntas: «E que sinal haveré da Tua 
vinda e do fim do século?» Resposta Mat. 24:4-33. Os vs. 4:14 tém 
uma interpretacdo dupla: (1) Eles dao o car&ter do século - 
guerras, conflitos internacionais, fomes, pestes, perseguicoes e fal- 
sos cristos (Dan. 9.26). Oraisto n3’o0 descreve um mundo convertido. 
(2) Mas a mesma resposta (vs. 4-14), aplica-se de uma maneira es- 
pecial ao fim da época, isto é a setuagesima semana de Dan. 9:24-27, 
Tudo o que tem caracterizad» a €época aparece com mais intensi- 
dade no fim dela. O versiculo 14 refere se expressamente a pro- 
clamacdo das boas novas de que o Reino esta proximo, essa pre- 
gacao sendo feita pelo restante judaico (Isa. 1:9; Apoc. 14:6,7; Rom. 
11:5). O versiculo 15 d4 o sinal da abominacdo (Dan. 9:27) — 0 ho- 
mem do pecado, ou a Bésta (2. Tess. 2:3-8; Dan. 9:27; 12:10; Apoc. 
13:4-7).» 

44,— Mat. 25:21 e 24. Qual a sua significacao ? 

O versiculo 21 refere-se ao fato de os crentes terem parte 

no govérno déste mundo no milénio, como galardado pelo seu fiel 

servico durante o tempo presente, v. 24. O servo devia ter agido 
de acérdo com o seu conhecimento do seu senhor (um conhecimen- 

to talvez errado), mas nio fazendo assim, foi reprovado. Note que 

tudo isto se refere aos tempos do fim, quando o Evangelho da graca 

ndo sera mais pregado, mas sim o Evangelho do veino. Por isso 0 

galardado 6 segundo a fidelidade do servo e n&o segundo a graca do 

Senhor. 

45,— Luc. 13:32. Qual a sua significacado? Por que usa Jesus 
Cristo a expressado «rapdsa» ? 

Naturalmente usou a palavra porque julgou o carater de He- 

rodes de acordo com o caraéter ,da rap6sa: uma criatura geralmente 

tida por sutil, sagaz e aventureira. Nao sei se os dias referidos 

s4o para tomar ao pé da letra, ou se sao «mais ou menos». 

46. — Luc. 16:1-13. Ndo entendo esta parabola. 

Talvez sejaa parabola mais discutida e que mais vézes apa- 

rece para ser explicada. E por minha parte n&o posso dizer que 

tenha encontrado uma explicacdo totalmente Satisfatéria. O eru- 

dito Dr. Bullinger deu uma interessante traducdo nova do versiculo 

9: «EF eu, porventura, vos digo: Granjeai amigos com as riquezas da 

injustica, para que quando necessitardes (ou, quando éles faltarem) 
vos recebam nos taberndculos eternos? Nao. Quem é fiel no mi- 
nimo, etc.» Contudo, nao sou competente para dizer quanta razao 
éle tenha para assim traduzir. Ele diz que o «ndo», que no original 
n4o se encontra, subentende-se do argumento. 

Podemos notar alguns pontos para ajudarem a uma melhor 
compreensi4o da parabola. N&o sabemos nada da natureza do con- 
trato entre o mordomo e o seu senhor, e ésse conhecimento é 
essencial para compreendermos ocarater moral déle. Ele foi lou- 
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vado, nado por Deus mas pelo seu patrado, por haver procedido 
prudentemente (ndo retamente). Ele certamente nao se mostrou 
exigente. Quis sacrificar alguma coisa presentemente, que podia 
ter exigido, afim de ter 0 que lhe era necessério mais tarde. Por 
isso modificou 0 compromisso dos devedores do seu senhor. Po- 
demos quase ter a certeza que essa modificacdo nao deu prejuizo ao 
patrdo, pois que se assim tivesse sido, seria mais natural o patrao 
falar do prejuizo que teve e nado da prudéncia do servo. 

E’ preciso sempre notar que se trata de um dos filhos deste 
mundo, que, contudo, mostrou-se ser prudente em providenciar 
para o futuro. Eos filhos daluz, parecem as vézes, menos pru- 
dentes e precavidos. 

47, — Luc. 22:31... 

A unica parte daste versiculo que parece necessitar de alguma 
explicacado sdo as palavras «Satands vos pediu.» Pode ser que seja 
parecido com J6 2:3 — «Havendo-me tu incitado contra éle, para o 
consumir sem causa.» 

48, — Jodo 4:10. «Dom de Deus»?... 

Pois, Cristo, o Messias prometido, era 0 «dom de Deus», mas 
a mulher por enquanto nao O estava conhecendo. 

49, — Joao 6:53-58. A «carne» eo «pao» referem-se ao Seu cor- 
po «moido por nés», e o «sangue» ao Seu sangue remidor ? 

Aqui temos uma figura original. A carne e 0 sangue separae 
dos importam a morte da Vitima, «comer e beber» significando uma 
verdadeira aceitacdo do valor da morte de Cristo. Uma apropria- 
ene espiritual, parecida com a apropriacdo da carne por quem come 

ela, 

'  §0.— Jodo 7:7, «Nao vos aborrece>? E Jodo 15:19? 
Lendo o versiculo 19 ambas as passagens ficam inteligiveis: 

«Se vos fésseis do mundo, o mundo amaria o que era seu». Jesus 
disse aos Seus irmaos: «O mundo nao vos pode aborrecer» porque 
éles mesmos eram mundanos. 

ol, — Mat. 13:9. Que quer dizer Cristo com estas palavras ? 

Parece ser um apélo as consciéncias dos Seus ouvintes, Com 
certeza todos tinham ouvidos naturais para ouvirem a voz dEle, 
mas aJguns estavam no caso das pessoas repreendidas em Joao 
r, ‘47—«V6s nao escutais as palavras de Deus, porque ndo sois de 

Cus.» 

52.— Jodo 3'8 , 

Este versiculo afirma que o Novo Nascimento é uma coisa 
misteriosa, 4 semelhanca do vento, que os Seus ouvintes n4o sabiam 
explicar, nem a sua origem nem o seu paradeiro. 

93, 1, Ped. 3:19,20...? 

™e 
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~ Este versiculo é mals inteligivel, subentendendo-se a palayra 
«agora» no meio déle. «No qual também foi, e pregou aos espiritogs 
(agora) em priséo.» O Espfrito de Cristo em Noe, um pregador da 
justica, evangelizava o mundo de entdo durante o tempo em que a 
arca estava sendo construida. Eles nado deram ouvidos, e agora Og 

seus espfritos estao na «prisdo». 

Esta 6 uma explicacdo bem antiga: creio que é de S. Agog. 
tinho, e nao tenho achado nenhuma melhor por enquanto. 

54.— Judas 9...? 

Um incidente recordado somente aqui, de maneira que tudo o 
que sabemos a seu respeito encontra-se nesse mesmo vericulo. 

55. — Como justificar o casamento de Oséias ? 

Pode haver circunstancias nao recordadas no caso, que modi- 
ficariam a nossa impressdo do seu carater. Achei a seguinte nota 
na minha Biblia: «Oséias 3:1,2. O incidente nao recordado é que a 
mulher tinha sido obrigada a deixar a casa do profeta e a ficar 
escrava de outro. O profeta é€ mandado renovar o seu amor para 
com ela. Isso éle faz, e a resgata por um pequeno pagamento.» 

56. — Moisés fot sepultado ou trasladado? Qual a sua opinido ? 

Ele foi sepultado por Deus «num vale, na terra de Moab, 
defronte de Betpeor» (Deut. 34:6). 

58.— Jodo 12:44...? 

O Senhor Jesus, como perfeito representante do Pai, quis 

levar os pensamentos dos discipulos adiante, para nado se ocuparem 

86 com Ele mas reconhecerem que atras dEle estava o Pai, e tédaa 

confianca depositada no Filho equivalia a uma confianga no Pal. 
Um caixeiro viajante pode dizer: «Quem negocia comigo, negocia 

com a casa mais forte do Brasil», porque fala do nome de quem éle 

representa. } 

59. — Lucas 19:21...? 

O servo «maligno» devia ter procedido de acdérdo com a sua 
compreensfio do seu senhor (ainda que fésse uma compreensdo 

incorreta). E quem entende que Deus é severo e exigente, precisa 
proceder de acérdo com isso. Se n4o, que pode esperar, a ndo Ser - 
o castigo ? 

_ 60. — Lucas 18:42... ? 

E’ como se 0 médico dissesse ao convalescente: «A tua fé em 

mim te curou», aO mesmo tempo que sabe que nfo foi a fé mas 0 
remédio que curou a pessoa. Mas sem a fé n&o teria tomado 0 
remédio, por isso, em um sentido, a sua fé 0 curou. 

61. — 1, Cor. 11:30 eee ? 
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Fracos e doentes fisicamente; «dormem», quer dizer que ja 
morreram alguns dos tais doentes. 

62. — 1. Cor. 12:8. Que se entende na Biblia pela palavra «cién- 
cia», que é tantas vézes repetida? 

A palavra grega é gnosis: conhecimento, ciéncia, doutrina, 
sabedoria. N&o podemos limitar a palavra a um s6 sentido. 

63. — 1. Cor. 13:9-12...? 

Afirma que todo o conhecimento atual é incompleto, mas 
que no futuro «conheceremos como somos conhecidos». N&o noto 

qualquer dificuldade na passagem. 

64. — 1. Cor. 15:29 ...2 Batizados pelos MORTOS? 

Aqui temos mais um dos grandes problemas da Palavra ins- 
pirada. Ndoacho aceitavel a explicacgdo comum: gue foram bati- 
zados para preencher as vagas deixadas nas fileiras cristas pelo 
felecimento ou martirio de outros crentes. N&o me consta que o 
batismo de algum crente primitivo tivesse que esperar uma <vaga» 
assim formada. Muito pelo contrério, creio que a pessoa era bati- 
zada sem referéncia alguma a outros crentes vivos ou falecidos. A 
preposicaso 6 huper: «sdébre» ou «pore. 

Para entender a passagem 6 preciso notar que os versiculos 
20 a 28 formam um paréntese. O argumento do v. 19 continua no 
v. 29. O apédéstolo esta discutindo todos os prejuizos dos crentes na 
suposicdo de que nédo haja ressurreic¢ao. Além dos ja mencionados 
nos vs. 14-19 éle se lembra de acrescentar: «Que fardo os que se ba- 
tizam pelos mortos, se absolutamente os mortos nado ressuscitam? 
Pois por que se batizam pelos mortos ?» 

O batismo nos coloca com os mortos; mais expressamente 
com Cristo morto, e com todos os outros que foram sepultados pelo 
batismo na semelhanca da Sua morte. Mas se nado haressurreicao, 
para que serve sermos identificados com gente morta? A dificul- 
dade est4 no plural da palavra «mortos». Mas creio que o apéstolo 
esta generalizando aqui e notando que n&o ha vantagem em sermos 
chefiados por pessoas falecidas, porque precisamos um vivo Capitado 
da nossa salvacdo. 

N&o sei se esta explicacdo lhe satisfara, mas é a melhor que 
tenho encontrado. 

65. — Como se explica o caso de Balado? Por que foi morto? 

«Balafo 60 tipo do profeta que quer um bom preco pelo 
seudom. Este é 0 caminho de Balado (2 Ped. 2:15) e é caracteristico 
dos falsos ensinadores. O érro de Balado (Judas 1}) foi que élen&o 
vViu mais que a moralidade natural — um Deus santo, segundo a 
idéia déle, nfo podia deixar de amaldicoar um povo tal como Israel. 
Como todos os ensinadores falsos, éle ignorava a moralidade mais 
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sublime de uma explsc4o substituinte, pela qual Deus pode ser 
justo e também o justificador de pecadores crentes (Rom. 3:28). A 
doutrina de Balado (Apoc 2:14) refere-se ao seu ensino a Balaque de 
como podia corromper 0 povo que n§éo podia amaldicoar (Num. 31:16 
com Num 25:1-3 e Tiago 4:4). (Scofield). Foi morto porque se aliou 
com os inimigos do povo de Deus, e por isso partilhou da sorte 
déles. 

66. — Efés, 4:11; Rom. 12:7-8; 1. Cor. 12:28. Estes dons sdo per- 
petuados ainda hoje? 

Alguns déles, com certeza. Talvez todos em slguma medida, 
mas os «dons sinais» pertenciam mais expressamente ao coméco do 
Evangelho, e nao podemos estranhar que pouco aparecem hoje. O 
dom de linguas, ao que se pode ver, tem desaparecido quase por 
completo: nunca ouvi de nenhum caso de alguém ministrar com 
inteligéncia e proveito em uma lingua que n&o conhecia. E, con- 
tudo, os Pentecostais fazem muita questdo de que todos os seus 
adeptos tenham ésse dom! Quando pensamos em dons milagrosos, 
devemos sempre recordar-nos da decadéncia da Igreja, e de que 
Deus nado ha de abencoar com tantos sinais uma Igreja decadente e 
dividida como abencoou a Igreja primitiva e unida, em todo o fervor 
do seu primeiro amor. 

. 67 — 1. Cor. 14:29. Assim como cessaram certos dons, as mani- 
festacdes extraordindrias do Espirito Santo, ndo cessou também o dom 
dos «profetas», de falarem «para aperfeicoamento dos santos» nas reu- 
nioes dos crentes? 

Pode ter cessado, ou pode ter escasseado, devido a falta de 
exercicios; mas a experiéncia provara. Durante .mais de 40 anos 
tenho frequentado reunides onde ha liberdade para o exercifcio dos 
dons que houver disponiveis nas igrejas locais, e ser-me-ia dificil 
acreditar que tenham cessado inteiramente. Um dos dons mais 
faceis de verificar 6 o de evangelista. Tenho ouvido de um moco 
analfabeto no Estado de S. Paulo com um dom mui notavel de 
converter gente, citando as Escrituras de meméria,,e com um 
verdadeiro entusiasmo pela conversdo dos seus semelhantes. Como 
evangelista ésse moco valia muito mais do que muitos sdbios dou- 
tores- bispos. 

Ainda em relac&o a éste assunto dos dons, lembro-me que 
devemos desejar ardcntemente os melhores dons, mas se éles todos 
cessararn nao vale a pena desejd-los. Porém: o que é o dom 
de alguém? Um crente velhoe instrufdo disse que o dom da pessoa 
é <a impress4o que essa pessoa tem de Cristo». O evangelista esta 
ocupado com Cristo como ocaminho para Deus: que s6 por Ele 
podem os homens voltar ao seu Criador. O ensinador est4 ocupado 
com Cristo como a verdade: que nEle est&o escondidos todos os 
tesouros da sabedoria e ciéncla. O pastor lembra-se de Cristo como 
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a vida, e procura ver as verdades aprasentadas pelu eensinador »* 

interpretadas nas vidas dos crentes. Por isso o servico déle pode 

muito bem ser melhor prestado nas casas dos irm3o3 do que na 

Igreja. Acho éste dom de «pastor» um dos mais precivevs e impor- 

tantes, como também um dos mais raros. 

68. — Qual é a sua opiniado a respeito dos milagres? Perpetu- 
am-se? Ndo os fazemos porque cessaram, ou porque nos falta a fé 

para tanto 7? 
Mais por esta ultima razdao. Tédda a vida do crente que anda 

com Deus ser& como que um milagre continuo. Nunca quero limitar 
o que Deus pode fazer ainda hoje, embora pouca experiéncia ten- 
ha do milagroso. 

69.— A ordem de Mat. 28:19-20 foi dada s6 aos andstolos ou a 
éles e outros irmdos? Foi dada mais de uma vez, ou ndv? Do mon- 
te das Oliveiras ou nado? (Atos 1:8). 

A ordem de fazer discipulos de tédas as nacodes fui dada so- 
mente em Mat. Em Mar. 16:15 é de pregar o Evangelho ; em Luc. 
24:47 @ de pregar o arrependimento ea remissdao dos pecados. Atos 
1:8 parece ser a mesma ocasido que Mat. mas a linguagem é dife- 
rente. 

70. —- (a) O vinho que Jesus tomava e o de I. Tim. 5:23 continha 
dlcool? Provavelmente. (b) Peca ocrente bebendo cerveja ou vi- 
nho uma vez ou outra? Conforme o caso. Veja-se 71. 

71.— Peca o crente que fuma? 
Sim, e nfo. N&do podemos classificar todas as acoes em dois 

grupos de «<pecados» e «nado pecados». O que nao é de fé 6 pecado. 
Isto quer dizer, qualquer ac&o que n&o temos aprendido com Deus, 
que nfo temos a conviccdo de ser a vontade dEle, 6 pecado. Para 
saber se uma coisa 6 pecado ou nao, precisamos saber o motivo da 
ac3o. Devemos fazer tudo para a gloria de Deus, e se 0 crente en- 
tende que é para a gléria de Deus que éle fuma, para éle nfo é 
pecado fumar, ainda que o seja para outra pessoa. A prova de éle 
poder fazé-lo para a gloria de Deus, é éle poder dar gragas por isso 
e pedir a béncado de Deus sdbre seu cigarro. Em todo caso, nunca 
recebi nenhum auxf{lio espiritual de um crente que fuma, nem mes- 
mo espero recebé-lo. A mesma resposta aplica-se ao assunto de 
beber vinho. Mas ai acresce mais uma circunstancia: a bedida tem 
sido a ruina de milhares, mas, se ndés sentimos a necessidade de 
us4-la por motivos de saude (como Timoteo), podemos fazé-lo sem 
repugnancia. H& muitos anos que resolvi nunca beber vinho por 
mero prazer; mas algumas vézes o tenho tomado como remédio. 

72. — Pode dar-se o caso de um filho de crentes, membro da 
Igreja, que cré sinceramente em Jesus e constantemente orae léa 
Biblia, nado ser ainda realmente convertido, regenerado e runtificado ? 
A conversdado nao pode ser us vézes paulatina neste caso 7? 
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Pode, sim. A conversdo importa uma transformacfo do nosso 
ser espiritual, que infelizmente nem sempre se realiza ao coméco. 
Pedro, um verdadeiro crente, necessitava ser convertido novamente 
(Luc. 22:32). <A santificacdo, no seu sentido pr&tico, leva téda a vida 
a aperfeicoar-se (1 Tess. 5:23), mas a regeneracdo, se isso quer di- 
zer novo nascimento, 6 0 primeiro acontecimento da vida espiritual 
de um filho de Deus. 

O caso de um filho de crentes 6 um caso muito especial, pelo 
motivo de que éle tem sido sempre criado no Evangelho e suave- 
mente encaminhado nas coisas espirituais, de modo que est& acos- 
tumado com elas sem conhecer ainda o seu valor verdadeiro. Que 
significa para é6les as palavras «Cré no Senhor Jesus Cristo e serds 

salvo» se éle ainda nado tem sido abalado, por assim dizer, por ne- 

nhum terremoto? A palavra «salvacdo» pouco sentido tem para 
quem ainda nao se sentiu perdido. 

73.— Um e«crente» que ndo consiga dominar as suas paixoes 
carnais, 0s pecados na carne, os sentimentos e desejos maus, embora 

creia no Evangelho com téda a sinceridade, e reconheca os seus peca-~ 

dos e busque o socorro do Alto, estard convertido e salvo? 

Convertido, talvez, se o seu olhar agora, em vez de se voltar 
para o mundo, est4 fitado em Deus. Salvo, sim, em um sentido, 
porque a salvacdo é uma palavra de muito alcance. Eu prefereria 
empregar aqui a palavra justificado, uma palavra que tem um sentl- 
do mais limitado e preciso do que salvo. E agora poderei passar 
adiante e dizer que j&4 respondi a pergunta; mas n§&o desejo assim 
fazer. N&o pergunto quem é ésse «crente», porque pode-me dizer 
que seu nome é Legido; mas, quem quer que seja, devo reconhecer 
que, além de responder a pergunta, preciso aconselhar e animar 
@ pessoa. 

O certo é que esta pergunta revela o mais frequente e mais 
triste conflito da vida cristaé; frequente, porque a carne est& em 
todos nés, e a carne n&o 6 convertida, mas condenada (Rom. 8:3), 
porém ela n&o quer aceitar essa condenacdo. Triste, porque tem 
de ser travado sozinho, sem o auxilio de amigos na hora da angus- 
tia, nem o seu aplauso na vitéria. Duplamente triste por ser des- 
necessdrio, pois o crente que vive deveras perto do seu Salvador 
esta reforcado contra as solicitacodes da sua carne. Contudo, Deus 
nos conhece, sabe como e quando somos tentados; e quanto mais 
sentimos a nossa fraqueza na luta, mais convencidos somos de que 
necessitamos de um Salvador. 

“ 74,— Qual a sua opinido a respeito do «Exército de Salvacdo»? 
Extraordindrias conversd6es tém-se efetuado por seu intermédio? E 
da Associacdo Cristd de Mocos? 

Discrimino entre o «Exército® e os membros déle. Existe 
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neste mundo uma institui¢do suficiente para todo o servico crist3o, 
que € a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade (1. Tim. 
3:15). Se ela fésse fiel 4s suas obrigacdes, ndo seria preciso formar 
outra qualquer sociedade para os mesmos fins. Mas ela nao tem 
sido fiel, e por isso ha lugar para muitas outras organizac6es, Exér- 
citos, A. C. M., etc., etc. Nao aprovo de maneira alguma o E de S.. 
que é um despotismo em estilo militar no meio do cristianismo evan- 
gélico, dispondo absolutamente dos seus membros com uma disci- 
plina autocratica, em completo desprézo de 1 Cor. 5, onde vemos 
que a disciplina é exercitada por téda a Igreja local, e nio por um 
«general» absoluto. 

Contudo, nesse Exército h4 muitos fiéis servos de Deus, que 
sSo abencoados por Ele, de acérdo com a sua obediéncia a vontade 
divina — e nao de acérdo com a sua obediéncia ao General. Nao 
encaro a A. C. M. tanto como uma instituic&o religiosa; mas com 
certeza tem muito valor moral e instrutivo entre a mocidade. 

75. -— 2. Tim. 2:4. Costumam citar esta passagem para provar 
que o «ministro do Evangelho» nado deve ter outra ocupacao a nao 
ser ado ministério. Que queria Paulo afirmar aqui? Aquéle que 
for chamado para o trabalho do Senhor (vocacdo esta prova- 
da), nao dispondo de recurgos, nado pode ter a sua profissdo e tra- 
balhar ao mesmo tempo no Evangelho, dando a éste trabalho mais 
tempo e energia? Nado caem numa falta aquéles que, por desejarem 
trabalhar s6 para o Senhor, nao tém recurso para o sustento, como- 
didade e instrucdo de sua familia? 

A Escritura citada diz: «Ninguém que milita se embaraca. 
com negoécios desta vida». Disto aprendemos aimportancia de o cren- 
te chamado para o ministério fugir de tudo que seja um embaraco 
para éle no seu servico. Ndo diz que le «<n&o se ocupa» com ser- 
vicos materiais. Sabemos que o proprio apdéstolo ocupava-se de 
vez em quando com seu oficio, mas o seu principal servico era 
pregar o Evangelho de Deus. Mas ha muita diferenca entre um pre- 
gador que faz tendas, e um fabricante de tendas que as vézes prega. 
Muitos crentes pouco dotados podem estar neste ultimo caso; alguns 
como o apdéstolo e Timdéteo, estéo no primeiro. Contudo, cada 
servo de Deus que tem ouvido a chamada para 0 ministério da Pala- 
vra precisa ter todo cuidado de que a sua ocupacdéo material n&So Jhe 
sirva de embaraco. O apédstolo, longe de sentir-se embaracado no 
seu ministério pelo trabalho manual, encarava-o como rarte do seu 
testemunho. Ele disse aos ancidos de Efeso: «Tenho vos mostrado 
em tudo que, trabalhando assim, etc.» Mas nem sempre pode ser assim. 
Especialmente os missionérios no interior da Africa, onde o calor @ 
muito, nfo podem ocupar-se muito com trabalhos manuais. No caso 
de um pregador do Evangelho nado receber o suficiente em donati- 
vos dos crentes para o sustento da sua familia, @le deve ver nisso 
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uma prova de que Deus quer que éle se ocupe tamhém com outro 
servico que possa ajudar nas suas despesas. 

76.>—Afinal 6 licito ou ndo comprar no Domingo? H4 tantos 
que nao sémente compram como trabalham. Comprando, ndo estas 

mos fazendo outros trabalhar, e nés negociando ? 

Visto que nado estamos debaixo da lei, é dificil encarar o assun- 
to de um ponto de vista legal (<6 licito»). O crente espiritual fu- 
gira de t6das estas coisas: compras, vendas e trabalhos aos Domin- 

gos. Masse éle as praticar, nado esta transgredindo nenhuma lel, 

porque éle n&o estA debaixo da lei mas dehaixo da graca. Porém 

em tédas estas coisas éle precisa consultar a vontade de Deus, e 

também pensar nas consciéncias dos seus irmaos. Tdédas as deno- 

minacGes evangélicas colocam os seus convertidos debaixo da Lei 

dos dez mandamentos, e depois queixam-se que uma porcentagem 

déles sio apanhados pelos Sabatistas! Nada mais natural! Todos 

os que estZo0 debaixo da Lei de Moisés tém obrigacdo de guardar 

o Saébado e nao o Domingo. 

77. Os anjos tém corpo no céu? Setém, é€ semelhante ao 

nosso? Que espécie de corpo teremos na ressurreic¢do? matertal ? 

com as formas que hoje o nosso tem? Reconhecer-nos-emos no céu? 

A matéria pode ser eterna? 

Nido posso dizer nada sébre o estado dos anjos no céu, mas 

na terra apareciam v4rias vézes em forma humana (Gén. 19:1). 
Teremos «corpo espiritual» (1 Cor. 15:44), e parece-me ser provavel 

que ter4 a forma que hoje o nossotem. Sim, reconhecer-nos-emos 

no céu, porque o nosso conhecimento futuro sera maior e nado menor 

do que o de agora (1 Cor. 13:9-10). Os cientistas nos dizem que a 

matéria 6 eterna; mas o assunto tem as suas dificuldades. A pa- 
lavra «eterna» inclui muita colsa..... 

78. —- Rom. 5:14. Desde Addo até Moisés, por que? 

E’ preciso continuar a leitura para apanhar o sentido da pas- 
sagem:. «Masa morte reinou desde Addo até Moises, até (ou ainda) 
gébre aquéles que nado pecaram a semelhanca da transgressdo de Addo». 
O argumento do apdéstolo 6 que mesmo antes da lei o pecado estava 
no mundo, porém o pecado nfo é imputado como transgressdo onde 
no ha lei. Contudo, os povos primitivos, ainda que nado féssem 
transgressores, eram pecadores, e a prova disso 6 que a morte rei- 
nou sdbre les, embora o seu pecado nfo tivesse sido do mesmo 
carf4ter do de Ad&o: uma transgressdo. De Israel, Oseias podia 
dizer: «Porém éles traspassaram o concérto como Addo» (6:7), e 
assim nfo sOmente eram pecadores mas transgressores também. 

79. — Os {ndios, que nunca ouviram o Evangelho, perder- 
se-Go 
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Em qualquer nacSo os que temem a Deus e obram a justica 

sio agraddveis a Deus. A pena é que sejam tdo poucos, pois a mai- 
oria dos homens ama os seus pecados. A crianca recém-nascida 
quase inconscientemente chama pela mide nos seus momentos de 
necessidade, e oindio talvez faca uma coisa parecida, apelando 
para Deus sem verdadeiramente O conhecer. Se h4 castigo futuro 
para os indios impenitentes, ndo ser4 tao grande como o castigo de 
gentes mais instruidas e mais responsdveis que rejeitam o Evange- 
Iho. Lemos de «muitos acoites» e «<poucos acoites» (Luc. 12:47,48). 

80.— Os remidos no céu orardo pelos da terra? Apoc. 5:8. 

Este versiculo nfo o diz, nem posso eu dizé-lo tio pouco. 

81, — Sei que se deve orar pela conversdo dos pecadores. Mas 
encontro aqui uma coisa incompreensivel. Deus salvard Fulano por- 
que eu oro por éle? Se éle nado tivesse as minhas oracées, per- 
der-se-ia ? . 

O assunto tem as suas dificuldades. E’-nos permitido o pri- 
vilégio da oragao, em parte para termos comunhdao com Deus nos 
Seus propdésitos. Nunca devemos pensar que o valor da oracdo é 
para vencer a pouca vontade de Deus na salvacdao dos homens. 
Deus Se tem mostrado infinitamente mais desejoso pela salvacdo 
dos pecadores do que nés o somos. N§&o posso dizer que Fulano se 
perderia se n4o tivesse as oracées doirmado. Mas se fésse revelado 
que téda oraca’o pela conversdo dos descrentes é uma coisa inttil 
e desnecessdaria, nos haviamos de sentir-nos privados de uma pre- 
cilosa cooperacao com Deus na Sua obra de salvar os homens. 

«+ 82,—-Devo derramar o meu sangue e matar em defesa da 
Patria ? 

As vézes é preciso que haja derramamento de sangue e até 
matanca neste mundo, mas nem todos igualmente servem para ma- 
tadores. Admitindo que é preciso matar vacas e bois, ninguém 
diria que uma senhorita delicada estivesse no casq de ser a mata- 
dora, porque fora da matanca h&4 outros servicos mais de acdérdo 
com o carater e {indole de uma mulher. Assim também na guerra, 
ha servicos mais de acérdo com a indole do crente do que matar: 
por exemplo, os servicos da Cruz Vermelha. O nosso zélo deve ser 
mais pelo direito e pela humanidade do que pela PAtria. 

Saudac6es. 
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Carta 38 A Ocasido da Coja 
Mutum, Minag 

1-x{-1923 

Prezado irmdo J.A,., 

Saudacoes no Senhor Jesus. Estou ouvindo que h4 algung 
irm&os que ensinam que, logo que acaba a Ceia do Senhor e Se faz 
a Coleta, a reuniao est4 terminada, e ndo ha mais nada que fazer 
sen&o irem-se embora. 

Ao meu ver, isso é uma idéia muito errada. E’ verdade que 
nas varias denominacgdes a Ceia 6 colocada geralmente ao fim da 
reunlao, mas a Palavra de Deus nada determina nesse sentido. 

Em todo caso, devemos fugir de fazer regras que nfo sio 
biblicas, porque n&o serdo aceitas por todos os crentes, eo resultado 
final pode ser a divisfo entre os que aceitam a regra e og que nao 
a aceitam. 

Na Reunido da Ceia esperamos provar a direcdo do Espirito 
Santo em todo o servico: nos hinos indicados para cantar, nas acdes 
de gracas e louvores a Deus, como também no ato de tomarmos 
os simbolos do corpo e do sangue do Senhor — guiando-nos com 
respeito 4 maneira e ao momento em que se deve realizar ésse pre- 
closo ato. 

Longe de pensar, porém, que ésse ato seja sempre no fim 
do servico, acho mais provével que pertencerA ao principio. Lemos 
em 1. Cor. 10:17. «N6s, sendo muitos, somos um 86 pao e um sé cor- 
po». Assim vemos que a Celia do Senhor simboliza n&o somente o 
proprio corpo e sangue do Senhor Jesus, mas também o Seu Corpo 
mistico, que 6 a Igreja. Quando «todos participamos do mesmo pao» 
isso significa, entre outras coisas, que nés, apesar de sermos indivi-. 
dualmente muitos e diversos, nesse ato ficamcs sendo uma coisa 
86; um «pdo» ou um <corpo», ou, como se fala em 1. Ped. 2:5, um «8a- 
cerdécio», Individualmente somos sacerdotes, mas coletivamente 
somos um sacerdocio, como individualmente h4 soldados, os quais 
reunidos em certas condicdes, sio um regimento ou um exér- 
Cito. 

Podemos achar os soldados reunidos em grupos, nos cafés ou 
cinemas, mas assim reunidos nfo sS0 regimento. E’ somente quan- 
do reunidos de uma certa maneira e sob 0 comando do coronel que 
podem agir como um regimento. 

Ora, o unico ato que conheco que reune os crentes como 
uma Igreja, que constitui os sacerdotes em um sacerdécio, éa Ceia 
do Senhor. Nesse ato os «muitos» sao «um». Até realizar-se a 
Celia do Senhor, nao me parece que a Igreja esteja formada como 
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um sacerdécio santo, para oferecer sacrificios espirituais. Por isso 
considero a Ceia mais prépria no coméco da reuni&o do que no fim; 
como o ponto de partida de nosso culto a Deus e no o final déle. 
Ndo digo que deve ser positivamente a primeira coisa, porque mul- 
tas véze8 os 4nimos dos crentes n&o est4o preparados para ésse 
ato logo que entram no saldo; mas também nfo crelo que perten- 
ceré ao fim, como se fésse uma coisa quase esquecida durante téda 
a reunlao. 

«Mais bem-aventurado é dar do que receber», mas no podemos 
dar a Deus devidamente os nossos louvores sem termos primeiro 
recedido dEle alguma béncSo espiritual. Na Ceia recebemos, e, 
tendo recebido, podemos dar. Este é o distintivo do Cristianismo, 
receber de Deus as Suas bénc&os, para depois dar-Lhe os nossgos 
servicos e os nossos louvores. No judaismo era o contrério: o is- 
raelita servia a Deus na esperanga de, no fim, ganhar a Sua bénc&o. 
Por isso, colocar a Ceia ao fim do servico me parece ser mais de 
acoérdo com o carater do judafsmo do que do Evangelho. 

Saudacdes no Senhor Jesus. 

Carta 39 Pregacado do Evangelho 

Mutum, Minas 

, 11-xi{-1923 

Prezado irmi4o N.N., 

Recebi ontem a sua apreciavel carta do dia 1 do corrente, e 
acho interessante o assunto dela, a saber, se o servico do Evangelho 
em uma reuniao de pregacdo obedece as mesmas condicdes que uma 
reuniao da Igreja, isto é, no que diz respeito ao fato de os irmSos es- 
perarem que o Espirito Santo Se sirva, em dado momento, de qual- 
quer irmdo, sem alguma preparacdo prévia da sua parte? 

Respondo que a evangelizacdo é um servico individual e n&o 
coletivo. A Igreja nao evangeliza, e o dom do evangelista nfo 6 
mencionado na lista dos dons que Deus pds na Igreja (1. Cor. 12:28), 
ainda que éle figura entre os dons que Cristo, subindo ao alto, deu 
aos homens (Ef. 4:11). 

_ Mas as Escrituras falam muito sdébre o interésse e a coopera- 
Cfo da Igreja t6da no trabalho de evangelizacdo (i Tess. 1:8; Fil. 
1:5, etc.), de maneira que nfo podemos dizer que ela nfo tenha nada 
que ver com tal servico; ela ajudaré muito pela assisténcia de to- 
dos os crentes as reuni6es e pelo empréstimo do seu sal&o (se o tem) 
para o servico de evangelizacfho. : 
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E no caso de haver um irmdo com dom de evangelista na 
Igreja local, que goze da confianca de todos os crentes, ser4 muito 
proprio a Igreja ceder-lhe o uso do saldo para o seu trabalho, como 
também cooperar com éle e ajud4-lo pela sua presenca. 

Contudo, muitas vézes nas nossas reuniGdes nao h4 ninguém 
especialmente dotado para o servico de evangelizacdo, e entdo o 
trabalho muda de carater. Em vez do saldo ser cedido a um que é 
reconhecido como competente e que aceita a responsabilidade do 
servico, pregando constantemente ou convidando outro de sua confi- 
anca para pregar, o saldo é deixado a disposicao de quaisquer outros 
irmdos que, sem terem notavelmente o dom de evangelistas, podem 
«fazer a obra de um evangelista» (2. Tim. 4:5), e prestar algum servico 
bom e aceitaével. 

Mas qualquer que prega, ou com muito ou com pouco dom, 
precisa de preparo, sem o qual o servico déle sera muito inferior a 
um trabalho preparado com cuidado e oracao. 

Um irm4o com bastante dom podera com proveito ocupar todo 
o tempo, e, no caso de seu discurso ser no poder do Espirito Santo, 
podia ser muitoinconveniente outro irmdo acrescentar mais palavras, 
de menor valor, e que poderiam desfazer a profunda impressdo do 
primeiro discurso. Mas é mais frequente nas nossas reunides nao 
terem os pregadores dons notaveis, e, ainda que possam falar com 
proveito por quinze ou vinte minutos, nao poderem com vantagem 
preencher todo o tempo. Assim da-se o caso de ser bom haver 
dois ou trés dispostos e preparados para tomarem parte no trabalho. 
Em tédas estas coisas temos que discriminar entre 0 ideal de um 
servico perfeito, eo real de um servicgo muito incompleto e im- 

perfeito. 

_ Se esta resposta nado satisfaz, peg¢o que me escreva outra vez. 

Saudacées no Senhor Jesus. 
* €% 

“4 

Carta 40 A Ceia do Senhor 

Mutum, Minas 

17-11-1924 

Prezado irmfo F. T., 

- Recebi hoje a sua missiva de ontem referente a Ceia do Se- 
nhor, e trato de responder sem demora. 

-E’ verdade que em certos lugares remotos h4 bastante dificul- 

dade em conseguir a Celia do Senhor por falta de elementos neces- 

sfrios. Lembro-me de uma ocasido em que, procurando umas duas. 
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ou trés léguas em redor, n&o se encontrou nem calix nem pfo nem 
vinho. 

, 

Pergunta-me se é l{fcito empregar rédsca quando nfo ha pao? 
Ndo posso dizer que seja proibido, e se alguém n&o aprovar, que 
se comprometa ent&o air buscar pio tédas as semanas a vila. Ja 
vi uma amostra do «p40» que os judeus empregavam na Celia pas- 
coal: uma coisa mais parecida com uma résca do que com o pao 
francés, que compramos nas padarias. O que tem importAncia n&o é 
o material mas o espiritual; porém, podendo evitar coisas ruins nos 
elementos consagrados, €melhor. Tenho, as vézes, na Cela, prova- 
do vinho que parece vinagre, e pido feito em casa de alguém, tao 
pesado que me parecia quase impossivel de engulir. 

Nestes lugares remotos, nem sempre podemos conseguir a 
mesma perfeicdo no servico que se obtém nas cidades, por isso é. 
preciso muita paciéncia uns com os outros. 

Se os elementos devem seguir da direita para a esquerda, ou 
vice-versa, nfo 6 revelado na Palavra inspirada, por isso nao pode- 
mos afirmar nada a ésse respeito. Tanto valor tem uma coisa como 
outra. O costume comum, que nao é mencionado na Biblia, é@ que 
as coisas geralmente correm na direcio em que o reldgio anda. 

Receio muito a ocupacfo com formas e ritos: com a matéria 
e nfo com o espirito — que é Cristo. Tenho notado que uma de- 
masiada ocupac4o com a parte material do servico tende a depreciar 
a parte espiritual. 

Saudacodes no Senhor Jesug. 

Carta 41 . Coisas Proibidas 

Mutum, Minas 

3~ji-1924 

Prezado irm{§o, 

Recebi hoje a sua carta do dia 8 de Janeiro, perguntando-me 
se 6 proibido chegar jumento a égua. 

O mais que posso dizer é que foi proibido ao israelita debal- 
xo da Le! (Lev. 19:19), como também foi proibido comer carne de 
porco, trabalhar no Sdébado, etc. Também lhe foi proibido vestir-se 
de casimira como esté fabricado hoje — uma mistura de 14 6 algodfo 
(Lev. 19:19) — mas nés n&o estamos debaixo da mesma lei, por isso 
néo posso dizer que tais coisas nfo sejam proibidas também. Con- 
‘tudo, esta escrito para o nosso ensino (1. Cor. 10:11) .6 cada um 
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deve procurar receber das leis do Velho Testamento algum ensing 
para a sua propria vida espiritual, mas nao impér a sua Proibicgg 
sébre os outros. 

A tunica proibicdo cerimonial que passou do Velho Para o 
Novo Testamento, fol a proibi¢4o de comer sangue (Atos 15:20) 

Saudac6des no Senhor Jesus. 
y r 2 

Carta 42 O Siléncio das Mulheres na Igreja 
Em aten¢do ao parecer de um irmao muito estimado 

esta Carta até o presente nao foi impressa. Maso assun- to é de importéncia, e resolvi, afinal, submeté-la ao critério dos leitores de «Cartas Ocasionais» 

Capital Federal 

21-v-1923 
Meu caro irmio ..., 

Recebi a sua carta esta manhi, e achei-a interessante porque 
oO assunto de mulheres orarem na Reunido de Oracio nos ocupou 
ontem a tarde em nosso estudo biblico. 

A resposta mais facil € uma resposta positiva: Sim ou Nao; 
uma regra «dura e segura* como dizemos em inglés: mas nio me 
parece que o caso Se possa resolver com tanta facilidade. 

Se podemos tomar 1 Cor. 14:34 em sentido absoluto e se po- 
demos provar que qualquer reunido de orac4o seja necessariamente 
uma reunido dalIgreja, ent&o nado sémente seria proibido as mulheres 
orarem mas também cantarem— visto que nado se pode cantar si- 
lenciosamente. Mas creio que ninguém entende que o «siléncio» 
das mulheres na Igreja' deve ser tao completo que elas nem de- 
vem cantar os hinos, uma vez que o facam com modéstia. Con- 
tudo, quando alguma mogca pretende valer-se da sua voz forte para 
dominar o canto e obrigar todos a acompanharem o compasso lento 
que ela quer, entfo ela evidentemente necessita atender mais 4 
modéstia que a Biblia indica como um dos maiores enfeites das 

mulheres. 

N&o me parece ser de todo certo que uma reunifo de ora¢é6 

seja sempre uma reunifo da Igreja, e devido a atual fraqueza que 

prevalece entre os crentes, as vézes nessa reunifo, em alguns tho 

gares, n&o havera mals que dois ou trés irm&os que oram, & oon 

vem a ser de bastante interésse resolver se, em vista de seme — 

te situacéo fraca, seré totalmente proibido a uma mulher coop 
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©€m orac&o: se necessariamente o servico de oraca&o tem que ser li- 
mitado 4 capacidade espiritual de dois ou trés irm&os? 

Para tais casos parece-me ser permiss{vel atribuir a essa 
reunido um cardter mais intimo, mais particular, e assim ceder 
lugar as irmas para orarem. 

Creio que hA muita instruc4o em apreciar todo o ensino bibli- 
co relativo a posicdo da mulher e do homem. Evidentemente a 
mulher ocupa um lugar subordinado: deve estar em sujeic40; o seu 
procedimento é governado pela modéstia que lhe é natural. Todo 
o ensino biblico nos mostra que a mulher n&o deve procurar sali- 
entar-se ou dominar sdébre o homem: fazer tal coisa seria repug- 
nante ao sentimento natural e espiritual de t6da mulher pledosa. 
Mas vivemos em tempos de grande fraqueza e abatimento, e nem 
sempre podemos realizar o ideal em nosso servico cristao. O ideal 
esta expresso nas palavras do apéstolo: «Quero pois que os homens 
orem em todo lugar» (1. Tim. 2:8). Mas quando muitos dos homens 
nado oram, quando ficam mudos e sem préstimo, nao me admiro que 
o Senhor Se sirva de uma mulher —talvez para envergonhar os ho- 
mens indteis; como Ele féz uma vez em Israel, levantando uma 
mulher como generalissima do exército, talvez por naéo haver um 
homem capaz. 

Mas em uma reunido bem concorrida, onde ha bastantes ir- 
mdos dispostos e preparados para orarem, nao seria de acérdo com 
Oo acanhamento e a modéstia ensinados na Palavra que as mulheres 
se adiantassem e os homens se limitassem a dizer «Amém>» 4as ora- 
codes delas. 

Porém nado poderei repreender terminantemente qualquer 
irm4 que tenha orado em reuniao de oracdo. Considero-o como 
indicio de fraqueza entre os crentes reunidos e talvez uma culpa- 
vel falta de espiritualidade entre os homens. Mas no caso de haver 
bastantes irm&os dispostos para orarem, talvez eu chamasse a aten- 
c4o de tal irm4, depois da reunido, para ésse fato, e lhe perguntas- 
se se ndo achava mais conveniente, mais escritural, limitar-se a 
dizer <Amém» as oracodes déles e n&o contar que éles dissessem 
«Amém~» a oracdo dela ? : 

O apdéstolo d& quatro motivos para o siléncio da mulher na 
Igreja, dois na Ep{stola aos Corfntios e dois na Epistola a Timédteo, 
e a considerac&o déles nos ajudaré a discernir por que ésse siléncio 
convém, como também quais s&o0 as excepcoes, ou ocasides em que 

nao precisa ser observado, 

O primeiro motivo em 1. Cor. 14:34,35 é a sujeicdo, e 0 segun- 
do é a modéstia. Em 1. Tim. 2:11-14 o primeiro motivo 6 que ela 
nio tem a prioridade, por ter sido formada depois de Adio, eo 
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segundo é que ela foi enganada, e por isso nao deve figurar comg 
ensinadora do homem, que nfo foi enganado pela serpente. 

E digno de reparo que nenhum déstes motivos se refere dg 
condicdes locals em Corinto, como, por exemplo, a ignorancia dag 
mulheres gregas ou uma tendénclia para elas conversarem na Igreja, 
como alguns tém imaginado. 

Uma apreciacfo déstes motivos para o siléncio das mulhereg 
nos mostra (1) que ndo lhes é proibido cantar hinos, podendo fazé-]p 
com a devida sujeicféo e modéstia. (2) Que n&o lhes compete o ger. 
vico de ensinar ou exortar aos homens — ao menos, na Igreja — po- 
dendo, porém, ensinar ou exortar as criancas e as mocas (Tit, 2:4), 
(3) Que nfo lhes é proibido expressamente orar em publico, no caso 
de poder fazer isso em sujeic4o e modéstia, sem usurpar o lugar de 
prioridade que compete ao homem; mas talvez nem isso ela queira 
fazer em qualquer reunido da Igreja, atendendo a palavra mais 
terminante em 1. Cor. 14:34. 

Nao deve ser sem significacdo que o siléncio da mulher na 
Igreja € tao completo, segundo o ensino da Palavra, que nem lhe é 
permitido fazer uma pergunta numa reunido de estudo biblico (1. 
Cor. 14:35), embora nos pareca que isso se podia fazer sem ofender 
qualquer dos quatro motivos que o apéstolo alega para o seu siléncio. 
Mas onde éste ensino tem sido esquecido e as mulheres se salientam 
nas Igrejas, nao podemos estranhar que as vézes elas ndo se limitem 
a orar, mas citem hinos para serem cantados ou se levantem para 
ler alguma passagem das Escrituras. Contudo, torno a repetir que, 
num ajuntamento de carater mais particular e nado «da Igreja», ‘a 
proibicdo biblica nfo tem a mesma aplicacgdo, e portanto o préstimo 
das mulheres pode ser bem aproveitado. 

Alguns t@m procurado desfazer o ensino expresso da Biblia 
referente ao siléncio das mulheres nas Igrejas, combatendo-o com 
outra citacdo biblica: que «em Cristo nao hd nem macho nem fémea», 
ao qual a suficiente resposta é: «em Cristo», nado, mas nas Igrejas, 
sim. De outra maneira que valor teriam os ensinos detalhados di- 
rigidos aos homens e as mulheres referentes ao seu comportamento 
nas Igrejas (1. Cor. 11:1-16; 14:34; 1. Tim. 2:8-15, etc.) ? 

Em qualquef reunifo onde é sabido que o caso de uma mulher 
orar publicamente seria reprovado pela consciéncia de alguns dos 
assistentes, uma irm& espiritual teria todo cuidado em manter-se 
silenciosa. «Portat-vos de modo que ndo deis escandalo, nem aos ju- 
deus, nem aos gregos, nem 4 Igreja de Deus.» 

| H4 mais um motivo porque considero a oracdo da mulher na 

reuniio uma coisa rara e excepcional: na circunstancia de ter ela 
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muitas vézes uma voz tio fraca que n4o ge ouve longe, e A qual 
por isso muitos nfo podem dizer «Amémas. 

Seu afeicoado irmfo em Cristo, 

Carta 43 Um Apélo aos Novos Crentes 

Devido ao Evangelho ter-se tornado conhecido nestes ultimos 
tempos em muitas diferentes partes do Brasil, abundam novos cren- 
tes no Senhor Jesus Cristo que tém chegado a conhecer o amor 
de Deus revelado no Dom de Seu amado Filho, e a contar com a 
graca divina para ter uma vida mais santa que nos tempos da sua 
incredulidade. 

Devemos nos alegrar pelo constante progresso do Evangelho 
e ao mesmo tempo ajudar os novos convertidos no desenvolvimen- 
to da sua vida espiritual. 

Nesta carta ocupar-me-el apenas com um aspecto déste as- 
sunto;: preciso escrever umas palavras de aviso aos meus novos 
irmfos, em Cristo, aconselhando-os a néo aceitarem quaisquer nomes 
partiddrios para se diferencarem dos demais crentes. 

Geralmente acontece que, pouco depois de uma pessoa ter 
crido no Evangelho de Deus e assim ter nascido de novo como um 
membro do Corpo de Cristo, 6 procurada pelos representantes de 
diferentes partidos ou denominacdes evangélicas e solicitada para 
“professar-se” em qualquer das suas igrejas. Consentindo nisso, o 
irm&o em vez de ficar sendo apenas um crente em Cristo, vem a 
ser «crente metodista», ou «crente batista» ou tal. 

Como crente no Senhor Jesus éle sentia-se ligado com todos 
os demais crentes, seus irm&os em Cristo, e podia reunir-se com 
éles em qualquer parte, mas como crente denominacional éle se 
acha desligado de todos os irmfios que n&o tém a mesma denomi- 
nacdo. 

Nesta carta nfo vou examinar a razfo de ser das diversas 
‘ divisses e denominacdes evangélicas, mas apenas noto que téda 

divisho entre os crentes 6 reprovada pela Palavra de Deus (1. Cor. 
1:12,13), e o coméco do denominacionalismo 6 enérgicamente censu- 
Tado pelo apéstolo Paulo quando éle diz: «Cada um de vés diz: Eu 
80u de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, eeude Cristo. Estd 
Cristo dividido? fot Paulo crucificado por vés? ou fostes vds batiza- 
dos em nome de Paulo ?» 

O crente novato, nfo podendo discutir os erros do denofaina- 
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clonalismo que atualmente divide a Igreja de Deus, pode, sem mals 
discuss&o, recuser a aceitar qualquer nome ou titulo que n4o encon- 
tre na sua Biblia: Adventista, Metodista, Darbista, Batista, 
Presbiteriano, Pentecostal, etc, e dizer que nem deseja assinar 
qualquer jornal ou revista que traz alguns désses nomes. Assim 
éle se livrard, facilmente, das solicitagodes dos propagandistas 
denominacionais, que deviam ocupar seu tempo melhor na evan- 
gelizacSo dos incrédulos, e nfo em angariar adeptos para as suas 
irmandades entre os crentes novatos e inexperientes. 

Com certeza os tais propagandistas vos dirfo: «f& preciso ser 
batizado novamentes, «é preciso fazer a sua profissdo de fé», etc., mas 
a resposta sera que tudo isto podemos fazer sem ligarmo-nos com 
qualquer partido. O crente que entende que nf&o foi batizado, 
pode pedir o batismo, ou por aspers&o ou por imersdo, as mos 
de qualquer irm&o iddned, e pode fazer a confissZo0 da sua fé no 
meio dos crentes reunidos, n&o uma vez so, mas constantemente, 
lembrando-se sempre que a melhor eprofissdSo de fé» que éle pode 
fazer € o exemplo da sua vida transformada pela graca de Deus. 

Terminando esta carta, desejo acrescentar uma adverténcia 
contra um costume muito errado que alguns ¢crentes usam de em- 
pregar a palavra «Cristaos» ou «Irm4&os unidos» como titulo dos cren- 
tes que ndo aceitam os diversos nomes partidarios que atualmente 
dividem os irmidos em Cristo. 

Todo crente é «cristdo», e assumir ésse nome como titulo de 
apenas alguns crentes é um érro bem triste. Sem querer fazé-lo, 
esto se servindo do nome de Cristo para dividir a Sua igreja. 
Quando falamos de «nos cristéos» devemos incluir nesse titulo todos 
os crentes do mundo, e nao uma fracado déles. 

Termino esta carta com a lembranca que, embora devemos 
reprovar energicamente todo o sectarismo e divisdo da Igreja de 
Deus, devemos ter para com nossos irmaos denominacionais o 
mesmo amor e simpatia que temos para com todo crente em Cristo, 
embora nado possamos aprovar o seu costume de aliciar adeptos 
dentre os crentes menos instrufdos. 

Que Deus vos guarde do mal nestes tempos dificeis, pede 

Vosso sincero irm&o em Cristo, 

S ¢.6c8c 

Carta 44 N&o se reimprime, por nado ser mais neces- 
saria. 
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Carta 45. 0 assunto da Carta 49 — «Batizado pelos 
mortos» — esta explicado na Carta 37, pag. 113. por isso 
ndo precisa ser rempressa. 

Carta 46 0 Batismo 

Devido as diferencas de ensino e oportuaidade, sempre h4 de 
haver desigualdades de inteligéncia espiritual, e, por conseqiiéncia, 
diversidade de opiniao acérca de alguns pontos de doutrina, até que 
«todos cheguemos a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, 
G vardo perfeito, ad medida da estatura completa de Cristo». 

Tal diversidade nfo ameaca por si 0, bem-estar da Igreja de 
Deus, mais do que a desigualdade de inteligéncia entre uma crianca 
eum moco perturbaria a felicidade de uma familia. Somente for- 
nece ocasido para paciente e afetuoso ensino. 

Porém devemos notar que é a constante tentativa do inimigo 
das almas servir-se destas diferencas de entendimento para pro- 
mover uma alienacdo de espfrito entre os crentes, e, finalmente, 
uma completa quebra de associacio. E esta funesta tendéncia que 
devemos prevenir com todo o cuidado, a fim de, de qualquer ma- 
neira, evitar tao triste resultado. 

O pensamento central da doutrina crista é o de unidade em 
Cristo, por isso nado nos deve surpreender que o grande desejo do 
inimigo seja corromper ou destruir essa unidade. O meio, porém, 
que éle emprega com maior éxito 6 um que talvez muitos nado 
tenham observado. E um «zélo de Deus» e da letra da verdade, pelo 
qual Satanas quer ver os crentes contender de u’a maneira muito 
contraria ao espirito da verdade. 

O assunto do Batismo, em vez de fornecer matéria para 
amigavel e paciente estudo, num espirito de confianca fraternal, 
tem sido assunto de amarga controvérsia, e, finalmente, tem servido 
para fazer divisdo entre os que sdo irmdos em Cristo, membros do 
Seu Corpo, e pedras vivas na Sua Igreja.. 

A literatura do assunto tem, infelizmente, sinais do mesmo 
espirito, e pouco h4&, de tudo que se acha escrito concernente ao 
Batismo, que sirva para a edificacdo da Igreja em amor (Ef. 4:16). 
E esta consideracdo que me leva a tocar no assunto com receio, e 
com o desejo de ser guardado do mesmo espirito contencioso. 

FE de notar-se que nas Escrituras, e principalmente nas epf{s- . 
tolas de S. Paulo, o Batismo ocupa lugar muito secundfrio, e se a- 
tualmente est4 muito nos pensamentos dos crentes, é por serem ocu- 
Pados com ordenancas em vez de Cristo; com a sombra em vez da 
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realidadé. «Cristo enviou-me ndo para batizar mas para evanges 
izar», diz o apéstolo, e a mesma linguagem convém hoje a todos os 
que desejam servir ao Senhor, embora éles, como Paulo, batizem 
um ou outro segundo as necessidades da ocasiSo. 

O nosso estudo divide-se em duas partes: (1) Qual o ensino 
das Escrituras sébre o Batismo? (2) Existe na Palavra de Deus 
eutoridade para estabelecer uma denominacd’o tendo o Batismo 
como seu centro e condicaéo de comunhdo, incluindo todos que 
tenham chegado a um certo conhecimento sobre o ponto, e exclu- 
indo todos que nfo concordam ? 

E necessério distinguir cuidadosamente estas questGes, pois 
tem-se presumido que, se ha um certo parecer acérca do Batismo, 
ha por isso obrigacdo de se separar dos demais cristdos e reunir-se 4 
denominacdéo batista. Também ha outra denominac&o de crentes 
(?) os quais julgam que s6 éles tém a verdade acérca do Sabado, e 
assim com semelhante presuncéo ensinam que, no caso de con- 
cordar com a sua doutrina, tem de se juntar a sua associacdo. 

Supondo que os diversos grupos reunidos em torno de certas 
doutrinas tém raz&o nos seus pareceres, 6 evidente que nos colo- 
cam na dificil posigdo de nos vermos obrigados a unir-nos a todos 
éles, na medida que a nossa inteligéncia alcanca as verdades que 
ensinam. Em tal caso parece que a divisdo é verdadeiramente a 
ordem divina, e um certo grau de inteligéncia a condicdo de comu- 
nhdo. 

Mas todo coracgéo sincero ha de repudiar tal pensamento, e 
reconhecer que na Igreja de Deus ha lugar para todo grau de inte- 
ligéncia espiritual, a Unica condicao de comunhdo sendo a lealdade 
de coracdo a Cristo. Ele procura reunir os Seus em térno de Si, em 
vez de os ver divididos por motivo de doutrinas ou prAaticas, em- 
bora as mais corretas. 

A Palavra de Deus nos indica com quem podemos associar 
em um dia de ruina (2. Tim. 2:22), e de quem devemos afastar-nos 
(2 Tess. 3:6), mas a condi¢gdo é o que toca no coracgfo e na vida, e 
nado na inteligéncia. 

Aprendemos, pois, que, qualquer que seja a concluséo para a 
qual o nosso estudo nos leve, nado temos obrigacdo de nos apartar 
dos nossos irmfos que pensem diferentemente, visto que nenhuma 
ordenan¢ga se nos oferece como centro de congregacdo para o povo 
oe Deus, mas sim a bendita Pessoa do Cristo vivente, a destra de 

eus. " 

H4 duas perguntas que se ouvem muitas vézes : Como se deve 
batizar? e A quem se deve batizar ? 

As ordenancas da economia mosaica s40 minuciosamente des- 
critas, por haver uma significacdo espiritual em todo detalhe. No 
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regime cristdo hA uma notavel auséncia de cerimoénias, visto que 
OS verdadeiro3 adoradores adoram o Pai em espirito e em verdade. 
E visto que a sabedoria das Escrituras deixa de discutir o processo 
do Batismo, podemos também deixa-lo 4 consciéncia individual do 
batizador, tendo a certeza de que qualquer ensino que nos ocupe 
com formas e cerimdénias ndo é de Deus. Seguramente o que Ele 
aprecia nfo 6 nem a quantidade nem a qualidade da égua, mas o 
precioso Nome de Seu amado Filho, para quem somos batizados. 

Assim vemos no caso de ecertos disci{pulos» mencionados em 
Atos 19, a questaéo nado @: «Como fédstes batizados?» mas sim 
«Em que batismo, logo, fostes vés batizados?» Quao sabio é o 
siléncio das Escrituras ! * 

Para sabermos quem deve ser batizado devemos entender o 
sentido do rito segundo as Escrituras, e nesta matéria queremos 
antes dar um resumo de algumas importantes cartas sobre o assunto, 
do que oferecer as nossas proprias conclusoes. As cartas encon- 
tram-se na correspondéncia do falecido J. N. Darby, e sao do se- 
guinte sentido: — 

«Deploro a ocupacao dos pensamentos dos crentes com o 
Batismo, e o costume de insistir no seu estudo, como se faz muitas 
vézes. N&o ocupa a pessoa com Cristo nem com a Igreja, mas com 
ordenancas, e acho que isso € um grande érro que sempre preju- 
dica a pessoa assim ocupada...Se alguém nunca fol batizado é claro 
que o deve ser; se j4 o foi nado e admissivel batiza-lo outra vez. 

, A idéia que o Batismo serve como testemunho, para mim 
nZo tem valor algum, pois se eu fésse batizado amanh’ ninsuém 
diria que me tornei crist4o; diriam apenas que me fiz batista, ou 
que «entendi o batismo», como vulgarmente se diz. 

Geralmente o primeiro ponto em que &e insiste é o de obe- 
diéncia. Em resposta nego absolutamente que obediéncia a quais- 
  

* Nota: Alguns diréo que uma pessoa nao é hatizada nfo sendo com- 
pletamente imergida; e citam o dicionério em seu apoio: Podemos 
entender que o ato de imergir a pessoa melhor simboliza uma «sepul- 
tura» (embora nos sepulcros orientais o corpo estava colocado horizontal- 
mente sObre uma especie de prateleira lavrada na rocha, e nfo depositado 
verticalmente numa cova),.e achar assim que a imersdo pode realizar 
melhor o sentido de Rom. 6:3. Porém o diciondério nem sempre resolve Os 
problemas biblicos. 

Os discfpulos foram batizados no Espfrito Santo e no fogo, mas 
n&o foram imergidos néles; e8§8. Pedro o descreve como um «derrama- 
mento» do Espirito. No caso de alguém preferir «derramars no ato de 
batizar com &gua, quem pode dizer que Deus ndoo aceita? O assunto 
tem sido bastante diecutido por outros escritores, mas pAo ser4 proveitoso 
estudé-lo mais aqui. 

— 131 —



Quer ordenancas faca parte do Cristienismo. O insistir em obedi- 
€ncia 4s ordenancas é um principio perigoso, e contra o espirito do 
Cristianismo. A Escritura diz a @éste respeito: «Por que vos carregam 
ainda de ordenancas?» e tal insisténcia enfraquece todo o car&dter 
espiritual. Nas Escrituras o caso do Batismo nfo @ assunto de obe- 
diéncia. A prova é esta: quando o eunuco de Candace chegou a 
4gua, @le disse: «Que me impede que eu seja batizado?» uma ex- 
pressdo que, se fdsse assunto de obediéncia, nao teria cabimento. 

H4 outro caso também que demonstra que a idéia de obedi- 
éncia nfo pertence ao Batismo. Pedro diz: «Pode alguém impedira 
dgua, para que nao sejam batizados éstes, que também receberam 
como nés o Espirito Santo?» Ambos €éstes casos provam que era um 
privilégio desejado ou conferido, mas n&o que fdésse um ato de obe- 
diéncia. O Batismo era o meio de admitir entre os cristaos; é um 
ato do batizador, e nio um ato do batizado. Os apdstolos nfo 
foram batizados; éles, os doze (mas nao o apéstolo Paulo), foram 
enviados para batizar, para admitir a Casa de Deus. 

Bem sei que as vézes se apresenta o batismo de Jodo 
Batista para provar que os apdéstolos foram batizados, mais isso é 
uma completa confusio, visto que o batismo de Jodo nao tinha 
referéncia alguma a morte e ressurreicdo ~— pelo contraério, teve por 
fim preparar um povo para receber Cristo antes de Ele morrer. 
Por isso alguns que tinham recebido o batismo de Jodo foram 
batizados outra vez (Atos 19). 

O segundo ponto que se apresenta para apoiar o re-batizar é 
que o Batismo é uma confiss40 publica que o homem 6 j4 morto e 
ressuscitado em Cristo. Isto € também inteiramente contra o ensino 
da Palavra. Batismo, em figura, coloca a pessoa em lugar de morte, 
mas isso manifesta que a pessoa ainda n&o estava nesse lugar. 
«Levanta-te,» diz Ananias, «e recebe o batismo, e lava os teus peca- 
dos», nao «recebe o batismo como sinal que os teus pecados ja 
estéo lavados». Outra vez, «Sepultados com Ele no batismo» (Col. 
2:12). «Todos quantos fomos batizados em Cristo fomos batizados 
na sua morte» (Rom. 6:3). E assim em todos os lugares. «Todos 
quantos féstes batizados em Cristo jd vos revestistes de Cristo.» Nao 
foram batizados por j4 estarem revestidos. S6 os que seguem os 
principios do romanismo supdem que a obra est feita pelo batismo. 
O Batismo € uma figura de morrer e ressurgir — n&o de ser jé 
morto e ressurgido. 

Ainda mais; diz-se que o Batismo nos torna membros do 
Corpo de Cristo; mas isto é mais um ensino que n§&o se acha nas 
Escrituras. O Batismo ndo tem, nem sequer figuradamente, refe- 
réncia alguma a unidade do Corpo. «Por um Esptrito somos todos 
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sem um 80 Corpo» — n&o por agua. O batismo do Epfrito 
° do 

° ba elo da fé, como a Biblia muitas vézes declara. «No qual tam- vam, havendo crido, fostes selados com o Espfrito Santo da promessas 1:13). E tendo ja recebido o Espirito, como no caso de Cornélio, (Ef, 1:13 
m depois batizados, para serem reconhecidos entre os crenteg. ra fo O Batismo apresenta a doutrina — eu, um pecador vivo morro a0 pecado, e torno a ressurgir para ger aceito no Nome de Cristo, como vivo para Deus no poder da Sua ressurrei¢do: daque- la operagho de Deus que O levantou dentre os mortos. 
Bem sei que se diz: Mas nio lemos em S. Marcos, «Quem 

crer e fér batizado»? Concordo que sim, e diz mais, «Serd salvop. 
N&o desejo, de modo algum, acusar os Batistas de uma falta de 
honestidade em suprimirem éste ultimo, que dA todo o sentido e 
significa¢io a orac¢ao, mas digo que mostra como o parecer déles 
impede inteiramente a sua apreciac&o do sentido da Escritura. 
Por que nao Citam a passagem t6da? Podem negar que eu, e mais 
crentes que nado somos re-batizados segundo as idéias déles, somos 
salvos ? Nao podem, nem querem assim dizer; mas entao, por que é 
que citam a passagem incompleta? Dizer que é necessdrio acres- 
centar a fé de uma pessoa a sua obediéncia- [a um rito] para ser 
salva, 6 coisa que quase ninguém ousaria fazer. 

O que importa, entdo, o Batismo? E’o meio de admitir o 
batizado para um lugar de privilégio. No caso de Cornélio nfo 
podiam recusar 4gua. No caso do eunuco nado havia impedimento 
de éle ser betizado. Em 1. Cor. 10 vemos claramente que o Batismo 
€ a admissao piblica para uma associacdo exterior com Deus, como 
quando Israel atravessou o Mar Vermelho; da mesma maneira em 
que a Ceia do Senhor 6 uma figura e express&o de comida e bebida 
(de sustento espiritual) no deserto. O Batismo nfo é sequer uma 
figura de ter vida espiritual, nem de ser feito parte do Corpo de 
Cristo, nem de ser feito filho de Deus. No ensino de S. Paulo o 
Batismo significa a morte; segundo Pedro ou Ananias, importa sal- 
Var, lavar os pecados, em figura. Representa a passagem desde o 
€stado de um homem pecaminoso para o lugar onde est&o os privi- 
€gios divinos, principalmente a presenca do Espfrito Santo, que 
“sta entre os crentes como Satands esté no mundo. (Este lugar de 
Privilégio e b€nc¢fo chama-se a Casa de Deus, 1. Tim. 3:15, e tam- 
C2 uma grande casa», 2. Tim. 2:20. E mais extensivo do que o 
°rpo de Cristo, que é a Igreja de Deus.) Paulo em Tito $3 reconhe- 

Ce 4 mesma verdade. , ! i , 
receber crianca 

Entio a questfo vem a ser: E& permitido 

magrentes ? Crentes, com certeza, se ainda ndo foram rece 

Clar Be j4 foram nfo o podem tornar a ser, E se 0 n °. foram: 

Mas ente € maneira de os receber publicamente é pelo a 0. 
Seremos obrigados a deixar as nossas criances de fora, 1350 ¢, 
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no lugar onde domina Satan4s? Parece-me que a Escritura concede 
aos pais crentes o direito de trazer os seus pequenos a Cristo, mas 
isto agora s6 pode ser pela morte, segundo o simbolo do Batismo, 
visto que «o que é nascido da carne, € carne». 

Pergunta-se: «O que podem fazer as criancas? Qusléo 
beneficio que obtém pelo Batismo ?» As criangas nao fazem nada; 
a graca opera a favor delas. Ninguém se aproxima por aquilo que 
faz. O beneficio que alcancam é que sdo trazidas para a Casa onde 
o Espfrito Santo habita, para serem criadas na admoestacdo do 
Senhor. 

Admito que n4o h4 mandamento para batizar criancas; nem 
tio pouco ha para batizar crentes, assim como nao ha mandamento 
algum para ser batizado. As Escrituras requerem que a3 criancas 
sejam recebidas. Os que as recebem, recebem a Cristo; e das tais 
é o reino dos céus. O filho de um pai crente é¢ santo. N§&oduvi- 
do por um momento que se morrem s4o recebidas como salvas no 
céu (veja-se Mat. 18). Quem diraé que nao podem ser recebidas 
na terra pelaIgreja? Mas diz-se: «Entdo, por que nao se lhes da 
a Ceia do Senhor?s» Porque a Ceia é um simbolo da unidade do 
Corpo, e elas nado pertencem a éste até serem batizedas pelo 
Espirito Santo. | | 

Visto que das tais 6 o reino do céu, nao poderei recebera 
crianca para o reino em Nome de Cristo? e sends em Seu Nome 
nao devia ser por uma figura de morte e ressurreic4&o para o reino? 
E mais, a Palavra diz explicitamente que sdo santas, no caso de um 
dos pais ser crente (nao intrinsecamente santas, ja se vé), e a passa- 
gem tem uma aplicacdo imediata ao ponto que estamos considerando. 

Se um judeu casou com uma pag3, profanouese. A mulher 
j4 era profana, e por isso a mulher e as criancas tinham que ser 
repudiadas. Isto foi o que aleiordenou. Porém sobreveio a graca; 
um dos pais era tido por crente, o outro nado. Teriam que se 
apartar, como devia fazer o judeu? Nao! o incrédulo ficou santi- 
ficado do mesmo modo como o judeu ficara profanado; santificado, 
nao santo, como o judeu foi profanado mas nA4o era profano; e as 
criancas eram santas embora as do judeu eram profanas. Quais 
foram, entdo, as consequéncias no caso do filho do judeu? Nao 
podia receber os privilégios do Judaismo pela circuncisdo — era 
profano. O filho do cristado, sendo santo, estava em condicées de 
receber os privilégios cristios, incluindo o Batismo. Vemos assim 
uma decisdo biblica sédbre o ponto, que indica os principios que nos 
devem gular. 

O caso dos Batistas que julgam que éles mesmos n&o tinham 
sido batizados, n&o oferece dificuldade; é evidente que o devem 
ser. Nunca foram admitidos formalmente entre os cristaos sébre 
a terra; pode ser que pertencam ao Corpo de Cristo (como Cornélio) 
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pelo batismo do Espirito Santo, mas nunca foram formalmente 
admitidos 4A CASA de Deus sdébre a terra, a saber, para o lugar 
onije o Espfrito Santo habita. 

E bem claro, segundo 0 Novo Testamento, que o Batismo 
nunca se apresenta como assunto de obediéncia. Se assim fodsse, 
seriamos salvos pela nossa obediéncia; terfamos os nossos pecados 
lavados pela nossa obediéncia; pois isto é o que se diz do Batismo. 
A idéia da obediéncia de um crente a qualquer ordenanca é comple- 
tamente errada, tanto'no caso da Ceia do Senhor como do Batismo. 
Se um amigo me diz: «Guarde isto em memoria de mim», e respondo, 
eObedecerei ao seu mandato», o amigo havia de ficar triste. Havia 
de entender que o dom n§éo era apreciado. 

O assunto é lato, mas o principio é que os filhos de um crente 
sSo santos e (longe de as criancas nado serem admissiveis aos privi- 
légios da Casa de Deus) «das tais é 0 reino dos céus?. 
—   

Achei éste estudo entre os meus papéis. Creio que foi escrito ou 
traluzido pelo falecido J. M:; Rendell, mas o seu principal interésse é que 
apresenta alguns ensinos do Sr: Darby sdbre o assunto: —S: £: M: 

4. a, Soe, 

  
Pao ware 

ee a se cee —”~ ° ~ 

Carta 47 Ainda Mais Perguntas 

Mutum, Minas 

5-0-1924 

Meu caro irm&o...... 

Agora vou vér se poderei responder as suas perguntas antes 
de iniciar a minha viagem no dia 12 déste, pois, de outra maneira, 
ser4 86 a bordo do vapor gue terei tempo suficiente. E ali ndo terei 
recurso nenhum aos livros necessdarios para poder satisfazer o seu 
pedido no que diz respeito a certas perguntas mais dificeis. 

1.— Satands : (1) Qual a suaorigem? Como apoiar nas Escrituras 
a afirmacdo corrente que éle foi um anjo que quis usurpar o lugar de 
Deus, e que, por isso, fot lancado ad terra? Vejo uma base apenas em 
2. Ped. 2:4 («inferno, cadetas de escuriddo», aqui, que significam?) e 
Jud. 6. (2) E uma personalidade real ou alegérica? (3) E uma tinica 

pessoa ou muitas? (Falam-se de DIABOS e DEMONIOS.) (4) Qual a 
sua habitacdo prépria? Ele vive «nos ares», segundo inferem de Ef. 
6:12? (5) E verdade que éle nos tenta? Tédae qualquer tentacdo é 
Gtribuida a éle? Se 6, nao nos tira a responsabilidade ? (6) E atribuf- 
da a éle t6da a manifestacdo espirita? (Os espfritos que nos revelam 
¢6 podem ser maus, nfo?) (7) O caso da tentacao de J6 é real ou 
figurado? Satanéds apareceu, falou a Deus, Este lhe respondeu, etc.? 
(Considero @ste passo bem dificil.) (8) Na tentacfio de Cristo, o que 
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contam os evangelistas é real ou figurado? Por exemplo: Satangs 
levou mesmo Cristo para opindculo do templo, ou O tentou no que 
isso representa? (9) Por que Satands serd solto apds o Milénio Dor 
algum tempo e ndo destruido de uma vez para sempre? (10) Os endempo. 
ninhados eram homens em quem Satands se encarnara, ou simples. 
mente algumadoenca? Os judeus parece que toda enfermidade atry. 
bufam aos espiritos satdnicos. Ainda existem hoje casos semelhantes ? 
(11) Como explicar a passagem de 2, Cor. 12:7? (12) A «serpente» em 
Gén.3 era um animal ou representava Satands ? 

(1) Naturalmente a origem de Satanas foi le ser criado por 
Deus, como quaisquer outros dos seres vivos, anjos, etc. As duag 
grandes passagens da Palavra que mais revelam sobre a queda de 
Satan4s sao Isa. 14:12-14 e Ezeg. 28:12-19. Nesta ultima passagem 
devemos distinguir entre o principe de Tiro, do v. 2, e oretde Tirg 
do v.12 em diante. Esse ultimo se refere quase por completo a 
Satan4s. De passagem podemos notar como é solene um homem 
estar tio completamente sob o poder de Satanas que a palavra 
inspirada se refere mais a ésse ultimo do que a éle! Vemos outro 
caso semelhante no endemoninhado gadareno. 

Originalmente parece que éle foi um dos querubins (Eze. 28:14), 
mas elevou-se 0 seu coracdo por causa da sua formosura (Eze. 28: 
17), e dizia no seu corac&o: «Subirei ao céu, exaltaret o meu trono 
acima das estrélas de Deus e sentar-me-ei no monte da congregacao 
nas extremidades do Norte. Subiret acima das alturas das nuvens 
e serei semelhante ao Altissimo» (Isa. 14:13,14). 

(2) Na Biblia, Satanas 6 sempre apresentado como uma per- 
sonalidade real e ndo alegérica. (3) Satan4és é um, mas tem muitos 
servos —- os demonios. (4) A habitacdo prépria déle n&o posso afir- 
mar. Geralmente é referida aos «ares», mas em Jé6 éle se apre- 
senta perante Deus (no céu ?) depois de ter rodeado a terra e passe- 
‘ado por ela. Talvez que seja dificil limitar um espfrito a uma 
localidade. (5) Que Satan4s tenta aprendemos de 1. Crén. 21:1; Mat. 
4, Luc. 22:31; Atos 5:3; 1. Cor. 7:5; 2. Cor. 12:7. Mas nem téda ten- 
tacdo vem déle — pode vir da nossa prépria carne (Tiago 1:14) ou 
pode vir de algum deménio que nado é Satandés mas um servo déle 
(Mat. 15:22). Mas a tentacio nfo destréi a nossa responsabilidade. 
Ainda que a mesma pessoa me convide todos os dias a roubar, fico 
sendo respons4vel a nfo fazé-lo. Creio ser muito provavel qué 
Satanés muitas vézes faz seu apélo a nossa carne, como féz com 
Eva. E preciso cuidado em nfo atribuir a Satands os atributos 
Givinos de onipoténcia, onisciéncia e onipresenca. Ele nédo pode 
Pessoalmente tentar a todos em téda parte, porque éle n4o esta 
em téda parte para fazé-lo. Mas éle tem muitos servos, diabdll- 
cos e humanos. Creio que 6 muito freqiiente entre os crentes atri- 
buir a Satands as tentacdes que devem ser referidas a carne. 
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(6) As manifestacdes espfritas, quando nfo sido meramente 
jlusSes, podem ser atribufidas a espiritos malignos, mas nao necessa- 
riamente a Satanés. N4&o posso dizer sem mais nem menos que «os 
espi{ritos que se revelam s6 podem ser maus», porque 0s anjos tém 
se communicado com os homens. Mas nas sessoes esptritas feitas em 
flagrante desobediéncia a4 Palavra de Deus, n&o espero haver nada 
que seja bom. 

(7) O caso da tentacdo de J6 6 apresentado como real, e 
certamente nfo como uma alegoria. Concordo que apresenta 
dificuldades, mas n&o vale a pena fugir delas com a afirmacfio que 
o caso nfo se deu. 

(8) Que Satands levou o Senhor Jesus a um pin4culo do 
templo, a Biblia afirma, mas precisamente em que sentido ou como 
o féz, nado diz, nem posso eu dizer. Em corpo, talvez, ou em vis&o 
durante um sono: 

(9) Satands sera sélto depois do Milénio, talvez para revelar 
aquéles que apenas renderam a Cristo uma obediéncia fingida, e que, 
aparecendo um chefe para os dirigir, haviam de lancar déles o Seu 
jugo (Sal. 2:3). 

(10) Os endemonirnhados eram possessos por deménios, mas 
nfo por Satan4s, salvo o caso de Judas (Jo4o 13:27). Existem hoje 
casos semelhantes: veja-se o excelente livro «Pastor Hsi». Eu ja 
vi dois casos que sOmente poderia explicar por espfritos malig- 
nos. Em nada eram parecidos com loucura. 

(11) Em 2. Cor. 12:7 vemos. mais um caso de como Satanas 
pode, as vézes, ser permitido afligir os corpos dos crentes, quando 
Deus vé que disso resultara um beneficio espiritugl ainda maior. O 
outro caso classico é o de J6. Contudo, nfo devemos ser positivos 
que Satanas tinha ocasionado o tal espinho na carne; pode ser que 
le apenas se tenha servido déle para tentar o servo de Deus, e 
por isso Paulo o chamou «um mensageiro de SatanAass, 

(12) Entendo que a serpente em Gén. 3 era a forma em 
que Satan4s se apresentou a Eva. A identificag&o da serpente com 
Satan4s se encontra em Apoc. 12:9. 

2. Hd quem negue a existéncia literal do Eden, bem como a 
vealidade de outras narrativas e afirmacoes de Génesis, como a ex 
pulsdo dos nossos primeiros pais; o querubim a entrada do Paratso; o 
formar Deus a Addo do pé e Eva de uma costela de Addo; os fatos 
de Gén. 11:1-9; as grandes vidas em Gén. 5. Peco ao irmdo que trate 
largamente de cada um déstes pontos. , 

N&o me seraé possivel tratar largamente de nenhum déles. 
Todos os pontos v4o Ngados com a credibilidade da Biblia, o Livro 
em que se acham recordados. Na Biblia encontro muitissimas afir- 
macSes de alto valor moral e espiritual que posso vertficar, e algu- 
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mas mais estranhas que ndo posso verificar. Aceito estas ultimas 
em atenc&o as primeiras. Por mil motivos creio na veracidade da 
Biblia, por isso aceito as suas palavras com respeito e fé, persuadido 
que mais tarde a sua veracidade sera verificada tdo completamente 
como a das outras. 

Ou téda a Escritura do Velho e Novo Testamento é inapirada 

de Deus ou n3o ¢. Tédas as vitérias, todo o progresso do Cristia- 
nismo durante os séculos, tem sido baseadona convicc&o que 4. Umea 
vez que comecamos a escolher e decidir entre as diferentes partes 
da Palavra, perdemos a nossa fé e o nosso vigor espirituel Ainda 
mais, thda a atitude do Senhor Jesus perante as Escrituras reconhe- 
cia a sua veracidade, e, apesar de Ele denunciar sem compaix4o as 
tradicSes errdneas do Seu tempo, Ele nunca denunciou qualquer 
afirmacio do Velho Testamento. Se Ele aceitou como veridica a 
afirmac4o que Eva foi formada de uma costela de Adfo ou que Deus 
pés querubins a entrada do Jardim, acho mais prudente deixar o 
assunto assim, e n&o ceder lugar a qualquer duvida que poderla 
comecar um abalo geral dos alicerces da nossa fé. 

3. Ha também uma tendéncia nos dias de hoje para negar a 
existéncia, como personalidade, de Addo. Dizem que Addo, signifi- 
cando homem, representa a humanidade, e mats, que todos os homens 
nao sago descendentes de um s6 homem criado. Peco dar-lhe uma 
refutacio. A personalidade de Addo nfo faz parte integrante das 
doutrinas cristas ? 

Conheco muito bem essa tendéncia. Chama-se 0 «Modernis- 
mo». Eu n&o sou competente para refutar capazmente as negacées 
de homens muito mais ilustrados do que eu, nem tenho comigo 
aqui em Mutum quaisquer livros uteis para @ésse fim. 

Em todo easo, acho sumamente ridiculo alguém {dentificar 
Ad&o com a humanidade. Em tal caso, quem era Eva, com quem a 
humanidade casou? Quando foi que a humanidade f@z para si um 
avental de féihas da figueira, para ser mais tarde substitufdo por 
uma tinica de pele—ou querem que achemos ali um ind{cio do 
desenvolvimento do vestu4rio durante os séculos ? Como devemos 
entender que a humanidade viveu ccento e trinta anos» e gerou um 
filho & sua semelhanca e chamou-o Seth? Como devemos enten- 
der o caso da humanidade viver 930 anos e depois morrer ? 

No dicionério que tenho aqul! o sentido do nome Adio 6 dado 
como sendo terra e firme e néo homem. 

Certamente a personalidade de Addo faz parte Integrante das 
Goutrinas cristas. Ele figura na genealogia de Cristo; em Rom.§ 
fala-se da sua transgressdo e em 1. Cor.15 se diz que era cuma alme 

vente», 

4. Como coneiliar Mar. 15:28 e Jodo 19:14 ? 
«Jodo emprega o tempo romano, Marcos o hebraico» (Scofteld> 
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os judeus o dia tinha 12 horas e a noite 12 horas. O dia co- 
sava as 6 da manhé, e a noite as 6 da tarde. A terceira hora do 

dia (veja-se Atos 2:15) seria as 9 nos nogsosg relégios, que seguem o 
romano. A sexta hora em Jodo 4:6 serla as 6 da tarde, em 

esto 19:14 4s 6 da manhd. 

5, Citam Mat. 23:23 para provar a perpetuacdo do dizimo. Nao 
acha forcada esta interpretacdo ? 

Acho importante ver que o Senhor Jesus expressamente re- 
conheceu e aprovou oO dizimo como obrigatério aos judeus. Desta 

circunstancia podemos aprender que Ele nao ha de desaprovar que 
n63 contribuimos 6 mesmo, ou mais. 

6. Mat. 23:30,31. Pego que me torne mais claras estas pala- 
vras, 

Parece que aqui o Senhor est4 afirmando o poder de tendén- 
cias hereditdrias. Apesar de os fariseus condenarem pela béca os 
crimes de seus pais, @les, tendo em ai o mesmo sangue, seriam ca- 
pazes de fazer as mesmas colsas. Em vez de se orgulharem pela 
sua superioridade moral, deviam ter reconhecido que s6 pela graca 
divina podiam apresentar uma conduta menos repreensivel do que 
seus ante-passados. 

7. Mat. 5:26. Os romanistas citam esta passagem como prova 
do purgatério. Peco (1) refutacdo dessa doutrina pela mesma passa- 
gem, e (2) explicacado da mesma. 

A interpretacéo romana faz confus4o de pessoas e tempos. 
Segundo ela o cadvers4rio» do homem é Deus; mas Deus nunca Se 
revelou como adversério das Suas criaturas, e muito menos pela 
béca do préprio Salvador! Antes «Deus estava ‘em Cristo reconct- 
Hando consigo o mundo». 

Evidentemente, pela construcfo do versiculo, vemos que trata 
e alguma coisa que se deve fazer agora mesmo, e n&o futuramente; 

€ tédas as conseqiiéncias sdo imediatas e ndo futuras. 

(2) O serm%o da montanha apresenta as leis do Reinado de 
; um reinado de justica (diferente do atual reinado da gragca; 

om. 6:21). Nesse reinado de Cristo, quem ofende estar4 sujeito a 
Uma justica imediata e rigorosa, e precisa reconciliar-se depressa 
ote O seu adversdrio, para nfo sofrer as conseqléncias da sua 
sera Se nfo, pode contar que o castigo € certo, e a indenizacao 

Bida até o Ultimo ceitil. 
S pa e tratasse de um futuro purgatério, como se podia falar de 

‘Dew © Ultimo ceitil? Seria antes «sofrer até o final da penas. 

dese. N4o pede nem aceita pagamentos do pecador, como 8€ éste pu- 

. & ine €xpiar as suas ofensas com dinheiro. Por isso a linguagem 
licdvel a qualquer satisfacdo oferecida pelos pecadores. 

Cristo 

a



8. 1, Cor. 5:5? 

Este versiculo é de muita importancia no caso de algum cren. 
te que peca, mostrando como Satanas pode ser o instrumento de 
Deus para o castigo da sua carne, mas que, afinal, 0 seu esgpfrity 
ser4 salvo «no dia de Jesus Cristo». 

A disciplina na Igreja hoje nao pode ter precisamente €ste 
caréter. No princ{pio do Cristianismo, fora da Igreja havia apengs 
© mundo, onde Satan4s reina. Hoje, um iniquo, excluido de uma 
denominacSo, imediatamente se liga com outra! 

9 Como se explica a descida do Espirito Santo, com dom de 
linguas, mais de uma vez depois de Pentecostes ? 

As duas ocasid6es que conheco de o Espirito Santo vir sdébre 
pessoas depois de Pentecostes e haver o dom de linguas na mesma 
ocasido sdo Atos 10:44 e 19:6. Ndo é referido expressamente como 
uma «descida», mas o Espirito Santo «caius sdbre éles, ou «cveio» 
s6bre éles. Nao me parece que os casos necessitem de qualquer 
explicacdo. Atos 10:44 é muito importante como sendo a primeira 
vez que o Espfrito Santo veio sébre crentes gentios, e sem a impo- 
sicdo de maos apostélicas, como a conseqiiéncia normal de aceitar 
Cristo como Salvador. Este caso serve para estabelecer o que deve 
ser a norma de hoje, ainda mais importante porque agora nao pc- 
demos mais ter a imposic&o das maos dos apédstolos. 

10. 1. Cor. 14:4. Os pentecostais citam esta passagem como base 
do costume que éles tém de, em reunioes s6 da Igreja, falar «linguas» 
que ninguém entende. Eles pretendem provar a perpetuacio do dom 
de linguas principalmente por éste cap. 14 de I. Cor. 

Ha certas naturezas que gostam de extravag4ncias, e as tais 
BHO atrafidas pelos pentecostais e as suas «l{nguas incompreens!- 
Veils». . 

Em 1. Cor. 14 0 apéstolo ocupa 20 versiculos com assunto de 
«linguas», e sempre no sentido de diminuir ou mesmo proibir (v. 28) 
O uso delas nas igrejas. 

Devemos lembrar que falar uma lingua desconhecida 203 ou" 
tros pode ser um caso milagroso ou pode nio ser: por exemplo, 6¢ 
aqui eu orar na lingua inglésa, edifico-me a mim mesmo, mas n408 Igreja, que nfo pode dizer «amém» a oracSo desconhecida. Parecé 
que nesse capitulo o apéstulo trata dos dois casos sem distingult 
entre éles. Por exemplo, no v. 4, quem fala ao menos «edifice a 
mesmo», porque sabe o que esté dizendo, mas nas reunides pen’, 
costais nem éle sabe o que est dizendo, por isso ninguém é edifica id : 
Depois alguém se levanta e alega que est4 interpretando o prime 
—~ mas quem pode garantir-me que iaso 6 verdade? Evidentemen: 
crete d4 lugar para uma infinidade de absurdos e ens!D0* 
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11. Como conciltar Jodo 1:33 com Mat. 3:14,15? 

As palavras de Jodo Batista «Ku naoo conhecia» n&o impor- 
tam necessariamente que Joao nunca O tivesse visto, nem falado 
com Ble. Sendo primos, é& bem provdvel que eram conhecidos e 
que Jodo bem sabia o carater, extraordinariamente piedoso, do moco 
Jesus. Mas ainda nado O conhecia como o futuro Messias, embora 
achava inconveniente batizar como <«arrependido», um Homem 
que julgava muito mais espiritual do que éle mesmo. O que éle 
nado compreendia era que Jesus Se identificava com os arrependidos 
em Israel, pensando nos pecados da nacaéo e nédo nos dEle mesmo. 

Iz. Um mogo, no Ceard, citou-me Atos 15:35-41 como justificatt- 
va da existéncia das denominacées. Disse éle que a separacdo era 
providencial, pois, em vez de um sé trabalho, fizeram dcis. Confesso 
que nao pude responder satisfatoriamente. 

E pena que seu amigo no CearA achou a justificacdo do 
denominacionalismo em uma contenda entre irmdos! Seguindo o 
mesmo processo de raciocinio poderei argumentar pelas vantagens 
das perseguicSes, porque depois da perseguiczo em Atos 8:1 «os que 
andavam dispersos iam por téda parte, anunciando a palavra»! Lis. 
a vantagem das perseguicées para o progresso do Evangelho! 

. Mas averdade é que o amor de Deus, e nado es perseguicées 
dos inimigos do Evangelho, nem as contendas entre irm%os, é0 
motivo mais forte para servirmos ao Senhor no Evangelho. E quem 
nos pode provar que, no caso de os irm&os n&o terem contendido, o 
Bervico de evangelizacao teria sido menos? Podiam ter ido 
por toda parte evangelizando com ainda mais animacdo, contan- 
do com as oracgdes dos seus irmfos, com quem nfo tinham tido 
nenhuma desavenca. . 

13. Ef. 4:26...? 

Um versiculo muito importante, mostrando que, na presenca 
do mal, o crente nfo deve mostrar nem consentimento nem indife- 
renca. Deve ceirar-se», manifestands uma santa indignacSo. Deve= 
mos reprovar o mal positivamente, mas, visto a fraqueza da nossa 
Carne, ndo podemos conservar em nosso coracdo essa preocupacao 
com Oo pecado sem prejuizo para o nosso préprio espirito. Por isso 
«nfo se ponha o sol sébre a vossa ira». Mas tantas vézes o crente 
dorme com essa mesma triste preocupacaéo e se levanta ainda com 
ela — e talvez viva t6da a vida com ela! 

Aprendi muito com uma piedosa irma, que, quando ndo apro- 
vava uma coisa, tinha o costume de o dizer uma vez, e nunca mais 
tocar no assunto. 

14 Hé4 dois livros no V. T. bem obscuros para mim — Eclesias- 
tes e CAanticos. Ndo ha néles certas expressdes que ndo concordam 
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com oO teor geral da Biblia? A luz de que fatos podemos entendé- 
8 

Eclesiastes é 0 livro do homem edebaixo do scl», e do seu 
raciocinio com referéncia 4 vida. Eo melhor que o homem pode 
fazer, sabendo que h4 um Deus santo, e que Ele trarA tudo ao jufzo. 
As frases-chaves sfo «<debaixo do 80l> ; «percebi»: «eu disse no meu 
coracdo». A pena da inspirac4o recorda corretamente os pensa- 
mentos, mas as razOes e conclus0es sio do homem. Que essas 
conclusdes s&o0 corretas em declarar que é vaidade dedicar a vida 
as coisas terrenas, é certamente a verdade. Mas a «conclusdo» (12: 
13) é legal — o melhor que 0 homem pode fazer a parte da reden¢fo 
— eignora o Evangelho. (Scofield). 

Canticos 6 ainda mais interessante. E a linguagem do amor 
humano, o mais lindo sentimento que se encontra no coracado natu- 
ral, mas que nos deixa perceber, como por luz refletida, o amor de 
Deus paracom Israel e 0 amor de Cristo para com Sua Igreja. 

Acho importante que as Escrituras nfo nos deixam ver dire- 
tamente nem as angustias nem o amor do coracéo de Cristo, mas 
ao mesmo tempo revelam as duas coisas indiretamente aqueles que 
tém olhos para ver. Os evangelhos recordam, como que friamente, 
os sofrimentos de Cristo, sem nos deixar ouvir nem um gemido dos 
Seus santos labios. Mas nos Salmos de Davi, proféeticamente, por 
uma ¢luz refletida», podemos ler reverentemente as angustias da 
Sua alma. E em C@anticos, também indiretamente, percebemos al- 
guma coisa do Seu amor para com aSua [greja, eo g6zo que espera 
ter nela. Mas tais assuntos sfo sagrados demais para serem expostos 
aos olhos mercenérios de tipégrafos, por isso s&o discernidos somente 
por aquéles que tém os olhos espirituais abertos. 

15. Diza V. B. que Jodo 8:1-11 nao esté no original. Se é fato, 
devemos dizé-lo aos crentes e ndo devemos pregar sObre essa pas- 
sagem? 

Procure-se na biblioteca o livro «Causes of Corruption in the 
Traditional Text», p. 232, por Dean Burgon, e lerAé com atencfo as 
provas, mais do que suficientes, que éle apresenta da autenticidade 
dos referidos versiculos. 

16. 1. Tim. 2:15...? 

A traducfo de Fig. 6 péssima aqui; ade Almeida um pouco 
melhor, mas a da V.B. é preferivel: «Entretanto ela serd salva no dar 
filhos ao mundo, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com 
moderacdo». 

Este versiculo ensina-nos que uma mulher piedosa poderé 
contar com a bénc&o de Deus na suprema provacf&o da sua vida — 
na hora quando nascem seus filhos — atendendo ela as condicdes 
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indicadas. Pode muito bem ser que a6 palavras «com moderagdo» 

tenbam um sentido especial aqui, um sentido com que os médicog 

estho muito deacérdo. Nd&o diz, juse vé, que convém haver «mode. 

recho» na santidade, mas moderacao nas relaches sexuais. 

7. Jodo 3:13...7 

«Ninguém subiu ao céu, sendo aquéle que desceu do céu, a 

saber, oO Filho do homem que esta nocéu.» A V. B. omite, mas sem 

motivo suficiente, as palavras «que estd no céur; veja-se o livro 

«Causes of Corruption» por Burgon & Miller. 

N&o penso que aqui o Senhor esteja dizendo que Ele ja tinha 
«gudido» ao céu, mas antes que, estando em pensamento sempre all, 
nem precisava «subir» para conhecer as coisas espirituais e celestes. 
Também Elias n&o «subiu» ali por seu proprio poder e direito, mas 

fof assunto pelo poder de Deus. 

18. Como conciliar Rom. 4:2,3 com Tiago 2:21? 

Romanos, em vez de contradizer Tiago, é-nos muito Gtil em 

entendé-lo melhor. Paulo fala daquilo que Deus vé —a fé; Tiago, 
daquilo que os homens véem — as obras, a evidéncia visivel da fe. 
E impossivel haver fé sem obras, como é impossivel haver fogo sem 
calor. 

19. Ecl. 9:3,7-9 ...? 

&komais que a sabedoria humana pode saber pela luz da 
ciéncia. Para apreciar devidamente o Livro de Eclesiastes, deve 
ler «Old Groans and New Songs» por F. C. Jennings. 

20. Rom. 9:22. Como harmoniza o Sr.,a um incrédulo, estes 
palavras, com o amor e misericordia de Deus? 

Deus é absolutamente soberano, e tem o direito de fazer 0 que 
quer no Seu universo. O que inspira a nossa adorac&o é que Ele 
sempre emprega a Sua soberania em beneficiar as Suas criaturas. 
Podia ter destruido, com t6da a raz4o, uma raca de pecadores: «que- 
rendo mostrar a Sua ira, e dara conhecer o Seu poder (em vez de 
os destruir, Ele) suportou com muita paciéncia os vasos da ira pre- 
parados (pelas suas préprias mas obras) para perdicdo; para que 
desse a conhecer as riquezas da Sua gléria, nos vasos de misericérdia 
que (mediante a obra redentora de Cristo) para gloria j4 dantes 
preparou.» . 

2l. Rom. 10:6,7...?7 

E’ muito interessante esta aplicacao de uma escritura do V.T. 
e mostra como, as vézes, o apdéstolo «converteu ao Cristianismo» 
pslavras que originalmente tinham um sentido mui diferente. Moisés 
falava da Lei; Paulo eplica as suas palavrasao Evangelho. E como 
ae, citendo as palavras de Moisés, Gle dissesse: «Para nos estas 
palavras significam... »



22. Rom. 10:17. Desejaria uma melhor compreensGo dé:te texto 
a luz de sua explicacdo. 

Uma traducio mais correta serla ea fé vem por uma noticta, 
ea noticia pela palavra de Deus». A fén&o pode existir sern alguma 
coisa que secr¢é, e essa coisa nos vem epela palavra de Deus»® no 
Evangelho. E’ a mesma noticia do amor e graca de Deus no Evange- 
Iho que inspira a nossa fé. 

23. Rom. 12:1...7 

Ndo sei por que t6das as versoes portuguésas traduzem e¢pela 
compaixdo de Deus» e nao «pelas compaixces de Deus», curno esta 
no original E28sas campaixdes de Deus s40 t6das as Suaa manifes- 
tacdes em graca, declaradas desde o principio da epistola. Depols de 
apresentar uma revelacao nunca {gualada da doutrina do Evengelho 
em que téda a graca divina é declarada, o sapéstolo comeca gua exor- 
tacdo baseada neeggas verdades. 

O irm&o querer& mals explicacdéo déste versiculo, ou acha 
tudo muito compreensivel? Vale a pena meditar bem, com muita 
oracdo, nas palavras «que aprezenteis os vossos corpos ...a Deus»,e 
ver como e quando ge tem feito izso. 

24. Rom. 12:27 

N&o sel bem qual éa dificuldade que encontra neste vereiculo, 
mas apresenta um enaino muito precioso, tanto na sua exortacdo 
negativa como na positiva. Notamos de passagem que a transfor- 
macéo de todo oser do crente (na imagem de Cristo) sera «pela 
renovacdo do seu entendimento», que vem, em grande medida, pela 
meditaczo na verdade de Deus. 

25. Ef. 5:19. Qual a sua distincdo entre salmos, hinos e 
canticos ? 

.  «Salmos 6 provavelmente empregada restritamente aos gal¢ 
mos do V. T., humnos (pouco usado, devido @ sua associacfo com o 
paganismo) é uma canc¢fo de louvor a Deus. Um salmo podia ser 
de profundis, mas um hino havia de ser rnais ou menos um magnifi- 
cat (Trench); ode 6 um cantico que pode ser um salmo ou hino, ou 
mesmno uma expressdo rnais geral de sentimento crist&o.» (Green). 

26. Rom. 13:1. Tédas as “potestades” sdo entdo ordenadas por 
Deus? Devemos sujcitar-nos a qualquer autoridade, mesmo que se- 
fa injusta ? 

Em gereal podemos dizer que tédas as autoridades sdo de 
Deus, embora nem sempre o sfo os individuos que as exercem — 
que também podem ser incompetentes. Mas ocrente reconhece que 
é a vontade de Deus que haja govérno estavel no mundo, e respeita 
e obedece o funcionério em atenc&o & dignidade do seu officio; nem 
sempre por crer na exceléncia da sua pessoa. O crente deve sujel- 
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tar-se a uma autoridade injusta, mas lembrando que devemos sem- 
pre obedecer a Deus antes que os homens; por isso nao obedecera 
contra a sua consciéGoCcia. 

2. 1.Cor. 7:14b (quanto aos filhos)? 

Vemos que, um do casal sendo crente, os filhos tém outra 
posicdo perante Deus do que se ambos os pais féssem descrentes. 
E praticamente, também, a parte convertida do casal deve saber 
esantificars seus filnos por exemploe ensino cristdo. O versiculo 
é importante por dar um cardater distinto aos filhos dos crentes 
desde a nascenca, mesmo quando so um dos pais é convertido. As 
criancas nado nascem crentes, mss nascem «santas». Contudo, nao 
nascem crevestidas de Cristo» (Gal. 3:27) — porque isso depende de 
um certo rito cristao que ainda pode ser praticado mais tarde. 

28. Rom. 15:4. Comeca o verso com o adveérbio «eporque» como 
havcendo relacado com o verso anterior. Existe essa relacdo? 

A conjuncao no grego € gar, que nem sempre é exatamente 
equivalente ao porque em portugués. Vale a pena verificar isto 
em uma boa gramatica grega — Green ou Winer por exemplo. Em 
todo caso, nao parece referir-se ao versiculo imediatamente anterior, 
mas talvez ao v. 11 do cap. 14. 
_ 29. Mat. 1:18. Que quer dizer a palavra «desposada» aqui? 

Entre os judeus havia <«desposorio» algum tempo antes do 
casamento. Veja-se a «Vida de Cristo» por Edersheim, ou outros 
autores. 

30. A Biblia fala na ressurreicado, mas pouco da unido (?) do 
espirito logo apés a morte. Por que? Ndodé éste fato base aos 
sabatistas para crerem no «sono» do «espirito» até a ressurreicao? 

O principal versiculo que combate essa idéia sabatista 6 2. 
Cor. 5:8: «Desejamos muito deixar éste corpo, e habitar como Se- 
nhor®. Parece impossivel que o apostolo quisesse deixar o corpo e 
ficar inconsciente por milhares de anos a espera da ressurrei¢ao. 
As suas palavras mostram que éle contava estar «com o Senhor» 
imediatamente depois da morte; e é muito certo que nao esperava 
a ressurreicdo imediatamente depois da morte. Fil. 1:23 parece dar 
o mesmo sentido. Em todo caso, a grande esperanca do crente éa 

ressurreica40o, como o mesmo Paulo mostra em 2. Cor. 5:4, onde 
éle nao deseja ser despido do corpo natural, mas antes ser revesti- 
do com um corpo espiritual, quando, na ressurreicao, o mortal sera 
absorvido pela vida. - 

. 31. Mat. 3:6. Como responderia o irmado a um padre que citas- 
se ésse versiculo para demonstrar a confissdo auricular ? 

' Havia de dizer-lhe que ai a confissdo foi-publica e ndo auri- 
cular: nao foi secreta, no ouvido de um padre. Mas a confissdo 
publica ou particular de pecados nao é uma coisa proibida no Cris- 
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tianismo. Muito pelo contrério, pode as vézes ser necessaria (Tiago 
6:16), especialmente quando ocrente pede as oracoes dos anciaos 
da Igreja para obter acura de alguma doenca. Masa confissdo 
auricular do romanismo, com tddas as suas caracteristicas distinti- 
vas, 6 um mal muito grande. 

Creio que o valor das palavras «Confessai as vossas culpas uns 
aos outros» tem sido esquecido quando Se pede as oracoes dos irmaos. 

32. Mat. 3:9. «Pedras» a que se refere? 
As pedras do deserto, que éle apontava com amiao. Ea fi- 

gura de hipérbole, a «figura da retérica que exagera ou diminul 
excessivamente a verdade das coisas, para que produzam maior im- 
pressdo». Jodo Batista, crendo que Deus tinha feito Adao do pd, 
presume que Ele poder4a suscitar filhos a Abradio das pedras! Uma 
légica mais fria havia de objetar que, em todo caso, nado seriam 
filhos de Abra&éo; mas um discurso eloqtiente e colorido as vézes 
stende pouco a légica. Filhos na Biblia nem sempre sdo descendentes 
(veja-se Mat 5:45); se apresentam as caracteristicas da pessoa podem 
ser chamados «filhos». Somos «filhos da luz» (1. Tess 5:5, etc), nao 
porq.e a luz nos gerasse, mas porque pela graca de Deus somos 
iluminados e luminosos. 

33. Que se entende de sentarem-se os apdéstolos em 12 tronos ? 

Entende-se que sera assim mesmo (Mat. 19:28). No Milénio 
os apdéstolos terdo um lugar especial de govérno sébre Israel. 

34. Mat. 5:33-36. Qual a relacdo dos vs. 34-36 com o 33? 

O v. 33 provavelmente se refere a Num. 30:2, mas o ensino 
do Senhor é uma coisa mais espiritual: de ndo jurar de maneira 
nenhuma. A relacdo é uma relacdo de contraste. 

35. O «Pai Nosso» foi ensinado aos judeus somente? Quais as 
provas? Ndo foi ensinado aos discipulos «cristdos»? Ndo é para nés 
um modélo para as nossas oracdes? Ndo vejo vantagem em usé-lo 
maquinalmente ; mas, com sinceridade e fervor? 

Diz Scofield: — «No ‘Pai nosso’ o Senhor d4 um incompa- 
radvel modélo para téda oracao. Ensina-nos que a_verdadeira 
orac&o comeca com louvor a Deus; coloca os interésses do Reino 
antes de quaisquer interésses pessoais; aceita de antem§4o a8 von- 
tade de Deus, em dar ou recusar oO pedido: e pede que a necessi- 
dade atual seja suprida, deixando o futuro ao cuidado e amor do Pal. 
Empregada como uma forma, a oracdo Gominical est4, dispensacional- 
mente, sObre terreno legal, e n&o sdébre o terreno da Igreja; nao é 
oferecida no Nome de Cristo (veja-se Jo&o 14:13,14; 16:24), e ela faz 
um perd4o humano, como havia de ser debaixo da lei, a condic&o 
Go perddo divino; exatamente o contrario de Ef. 4:32, debaixo da 
graca.» 

Esta oracfo fol ensinada aos disc{pulos crist&os, antes de. 
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Cristo ausentar-Se déles e ensinar-lhes a pedir ao Pai no Seu nome. 

gE’ como diz Scofield, um i{ncompardvel mod€lo para as nossas 

oracoes. , 

36. Mat. 8:20. Devemos interpretar literalmente — que Jesus 
ndo tinha onde reclinar a cabec¢a? 

N4o. Porque uma vez Ele reclinou a cabeca sébre um tra- 
yesseiro na embarcacdo (Mar. 4:38). A passagem quer dizer que Ele 

nfo erd proprietario. 
37. Jodo 16:8-11...? 

Em vez de «convencerd o mundo» leia-se «arguird o mundo», 
«Do pecado», n&o por ser a descrenca o unico pecado, mas porque se 

tivessem crido, ndo seria preciso argui-los de nenhum pecado, por 

serem todos perdoados. «Da justica», porque foi a coisa mais justa 

possivel, Deus levar a Jesus ao céu depois de Ele ter glorificado ao 
Pai aqui. «Do juizo» — aqui se contempla a condenacdo de Satanas 
como sendo o principal ato de juizo da parte de Deus. 

38. Mat. 11:12...? 

Diz Scofield: — «Tem sido muito discutido se a «violéncia» 
aqui 6 externa, contra o reino nas pessoas de Jodo Batista e Jesus, 

ou se significa que, considerando a oposicdo dos escribas e fariseus, 
somente os violentamente resoluto3 iam forcar a sua entrada néle. 

Ambas as coisas sido verdadeiras. O Rei e Seu arauto sofreram vio- 

léncia, e isto 6 o primeiro e maior sentido da passagem; mas tam- 

bém alguns estavam resolutamente fazendo-se discipulos (Luc. 
16:16).» | 

39. Mat. 13:31-32. Interpretacdo desta pardbola? — 

«Aquilo que tinha sido semeado como um grfo de mostarda 
se torna uma grande arvore; um simbolo que representa um grande 
poder na terra. O Assirio, Fara6é, Nabucodonozor, sao apresentados 
na Palavra como grandes 4rvores. Tal seria também a forma do 
reino, que comecou em pequenez pela palavra semeada pelo Senhor, 
e mais tarde pelos Seus discipulos. Aquilo que essa semente pro- 
duziu havia de assumir gradualmente a forma de um grande poder, 
fazendo-se proeminente na terra, de maneira que outros (mesmo 
descrentes) haviam de abrigar-se debaixo dela como aves nos ramos 
de uma 4rvore. Isto, na verdade, tem acontecido.» (Darby). 

40. Mat. 13:52 ...7 

«Estas parAbolas contém coisas novas e velhas. A doutrina 
do reino, por exemplo, era bem conhecida. Que ésse reino tomasse 
a forma descrita pelo Senhor, que @le abracgasse todo o mundo 
sem distint&do — o povo de Deus derivando a sua existéncia, ndo 
de AbraSo, mas da Palavra — tudo isto era inteiramente novo. 
Tudo era de Deus. O escriba tinha conhecimento do reino, mas 
estava inteiramente ignorante do caraécter que assumiria: o reino 
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dos céus plantado neste mundo por meto da Palavra.» (Darby). Por 
isso qualquer dos escribas precisava ser instruido no reino. 

41 1.Cor. 2:7-10...? 

NAo sei bem o motivo da perpunta: o que @ que neceasita 
explicacdao ?) Talvez quais 840 as coisas que Deus preparou, de que 
0 homem natural nao tem sonhado, mas que Deus nos tem revelado 
pelo Seu Espirito. ; 

Entre elas crefo que podemos contar as verdades da salvacdo, 
santificacdo, adocdo de filhos, etc.e muitas outras preciosidades 
cristas. 

42, 21. Cor. 2:15...? 

«E éle nao é julgado por ninguém.» Melhor: endo é discernidos, 
Tem-se dito que o procedimento do crente deve ser tal que nin- 
guém o compreenda que néo conheg¢a o seu Salvador. Como é que 

o mundo podia entender o caso de Paulo de repente abandonar a 

sua curreira de advogado e transformar-se em pregador itinerante? 
Quem nado conhecia a Cristo havia de dizer que éle praticou uma 
loucura. 

43. 1.Cor. 2:16... 

«Nés, porém, temos a mente de Cristo.» Depois de conver- 
tidos, temos o modo de pensar dle. Encaramos as coisas do Seu 
ponto de vista... 

44, 1, Cor. 3:22,23...? 

«Tudo é vosso, e vé6s de Cristo, e Cristo de Deus.» Ocrente tem 

o direito de possuir tédas as coisas, como o israelita tinha o direito 

de tomar posse de téda a terra prometida. Mas infelizmente algumas 

das tribos nao conseguiram tomar posse de téda a sua heranca — 

alguns possuiram os vales, mas ndo podiam possuir as montanhas; e 
h4 crentes que podem dar gracas a Deus pelas coisas agradaveis da 

vida, mas sao vencidos pelas coisas amargas. O apdstolo Paulo 
tinha tomado posse de téda a heranga; podia dizer: «Set estar aba- 

tido, e set também ter abunddncia: em téda maneira e em tédas as 

coisas estou instruido, assim ater fartura como a ter fome, assima 

ter abundancia, como a padecer necessidade» (Fil. 4:12). Mas quan- 
tos ha que padecem necessidade e ndo sabem fazé-lo para a gloria 
de Deus! . Quando qualquer circunstdncia apenas serve como mais 
um motivo de dar gracas a Deus, podemos ter a certeza que tal 
circunstancia — ou seja «morte» ou seja «vida» — 6 «nossa», nao 
sémente em titulo mas em experiénctia. 

45. 1. Cor. 5:5. Refere-se da segunda Vinda de Cristo? 

O Dia do Senhor Jesus comeca com a Sua Segunda Vinda. 

46. 1, Cor. 6:10. Que sdo os «efeminados» ? 

aan



autoridade sobre a sua propria vontade, e tem resolvido isto no 
coracdo — de guardar a sua virgindade, éle faz bem. Assim aquéle 
que se casa faz bem; e aquéle que nao se casa faz melhor.» ° 

53. 1. Cor. 10:26,28b. Cual a relacdo destas palavras com O8 vs 
25 e 28a? ) 

O crente, quando contempla as coisas apetec{veis que a natu- 
reza lhe proporciona, tem o direito de dizer: «Tudo isto pertence qa 
meu Pai», mas se Ele sabe que €sses bens tém sido aplicados a {do- 
latria, é6le recusa comer, pelo mesmo motivo: «Tudo isto pertence 
a meu Pai», e nado consente que o que é dEle seja tio mal empre- 
gado. 

54. 1. Cor. 11:5. Por que «desonra» ? 

No orlente, nesses tempos, uma mulher aparecer com a ¢a.- 
beca exposta importava uma falta de modéstia. Em Londres hoje 
é quase a mesma colsa: uma mulher que anda na rua sem nada na 
cabeca pode ser olhada como leviana. No Brasil ndo ha nada disto, 
pois as mulheres mais virtuosas andam por tdda parte sem cobrir a 
cabeca. Contudo, nunca montam a cavalo sem chapéu! 

55. 1. Cor. 11:10. «Por causa dos anjos»? 

Veja-se cap. 4:9. Os anjos contemplam as coisas neste mundo, 
@e especialmente a Igreja (Ef. 3:10). 

56. 1. Cor. 13:1. «Linguas dos anjos» ? 

Anjos tém falado aos homens, e as suas comunicacdédes tém 
sido tao importantes que é permissivel ao apdstolo atribuir-lIhes 
uma certa eloquéncia. 

57. 1. Tim. 3:16. «Justificado em espirito, visto dos anjos.» 

Precisamente em que sentido o apéstolo fala do Senhor como 

«justificado em espirito» é dificil dizer. Geralmente é entendido 

referir-se ao Espirito Santo, e muitas ocasides podem ser citadas 

que combinam com ésse sentido. «Visto dos anjos», porque, afinal, . 
os anjos do céu puderam contemplar neste mundo pela primeira vez 

um Homem perfeito. 

58 Heb. 13:18, 1. Ped. 3:16. Que vem a ser a «boa consciéncia?? 

Uma consciéncia que nfo nos acusa de culpa alguma. 

59. Os judeus criam na vida eterna, no céu, apés a morte? 

Os fariseus esperavam uma ressurreicfo (Atos 23:8), Por ron eles, 80 menos, esperavam uma vida futura, mas com certez®@ 0 
coisa multo diferente daquilo que Cristo entendia por «vida eter 6s 
-— um conhecimento {ntimo do Pal e do Filho (Jofo 17:3) que ‘es 
gozamos desde agora, porque temos a vida eterna: nfo epensé 
peramo-la depois da morte. er 

" Aqui devo terminar esta carta, deixando as outras vinte P 
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guntas para alguma ocasido futura, mas, visto que espero viajar 

durante seis meses, crelo que nado me ger4 poss{vel atendé-las tdo 
cedo. 

Peco as suas oracces que a minha visita a Portugal e a‘Ingla- 
terra seja ricamente abencoada por Deus, 

Com amor fraternal, 

Seu afeicoado irmao em Cristo, 

Carta 48 «0 Papel Aceita Tudo» 

Certos crentes sinceros tém ficado um tanto confundidos 
pela observacdo de algum inimigo do Evangelho: «Ora, o papel 
aceita tudo!» como se isso fdsse o suficiente para tirar todo o va- 
lor de qualquer coisa escrita ou impressa sdébre papel. 

A suficiente resposta ser4 dupla, «Felizmente» e também clIn- 
felizmente». 

Felizmente o papel aceita tudo, e por isso podemos achar im- 
presso s6ébre papel o Livro Inspirado de Deus — a Biblia Sagrada 
— tanto como o jornal que recorda as palavras passageiras dos ho- 
menos. Se por qualquer circunstancia fésse somente possivel ime- 
primir os livros profanos sébre papel e nado os livros sagrados, que 
grande preju{zo para os homens! Ent&o a arte tipografica seria 
apenas um prejuizo para a raca, e em nenhum sentido uma béng4o. 
Sim, felizmente, <O papel aceita tudo». 

Mas também infelizmente o papel aceita tudo, e nfo sémente 
encontramos as Sagradas Escrituras escritas sébre papel, mas tam- 
bém escritos sem valor e romances imorais. Nao sOomente encon- 
tramos notas do Banco impressas sébre papel, mas também notas 
falsas que nada tem com o Banco. Contudo, dizer que «o papel 
aceita tudo» nado é um argumento, mas apenas a afirmacdo de um 
fato sem nenhuma significacdo, a nado ser que nos faz recordar o 
progresso da tipografia. Da mesma maneira podemos dizer que o 
ar aceita tudo, por isso podemos falar e ouvir a voz do nosso seme- 
lhante, e o élho aceita tudo, por isso podemos ver e ler o que esta 
escrito sébre papel. 

O papel aceita tudo porque é matéria inerte, sem vida e sem 
vontade, sem poder de recusar colsa alguma. Mas o homem, porque 
é€ um ser racional, nSo deve aceitar tudo que seus mestres lhe ensi- 
nam, sem lev4-lo 4 prova da verdade contida na Palavra de Deus. 
Faz pena ver homens inteligentes aceitando téda classe de erros 
apenas porque seus pais og acreditavam: «caceitando tudo» como se 
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fossem félhas de papel na tipografia, postas ali para receber a im 

pressdo que o dono quer Ihes dar. 

O papel acelta tudo porque ¢ papel mesmo, mas nés devemog 
provar tudo antes de o accitar. Quem prea o Evangelho de Deys 

nfo receia que as suas palavras sejam confrontadas com a Pajp. 
vra divina, pois éle deseja em tudo harmonizar-se com a verdade 
de Deus. Mas quem foge da prova biblicae recefa que as Eger}. 
turas Sagradas sejam conhecidas pelo povo, mostra que n§o enstina 
a verdade, e abusa da ignoraéncia dos seus ouvintes quando quer 
que éles aceitem tudo sem verificar nada. Quando o apéstolo Paulo 
partiu de Tessaldnica e foi para Beréia, o escritor recorda que og 

d2 Beréia eram mais nobres do que os de Tessalonica, porque rece- 

beram a Palavra com téda a avidez, indagando didriamente nas Es- 
crituras se estas coisas eram assim. Seo povo fizesse isso hoje, se 
levasse tudo a pedra de toque da Palavra de Deus, nao havia de 
ser iludido por ensinos errados, aceitando tudo que seus mestreg 
falam. 

*k k 

Carta 49 Contaminacoes Gerimoniais 

30-x-1925. 

Prezado irmédo M. P., 

Recebi a sua carta do dia 20 déste, e trato em segulda de res- 
ponder a sua pergunta: «As mulheres e mocas quando estado com 
as hemorragias devem ou no sentar-se no circulo do santudario e 
tomar parte (na Ceia do Senhor) ?» 

Esta pergunta com referéncia as mulheres no pode ser estu- 
dada sem ao mesmo tempo estudar o caso dos homens que podem 
ser {gualmente contaminados carnalmente (Lev. 15:16). Se a mulher 
estiver impedida, o homem estarA também. 

Tais contaminacées cerimoniais debaixo da Lei nfo foram re- 
petidas no Novo Testamento, e nfo podemos insistir em alguém que 
vive debaixo da Graca governar a sua vida pelas regras marcadas 
pela Lei. Contudo, todo o capitulo 15 de Levitico tem instrucdo 
para nos, e cada um deve meditar no ensino que possa ter para 8 
sua propria vida espiritual. N&o sel se preciso acrescentar mals 
sobre o assunto. 

_ Lembro-me de dizer mais que a nossa Casa de Orac¢So nfo ¢ 
o «santudério». O santudério hoje nfo 6 uma coisa material, mas 
moral: é a prépria presenca de Deus. Alguém pode estar presente 
na reuniSo muitas vézes, e nunca entrar no santuario. Ou pode 
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estar privado de assistir 4s reunides e contudo permanecer no san- 
tuario da presenca divina. _ 

Saudacoes no Senhor. 

Carta 5O Cobrindo a Gabeca 

13-viil-1926. 
Prezado irmao G — A —, 

Desejo agora referir-me a sua pergunta referente as mulheres 
cobrirem a cabeca nas reunides. Na sua carta me fala: «Algumas 
irmas que entre nés usam cobrir a cabeca nas reunides, deixam de 
o fazer, se porventura lhes assistem em outros mejos evangélicos, 
pretextando nao quererem escandalizar aos outros». 

Parece que tais irm&s n3Zo notaram a diferenca entre o ensi- 
no no coméco e no fim de Romanos 14. No fim do capftulo Paulo 
fala sobre certas coisas, certas comidas, que o crente toma pelo seu 
proprio gésto, e com referéncia a tais coisas éle diz: «Bom é ndo 
comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu 
irmdo tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueca». 

Mas no principio do capitulo éle fala de coisas que a pessoa 
faz «para o Senhor», e com isso o outro nfo deve nem pode ficar 
escandalizado. 

Ora, a mulher que cobre a cabeca na Igreja, o faz, ndo para 
satisfazer um gésto carnal, mas em obediéncia a uma expressa 
ordem biblica; faz isso para o Senhor, entendendo que tal obedi- 
éncia 6 agraddvel a Ele. Por isso ela nao deve acreditar que 
outras mulheres possam ser «escandalizadas» por ela sujeitar-se ao 
ensino biblico. Assim é que respondo a sua pergunta. 

Saudacées no Senhor Jesus. ees 

Carta 51 O Pentecostismo 

| Divisa, 13-vi-1926. 

Prezado irmf@o S. R., 

S6 hoje 6 que posso tratar de escrever alguma coisa com res- 
peito A propaganda dos pentecostais, @ nem agora poderel entrar 
no assunto completamente, pois nfo tenho tido tempo para estudar 
alguns escritos que lhe dizem respeito, os quais mais tarde poderel 
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examinar. Vou apenas notar algumas consideracdées que me vém 
ao pensamento agora. 

Considero o Pentecostismo uma propaganda muito ruim por 
ser ela baseada no engano e na mentira. Um homem ou uma mu- 
lher se levanta na Igreja e diz uma porc4o de incoeréncias que nao 
edificam a ninguém, nem a éle mesmo, e assim desobedece 1. Cor. 
14:4. Depois outro (ou outra) se levanta e diz que esta interpretan- 
do o primeiro, e diz isso mentindo, pois sabe que nao entendeu col- 
sa alguma que o primeiro falou, nem poderda repetir meia duzia das 
palavras do primeiro, dando o sentido de cada uma delas. Assim 
o pentecostal fica com a sua consciéncia cauterizada pela mentira, 
e amentira nas coisas mais sagradas, pois éle esta mentindo ao 
Espirito Santo (Atos 5:4). E’ uma propaganda baseada na creduli- 
dade dos crentes, pois os pentecostais alegam o que nao podem 
provar de maneira alguma: (1) que é0 Espirito Santo que lhes 
ensina a falar as suas incoeréncias, e (2) que quem iaterpreta, in- 
terpreta-as corretamente. 

E’ nossa obrigac4o provar os espfritos, e qualquer propaganda 
que torna impossivel essa prova, nfo pode ser de Deus. Os pente- 
costais querem que aceitemos as suas falas sem prova-las. 

E’ facil ver a tirania espiritual que pode resultar de seme- 
lhante tipo de propaganda. O irmdo Fulano se levanta e fala pala- 
vras incompreensiveis. O irm&o Sicrano interpreta: «O Espirito 
Santo disse, pela béca de Fulano, que Beltrano deve dar a metade 
dos seus bens para construir nossa Casa de Orac&o». Porisso Bel- 
trano fica cheio de susto. Como pode éle atrever-se a desobedecer 
ao expresso mandato do Espirito Santo? Ou pode ser diferente: 
<O Espirito Sento diz que José nao pode mais-ser nosso presbitero; 
agora sou eu que sou mandado assumir ésse oficio». «<«O Espirito 
Santo diz que a irm& Maria esta em pecado e deve ser excomun- 
gada.» 

O «dom de linguas» dos pentecostais difere completamente 
do dom de l{nguas em Atos 2:8, quando «ouvimos cada um na nossa 
propria lingua em que somos nascidos». Difere do dom de Ioguas 
em 1. Cor. 14:4, onde «o que fala lingua estranha edifica-se a si 
mesmo». Perguntemos ao pentecostal qual a edificacdo que éle 
recebeu das suas préprias palavras incompreensiveis, antes de elas 
serem interpretadas, e éle tera que confessar que n&o recebeu edifi- 
cac&o alguma. 

O Espfrito Santo nunca ensina a ninguém a desobediéncia a 
Palavra de Deus, por isso o espfrito que influl os pentecostais é 
um espfrito de érro, pois ensina as mulheres a falarem na Igreja, 
apesar de isso ser-lhes expressamente proibido (1. Cor. 14:34). O 
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crente que se acostuma a desobedeccer a uma parte da Palavra se- 
guira mais tarde a desobedecer a outra. 

O Espfrito Santo € um E3pfrito de santidade, mas a propa- 
ganda pentecostal promove o fanatismo, o desequllibrio, a histeria 
e aimoralidade. Em 1912, quando estive no Paré, achei os crentes 
mais sensatos muito escandalizados com as reunides de oracfo dos 
pentecostals, de noite, 43 vézes com as luzes apagadas, e todos 
prostrados no chido, orando (?). Tai{s prdéticas combinam com a his- 
terla e o fanatismo, mas nao com a santidade. 

O Pentecostismo tem atrafdo muitos dos crentes mais since- 
rose ingénuos. Eles térm aspirado uma vida rnuis espiritual do que 
o comum entre os crentes; mais do poder do Espirito Santo nas 
suss vidas; e entendem que o Pentecostismo lhes oferece o que 
desejam. Tenho muitas simpatias com tais crentes, mas nenhuma 
simpatia com a propaganda que, quando pedem pio, Ihes oferece a 
«pedra» de linguas inuteis. Quase todo o érro faz propaganda de 
alguma verdade esquecida, e o Pentecostismo serve para chamar a 
atencao dos crentes para a realidade da presenca do Espfrito Santo 
na Igrtja, uma verdade muitas vézes quase esquecida entre os cren- 
tes bem sinceros. Todos nés precigamos mais do poder do Espirito 
Santo nas nossas vidas, nfo para podermos falar maluquices, mas 
para podermos ter uma vida mais santa e dar um testemunho mais 
brilhante do nosso Salvador. 

Mais tarde talvez lhe escreva outra vez sdbre o assunto, mas 
por enquanto basta isto. 

Com saudacgoes no Senhor Jesus aos irm&os por af, e Aa sua 
eapésa, 

Seu, pelo amor de Deus, 

Carta 52 Emprestumo da Casa de Oracfo 

Coati, 22-viii-1926 

Prezado irm§Go, 

Pedistes o meu parecer, se a Casa de Orac4o, recentemente 
construida agui, deve ser emprestada aos presbiterlanos para ag 
reunides especiais déles. 

Respondo, que qualquer Casa de Orac&o que pertence a 
Igreja de Deus deve ser disponivel para todo o povo de Deus na 
localidade, para o ensino de téda a Palavra de Deus. Deve ser ym 
lugar onde o Nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado como g 
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unico centro de reunido dos crentes, e por isso nado seria conveni- 
ente que ali se falasse em outros nomes que apresentam outros 
centros de reunido, tais como batista, metodista, presbiteriana, sa- 
batista, etc. 

Mas, visto que os irm§Sos presbiterianos, além de pertencerem 
@ uma denominacdo evangélica, pertencem igualmente como nés 
(que n&o aceitamos denominacd4o alguma) a «Igreja do Deus vivo, 
coluna e firmeza da verdade», nado deve repugnar a consciéncia dé- 
les reunir-se como tais, como membros de Cristo — enfim, como 
h&o de reunir-se (conosco) no céu — e devemos ter prazer em éles 
se reunirem assim no nosso salao, e nds com éles. Nao sera pre- 
ciso, nem conveniente, marcar uma hora diferente para tal reuniao, 
pois isso serviria apenas para acentuar as divisdes que Satanas tem 
introduzido entre o povo de Deus, e que o Apéstolo tao terminante- 
mente reprovou em 1. Cor. 1:12,13. 

Se éles, reunindo conosco como irmdos em Cristo e membros 
da mesma Igreja Universal de Deus, acharem entre nés quaisquer 
costumes reprovados pela Palavra, devem nos admoestar e cor- 
rigir; e nés também devemos proceder para com éles da mesma 
maneira. Assim podemos e devemos cultivar com éles (e com todos) 
oO amor fraternal e a harmonia crista que a Palavra ensina, e, unidos 
como membros de Cristo, sem apresentar nenhum distintivo parti- 
dario, pelejar pelo progresso do Evangelho nesta zona. 

As conviccoes, biblicas que éles tenham diferentes das nossas, 
ou que nés tenhamos diferentes das déles, devem ser motivo de 
mutua tolerdncia e paciéncia, e nao de debates e contendas. 

Que Deus vos dirija em fazer tudo para a Sua gloria, de 
ac6érdo com a Sua Palavra! 

Vosso afeicoado irm&o em Cristo, 

Carta 53 Por que creio a Biblia 

15-x-1926 

Meu caro irmfo J. G., 

, vente de eee’ 
a 11 déste, e trato ime- 

diatamente de responder @ sua carta do di 

Em resposta a sua 
que responder aos contr 
erelo ser a Biblia a Pala 

e para que tenha com 
Primeira pergunta, he Oito Razdes por qué adizentes, vou dar-! 

vra de Deus. 
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(1) Porque ela satisfaz as necessidades espirituais dos homens. 

AS necessidades da sua consciéncia, que precisa de perdao. As 

necessidades da sua alma, da sua vida, que precisa de poder e 
graca di4ria. As necessidades do seu coracdo, que precisa de 
qmor, de consolacdo e de esperanca. 

(2) Por motivo da sua maravilhosa unidade. A Biblia foi 
escrita por uns 40 homens em tempos e circunstancias bem diversas, 

mas ela apresenta uma unidade de pensamento, de propésito, de 

ensino moral e profético; o Velho Testamento antecipando o Mes- 
sias, e 0 Novo recordando-O. 

(3) Porque é superior a todos os demais livros. E’ mais lido 
que qualquer outro. KE’ um Livro imortal. E’ o Livro mais velho, 
mas, ainda assim, o Livro de mais interésse atualmente. 

(4) Por motivo da sua influéncia sObre o mundo. Por tdéda 
parte onde a Biblia é obedecida ela tem transformado o lar, elevado 
a mulher, santificado o bérco e redimido os homens. 

(5) Por motivo do cardcter dos homens que créem nela. Des- 
confiamos de um ensino ou propaganda aprovada por homens mausg, 
mas o caracter dos que créem na Biblia costuma ser bom. Podemos 
fazer um confronto dos caracteres dos crentes e dos descrentes 
com alguma vantagem para os primeliros. 

(6) Porque revela um meio de salvacdo, e nao ha outro. 

(7) Porque o homem, por sis6, nao teria podido produzir a 
Biblia. : 

(8) Porque aquéles que crescem em santidade prezam a Biblia 
Cada vez mais. 

Com respeito as mulheres nas Igrejas, ndo ha duvida alguma 
que a mulher deve ficar calada na Igreja. Ela pode orar na Igreja, 
mas silenciosamente. Quando ndo é em sentido algum uma reunido 
da Igreja, creio que nado ha proibicéo, e ela pode orar, como por 
exemplo numa reunido de mulheres. 

Referente aos cento e vinte anos em Gén. 6:3. Ndo me pare- 
ce que ésses 120 marcavam a idade dos homens, mas o prazo antes 
de o Diluvio destruir a terra. 

Saudac6es aos irm4os por af. 

seu, pelo amor de Deus, 
2s 8 

Carta 54 Casa de Oracdo 
17-xi-1926 

Prezado irmfo F. P. da S,, 

Muito agradecido pela sua carta de 11! p. p., que me foi entre- 
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gue pelo A., que atualmente est& conosco, e@ pare 
tirando resultado dos seus estudos. parece que esté 

Ele apresentou-me também a pergunta com restr ; eit 
de Oracdo: se devein continuar a construcio, visto due ° prowat® 
tario do terreno, o irmdo A. de C.,, se tornou presbiteriano. ee 

Em resposta direi, primeiro de tudo, que tenho muita pen 
em saber que um irm4o que tenr conhecido o terreno comum do 
Cristianismo, onde todos os crentes podem estar juntos erp comu- 
nhéo fraternal, com plena liberdade de obedecer 4 Palavrade Dey 
tul e qual como possam entendé-la, abandonou ésse amploe biblico 
terreno para aliar-se a uma denominacdo onde cabem apenas og 
crentes de um certo parecer, sendo excluidos dessa irmandade to- 
dos os demais crentes que tém conviccoes diferentes. 

Tal sistema de dividir os crentes em partidos é expressa- 
mente proibido na Palavra de Deus (1. Cor. 1:12 e 13) e tem causado 
o maior prejuizo possivel no meio evangélico. Devemos ter téda a 
p3ciéncia com os nossos irm4os presbiterianos que foram conver- 
tidos nesse sistema, e nao sabem que a Biblia proibe a divisado e os 
nomes partidarios (veja-se a mesma escritura citada acima), mas 
devemos deveras lastimar que crentes que conhecem essa proibicao 
e tém a Biblia aberta nas suas maos, afiliem-se a quaisquer dessas 
irmandades ou partidos. FE’ de esperar que esta aventura do irmao 
C, seja apenas uma excursdio passageira, e que brevemente éle 
volte a gozar da liberdade de partidos humanos com que Cristo 
nos libertou — deixando de usar qualquer titulo ou denominacao 
que n&do encontra na sua Biblia. 

Mas os irmZos querem ter 0 meu parecer de como devem 

proceder atualmente com respeito a construcgao da Casa de Oracao, 

em vista das circunstancias acima referidas. 

Creio que podemos ajudar na construcdo de qualquer saldo 

onde o Nome de Cristo sera 0 Unico titulo admitido, e onde nao haja 

nada que chame atencdo para outros nomes como centros diversos 

de unido, tais como metodista, presbiteriano, fluminense, etc. Em 

geral isto 6 bem entendido entre os irmdos que se reunerm conose 

e nfo é preciso fazer nenhuma declaracdo por escrito nesse sent ". 

mas no presente caso, atendendo as circunstancias atuais, ae 

oferecer alguma garantia aos irm&os que desejarem contribult Os 

seu dinheiro ou servico, faco a proposta que todos 08 interess xe 

incluindo o irm&o A. C., assinem uma declaracdo afirmando OF a- 

Casa de Orac&o sera construfda com o acérdo de todos 0S 1 reco 

tes para ser um centro onde o Nome de Cristo sdmente Ber Vou 

nhecido como o Unico e suficiente centro de unido do PO 408, 10° 

mandar-lhe uma declaracdo nesses térmos, e 5€ 08 irmaos © que 1880 

cluindo 0 irmo A. C., acharem conveniente assin4-la, Cre 
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servira em grande medida para restaurar a confianca dos crentes 
mais distantes que queiram contribuir para as despesas da constru- 
cdo. Seu irmfio em Cristo, out 

Declaracdo dos crentes interessados na construcado de 

uma casa de oracdo nos terrenos do irmao A. de C. 

Nos, os abaixo assinados, eStamos de acérdo que a referida 
Casa de Oracdo deve ser conservada livre de tudo que divida ou 
cause partidos na Igreja de Deus, e que nelao Nome do Senhor Je- 
sus Cristo ser4 reconhecido como o tnico e suficiente Centro de 
unigo do Seu povo, e propomos conservé-la sempre nesse car&ter, 
admitindo todo ministério que exalte o Nome de Cristo e recusando 
qualquer propaganda que ocupe Os crentes com outros nomes que 
apresentem diferentes centros de unido. Em sinal déste nosso 
acérdo firmamos o presente documento. 

Carta 55 O Russelismo 

19-i-1927. 
Prezado irmao A. P., 

Agradecido pela sua carta do dia 12, recebida hoje. Alegro- 
me por ser lembrado nas suas oracoes, e peco que continue com 
ésse servico. 

Referente a propaganda dos «Estudantes da Biblia», creio que ~ 
ndo tem valor algum. A seita foi fundada por um tal «Pastor Russell» 
nos Estados Unidos do Norte. Infelizmente éle n&o deu um teste- 
munho muito exemplar nos seus ultimos anos, e quando 9 mulher 
déle o divorciou ela provou que o tinha encontrado mais de uma 
vez com a empregada sentada nas suas pernas. Por tais coisas a sei- 

, ta 6um tanto desacreditada nos Estados Unidos, mas aqui no Bra- 
sil, onde o caracter do seu fundador é desconhecido, ainda progride. 

OD.N.éum moco que estudou para o ministério batista, 
mas foi expulso do Seminéario, e depois tentou fundar uma propa- 
ganda particular. Por algum tempo manteve certas relacdes conos- 
co, e J. M. especialmente procurou ajuda-lo e encaminhé-lo, mas 
pouco a pouco éle se afastava cada vez mais, e afinal uniu-se com 
os tais «Estudantes», e hoje é um dos principais propagandistas déles. 

Pode notar um caracteristico idéntico em t6das estas seitas 
heréticas: nenhuma delas proclama o Evangelho da graca de Deus. 
A propaganda déles € sempre uma salvac4o pelas obras, nunca pela 
obra e graca de Deus. Segundo o impresso que me mandou ¢og 
humildes (nfo os crentes no Senhor Jesus) viverdo felizes na terra 
restaurada-. 
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N&o aceito por um momento o argumento do Sr. D., que eg 
terra restaurada sera o para{so». Ikm 2. Cor. 12:2 e40 paralao 4 
identificado, nio com a terra, mas como terceiro céu. Algung enten- 
dem que antes da cruz de Cristo o paraiso era a parte do Ilades onde 
os crentes falecidos estavam, e que &sse lugar fol depols transferido 
para o terceifro céu; mas eu n&o quero afirmar {sso poaltivamente, 
por nSo ser necessa4rio. 

A mudanga de traduc4o que o Sr. D. quer fazer, n&o é neces. 
s4rio. Todos os tradutores concordam que Jesus disse ao ladrao: 
«Estards hoje comigo no paraiso». O espirito de Jesus havia de ir 
imediatamente ao Pal, mesmo que File ainda nfo tivesse «subidos 
corporealmente. Eo espirito do ladrdo arrependido 1a com Ele para 
ésse paraiso da presenca de Deus. Na Biblia a terra restaurada 
durante o Milénio nunca é chamada o paraiso. 

Sem mais assunto por enquanto, 
Seu afeicoado irm4&o em Cristo, oe 

Carta 56 Os Presbiteros 

Faria Lemos, 24 de Marco de 1925 

Caro irmdo F. O. de S., 

Tenho comigo sua prezada carta. Teria prazer em poder fa- 
zer aJjgumas consideracoes mais minuciosas sdbre o assunto de 
presbiteros, mas o tempo é pouco e a minha satide n&o permite 
que me preocupe além de certa medida, raz&%o porque lhe escrevo 
ligeiramente. 

O irm§So me escreve sdébre o pensamento af de estabelecerem 
presbiteros e diéconos na igreja local, e do livro de ordem. Poderel 
ser forcado por circunstdncias especiais a tolerar a prdtica de qual- 
quer coisa em desacérdo com a Palavra, sen&o tiver outro remédio, 
em vista de as coisas andarem tdo mal, muitas vézes, entre os ir- 
mos que professam estar no terreno amplo das Escrituras, mas 
por fidelidade hei de dizer sempre o que creio ser o ensino aposté- 
lico em qualquer assunto. 

N&So h4 nenhum ensino nas Escrituras que dé lugar a essa es- 
colha de presbiteros em uma igreja local. O que encontramos é 
que o apdéstolo Paulo estabeleceu presb{teros em cada Igreja (Atos 
14:23). A expressdo «por comum consentimento» parece que n&o 
est4 no original, mas mesmo que se ache ali, nada favorece a eleicdo 
como muitos entendem atualmente. 

Também Tito foi deixado em Creta para que pusesse as coisas 
em boa ordem e estabelecesse presbiteros de cidade em cidade (Tit. 
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m delegado apostélico destinado para Csse servico. Nao 
temos hoje nem o apostolo nem o seu delegado, por isso ninguém 

os pode substituir nesse mister, visto que us kscrituras nao dado 

liberdade jg igrejas locais e nem a qualquer crente para fazer tal 

servico. . 
Presbitero, ancido ou bispo s4o0 0 mesmo Oficio, e encontramos . 

m convite muito significativo em 1 Tim. 3:1 dirigido a todos os cren- 

tes; também h4 na Palavra instrucoes muito claras sobre as qualifi- 

cacoes de tais pessoas, 1. Tim. 3:2-7 e Tito 1:6-9; o lugar e a qualidade 

do trabalho, }. Ped.5:2 e 3, <apascentai o rebanho de Deus que esta en- 

tre vO», 1.Tim. 5:17, «os ancidos que governam bem», e 1.Tim. 3:5, «ter. 

cuidado da Igreja de Deus»; o reconhecimento pela igreja local, 1.Tess. 

5-12 e 13; a recompensa, 1. Tim. 5:17, e 1. Ped. 5:4; como é€ pdsto no 

trabalho, Atos 20:28. 

Uma eleicdo por parte da Igreja, ou nomeacdo por qualquer 

pessoa Ou corporacado, e consequente colocacdo oficial no cargo, nao 

existe. Nd&o obstante h4 o govérno na Igreja de Deus, pelo qual es- 

tou clamando cada dia desde muito tempo, mas em conformidade - 

com as Escrituras. 

O didcono, como é entendido, é um servo da Igreja, e por isso 

ela pode escolhé-lo, e o escolhe sempre que é necessario para qual- 

quer mister. Porém nunca é preciso estar-se ocupado com formali- 

dades que tém muito valor nas sociedades mundanas, mas ndo na 

Igrej2. 
Sobre o livro de ordem, vou mandar-lhe uns folhetos referen- ° 

tes ao assunto, mas cito uma passagem biblica que é suficiente para 
nos mostrar o verdadeiro livro de ordem. E’ em Atos 20:32. O apdés< 
tolo despedia-se dos anciaos de Efeso, contando nao os ver mais, e 
nesse momento tao solene para aquéle fiel e amoroso servo de Deus 

e da Igreja, €le encomendou-os «a Deu§ e a Palavra da Sua graca», 
acrescentando que € poderosa para os edificar e dar-lhes herancga 
entre os santificados. . 

Muito me tenho batido pela necessidade de um trabalho 
especial com os irmdos que tém aptiddo para o ministério, a fim de 
haver um ministério id6Gneo para preparar os crentes contra éstes 
assaltos de erros entre os que estdo-reunidos em conformidade com 
a verdade. 

Quando digo idéneos, quero dizer o que a palavra significa, 
apto para exercer a funcdo, capaz, adequado, proprio para o fim a 
que se destina. ‘, 

Mesmo com um ministério idéneo teremos de ver essas coisas; 
quanto mais sem éle! 

Terminando, me subscrevo seu dedicado irm§o, ~ 

A. G. Filgueiras 

1:5): u 

u 

K — 161 —



Nota. Tenho achado que esta carta expoe lucidamente o 
ensino biblico referente so oficio de presbitero, e por isso tenho 
mandado cépias dela a vérios irmios que me tém escrito pedindo 
esclarecimentos do assunto. Mas @ preciso 
referidas sejam lidas com téda a atencao, ou a 
ser4 percebida. 

O ensino biblico diz respcito ao estado de coisas que existig 
nos tempos biblicos, e precisamos reconhecer que hoje, infelizmente 
a situacéo 6 bem diferente. Atuslmente a Igreja de Deus est& divi- 
dida em uma variedade de grupos e irmandades independentes, cada 
um organizado o melhor possivel para poder prescindir dos crentes 
que nao Jhe pertencem. A unica Igreja que né6s podemos reconhecer, 
alIgreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, compde-se de 
todos os crentes, e nao se pode prescindir de nenhum déles, nem quer 
fazé-lo. Pode muito bem ser que um irmd@o que deve nos ajudar co- 
mo presbitero se encontre em alguma denominaci4o vizinha, e temos 
que nos contentar sem o seu préstimo. Mas nunca devemos nos 
conformar com a falta do menor dos nossos irmios, que pertencem 
igualmente como nos a mesma Igreja de Deus. Sem éles devemos 
sempre sentir-nos aleijados eincompletos, prejudicados tanto no 
govérno como no ministério da Igreja. Contudo, podemos confiar 
que, ainda assim, Deus nos proporcionar4 uma suficiente média de 
ambos para podermos viver em paz e harmonia para a Sua gléria, 
enquanto esperamos o dia vindouro em que Cristo apresentara a 
Si mesmo a Sua Igreja, tao dividida hoje, unida, sem macula nem 
ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensivel. Até ésse 
momento nunca devemos perder de vista que nés nado somos a [gre- 
ja, mas apenas parte incompleta dela, e por isso sem podermos des- 
frutar tédas as glorias e béncdos que seriam gozadas pela Igreja 
unida. 

As vézes d4-se o caso que todos os crentes no lugar frequen- 
tam aS nossas reunioes, e entao podemos esperar que o ministério e 
O govérno da Igreja local sejam realizados sem termos que sentir a 
falta de irm&os queridos que, devido as divisdes eclesiasticas, se 
encontram distribuidos entre diferentes denominacées. Em tais 
circunsténcias podemos esperar provar melhor as condicoes descri- 
tas na Biblia. ~ 

que as passagens 
sua importancia nao 

e$23¢ 

Carta 57 Unidade — 

< Rio, 8-ti%-1928 

Prezados irmios, 

Tenho notado ultimamente entre algumas das copgregacoes 

que visito uma tendéncia de insistir em uma uniformidade de pare- 
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cer sObre pontos de importancia sectinddria, corno sec o nosso terre- 
no de comunh§o fdsse o de urn conhecimento unico, s0 modo de 
cada denominacSio, e nfio oda Igreja universal, que abrange e inclut 
no seu melo crentes de conhecirmentos e conviccoes muito di- 
versos. 

Receio que esta tendéncia resulte em sermos sectérios em 
nossos pensamentos, reconhecendo como dos «nossos» apenas 
aquéles que tém aprendido 0 mesmo que sabemos, em vez de 
contemplarmos todo crente em Cristo como membro da I[greja a 
qual pertencemos. 

Este ponto tem sido tao bem explicado pelo erudito Ricardo 
Holden, no tratado «Posicdo e Princ{pios», que acho proveitoso 
transcrever as palavras déle: — 

«Inquirindo as causas da desuniao na Igreja, os irm&os com- 
preendem que provém principalmente das diversidades de parece- 
res acérca de certas doutrinas e do regime eclesidstico, as quais~ 
divergéncias de idéia tém levado os crentcs em geral a separarem- 
se mutuamente daqueles com quem discordam, para andarem de 
sociedade s6 com os que concordam com éles, expressando a sua 
solidariedade pela adoc&o de organizacgdjes que servem para dar 
efeito as suas idéias. Para estas agremiacdes adotam ent&o nomes 
que as distinguem de outras quaisquer; e compéem «Credos» ou 
«Confissdes de fé» que contribuem para o mesmo fim. 

«Os ‘irm&os’ reparam que, embora todos os crentes concordam 
sé6bre as doutrinas fundamentais do Cristianismo, alguns, em vez de 
verem em Cristo 0 seu Centro comum, véem nestas tantas opiniGes, 
a quem nos temos referido, outros tantos centros de uni&o restrita, 
formando assim grupos separados, em vez de andarem todos 
unidos.» 

a es 6°88 

Cada irmandade no meio evangélico atrai para si apenas 
-aqueéles crentes que tém o modo de pensar aprovado por essa ir- 
mandade. Sends queremos provar a-unidade da Igreja de Deus 
n&o devemos procura la em qualquer modo de pensar, visto que os 
pensamentos e conviccdes dos crentes sho muito diversos, apesar de 
todos serem contemplados por Deus como membros da Sua Igreja, 
mas podemos verificar essa unidade no fato de todos senttrem a 
mesma coisa (Fil. 2:2; 3:16; 4:2) — o mesmo amor para com o unico 
Salvador. Numa familia pode haver um filho de dois anos e outro 
de vinte, e éles quase nado tém nenhum pensamento em comum, 
mas ambos tém um mesmo sentimento: o mesmo amor & seus 
pais. 

Para o meio divino por Deus estabelecido, para Cristo como 
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Centro da congregacdo do Seu povo, sdo atraidus crentes dos mais 
diferentes pareceres; por isso seria urna l4stirna se fossem admiti- 
dos para ésse meio apenas os irrnfos com uma certa compreensado 
da verdade. Se um grupo de crentes reuni¢dosa no Nome do Senhor 
Jesus, e desejosos de ter comunhio com todo o povo de Deus no 
amplo terreno do seu Cristianismo comum, se orgulha em ter todos 
no seu meio com idéias idénticas cébre pontos discutidos (como por 
exemplo o Batismo) em que é bem sabido que h4 diversidades de 
parecer na Igreja de Deus, é gloriar-se na sua vergonha, em €éles, a 
semelhanca das denominacoes, nao terem podido atrair sendo os 
crentes que concordam com éles em tudo. 

Espero poder encontrar nas congregacoes que visito crentes 
de todos os conhecimentos e convicc6es, os que sabem e os que 
precisam ainda aprender, mas todos unidos no mesmo amor ao unico 
Salvador eno desejo de honr4-Lo por uma vida santa e irrepreen- 
sivel. 

Vosso irm&o, pelo amor de Deus, 
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