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"... O Sanhor é o meu rochedo, e o meu lugar ferte, c o
meu libertador",

II SAMUIL 22 —- 2

Amados Irmaos,

Novamente, e com a ajuda de Deus, estamos

perante vós para vos saudar e apresentar este pequeno re

latério da vida da nossa Congregação durante o ano agora
findo.

 

Damos earxaças a Deus por nos ter concedido

e preporcinnado mais um ano de boa adminia tração e, muito

ospecialmento, pelo constunto a progressivo auronto de

membros da nossa amada Igrojas

Igualmente, rendemos graças ao Senhor pelas
inumeráveis bençãos quo tem aspalhado sobre os nossos
doentes, principalmente sobro o nosso quorido Reverendo

Ninintro.

  

Basta Junta que, pela vontade do Senhor e pe

lo queror dos membros dn Congregação, está desdo há al
guns anos À frorto da pâminisireção desta Igreja, tevo
sempre em mente o texio que encima esto relatório.

 



 

ESTAS Dê

 

O NOSSO MINTST

Goro é do conhecimento do todos os Irmãos, o nosso

dedicado Winiatxo, Reverendo Vidal Vieira dos Santos, foi

aquertado, no docerror esto uno, por ença que, embo

nao fosso de grardo gravidade, o cbrigeu a sex subnet

- asxtenuanto tratamento, pala menos a partir de Setem

 

   
    

ão
hero,

Apesaz do se encontrer bants ate molher ainda pão eg

tá complotamento restabelecido.

fontinuamos a erur > que o nosao Deus o abanços  

»icamonte e lhe 12 a saúdo da que tanto necesasitas

 

3 DIVINOS
Gontinuarar a rosli -go rormeimonto os necens Ser

viços som domingos e quartas-feiras. ai

Poróm, e o partir de Outubro, os tuitos de Dom

à noito foram pispensos, mmilo contra & vontade do n

Roverondo Migiatros
Efoctivom: rto, dado a reduzide núnoro do crentes

que Ireguontavai aquoLos Sorviços, sondo sempre 08 mesmos

e gre jé tinhom assistido ao Culto da manha, rasolvez es

ta Junta pôr o assunto à voteção dos menbros da Igreje. q

Assim, O por eperutínio eogreto, foi votada a sus

ponsao dos “ulsos das 21 horas do Domingo vor esma radora

maiorias

Aponas tzôs boletins da vote «ram de opinião quo

aquolos Bspviços Coverim gortinuar ,

também, mas por motivo da dosnça do nosso Roverondo

winistro - segundo conselho médico, foram easponsos topo

rariamorto os Cultos das 8 FLoras, ão quagtos-fcirase E

Pasto modo, o até resolução em contrário, os horá,

rios dos Gultos na nogsu Igreja, são os soguintes: -

DOMINGOS As 11 horas

QUARTAS-FEIRAS

|

Ba 21 horas.

 

  

   

 

 



 

  

coradas no Sínodo da Igreja

Iusiiana, levado a vfoiio em 8 0 9 dq Dozambro, foi ali

rado o sit: 4 então ndoptado, do Acto Eleitoral, pã

ra u cleição das Cuntas Paroquiais, E

m circular, Quáicada exciugivomonte a cete assun

to, Cag-so oxplicações todos os manbros votantes, nais

res o 16 anos; de cono funcionarão de futuro cs hctoS

%leitorais.

que conta mrnbro alaitor so compenatro do sou dover

de votante, com & constiôncia c o pensamonto de verdadei

ros cristãos.

 

 

 

 

  

 

cUNTA



GULZOS NORMAIS

 

 

 

 

No devorr desto ano os noazos Cultos foram rica

monte | abençoados, Londo assistiao a cstos Sexviços divi

aos não só os mambros da nossa Iszoja, como muitos Tremãe

de quiras Congrogações, o cue nos dou muite alegria.

atos Cultos foram quase sempro dirigidos polo nos

so Ravorendo Ministro; quo save no noso Irmao-beitor, se

rhor Alvaro horroixa Caráogo, uu dedicado auzilinmr, asps

cialmcrto Gursato o períoão eruçial da sua Coença.

  

EMMOS

 

osDi SONUNIÃO

 

  
'omo vom sendo hábi

locta loventada ros Gultos

go do cada mês, esntirua s dorbinar-se

cância.

“ontinuamos 2 pôr pereate todes o valer que aquela

colceta tem pare os nossos Zrmãos mais nocoseitados, po

dinde a tocos que sejam gonoroaos nas suas otortas. ”

 

dosde hã lengos unog, a co

do Gominhao do primeiro Domin

abras do bone
  

  
 

  

  

“do

 

da Foi mumontada com a Confirma

maia goto amados Trmãos

iços foram dirigidos pelo Joverandissimo

Bisp” Diogesano, D. Luís tésar Poroira quo, no Domingo do

contizmou oa nossos jovons José António Novos lclo,

do Góu Glivoira Silva, Maris Isabcl Monteiro Silva

c Paulo Higacl CGlivoire Porcos e,no 4 17 do Dogonbre, as

nogens queridas Yrmas, noninas Ara Maria Dias Mookrdo Sou

sa o Laura Meria Dias Machado Sousa o De Loura Dias Silvô.

são SousRo .

que vous cubra Go bonçãas os nosgos novos Irraos am

 

   

  
   

 

  

 

CULZOS DA SE

Nos dias 29, 30 0 3] do korço, 2oalizaren-so Gultos

mo Santa, dirigicos pola nosso Roverendo

"rgou Soras apropriados de solonidados.

viços muito comovontes, tondo assistido

 

  

 

 

cspecicis de

Hiniztro, quo +
Forar uns 3

  



 

muitos 0;

que so of
    

atos, principalmente na quinte-Peoi Santa, em

sotuou n entobração da Sagrada Comuahao .

 

CULTO DAPASCOA

E com verá

chegada do Doniug

nhor.

 

deixe ansicdade quo Lodes aguaxdsmos a

de Páscoa, dia Ga ressurreição do Se  

 

Oq nogsos jovorzinhos, confirmados no Donirgc ante

rior, foram admitidos: à vomunhao da Leroy ninietrada pe

lo nosso Roverendo Pastor, que onecrrou O vício dos LomaR

vozsados no Semana Senta com mma belíssima mensas

 

 

  

GULTO DE COLIBITAS   
   

No Free Domingo às Outubro roalizoa-se o Culto

degirado à Festa das Colhoitase

Es Serviço ospecial dá-nos a oportunidade da agra

decor à Deus og bonofícios e bens qua & tados corcedous

9 anto-prosbitório io 1 quase coborto cem as O

tus E os nossos crontos amigos nos enviaram pare, cat:

Pasta

 

   

er
 

  

“ho 4a do 30207 dadas graças ao Senhor, os góneros

oxp s forem “istribuídos polos Irmaos mais necessita

dos o pelas ingiituiçoos de teneficênr

   
  

 

CULTO Di NATAL
     cora muid tz a quo vomos chegar o nia

de Fatal, Casa comemorativa do nnasvimento de Fosso Sonhor

Jogus firisto.
O Culto, ofectundo às 11 horas, foi muito abongoado

eo Aps ostava repleto de crentes quo ouviram,

1 mensagem apresentada pelo nesso Rovorendo

  

    

PO DE MIGENIA

 

 

 

Com vom condão hábito, raatiscu-so às 23 horas do

último dia do anc e Gulto de Vigílias

muitos foxamn os exontos que entiv

 

nu presontes 8  



 

guie Corviy

durarto o &

vo Ano.

: -So graças « Deva pi s merçãs consodidas:

o q suplicanão £s bonçaos do Sonhor para o Ro  

DIA DC PASTOR

Desde há
dia cspocis”. paru testemuntem Ro e

 

itce smos quo a Congregação oscrva um
» Minisiro a sao grati

  
     

 Assim, o dia do Pontecostem, oscolhido para: tão dus

ta dadica , Serviu para quo todos o crontos honenagoas

sem o seu Pester, acorrento em clevido número nos €

Cultos os norso Domingo.

A nos juvorntudo aprovuitou tantém oste dia pars

sgvadonor an sou Minisaro & anizado o carinho que lkos de

dica. ”
2 novzo Ir

so, dáxiglu o fvlto da mah:

vea do Serhar.

   

 

 

pis

  

    o-Leitor, cenhor Álvaro For

falando-nos ace

coira Gardo

  

  

  

NA DB ORAÇÃO

ioaforno voo gordo babitual, a primrira  somana com

ao onda on 6 Codiondr & Oração.

Assim, HO to veszertino do cia 5 do Jareiro ão

coxronte anc, reslizou-so na rosde, Zeroja um Serviço espe

cial intogrado nu So ração; Z

rigido pelo nozso Rovorondo Miristro, sondo

Pastor Dx. Dêmnso do Silva

 

    

    

  no de intoaso labor dosjo Dopaxla
Terminou mais uiL

  
monto da nogse Igrajãs

sé quom, coro & Junta, tom acompantado O trabalho

da Soo icdade do Sonaoras, pede avali. » interesso 2 ded

cação des nos Lemes no ongrantecimerto da Con

gregação a

As primoiras quintas-Ininas do ca

das ao estudo da Falavra do Senhor, sob a &

cão àn nogua dedicada Trnê D Estacx Andrade

   

 

são dodica
orienta

ds mãos
dpi

 

  

  

 

  



do “mhoras» apiiou-sc aotivamonte duran

Za do trabalhos quo, juctamento com S&

mensalmente vourom, so destinam » sor vostes

mto > poríoco da voslizaçeo do Bazar mal o

cujos resultados povorter cm favor da Gongrogaç

quo o Sonbo= sberçoo vi comento as Sonoras quo tra

e Dopartanonto ds gosan lgreja. -

   
  

   
  a

 

 

      

  
   ave lvimonto d:

atanto freguentada polo

Instruseroz da Nscola Domini

Irmãos D. Iucília Fernanâuis

são muito Eodicidos e ovja cbra do Sontor, pondo no

4rabeoho “ao lhes ooté confiado, o melhar do sou saber

  nossos jovande

sal, nossos            
  

  

   

   
m Troquôncia quo Ultimemento tinham os

cstu nessa Kissão, fci rovolvid

Serviços de Comunaao, no segundo Do

Dade:

Guitos lovados «. ofoito

 

    

ar cômento os

mingo do enda mês. o

Nos rontanrtos Domingos, ulguns ermios deote Mi o

gação, ondo assistem aos Cultos

   

san Cone  

 

 

doixar ée poforir no prosente zelatô

rão 2 muito dodicação das nossos Irmaos serhor José Neri

da Silva Gos o que, co lugar da portaria, tanto

eurinhe têm og crentos o cor muito zélo tratem

 

 

     

   

 Janoire, proscdeu-ss ne Ac5o Eleitoral

percquial quo, com à ajuda do Dove;

á tiva às Igrejo atô so fim
  

 

ndi



 

do corront ano

participaram nosto acto 52 membros da nossa leroje;
  

muis do 1/3 dos membros insoritce, quo votaram u li

apros ntade pelo Jurta entocossorn.

4omuu posse no decorror do G

o, perante toda & Congroga

 

ilto malutino  

   

 

TUDE Di KOSSA TERIA

  

4a Junta sonjo particular

dccicades c cbodi

de Sonhor,

4 sua compostura o voverência, fora

ga dn Sonhor, sro bom q exomplo de quo af:

Trãa dos nossos jovens, Vitor Jórgo Vorrcira Leito,

antónio forreira « Jorge Sh rorais Forrandes, encon

+remeso no Ultramar om sozvige de sohorania. ”

Gutros Lx5s, iâuerdo Gacpar Malc Proitas Bornaxdos ,

Hornardo Josó Ferzeiva Loito o Jo Ilnxandro Morais Per

nandos, ostão à prostar sorvico militar no Gontinento,

A Jurta do a ordertomonso para oslos nogecs quori

des jevons no mais ricas konçãos do Dous, rogando so se

ahor quo os dofenda é proteja do todo o nal. o

polos noasos

ao ensiro min

    

vens

tirado

  

dontro ca Ca

TWAMOS +  

    
     

 

      

 

  

 

  
  

  

Algumas oores foram lovades a cáfolto, principalme

to nes ams de Lgroja

A mais promunte foi a sub

e compraonsívol, parto do nosso salao do fer

ganificado valo “tompore de 5 do Fevereiro.

Gutras oras cortinuer à sor necessárias, mas fica

mos aguardando xolhor oporwunidado me pige >

   
 stiluição d&o uma grando,

13, bastanto

 

  

 

BrAAR  
    

   
     

   

Sos di 10 o 11 do nfectucu-go o  costumado

Dazzr amil da rosga Tgroj:

Damos &; sa Dous polos rest-tados obtidos, que

“o citraram or Baco. 21.035800, o que or muito am oqui

 

2ipbraz as finanças da nossa Igrojas



ageadecor a todos cs Irmãos

gos que nos visitaram o ajudaram, dando-nos

jo para que continucmos & trabalhar para o croscimento €

muicr produtividado desta obra,

Muito gratos ficaríamos a todos pelo favor da vossa

comparência, O ajuda, E próximo Bazar que so roalizará,

querande De: nop dias 9 o 10 de go de 1973, a partir

a 16 horas

  

    

   

 

Damos graças à« Deus pelo facto dos nossos

|

erentos

terem bon prosentes no sou coraçao 08 nossos Irnaos mais

tados.

O Sonhor dá a todos várias oportunidades de contri

huirom para as obras de peneficôncia, á

Donirgos do Comunhão, Foste das Golhoites, Liste do

Nat tolculas especiais, stc., São as oport nidados que

Deus todos ofnroco para aque possam denonsirar a sua go

rorosidado.
E

  

noge

 

 

 

   

  

CORO DA JEREJA

O nosso Goro, dovido a vários factores, ontre os

quais a doença do algun dos seus olementos, sstevo esto

amo com pouca actividade.

Mosmo ascim, G para prover a sua vivêm , actuou!

ns nossa Congrogação nos dias 15 de Gutubre, cantando o

Tino 153, no dia 24 de Dezembro o Eine 27) e no dia Es

do Dozombro, entoando o Hino 426.

     

  

  

voz, O Dara não quebrar uma tradição de há

longos anos, roalizámos no dia 10 do Junho o nosso pas

soio mmual, visitando & enozntadora dndo de Vie

Castelos

Foi um meravilhosc pasgoie de contratornização, du

pranto o q do uma bos emi

gado cri
ua id

  

   

 

1 cada eronto gozou as delícias

deliciosa camaradagem mú
  

 

    



    

  

       

 

Janciro, 16 ho: e ne
ola Deminical.

Foi umnz sradável quo & nossa ju

ventudo no nto a qual se procodeu &
  

  

 

 tribuiçao do jovems assíduos das duas cla

da Esvcla Dem
di
  

DO DIA DAS

 

 
 

 

 

 

izou-so no dia T4 de

esta dodicada ao Dia das
   Gontormo 6 tradicional, r

após o Gulto da namhã, a ?
     

  

   

    
  

 

gostiva c carinho

as viriudos da

ribuídas a tedos os P

usivas, rosas brane e vermo

 festa muito   

 

  

    

 

ocitativos pró

   

mos a cstos
futuro

vormos & nossa cren

 

tos.

 

zasoguintes  
dos:

Gocília

Arlindo Gonlho da

Silva.

  

  

  

lha do senhor

rrcira Goclho às  

 

  

   

 

Martino Azevel
cão co do De.

   

 

  
o Sousa &

i E IrT
los Luís Mac
8 noss

Para

  



     
   

  

a Tgroja o casamonto de De. Jossi

emeancas com o nesso Irmão da lis: ão de

a Jonó sto Silves Santos.

Ni esto simpático casal & doscjy uma vida

cristã e muito gbonçosda.

 

DE  
tz 1 do Quiubro comemorou-se o 258 aniversário

do enls metrimonial dos nossos anados Irmãos De Margari

dy Viciro des Santos Sequeira o de senhor Rlísio hugusto

Soqunira, dedicado alomento é Junte quo, ou corimónia

muito comovente após o Culto da manhã, rcnovarem os votos

e amor conjugal.

cquoridos Irmãos tiveram a-gontilo

os cronsos um magrífico "copo do águ:

  

 

  

 

do fidolid

 

       do ofero
n ps

  
bonçozr ricamente O Lar  cont

Irmãos, sao os mais sincoros desejos
 

OS DOENTES

 

  

ação Om  Gongre
O Senhor tom atondido as orações

s oontos duran
fnvor dos ncss Irmãos quo so encontrara

to o Mo,

   
  

totalmonto & sua saúdo o ou

  

tros vao

    

    

 

in
Contirucmos' orar com Fé certozs

de quoo Senhor a o lovantará Sur. pode

rosa mão.
o

OBITUÁRILO

igaram-so os túnobros da nossa Irma da:

  santo Lives; do senhor Eizequiol

Santos; « de nosso Irmao, senhor luís Poroixas

ida Isaura

 

Nias
Martin

avô das nossas jovonsinhas Maria Tduarãa oc Brig:

“irao
sílias ondoreça

 

 

Arbicl

  

Junta us mois sontidas condo

 



MOVIMENTO FINANGRTRO

1at aos sorviços da Tesouraria, podemos

nos satisfoitos, pois contiruamos a sor amparados
  

 sentir
pole Sonher.

nahs   as 8 que ag recsitas consoguidas du

ranto o amo vieram ajudar-nos na realização das despesas

que tivi s, tendo-nos ficado, pela graça de Deus, o cal

do do Bsc.6. 643840. E

 

MOVIMENTO ESNAISTICO

Gontinua, com a graça do Deus, a nossa Congregação

em constante o progressive aumento, possuindo actualuento

123 monbros cominganõos.
Efoctusram-se no 6;
53 Gultos às 11 EE

22 Gultos à
32 Cultos à

52 Cultos às

  
  

  

21 horas, As quartas-feiras,

tultos ospeciais na Semana Santa, às 21 horas,

Gulto espocial de Evangelização, em 10/4,

mM

Culto do Natal, às 11 horas 6
Vigília, às 23 hor
aos nossos Sorviços divinos 7.125 pes

adultos o 402 crianças, j
3 3 AT mitos do ammhão, tendo tomado

parto nogtos Sarviços AGO

A Palavra é Sonher foi anuncisda om 131 sermos «

2s, portoncondo 127 nº nosso Rovorendo Ministro,

E “monsas: ns: foran dadas polo Rovorendíssimo Bispo D. Iuís

Poroira, 30 polo nosso Irmão-Loilor, senhor flvaro Ferrci

ra Gardoso, 1 polo Roverendo Agostinho Reprolanelo Pas

ERRA Dâmaso L. Silva, 1 polo Rov. Gorald Fostor o 1 pe

lo Rovo Llccãs.
Gantaram-so 487 hinos rocitaram-so 117 salnos.

 

 

  

  

m É a  

S
o
n
H
H
H

   

a

 

 



AGRADRO INBNTOS

RE
 

Reverendissimo Es  

 

 

Tê,

 

Pore

Ya-mui la

ção, bom
do

 

paoamizado

como peles belas me
que

Roverondo Agostinho

conhonidos-c Culto qua dirigi

nog dou no dia 5 do Março.

Ao nosso Irmão-Loitor,

tontomanha

aç: ão quo tom pro do no

como pelas monsagons quo, da

rocido.

A no acdicade Irmãs

dacemes imáisio reconhecidos

piritual quo consegrs, com

ão Sonhoras.

Ao

harto RLLaEro, dodicados Tns'

votamos e nosso mais vivo ro

para cem os jovens, ri

lho tisuo x der ns frut

As nossas amadas Trnas

dado de Senhoras sa trab

nofício da nosse CG ngregação

E eras adocinantos

A tod as Sonhor: qu

pare que a nespa Igroja este

flores, endoreçamos *

à tndos ou Crentos, im

ua] quer modo, nos têm comons

viamos o nosao mais voenaato

Ao nog& jovem

Santos, organista de rvconho

apresontamos: 08 nogaos agrad
na nossa Congragação,
mo organista

À nogos

mos também o seu

Igualmente

  

  ao

  

  

nossos

 

 

   

 

a  

 

  

  

 

ls

 

 

 

  
  
 

trabalho,
protendemo:

 

s o nosso raconho

 

ado TI

quor na

Irnà, D. Noémia
como

OGsar

radocimontos po
à nossa Congro

spo Diocesano, D. Luís
sos mclhoros &;

tom dedicado
nsugons quo nos giu.
Arbiol, agradosemos mito ro

du, assim como u mensagem que

  

       o

  

or álvaro Forrcira Cardo
imonto pola hos colabo

sso Rovorando Kinistro, assina
parto do Senhor, nos tem ofo

 

 

    
D. Hs Andrado Melo;

colaboraçãoc Fes

cpecial carinho, à Sonicdado

agro

 

svos Irmãos, D. Iucília Fornandos o sonhor Al

trutoros de Escola DoninicalS

conhecimento pelo sou carinho

ogando a Dous que o sou traba

oa na peara: do E ii
que, Fazendo arto da Socie

alho o paEuêm para Do

, dirigimos os: nossos maiore

gs
ja

cor muito amor, contribuem
sonpro bom ornamontada cem

osca maicr gr Aidão

igon o Sinpatizantos que; de

o a sue ruitoa omizaãc, on

roconhocimonto. o

não, Josó Nanucl Olivoira
cidos nóritos, muito gratos,

ocimentos pela aotuação, quor

Missão do Santo Estevão, co

  

 Moreira Gonçalvos, es

erganis

o agradocor

doce

  

    



1, 09 dias om que actuou como 07

  

tos asgictom sos Sorviços divi

sw nossa gratidão, tanto pola eua pre

sonça, como pola muita amizedo quo noa dedil q

Ao nosso ito querido Ministro, Revorondo Vida

vioira dos Santos quo, com muito amor, a todos ásdica

unhamzos os rossos maioros agradeci

ilhogo trabalho & fronte dosdosti.

A tudos: qu
nos, sogtomunhor

    

   

 

cnormo carinho, testo

montos pelo seu nm   
nos cx nossa Igreja o rogamos 20 Senhor que o conserve

por longos anos o o continuo à ahonçoar dardo-lbo forças

para prosseguir ne sua obra.

  

AGA BANOS DE VOS APRESENFAR UM PRQUENO RESUMO DO QUE

VIDA DA HOSSA ABADA IGREJA NO ANO DE 1972, REST.

3 DBSBIAR A PODOS OS CRANTES, IRMÃOS, AMIGOS R ST

ms Il NOVO ANO RSPLETO DE BENÇÃOS DIVINAS.

  

  

    
A JUNTA DA IGREJA

 


