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1909

Typographia  e Papelaria  Académica de Pires &  C.u
48, Rua dos Poyaes de S. BeDto, 50

L ISB O A



*

•



PREFACIO

Mais um armo de trabalho de evangelisação em 
vários pontos de Portugal conta a Egreja Lusitana, e, 
graças a Deus, o seu producto collectivo auctorisa-nos 
a dizer que o Evangelho vae avançando lentamente, 
sim, mas de uma maneira triumphante, provocando o 
despertamento nas almas adormecidas no regaço do 
indifterentismo, infundindo uma orientação solidamente 
christã e apostólica nas que andam perdidas no labv- 
rintho horrendo das doutrinas ultramontanas, e condu
zindo umas e outras até Jesus, foco de luz divina e 
refugio de salvação.

Tão lisonjeiros resultados, isto é, a irradiação da 
Palavra de Deus e o seu bom acolhimento por parte de 
muitos d’aquelles a cujo conhecimento cila tem che
gado, consolam-nos, animam-nos e vêm incutir-nos no 
espirito a esperança de vermos, n’um futuro proximo, 
estabelecido em cada indivíduo e em cada familia, o 
império da santa religião christã, ou seja, a reforma 
religiosa em todo o nosso paiz. Para isso contamos 
com a bênção e a cooperação de Deus, (e estas não nos 
hão de faltar, estamos certos d’isso) e contamos tam
bém com o auxilio material de todos quantos amam a 
divulgação do Evangelho e a imancipação espiritual do 
nosso povo, a fim de que novos centros de trabalho se 
iniciem e se tornem extensivos aos logares mais recôn
ditos da nossa patria.

Do que houve digno de menção no decurso do 
anno, verão os leitores pelos relatórios que se seguem 
referentes a cada congregação.

Aqui particularisaremos o seguinte: a visita a Por
tugal do rev.mo Bispo da Egreja Hespanhola Refor
mada, o sr. D, Juan B, Cabréra, o qual, a pedido do
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Synodo da Egreja Lusitana, ministrou o rito da con
firmação a vários membros das congregações de Lis
boa, Setúbal, Porto e Gaya, fazendo tambem em cada 
uma d’ellas eloquentes discursos que muito animaram e 
edificaram os crentes.

A sua ex.a aqui deixamos exarado o nosso mais 
profundo reconhecimento pela subida honra da sua vi
sita e pelos serviços episcopaes que de tão boa vontade 
se dignou prestar-nos.

Pelo mesmo venerável prelado foram também orde
nados de diáconos, na egreja do Redemptor em Ma
drid, dois dos estudantes do curso theologico, srs. An- 
tonio Ferreira Fiandor e Armando Pereira d’Araujo. 
O Senhor abençoe os novos obreiros, para que sejam 
poderosos instrumentos seus na conversão dos pecca- 
dores.

Deu-se ainda o fallecimento do rev.mo Bispo de 
Down, que foi um grande amigo da Egreja Lusitana e 
um dos .distinctos membros do nosso Conselho de Bis
pos, tendo também desempenhado, algumas vezes, entre 
nós, obsequiosamente e a pedido do Synodo, funeções 
episcopaes. Foi chamado para prehencher o logar vago 
no mencionado Conselho o rev.ul° Bispo de Clogher.

Reuniu uma vez o Synodo (como é costume todos 
os annos) e trez vezes a Commissão Permanente, afim 
de resolver assumptos de importância para á nossa 
Egreja.

. Taes são os factos que se nos oíferece especialisar.
Em conclusão, não nos esqueçamos de continuar, 

todos unidos, a rogar ao Altissimo que nos dê o seu 
precioso auxilio, sem o qual nada podemos, que nos 
dirija e esclareça no meio das duvidas e difficuldades que 
se nos deparem no desempenho da nossa santa missão, 
e Elle estará ao nosso lado, hoje e sempre, conforme a 
sua promessa.

A Commissão
Josué F. de Souza 
Júlio B. da Si ha.
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Junta rfa Egt'eja para 1909:
Joaquim dos Santos Figueiredo, Presidente e Mi

nistro. Travessa do Moinho de Vento, 19, 2.0
Domingos F. Pastoria Gomes, Representante Se

cular•;
. Bernardino Rodrigues, Thesoureiro\

Egydio M. Bellmge da Matta, Secretario;
Adelino Joaquim d’Almeida 1 
Manoel Joaquim Lino \ Vogaes,
Silvestre José da Costa )
Membros supplentes da Junta:— Hcrculano Saraiva, 

Antonio Josc Fernandcs, Antonio Freitas Carneiro 
Araújo, Abel Gomes, Luiz da Silva Neves, Francisco 
Maria Martins.

Professoras do Collegio Evangélico Lusitano-.— 
D. Amanda Newington Camello e D. Adelina da Silva 
Santos.

Organista: — D. Ismenia Ferrcira Baptista. .

Annexos á egreja de S. Paulo ha um collegio e 
uma cschola dominical. Presta-se culto a Deus segun
do a orientação christã da antiga Egreja Lusitana, pre
ga-se o Evangelho, e ensinam-se as creanças. Egreja e 
eschola instruem e educam, sendo a educação baseada 
nos princípios christãos.

E do progresso do Collegio Evangélico Lusitano 
nos fala bem alto o numero de alumnos que todos os 
annos mandamos a exames tanto do primeiro gráo, 
como do segundo.

Os nossos processos de ensino consistem em falar 
ao coração e á intelligencia das creanças, levando-as a 
amar a eschola e a sabedoria.

Sendo este um dos annos em que menos alumnos 
se prepararam para os seus exames, ainda assim tive
mos 4 alumnos approvados no primeiro grau, e 4 alum-
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nos no segundo grdu} ficando distinctos tres d’estes 
últimos, e felizmente não houve reprovações.

A ’s zelosas professoras que tanto se dedicam a 
esta obra de instrucção e educação aqui fica exarado o 
meu profundo reconhecimento.

Quanto á Egreja, graças a Deus cresceu o numero 
dos seus membros. E com alegria pude observar que 
muitas vezes nos domingos, tanto no culto da manhã 
como no da tarde, o templo se enchia, sendo geral
mente a concorrência bastante animadora.

O dia i.° de novembro foi dia de festa, festa ale
gre e santa, para a Egreja de S. Paulo. O rev.mo Bispo 
Cabrera da Egreja Hespanhola Reformada obsequiosa
mente administrou a confirmação a um certo numero 
de jovens e outros congregados, estando o templo com
pletamente cheio de christãos protestantes.

O movimento parochial foi o seguinte: houve um 
baptisado e um casamento; e entraram na communhão 
da nossa Egreja 11 pessoas.

Tendo fallecido duas irmãs, e havendo alguns ou
tros membros desapparecido a ponto de eu mesmo não 
saber onde param, o que é uma nota triste a respeito 
de pessoas que deliberadamente pediram para perten
cerem á Egreja Evangélica, e a quem foi dado um certo 
tempo de prova para se certificarem bem da doutrina e 
moral christãs, c por consequência sómente de 76 o 
numeio de membros commungantes, havendo também 
alguns não commungantes.

Segundo a recommendação dos Apostolos, e que 
nós sabemos ser para nosso bem, devem os irmãos dar 
o exemplo da sua comparência aos cultos, a fim de que 
outros se animem e vão também receber a luz do Evan
gelho, e devem dar o exemplo da sua liberahdade christã 
para as despezas da Egreja, não apparecendo com as 
mãos vadias perante o Senhor, mas dando cada qual 
segundo as suas posses, conforme a bênção que o Senhor 
seu Deus lhe tiver dado. Assim também se falava aos 
israelitas ha mais de tres mil annos (Deuter. X V I-16, 17.

A ’ Junta da Egreja, á direcção da União Christã 
Evangélica da Mocidade, ás dirccções das duas uniões 
juvenis, ás senhoras que constituíram a commissão da 
Festa do Natal, muito reconhecidamente agradeço a
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sua cooperação n’esta obra de tanta importância para 
a moralisação da sociedade e extensão do reino de Deus.

E esperamos que Deus ha-de abençoar mais nos 
annos seguintes a nossa Egreja.

O  Senhor seja comnosco.

J. S lV iIos Figueiredo.
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Contribuintes ao Fundo Parochiai em 1908

Bernardido Rodrigues...............................
Domingos F. Pastoria Gomes..................
Jayme A. da Luz Pinto.............................
Herculano Saraiva......................................
Adelino Joaquim d'Aln»eida....................
Francisco Maria Martins...........................
Manoel Joaquim Lino.................................
Anlonio F. Carneiro A raújo..................
Egvdio Mendonça B. da M atta..............
Antonio José Fernandes...........................
Silvestre José da C osta.. .*......................
D Lavinia Augusta de Figueiredo.........
D. Beatriz Osorio d'Albuquerque,.
D. Jennie Osorio d'Albuquerque.............
D. Emilia Augusta Franco d'Araujo...
D. Maria Carolina N e v e s .........................
Domingos Fernandes de Macedo.............
D. Maria Augusta Ferrão........................
José Custodio dos R eis.............................
D. Amanda Newington Camello.............
Felix Antonio Lourenço...........................
Marianna da Silva Ferrão.........................
D Rosalia das Neves.................................
D Elisa da Purificação Lucas P in to ...
Luiz Alves da Cruz....................................
D. Izabel da Purificação R e i s ................
D. Maria de Gusmão Vieira Verde Cruz
José Gregorio Baudouin...........................
Alberto Henrique dos Santos..................
D. Maria da Graça U n o...........................
D. Zenobia Cezaltina de Carvalho Lino
Eduardo Anjos de Assis...........................
Anna Maria Fernandes...........................
D. Thereza C h aves....................................
Nicolau Taylor Vianna..............................
D. Vanda Zina Lino...................................
D. Rita Emilia Rodrigues Vianna.........
Manoel Rodrigues Gomes.........................
D. Maria da Conceição Ferreira .
D. Thereza Antunes...............................
Albano Ferreira..........................................
I) Maria José Malhoa Ferreira...............
D. Cecília de Carvalho L in o ..................
D. Ismenia Ferreira Baptista..................
rvfatheus Ferreira........................................
D. Maria do Carmo Rodrigues................
Alfredo Ferreira A ffonso.........................
Abel Gomes...................................................

2 MOO 
2 MOO 

5 7 0 0  
15200 
5600 

15200 
15200 
35600  
15200  
15700 
35600  
45800  
65000  
65000  

,25400  
15200  
15500 

5640 
15000  
15440 

5300  
5640  
5600  
5700  

15200 
15000 
15200 
15200 
15200 
15100 
15100 

5500 
5800  

35600  
25400  
15100 
25400  
25400  

5800  
5700  

15200 
15200 
15200 

5300 
5300  

15200 
5600  

25400

A transportar Réis 785420
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Transporte Réis....................  785420

D, Julia da Piedade A ssis............................................................. \ #500
I.uiz da Silva Neves.....................................................   65000
D. Maria da Piedade Rodrigues............................   1$2Q0
D. Herminia E vangelista ................................................................ Í400
D. Bertha da Conceição Estrella.................................................. #200
Deodoro Estrella................................................................................ #200

Réis..................  86*5920

Edifício do extincto Convento dos Marianos. 

Lisboa, 3t de dezembro de 1908.

O  T h eso ureir o

Bernardino Rodrigues

Fundo Panochial em 1908

RECEITA

Saldo de 1907 ....................................................................................
Quotas recebidas dos irmãos..........................................................
Collectas recebidas na egreja durante o anno..............
Da União Christã Evangélica da Mocidade para auxilio do

ga*........................................................................
Livros de oração commum vendidos...........................................

65*5930
865920
915035

45000
5400

R éis..................  2485285

DESPEZA

Gaz consumido.................. .............................
Ordenado da guarda......................................
Gratifícaráo ao Rcv.° sr. J. S. Figueiredo
Gratificação á gu ard a ..................................
Im pressos.........................................................
Ordenado da sr.a organista......................
Para a Sociedade B ib lica ...........................
Despezas apresentadas pela guarda . . . .
Despezas diversas........................................ .
Saldo para 1309.............................................

285450
365000
455000
35000
35800

365000
5965

65320
15110

875640

2485285Réis
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Fundo dos pobres

RECEITA

Saldo de 1907....................................................................................  214695
Collectas em dias de communhão....................  ........................ 134395

R éis..................  354090

DESPEZA

Davidas a irmãos em necessidade................................................  154300
Saldo paia 1909.....................................................................  . . .  194790

Réis..................  354090

O  T h eso ureir o

Bernardino Rodrigues


