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PORTUGAL JUDAICO |

  
| PorTUGAL CrisTAo
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, Patria querida, terra linda, berco alegre da
nossa infdncia; fundo de luz dos nossos

sonhos heroicos; escrinio brincado das nossas
mais santas reliquias: como poderiamos nés

separar os ideais da nossa Fé, do amor que te
devemos, 6 Patria?

Deus nos depositou neste recanto do mundo
para te amar e te servir, servindo em ti, e para
além de ti, e por meio de ti, a Humanidade, de
que tu és parte integrante. Como posso eu enten-

der essa Humanidade, sem ti? Como poderia eu
compreendera dedicacdo

minha mente portuguesa,na lingua do meu Camées,
do meu Camilo e do meu Eca? E como poderei
eu perceber o azul maravilhoso do Mediterraneo,
os ocasos rubros do Oriente, as auroras boreais
do” polo, as neves eternas dos Alpes, sendo pelo
contraste com o meu céu portugués, a prata dos

meus olivedos, o rubro e o ouro das minhas cepas,
@ paisagem préxima e os longes da minhaSintra,
da minha Arrdbida, da minha Louzé, do meu
Maréo, do meu Minho, do meu Algarve?

Sejamos sinceros connosco mesmos, para ndo
sermos traidores perante

 

materna, expoente do

altruismo, sendo através
os outros.

Sou cristio e amo
de minha Mae? Como
poderia ev atingir essa
abstrac¢edo sublime que se
diz Fraternidade, sendo
através do amor con-
creto, préximo, prdtico,
contagioso € premente,
do amordos meus irmGos?
Dos meus irmGos Por-
tugueses ?

E como poderei eu

sentir a beleza e a gran-
diosidade dum Homero,
dum Shakespeare, dum

Gogol ou dum Cervantes,
se nGo os traduzir, em  
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a vida da minha Fé, as
tradig¢des do meu Credo,
os seus herois, as suas
fontes percursoras—sejam
Profetas de Israel ou Pais
Apostélicos; Ana, a mae
de Samuel, ov Maria, a
mae do meu Salvador;
os Macabeus ou os fau-
tores da restauragdo
anti-islamica.

Estou assim perante
um Portugal lentamente
formado, desde as inde-
cisas aspiragdes dos ba-
rées galegos de aquém-
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-Cdvado, af pelos alvores do século X; formado
em sons novos do latim bdrbaro, em interesses
novos do agro mourisco, na interpretacdo peculiar
do sonho de beleza e de amor que empolga os
homens de todos os quadranfes do mundo.

Amo 0 Portugal judaico quefinanciou Afonsos
@ Sanchos a troco de tolerdncia; que orou e ora
a Adonai no mesmo idioma que eu bebi com o
leite materno, s6 mesclado de vocdbulos misteriosos
recebidos da antiga Lei; que forneceu “fisicos” 4
satde publica, mordomos & economia pbblica,

pilotos aos nossos descobrimentos, mestres 4 nossa
ciéncia e peritos & nossa politica internacional.
Os judeus portugueses eram “gente de nacdo”
antes que Portugal fosse Nagdo; deram-nos em
Usque o mais genuino mistico, talvez o Gnico, e
em Garcia da Orta um dos nossos maioresescri-
tores da ciéncia quinhentista; levaram sangue de
Portugal ao holandés Espinosa e talvez ao
espanhol Velasquez; receberam como intérpretes,

  

 

TRrINDADE COELHO,
pai, foi recordado

na noite de 23 de Abril, na
Casa de Tras-os-Montes, em Lisboa, pelo nosso
querido amigo

e

ilustre publicista Julio de Lemos.
O autor das “Campesinas” evocou o autor de
“Os Meus Amores”, em honesta e arguta critica
recheada de citagdes, prova evidente do carinho
com que por muitos anos Julio de Lemos tem
cultuado a meméria do Mestre dos contistas por-
tugueses, nada lhe escapando dos vagides da
gratiddo portuguesa, tao infantil e quase raquitica,

por vezes. Nés amamos também, como portu-
gueses, essas pdginas unicas de “Os Meus Amores“;
@ como cristGos reformados ndéo amamos menos
esse esforco admirdvel de compreensdo dos pro-
blemasportuguéses,seja 0 eclesidstico, seja o civico,
que foi o “Manual Politico do Cidadéo” que
Trindade Coelho nos deixou,

uw

Fomos também convidadosa assistir & exibi-
go cinematogrdfica da “Coroagéo da Rainha de
Holanda”, promovida pela “Philips”. Foi uma
grande ligGo sobre esse pais da Flor, da Firmeza
e da Familia; a nagGo mestra do Direito Interna-

REMINISCENCIAS
—E PERSPECTIVAS

na India, ao Gama e a seus companheiros; e,
exilados, estéo hd quatro séculos, nas suas sina-
gogas de Amesterdéo, orando a Deus em portugués
pelos reis hospitaleiros da casa de Orange que
hes deram guarida.

E meu coragoé suficientemente grande, ainda
que pequenoseja perante a minhaGnsia, para amar
de igual modo o Portugal cristéo de bentos e agos-
tinhos, de hereges e de ortodoxos, decisméticos
e regulares, procurando, nas divergéncias de muitos
séculos e nas subserviéncias perpétua povo
simples, a unidade de consciéncia naci .

Guiados por esse amor a um e a outro
Portugal, que sGo afinal o mesmo, propunhamos
go sonho messidnico dos Sefardim o Evangelho
de amor e de liberdade; e ao costume popular
catélico que se desviou desse Santo Evangelho
pelas intromissGes estrangeiras no catolicismo
inicial, propunhamos com leal coragem e firmeza
recta —a Reforma. £

  
cional; © povo que con-
quistou ao mar uma boa
parte do seu solo e que,

com pulso forte, 0 mantém; a segunda patria dos
“Sefardim” quinhentistas, escapos 4 sanha da
InquisigGo0 Portuguesa. Quando a Rainha e suas
filhas e Marido apareceram ao balcéo do paldacio
ou na catedral reformada, lembramo-nos dos
belos quadros da escola holandesa, onde a
familia, o lar, sGo tema predilecto e nobremente
inspirador.

  

uw“

Alguém nos escreve, lembrando o caso, aqui
levemente tratado, do “pastor” norte-americano

de quatro anos de idade, para aludir & noticia da

Radio Renascenca, de no mesmopais seterreali-
zado um casamentopelo telefone. O nosso corres-
pondente entende que o feito é absurdo e pede
que o consideremos. Pois bem, consideraremos:
1.°—NGo sabemosse é verdadeira a noticia, pois
a publicidade mundial 6 canal de muitasfalsidades;
2.° suspeitamos que pode ser mentira, pois essa é
uma das armas usadas por adversdrios apaixona-
dos; 3.° admitimos, todavia, que seja verdade,
porque nalivre América ha muita gente que abusa



 

ecclesia > 3

do liberdade, como noutros recantos do mundo
outros abusam da falta dela; 4.° condenamos em

nossa consciéncia livre um tal processo, se alguémo
usa, pois ndo podeele dar a garantiade seriedade,

de sinceridade e desolenidade que o santo estado

do matriménio cristo exige, para se constituir
biblicamente.

2 a)

Depois do paldcio da Haia, tribunal da Paz,
edo outro em Genebra,sede da Liga das Nacées,
novo paldcio se constroi, agora em Nova-lorque,

que se orcamenta em mais de um milhdo e meio
de contos. Néo temos em maotodos osfactores
de apreciagGo que nos permitam aprovar ou
reprovartal feito. Mas sentimo-nos tomados duma
forte tentagGo para comparar esse monstro arqui-
tecténico com o modesto “Cendculo” da cidade
de Jerusalém, onde uma dizia de cristéos e cristés

langaram as bases duma Obra maravilhosa, que
as forcas do mal tém minado e a ingratiddo
Bence; que gosa dosseus beneficios, nega peti-

/cegamente, mas que foi fermento fecundo de todo
~ © progresso moral do homem moderno.

Vw

Tem-se debatido desde ha tempos, no seio da

Assembleia Nacional, um assunto de alta significa-

¢Go moral: 0 projecto de amnistia ali apresentado,
de que benificiaria a Serenissima Casa de Bra-
ganga, banida em seus dois ramospelasleis saidas
de duas revolucdes liberais, no espaco de duas

geracdes, e igualmente numerosos portugueses

castigados por delictos de caracter politico, ou
social. Esta revista, puramentereligiosa, ndo deve

@ ndo quer ocupar-se dos aspectos politicos de
quaisquer iniciativas; mas compete-lhe pér em
relevo o significado religioso dos actos humanos,
sejam eles quais forem e dondevierem, pois todos
9s actos poderdo ter esse significado. O projecto
em questdo é, cristGmente considerado, a afirma-
$Go de que dentro de um aglomerado humano
definido por caracteristicas peculiares e gozando
de soberania altivamente conquistada e firme-
mente mantida, cabem todos os que respeitem
essas caracteristicas e essa soberania, sejam mondr-

quicos ou republicanos, proteccionistas ou livre-
cambistas, cristos, judeus ov agnésticos, catdlicos
reformados ou ndo-reformados. Numa atmosfera
de paz todos podemos viver, desde que nao
@squecamos o preceito de Cristo: “Amai-vos uns

aos outros como eu vos amei”. Ndo por meras

palavras, mas de facto, dando a prépria vida.

—

Passov hd pouco por Lisboa um cavalheiro
holandés que, durante a ocupacéo alemG, vendeu
uma herdade por um saco de aveia. Isto dé bem
a medida do império da fome nas nossas vidas.
A quinta iria produzir em anos sucessivos. Mas
de que nosserve o futuro se perdemoso presente

que no-lo pode assegurar? A casa é um abrigo

bem Util, mas se vem a morte, ela se torna num

jezigo inutil. Tudo se cede quando vem a necessi-
dade imperiosa. Isto nos trouxe ao pensamento
aquele facto narrado num velho documento francés
do século XIII: que um padre normando da
diocese de Evreux entregou todos os seus bens,
presentes e futuros, em troca duma Biblia que ele
tomara por empréstimo dum convento de agosti-
nhos(Lortsch, “ Hist. de la Bible en France”, 239).

Dois séculos depois, na Inglaterra, o Novo Testa-
mento era avaliado em tres cabecas de gado
grosso, e dava-se uma carga de feno pelo direito
de ler algumas das suas pdginas. Oh! A fome
de Deus e da Sua Graca!

—“_

Numa conferéncia que em fim de Abril rea-
lizou no Porto, a convite da Liga Portuguesa de

Profilaxia Social, o sr. Eng. Rebelo Bonito, discor-
rendo sobre “O canto coral como problemasocial
e artistico” ndo deixoudecitar, entre as modernas
tentativas de orfeonismo coroadas de exito, a da
AssociagGo Crista da Mocidade do Porto. De
facto o Orfedo da A. C. M. teve fases muito
brilhantes, que nos levaram a recordar “a alma
harmoniosa e forte da Reforma” de que falou o
grande poeta Afonso Lopes Vieira. As instituicées

nascidas da Reforma nGo podem esqueceras suas
tradicdes orfednicas.

W-_

O Ultimd censo da Igreja Episcopal Brasileira
regista 7.178 comungantes e sessenta templos. E

umadas confissées cristas mais pequenas doBrasil,
mas conta no seu clero com elementos de grande
prestigio.

mn

Passou hd pouco o quarto centendrio da tradu-
¢Go daBiblia em finlandés,pelo Bispo Miguel Agricola.
Osfilatelistas tm mais um espécime com a Biblia
aberta e olhos e maos que a ela se dedicam.
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“LAGRIMAS DE MOISES”
NA

LITERATURA CONTEMPORANEA

VAay¥

O notdvel novelista Loureiro Botas,
no sey atraente feixe de contos

“Litoral a Oeste”, a pdginas 158, tem esta
frase, decerto colhida, como tantas outras

por ali esparsas, dos dizeres populares da
regiGo:

“Chora as ldgrimas de Moisés, filha!
mas na le vale de nada!”

A qualquer “bibliano’’“este anexim ou
modismo regional levard a meditar sobre
© que ao nosso povo terd impressionado,
nas tradicdes dos sefardim (ou judeus
portugueses) ou nas homilias e na cate-
quese conventual de outrora, que o levasse
a essa aplicacto ao choro de que se ndo
tira proveito, por outras palavras, 4 lamen-
tacdo inutil ou infrutuosa.

A histéria do grande Condutor de
Israel comesou com seu choro de infante,

na cestinha embreada a vogar nas dguas
do Nilo, choro que comoveu a princesa
real e a levou a adoptar a creanca (Exodo
2:6 a 10). Foi tao util ao plano divino
aquele encontro e aquela compaixdo, que
nos desviamos desse fio interpretativo. As
lagrimas do filho de Jocabede, em vez de

infrutuosas, mudaram a marcha da ética
humana, salvando o monoteismo no pensa-
mento religioso mundial.

Resta-nos o choro do povo em presenca
de Moisés o qual ndo é, evidentemente,

“lagrimas de Moisés“’, mas é ldgrimas que
Moisés levou 4 presenga de Adonai, como

representante que era e advogado do seu

ecclesia

povo (v. Numeros 11:4 a 20 e 14:1; Deute-
ronémio 1:45). Ora esse choro dum povo

. ingrato, que recordava com saudade a
vida escravidéo no Egipto, de que havia
sido salvo, sémenteporque tinha dificulda-
des a‘vencer no deserto, era um choro
delituoso, eram lagrimas invteis porque nado
mudavam a marcha das coisas nem o
coragGo de Deus. «

Chorava © povo pelas panelas de
carne e as cebolas que no Egipto ‘comia
debaixo do chicote dos capatases e das extor-
sdes dos exactores crueis. Lagrimas covar-
des, ldgrimas ridiculas, que nasciam da

falta de fé de quem tantas provas de
benevoléncia recebera. Lagrimas quefica-

ram na Histéria Sagrada para ensino do
Novo Israel, a Igreja de Cristo, que, se
consentir em lamentar-se pela perda do.
bem efémero do mundo, desdenhando a |
béncGo que o Evangelho lhe traz a cada
momento,bem selhe aplicard a expressdo dos
Portugueses da Beira-mar: “Chora lagrimas.
de Moisés, filha, que de nada te vale:"’.

(final do artigo de pég. 5)

A Luz destes versos, bem faremos se exami~
narmos a fun¢gdo, na nossa comunidade, da Igreja

4 qual pertencemos. E um “club” espiritual, uma
_estufa para a criagGo de uns raros espécimens

piedosos? Ou 6 ela dada, uma fonte de luz e
libertagGo na sua vizinhanga? Serd, de facto,

uma comunidade salvyadora? Se as respostas a
estas duas tltimas perguntas forem negativas, entéo
a solugGo do problema deve ser encontrada, nado

pelo nosso afastamento da Igreja, procurando.

viver e testemunhar num isolamento espiritual, mas
por tais comércios com o Deus vivo que nés,
quebrados e dados, possamos ser o nucleo de
uma comunidade que ilumimee liberte.

Dr. F. D. Coggan,

Director do Colégio de Teologia Universidade de Londres
(Especial para ECCLESIA””)

Tr. do Rev. Dr. Daniel de Pina Cabrat
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And

Veni Creator Spiritus

 

J
aate Dr. Leopoldo de Figueiredo

~~

nde ae dor die vi-no, vem: vi- |ailaon ner- vor

Repetinda o inimigo
Da-nos paz cetestiat.(Correcgdo proposta por E, M. @ versdo litirgica oficial

deste hino, que se encontra a paginas 372 do
“Livro de Oragéio Comum”,

O Consotadar Divino,
Vem, visita os servos Teus;
€nche-os da celeste graca
Que de ti provém, 6 Deus.

Tu, que os sete dons concedes,
Da cleméncia és a poder.
Da-nas a eloquéncia santa
Que te aprauve prometer,

TU, sublime dam do Eterno,
Paracleto Enstnador,
€s ung&o das nossas atmas,
Fonte viva, fogo, amar.

Aossentidas tuz concede,
Pura amor inspira aos Teus;
A fraqueza humana muda
€m coragem, grande Deus.

Vem gutar-nos, pra fugirmos
Nesta vida a todo o mat.

Da-nos ~é no Pat Celeste,
€m Seu Fitha, o Salvador,
€ em Tt, para que adoremos
Um Deus trino, cam fervor.

Glénia ao Pat e gtéra ae Fitho,
€ ao Consolador também;
Gracas e fouveres demas
Para todo @ sempre. Amem.
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AS COMEMORACOES DO TRIMESTRE

95 do Juthos Santiago, 2.¢ Martir (S. Mateus 20:20 « 28.¢

5°

Actos 12:2)

6 de Agosto: Transfiguracte de N. S- Jeous Cristo (S. Mateus

Isa 0 9)

no ATRIO
(Salmo 98:8)

Calendario JIsraelita

Nesta quadra do ano tém os
Judeus algumas das suas mais

importantes comemoragées, que poderdo
ser para nds, cristéos, yma oportunidade

para orar especialmente porIsrael.
A 14 de Julho recorda-se a tomada de

Jerusalém pelas tropas de Tito Vespasiano,
e celebra-se o Jejum de Tamuz.

A 2 de Agosto recorda-se a destrui¢&o
do Templo de Jerusalém e celebra-se o
Jejum de Tissa Beab.

A: 24 de Setembro é o Ano Novo
Judaico: Tos-Haxand.

A 26 de Setembro hd novo jejum
judaico: Guedalid.

E como a 3 de Outubro € o dia da
Expiagdo, ou de Kipur, oremos porIsrael
durante estes dias que vao do 14 de Julho
a 3 de Outubro.

(V. Profecia de Jeremias, cap. 31).

Cotheitas

Em geral 0 nosso povo refere ao “SGo
Miguel‘ o comeso das colheitas, pelo hdbito
deligar as suas tarefas agricolas ds suas fes-
tas de igreja. Notemos a coincidéncia de
serem os Anjos executores dos designios de
Deus na colheita final. (Sao Mateus 13:49).

A festa mosaica dos Tuberndculos é a
8 de Outubro e as nossas festas de colhei-
tas, em dias indeterminados, realizam-se
por esta época.

24'de Agosto; S, Bartolomea Ap. (ou Natanael: S. Joio 1:45
a Se 31:2)

at de Stegemsattaing Ap. (S- Mateus 9:9 2 15)
a9 de bro: S, Migael_etodos os Anjos (Apocalipse

42:70 12).

NA he
(8.— 18:20)

“Donde me conheces tu?” (5.Joo x05)

NiataNaet tem sido sempre con-

siderado o mesmo apdstolo que

nas trés listas dos Doze aparece com o

patronimico de Bartolome. Mas como o

texto sagrado nGo o diz positivamente,

também tem sido de uso imemorial acres-

centar-se o humilde e prudente “talvez’”’.

Para nGo ser a mesma personagem a

detentora desses dois nomes, teremos de

negar a Natanael a qualidade de apéstolo,

ou ao menos ndo o incluir no numero

dos Doze.
Naconviccdo de que se trata do mesmo

Homem, tragamos hoje a sua lembranca

para aqui, naquele didlogo famoso que

vem no Santo Evangelho(S. Jodo 1:47 a 51):

—"Eis aqui um verdadeiro israelita,

em quem nao hd dolo.

—“ Donde me conheces tu?
—“Antes que Filipe te chamassete vi

eu, quando estavas debaixo da figueira.

—“Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és

o Rei de Israel!
—“Porquete disse: “ vi-te debaixo da

figueira crés? Coisas maiores do que esta
tu verds".

Naohd lugar recéndito, copa frondosa

de figueira, no descampado, ou paredes
espessas dum aposento sé nosso (S. Mateus

6:5 e 6), que impeca o Mestre de nos ver.
Néohd disfarcar voluntdrio ou inconsciente,

de calculo ou de cortesia, que o impeca
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de nos conhecer. O Rei perfeito conhece

5
5

SOMBRAS EM
os Seus subditos melhor que Augusto,ao
esforcar-se, no Forum de Roma,por a todos
saudar pelo seu nome. O filho-de Deus,
Verbo Criador, conhece as Suascriaturas,

melhor que elas mesmas.

Jesus conhece-nos. Jesus conhece-te,
leitor amigo, quer tu queiras, quer nao!
Mesmo que por vezestu cultives um acuca-

radodolo, umas pequeninas imposturas, uma
intrigazinha “inocente“, uma delicadeza
postica, por condescendéncia com uma
sociedade de fingimentos; mesmo que leal-

dadeseja para ti um vocdbulo sonorizado,
com a ténica em A, parente fonética de
“afavel” ou de “amdvel’ou de “delicado”,
e no uma maneira deser.

Mas eu prefiro pensar que amas a
franqueza limpida; que o teu rosto se abre
como janela dum lar iluminado, que espa-
ha na estrada um leque de luz. Ele assim
te conhece e aprecia, o Mestre que nunca
engana e nunca se engana.

Comparou-se Nosso Senhor a um pastor
apto e perfeito, condutor que sabe do seu
oficio, que ama as suas ovelhas e por elas
se sacrifica. Que sensa¢gGo produz em ti,
leitor amigo, esse facto? Examinemo-nos:

E natural, é fatal até, que primeiro sintamos

um certo mal-estar, inexplicdvel de comeco,

de quem se sente descoberto, desnudado,

apanhado. Masserd rdpida essa sensacGo,
se considerarmos a personalidade de Quem
nos apanhou, nos desnudou, nos descobriu.

Aquele olhar que tudo desvenda, tudo

compreende, aquele olhar de rectiddo, é
também um olhar de amor. Sobre esses
olhosde infinita limpidez abre-se uma fronte
que suou sangue por nés, fronte que con-
sentiv em ser coroada de espinhos para nos
arrancar da alma o espinho do pecado.

Admirdvel Rei de Amor, adordvel Rei
de lealdade e de rectiddo! Meu Rei: Salvé!

FUNDO AUREO
ANGELO DE MORA £ OS SEUS COMPANHEIROS
(Fragmentos de um relatorio de Nov, de 1879)

 

Um dia — ha apenastreze anos (que tempo
nGo levou a chegar até nés a luz

daquele astro!) um homem sézinho, pobre, des-

protegido e desconhecido, entrou nesta capital, e

ousou encarar de frente e romper os magotes de

fariseus, que tentaram embargar-lhe a passagem...
Aquele homem chamava-se D. Angelo Herreros de
Mora.

Em todos (os primeiros membros da congre-

gacdéo de Mora) almejava o desejo ardente de
haver casa que pudessem transformar em templo;
deparou-se-lhe uma — umabarracajunto da Praca
das Flores, na Rua de N. S. da Conceicéo —e

cada qual furtou ao minguado pao de cada dia
© pedaco melhor, e com elefoi satisfeito o aluguer
da casa que iam consagrar a Deus! Masisto ndo
era tudo, no era sequer a metade: o sacrificio

havia comecgado apenas, asdificuldades erguiam-se

umas apés outras, assustadoras, ante a pobreza
dos esforcsados crentes. A casa estavainteiramente
nua: tinha o tecto e as paredes apenas, e estas
como aquele, desguarnecidas e mal reparadas.
Faltava tudo Id dentro—altar, estante, pulpito,
vestidrio, vestes, assentos, tudo! Pois tudo em
poucosdias Id apareceu; para tudo houve remédio.
Este acudiv com a Unica mesa da sua casa, a
mesa das suos refeicdes, e veio oferece-la para

altar; aquele apeava para solo himido a sua
pobre enxerga das tdbuas que lha resguardavam,
e vinha oferecé-las para se transformarem em

bancos, no pulpito e nas estantes; outro trazia
pregos; esta mulheroferecia a sua melhor toalha

para cobrir a mesa do altar; —aquela para uma
alva... E todos, o seu trabalho. Todos se con-

verteram em operdrios, e assim se vestiu a casa,

eo pobrinho templo ergueu-se!

Henrique Ribeiro Ferreira de Albuquerque
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1.¢— Porinvoluntdrio lapso, que muito lamentamos,
nGo menciondmos nesta secedo, no némero

anterior, o falecimento em Janeiro deste ano
da nossa Ex.ma Irma na fé, $2 D, Beatriz
de Matos Sequeira de Sousa, dedicadissima
esposa e mde, respectivamente,dos Revs. Josué

Ferreira de Sousa e Josué Ferreira de Sousa
Junior, ministros da Igreja Lusitana nas congre-
gacédes, em Lisboa, de S. Pedro e de Jesus.
Muito sentimos a grande amargura destes

cooperadores no Ministério da Igreja e, apre-
sentando-lhes o nosso pezar, bem como a

toda a familia em luto, sabemos, porém, que

© Senhor nosso Deus, na Sua Misericérdia e
pela Sua Graga, os conforta na crenca de

que ELE faz tudo bem e o faz para bem
daqueles que confiam no Seu amor.

2.0 — A ComissGo Permanente do Sinodo reuniu em
22 de Abril findo, em Lisboa, para tratar de

varios assuntos de cardcter interno. Tomou
conhecimento da chegada, no dia anterior,

do Rev.mo Senhor Arcebispo de Armagh e
Primaz de toda a Irlanda que, a convite do

Sinodo da Igreja Lusitana, vinha celebrar o
Rito da ConfirmagGo e ordenar comoPres-

biteros ‘os Revs. Eduardo Henriques Moreira
e Dr. Daniel das Santos Pereira de Pina Cabral
e instituir Didconos os Evangelistas, Dr. Luis

Cesar Rodrigues Pereira e Sr. Vidal Vieira
dos Santos, ceriménias que se efectuaram em
Lisboa, Porto e Vila Nova de Gaia, como
noutro lugar desta revista se descreve com
pormenores.
Na mesmareunido e com justificados e ébvios
motivos, foi resolvido que nunca poderiam
ser cedidos os templos e casas de culto da

Igreja Lusitana, para quaisquer reuniGes es-
tranhas aos servicos religiosos da mesma, a

ndo ser em casos de reunides devocionais
e gerais da obra evangélica em Portugal,
apoiados pela Igreja Lusitana, em que ela
participe e que o ministro local dirija.

3.° — Esta publicado e ja foi largamente distribuido
por pessoas de yalorintelectual, instituicdes

de cultura literdria, etc., no nosso pals e no
estrangeiro, o “Esboco da Histéria da Igreja
Lusitana“, da autoria do escritor e Presbitero

 

da nossa Igreja, Rev. Eduardo H. Moreira,
Director desta revista. Parte da edicGo é
reservada aos cristGos evangélicos em Por-
tugal, especialmente aos membros da Igreja
Lusitana, que ndo devem deixar de o adquirir.
Os pedidos devem ser feitos ao Presidente
do Sinodo —Torne—V. N. de Gaia, acom-
panhados da importdncia de Esc. 7$50, por
cada ex.

fe
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A ideia surgiv, ndo se sabe donde, mas
alastrov, como um fogo latente que em

breve foi chama—chama de entusiasmo, naqueles
“rapazes“ de ha trinta anos, na Gnsia de reviver
a sua adolescéncia distante, a sua juventude que

na alma teima em persistir.

E la fomos, em 9 de Abril, jantar no Chiado,
trinta veteranos do “Um”, em alegre convivio, em
fraterna comunhGodevistas. Pensou-se em ressur-
gir de algum modo, em fazer alguma coisa que
nos una uma ou outra vez, no presente, sem que
seja somente a saudade do passado que nao volta.

Era orador tnico, por escolha e convite dos
gentis organizadores, o actual sobrevivente da
direccGo, Eduardo Moreira, o “pai”, como dizia

o Baptistinha em pequeninas “falas” subsididrias
e extra-oficiais, risonhamente sancionadas. Mas
os olhos himidos, quando LeGo de Almeida leu a
mensagem inesquecivel de Ernesto de Sousa; o

esfusiar de propostas; os rostos abertos em belos

sorrisos, tudo isso era de tanta eloquéncia!

De Coimbra veio o antigoinstrutor Alvaro de
Lemos, que todos preitearam. Requereu-se uma O.
S$. do digno “chefe Albano da Silva“ para que se
promova um “camping de saudade” e Edmundo
Matos iniciou cantos e gritos escotistas que todos
acompanharam alegremente. A “Portuguesa” foi
entoada em conjunto solene. Recordaram-se os
que partiram deixando um grato e suave aroma
de testemunho, de vida digna de ser vivida:
Horner, Giles, os dois Moreton, pai e filho...
Considerou-se enfim o que mais vale na vida que

passa, aquilo que permanece, nafrase de S. Paulo
—o Amor. E terminou tudo numa prece a Deus.
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“Ide, ensingi todesos nesdes". ” Ser-me-eis

testemunhaseté Gos confins da terra”
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Quanvo regressa 4 sua pétria,
_ depois duns anos passados nas

terras longinquas da Africa, onde Deus
edifica a Sua Igreja, o missiondrio é fre-
quentemente surpreendido pelas perguntas,
sempre as mesmas, que muitos cristdos lhe
fazem e que revelam uma incompreensdo
ou um desconhecimento patentes acerca
do problema missiondrio.

@) Para uns a Misséo aparece como
© fruto dum certo iluminismo, dum
excesso de zelo pelo menos prematuro.
(1.° Corintios 1:18) “Ha tanto que fazer
por aqui! — dizem.

b) Para outros a MissGo é © fruto
dum gesto de boa vontade humana.
“Admiramos a abnegacGo dos missio-
ndrios”, dizem, sem ver que nao hd
nada disso.

c) A MissGo também é considerada
por muitos como uma obra religiosa,
uma obra de caridade, uma obra pia, da
mesma natureza que a esmola do rico ao
pobre, do civilizado ao primitivo, do cristéo
ao pagao.

d) E ouve-se também a objeccéo
seguinte: “Porqué a Missdo? Os pagdos
ndo sdo felizes tais como sdo? Quem fala
gssim esquece 0 que nos dizem Salmo 14:2
e 3 e Romanos 3:10 a 18. Quem fala
assim pensa que a Missdo Cristé consiste
em frazer aos de raca preta um conjunto
de tradicSes e costumes religiosos pecu-
liores G raga branca. Se assim fosse, porque
importuna-los com coisas relativas e parti-
culares, comoséio tradicées?

>

_ Mas, irméos, jd sabeis que a Missdo
Cristé nGo é, na sua esséncia, uma expor-

““tagéio, para os pagdos, de costumes e
tradig6es religiosas, precisamente porque
© Cristianismo, antes de ser costumes e
tradicées, é vida nova.

A MissGo tem uma razdo de ser duma
outra natureza, diferente duma iniciagéo,
na verdade discutivel, do pagéo a um
conjunto de tradicgdes, rotuladas como
“9 cristianismo” ou “a civilizagdo cristé’.
A MissGo Cristé tem um outro fundamento
sem ser a boa vontade humana ou

a

sim-
ples beneficéncia. Quando alguém me
vem com a pergunta: Qual 6 a verda-
deira razao de ser da MissGo? surgem
no meu espirito as duasfrases de Jesus que
encimamestas linhas.

A primeira 6 uma ordem formal, abso-
luta, explicita: “Ide, ensinai”. A segunda,
“'ser-me-eis testemunhas até aos confins da
Terra” € a verificactio dum facto irrepri-
mivel: quem se torna discipulo do Senhor
tornar-se-d inevitavelmente, a nGo ser que
seja infiel, a Sua testemunha onde quer
que seja, e quaisquer que sejam as suas
circunstancias pessoais.

O discipulo de Cristo, isto é, 0 cristGo,
id nGo €é sé quem simpatiza, vibra ou
nutre o seu coragGo com docuras, nado! O
discipulo de Cristo, isto 6, © cristo, é a
testemunha que se empenha, que se liga a
Ele. Eis a conclusdo inevitavel de quem
medita a Palavra de Deus e particularmente
a vida e © pensamento de Cristo. Numa
palavra: A conversdo implica uma ordem
de testemunho: “Sereis minhas testemu-
nhas”’ 6, assim, uma ordem implicita. Mas
como a nossa fé muitas vezes se torna
covarde deante de factos espirituais, os
mais evidentes, por causa desta covardia
nossa, sempre possivel, a ordem formal
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explicita, indubitdvel, foi dada: ‘Ide,

ensinai todas as nagdes"'.

Uma ordem! Com todo 0 absolute que

comporta uma ordem e que, por si sé,

basta para justificar a missGo cristd.

Devo acrescentar que, mesmo se Jesus

nao tivesse dado esta ordem, mesmose Ele

néo tivesse pronunciado estas palavras, no

entanto todo o pensamento de Jesus foi a

demonstragdo do seu conteudo. Toda a

Sua vida foi a realizacGo, a incarnagéo

dessa ordem.
Com efeito, irmdos, a vida de Jesus

foi vivida além das barreiras, das divisdes

humanas, dos limites que nos damos a nés

mesmos pelas nossas preferéncias, pelo

nosso egoismo. O que Cristo fez, o que

disse, o que viveu, tudo isso pertence a
todas as racas. Tudo isso ultrapassa as
nossas classificagdes. Tudo isso ndo tem

idade nenhuma, nado tem nacionalidade.
Jesus vive, Jesus fala no plano da Eterni-

dade, quer dizer, do que é téo verdadeiro,
to puro, téo justo, que ndo sofre os

golpes do Tempo, que triunfa doslimites
do Espaco, que é e serd sempre verdadeiro,

sempre puro, semprejusto.
Porque Jesus atinge o homem no

centro de ele mesmo; Id onde o homem

jd ndo é o sr. Fulano ou D.Beltrana, rico
ou pobre, bem ou mal dotado, francés,

suigo ou portugués, europeu OU africano.

Nao: Jesus atinge o homem além de tudo
isso, porque alcansa o espirito, a alma, a

consciéncia, essa pequena regido da pessoa
humana onde todos os homens de todas
as castas e de todas as ragas sdo os mes-

mos: pecadores perdidos deante de Deus.
Ora, meusirmGos, quando Jesus entrou

desta maneira numa vida, brotam nesta

vida imperatives categéricos, compreensGo

nova da vida, que transformam até a

expressdo da linguagem religiosa e nostor-

nam sensiveis ao falar religioso dos outros.

Ch. Dérier( Continuar-se-4 )

WO LAR
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Todos poraf citam a frase de Schoppenhauer,

© filésofo pessimista alemdo, a propésito de
homens e cées, ainda que a mor parte a cite
anénima ou a atribua ao primeiro nome que the
baile na meméria. Estou certo de que Schoppen-
haver se quis servir dos cdes para castigar os
homens, como quem acula um podengo ovincita

um buldogue. Mas a multiddo, melhor que o pen=_

sador amargo, tradu-la como um elogio dos nossos

devotados amigos—os cdes.
“Quanto mais conheco os homens mais

gosto... dos cGes”, € a frase de alegre amargura

@ que nos estamos reportando.

Estamos pensando, a propésito, numa outra

frase, e esta dum pensador que nao é optimista

nem pessimista, mas que é a prépria Verdade viva

e integral, Jesus Cristo, o Divino Mestre. Ao

narrar aquela pardbola, maravilhosa de expressdo

pictoral, do Rico e Lazaro, profere Ele este santo

sarcasmo: “”.,.e os cdes vinham lamber-lhe as

feridas” (Evang. de S. Lucas 17:21).

Lazaro significa, talvez, “sem amparo”, e 0

pobre homem da pardbola, representante de todo

© refugo social da objectividade humana, negacdo

do “Reino de Deus”, é o contraste flagrante com

as classes possidentes, os detendores por bam-

burrio do caudal plutocrdtico, estes por seu turno

representados no “homem’ rico” a quem Jesus

nGo deu nome, o que se vestia de holanda e

purpura e se banqueteava didriamente com man-

jores exquisitos.
Enquanto os Salomdes, a quem Deus da a

possibilidade, em sabedoria e em riqueza, de

edificar um novo Templo ao Seu amoreterno, em

meio de pobreza crescente do mundo, desviam

para o prdprio ventre insacidvel o pGo dos répro-

bos, dos ndufragos, de orfdos e de viuvas, isto é,

dos sinistrados morais e materiais da vida, os

cGes so a sentenca condenatéria do coragdo

humano, egoista e incrédulo, desde a queda que

nos farou.

Daremos aqui a versdo, que devemos a D.

Esther de Andrade Mello, artista ilustre e coragdo

sensivel, do “Elogio do Céo” de Senator Vast:
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© melhor amigo que o homem tiver neste
mundo pode voltar-se contra ele e tornar-se seu
inimigo. Até mesmo um filho ou uma filha, criados\__
com todo o esmero, podem ser ingratos. Aqueles
qve pora nés séo mais queridos e estio mais
préximos de nés, a quem confiamos a nossa

-felicidade e © nosso bom nome, podem trair essa
confianga. O dinheiro que um homem possui
pode pe! se. Justamente na ocasido em que

seria mais necessdrio € que mvitas vezes ele foge.
A reputagGo dum homem podeser sacrificada
num momento, por um acto mal-pensado. Seres

humanos que estariam prontos a cair-nos aos pés
€ a prestar-nos homenagem, quando a gléria nos

~sorri, serdo os primeiros a atirar-nos a pedra da

maledicéncia quando a nuvem do insucesso se
estender sobre as nossas cabecas. O Unico amigo

altruista que neste mundo egoista o homem pode
ter, © Unico que jdmais o deixa, o Unico que
nunca se mostra ingrato ov traidor, é o CAO.
, O cGo conserva-se ao lado do dono na pros-
peridade e na adversidade, na sadde e na doenca.
O cdo 6 capaz de dormir na frialdade ainda que
os frios ventos do inverno soprem, ainda que a
neve caia com forca, desde o momento que possa
estar junto do seu dono. O cGo lamberd a mGo
«que ndo tem nada que lhe dar de comer, lamberd
as feridas e chagas feitas pela maldade que neste
mundo se encontra. O cdo vigia o sono de seu
dono pobre, como se ele fora um principe.

Quando todos os amigos nos abandonam,
fica © cGo. Quando as riquezas tomam asas ea
TeputagGo cai em pedacos, 0 cdo é tdo constante
no sev amor como sol na sua rota por entre as

nuvens. Se a adversidade empurra o dono como

um pdria no mundo, sem amigos nem lar, o fiel
cGo no aspira a privilégio mais alto que nao
seja o de acompanhar o dono, guarda-lo do
perigo, lutar contra os seus inimigos e, quando a

cena final se aproxima e a morte arrebata o dono

num amplexo; quando o seu corpo é levado para
a terra fria, ndo importa que todos os outros
amigos desertem: ali, ao lado da sepultura, se
encontrard © nobre cdo, a cabeca entre as patas,

os olhostristes, mas abertos, vigilantes—fiel até

&@ morte!

Oremos

Pelo bispo luterano hungero, Ordass; pelos quinze pastores bulgaros; pelas
igrejas evangélicas espanholas; pela obra missionéria China; por todos os
perseguides nas nagSes mais ov menos totelitrias.
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De novo veio a Portugal o Rey.Dr. Gregg,
Lord Arcebispo de Armagh, primaz de toda a
Irlanda, 0 venerando presidente do Conselho Pro-
vis6rio de Patrocinio da Igreja Lusitana. Vimo-lo
chegar ao Aeroporto deLisboa a 21 de Abril, com
sua Ex.ma Esposa, recebidos com extremo carinho
filial pelo Rev. Presidente do Sinodo e varios
ministros e seculares.

A 23 realizaram-se, na Congregacdo de S.

Pedro, 23 confirmacées, de fieis da referida Igreja
e das de S, Paulo, de Jesus, e da missGo de Santo

André, na Amora. Na tarde desse dia houve
recepcGo no presbitério da Igreja de S. Paulo,
numa reunido intima que decorreu muito animada,
No Domingo 24 celebrou-se a solene instituigdo

do didcono Rev.Dr. Luiz Rodrigues Pereira, seguida
da ordenacdo do presbitero Eduardo Henriques
Moreira, ambos eleitos hd ano e meio pelo colendo
Sinodo. Prégou o Rev. Ribeiro Junior e celebrou

a Sagrada Eucaristia o Rev. Ferreira Fiandor, assis-

tido por seis presbiteros. Ao érgdo, o Dr. Leo-
poldo de Figueiredo acompanhou o povo nos hinos
em unissono e regeu o céro no Gléria Patri, no
Veni Creator Spiritus, na antifona “Gléria a
Cristo” e no hino de S. Bernardo Jesu Dulcis
Memoria. A multiddo que enchia o templo nado
parecia fatigada ao terminar o triplo servico
divino, necessdriamente longo, tal a belezalitdr-
gica que o informou.

O Rev.me Arcebispo seguiu para o Porto e
Gaia em 28, realizando-se nesse mesmo dia a con-
firmagGo de 30 fieis das congregagdes de S. Jodo
Evangelista e do Redentor, no templo da primeira;
e no dia seguinte a confirmacGo de mais 45, das
congregacdes do Salvador do Mundo e do Bom
Pastor, no templo da primeira destas.

© sdbado 30 foi destinado a um passeio
pelos arredores de Gaia e recepcdo no Saldo de
Festas da Liga do Esforco Cristéo, no Torne. Entre
Os numerososassistentes a essa recep¢Go contava-se
um bom grupo de membros da Colénia Britanica,
do Porto e Gaia.

No Domingo, 1 de Maio, perante a Congre-
gacdo do Redentor foi instituido didcono o Rev.
Vidal Vieira dos Santos, e na segunda-feira, 2,
num culto matutino da Congregacdo de S. Jodo
Evangelista foi ordenado presbitero o Rev. Dr.
Daniel de Pina Cabral. Todos os que assistiram
a estas reunides se sentem gratissimos ao Senhor
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inimigo. Até mesmo um filho ou umafilha, criados.
com todo o esmero, podem ser ingratos. Aqueles
que para nés sdo mais queridos e estGo mais

préximos de nés, a@ quem confiamos a nossa

felicidade e o ni bom nome, podem trair essa
confianga, O dinheiro que um homem possui
pode perder-se. Justamente na ocasidio em que
seria mais necessGrio € que muitas vezesele foge.
A reputagdo dum homem podeser sacrificada
num momento, por um acto mal-pensado. Seres
humanos que estariam prontos a cair-nos aos pés
e a prestar-nos homenagem, quando a gléria nos

sori, serdo os primeiros a atirar-nos a pedra da
maledicéncia quando a nuvem do insucesso se
estender sobre as nossas cabecas. O nico amigo
altruista que neste mundo egoista o homem pode
ter, © Unico que jdmais o deixa, o Unico que
nunca se mostra ingrato ou traidor, é o CAO.
P © cdo conserva-se ao lado do dono na pros-

peridade e na adversidade, na satde e na doenca.

O cGo é capaz de dormir na frialdade ainda que
os frios ventos do inverno soprem, ainda que a
neve caia com forga, desde o momento que possa
estar junto do seu dono. O cGo lamberé a mao
~que nGo tem nada que lhe dar de comer, lamberd
as feridas e chagasfeitas pela maldade que neste
mundo se encontra. O cdo vigia o sono de seu
dono pobre, como se ele fora um principe.

Quando todos os amigos nos abandonam,

fica o cGo. Quando as riquezas tomam asas ea
reputacdo cai em pedacos, o cao é to constante

no sev amor como o sol na sua rota porentre as
nuvens. Se a adversidade empurra o dono como
um pdria no mundo, sem amigos nem lar, o fiel

cGo nGo aspira a privilégio mais alto que nado
seja o de acompanhar o dono, guarda-lo do
perigo, lutar contra os seus inimigos e, quando a
cena final se aproxima e a morte arrebata o dono
num amplexo; quando o seu corpo é levado para
a terra fria, nGo importa que todos os outros
amigos desertem: ali, ao lado da sepultura, se
encontrard o nobre cio, a cabeca entre as patas,
os olhos tristes, mas abertos, vigilantes—fiel até
@ morte!

 

Oremos

Pelo bispo luterano hungaro, Ordass; pelos quinze pastores bulgaros; pelas
igrejes evangélicas espanholas; pela obra missionéria na China; por todos os
perseguidos nas nagies mais ov menos totalitérias.

Rev.™° Arcebispo de Armagh

De novo veio a Portugal o Rev.me Dr. Gregg,
Lord Arcebispo de Armagh, primaz de toda a
Irlanda, o venerando presidente do Conselho Pro-
visério de Patrocinio da Igreja Lusitana. Vimo-lo
chegar ao Aeroporto de Lisboa a 21 de Abril, com
sua Ex.ma Esposa, recebidos com extremo carinho
filial pelo Rev. Presidente do Sinodo e varios
ministros e seculares.

A 23 realizaram-se, na CongregacGo de S.
Pedro, 23 confirmacées, de fieis da referida Igreja
e das de S, Paulo, de Jesus, e da missGo de Santo
André, na Amora. Na tarde desse dia houve
recepcdo no presbitério da Igreja de S. Paulo,
numa reunido intima que decorreu muito animada.

No Domingo 24 celebrou-se a solene instituicGo
do didcono Rev.Dr. Luiz Rodrigues Pereira, seguida
da ordenacdo do presbitero Eduardo Henriques
Moreira, amboseleitos hd ano e meio pelo colendo
Sinodo. Prégou o Rev. Ribeiro Junior e celebrou
a Sagrada Eucaristia o Rev. Ferreira Fiandor, assis-
tido por seis presbiteros. Ao drgdo, o Dr. Leo-
poldo de Figueiredo acompanhou o povonoshinos
em unissono e regeu o céro no Gléria Patri, no
Veni Creator Spiritus, na antifona “Gléria a
Cristo“ e no hino de S. Bernardo Jesu Dulcis
Memoria. A multiddo que enchia o templo nado
parecia fatigada ao terminar o triplo servicgo
divino, necessdriamente longo, tal a beleza litur-
gica que o informou.

O Rev.me Arcebispo seguiu para o Porto e
Gaia em 28, realizando-se nesse mesmo dia a con-
firmag&o de 30 fieis das congregacées de S. Jodo
Evangelista e do Redentor, no templo da primeira;
e no dia seguinte a confirmacdo de mais 45, das
congregacées do Salvador do Mundo e do Bom
Pastor, no templo da primeira destas.

O sdbado 30 foi destinado a um passeio
pelos arredores de Gaia e recepcdo no Saldéo de
Festas da Liga do Esforco Cristéo, no Torne. Entre
Os numerososassistentes a essa recep¢Go contava-se

um bom grupo de membros da Colénia Britdnica,
do Porto e Gaia.

No Domingo, 1 de Maio, perante a Congre-
gacGo do Redentor foi instituido didcono o Rev.
Vidal Vieira dos Santos, e na segunda-feira, 2,
num culto matutino da Congregacdo de S. Jodo
Evangelista foi ordenado presbitero o Rev. Dr.
Daniel de Pina Cabral. Todos os que assistiram
a estas reunides se sentem gratissimos ao Senhor
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pela Sua evidente e maravilhosa assisténciay-@ °
Rey.mo Arcebispo manifestou-se muito bem impres-

ecclesia

Acontece que, quando fui convidado a vir
aqui, eu me lembrei também muito de certa pas-

sionado com a marcha dos trabalhos da nossa. sagem dum antigo livro—a “ Corografia Moderna
amada Igreja, onde em muito breve o desejamos
ver para novos actos episcopais.

ESFORGO CRISTAO DE GAIA

Jd fez 46 anos esta Liga, fundada no Torne
em 1903. Os jovens fundadores poderéo porven-
tura ali rever-se nas actividades dos seus netos
queridos.

Em 9 de Maio a Liga comemorou o seu
aniversdrio com uma festa toda abrilhantada por
elementos do Esforco CristGo da Igreja Evangélica
Metodista do Mirante, no Porto, o qual deu exemplo
de boa fraternidade cristé. O Grupo Coral do
Mirante é regido por D. Arnaldina Santos.

MUSICA SACRA

Um ciclo de estudos de musica sacrainiciado
em 30 de Novembro do ano passado com uma con-
feréncia sébre “Lutero e a Musica Sacra“, pelo
Dr. Tomas Ribas, no saléo de festas da Congre-
gasdo de S. Paulo, em Lisboa, teve seu seguimento
com tres preleccSes magistrais do sr. Antdnio

Ribeiro da Silva e Sousa (conhecido no mundo da
critica por Sidénio Miguel) em 8 e 22 de Marco
e 5 de Abril, sébre: I Monodia Gregoriana ;
I Polifonia Medieval e 111 Monodia acompanhada,

do Renascimento.
Sentimos que a angustiosa caréncia de espaco

nos impeca de dar o texto integral dessas pre-
lecgSes, com tanta aten¢cGo escutadas por bons
auditérios; mas ndo resistimos ao desejo de dar
aos nossos leitores alguns trechos do final da
Ultima preleccdo, deixando para o futuro a trans-
crig¢Go de alguns outros trechos preciosos:

Esta arte que nos reune é a musica. E ja
aqui foi dito e com muita verdade que, ao fim de
contas © canto gregoriano, a que viemos na pri-
meira palestra, a que voltamos nesta ultima, 6
patriménio comum detodososcristéos, como ainda
grande parte da polifonia medieval.

Ora, se hd uma arte que nos reune, porque
ndo aproveitar um dos seus momentos para reunides
como esta que acabamos de ter? Devo a pro-
pdsito aludir a certa frase que li uma vez, dum
sacerdote e publicista catélico contempordneo;
mais ou menos esta: Estamos em tempo em que
os homens tém de procurar o que os aproxima e
n@o o que os separa.

do Reino de Portugal“, de JoGe Maria Baptista,
publicado em 1876, em cujo quarto volume, que se
ocupa de Lisboa, se 16 o seguinte:

“Nossa Senhora dos Remédios (chamado
vulgarmente dos Marianos) de religiosos carme-
litas descalgos, fundado em 1606. Foi extinto em
1834. © edificio foi vendido e hoje acha-se ali
estabelecida uma casa de oracdo do culto presbi-
teriano: sentimos, mas ainda assim ( perdoem-nos
a reflexGo, se escandaliza alguém ) apraz-nos mais
que tenha este destino do que outro qualquer uso
profano, pois ali, embora sob um culto diferent
do que seguimos, adora-se ao Pai celestial e en-
sina-se a santa lei do evangelho. Ndo nos jul-
guemos uns aos outros, diz o apédstolo, pois Deus
nos hd-de julgar a todos”.

Os catélicos passam porintolerantes e ndo
me incumbe vir aqui fazer agora a sua defesa, a
propésito da arte da musica, que hoje apenas trata
de sons, mas que nos tempos passados abarcava,
segundo Quintiliano, na parte tedrica, a fisica,
com a aritmética fisica, a técnica com a harménica,
a ritmica e a métrica, na parte pratica compreendia —
na composicGo a melopea, a ritmopea e a poesia,
na execugGo a orgdnica, a édica, a hipocritica ou
dramdtica. Mas hd que reconhecer que em tanta
intolerancia duas pessoas se salvam neste espaco
de dezenas de anos: o senhor Jodo Maria Baptista,
autor da referida Corografia, e ev...

Ai de mim... parecerd a quem me ouve que
tenho qualidade para perante V. Ex.¢s em assem-
blea de auténticos crentes da sua fé e de seus
desvelados praticantes, me arrogar o titulo de
catélico. Como muitos por cento dos bons portu-
gueses, sou um maucatélico. Mav catélico, ndo
porque discorde fundamentalmente dos dogmas da
Igreja, mas porque, por orgulho intelectual, por
desastrada educagGo religiosa, por tibieza, por
fraqueza, perdi a piedade que anima um rezar,
um contar...

Estou fora do assunto da palestra, eu sei, mos
quero dizer-lhes que nesta altura me lembro muito
também de certas palavras de Giovanni Papini
que em recente livro no hesitou em dirigir-se aos
cristGos separados, bem lhes mostrando o que
vemos e parecemos nGo ver: apenas a quarta
parte da humanidade se reconhece cristé — mais
por estatistica que por sentimento—e que nem
sequer esta quarta parte se congrega sob o mesmo
pastor, antes surge fragmentada emigrejas, seitas,
comunhées. Poucos e desunidos, conformados com
as magras estatisticas dos baptizados, onde as
almas ardorosas sGo mais raras que pérolas nas
conchas do oceano.
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Com o fogoso escritor italiano ev penso

mvitas vezes que devemos deixar ao exome dos

polemistas as aljayas demais cheias de frechas._

ferrugentas, para erguermos antes as esperancos

comuns. Iludimo-nos no fugir & encruzilhada pare

a qual a loucura universel parece arrastar a

familia humana, que € um vltimato horrendo a

todas as nagdes, a todas as confissdes.

Sidénio Miguel
=

.No sdbado Santo, 16 de Abril, realizou-se no

templo da Igreja de S. Paulo o tradicional Con-

certo de Mésica Sacra, pelo grupo coral “ Esforco

Cristao”, do | temos o prazer de publicar uma

aetoricata critica do ilustre maestrosr.Silveira Pais:

Conhecedor da psicologia musical e coral,

por férca de officio, tenho repetido muitas vezes

que o céro Esforco Cristdo ndo é um agrupamento

qualquer. E nao é um céro qualquer, porque de

muitos outros se ndo possa obter o mesmo: € que

na expressdo musical retrata-se a subjectividade

humana, bastando para que esta nos apareca

sublimada, deificada mesmo, que © Director, o

“Regente, o Ensaiador, tenha na alma o sentimento

profundo do Belo e na cabeca a bagagem sufi-

ciente para os reconhecimentos necessdrios. Cantar

ou dirigir coros deixando que a frivolidade se

mantenha no espirito em qualquer grau, € 0 vulgar,

© comum, e € coisa absolutamente imprépria e

ineficaz num culto religioso.

E isto que o céro Esforco Cristdo nos prova:

da pessoa do seu director ressalta um comunica-

tivo sentimento musical em que todos os elementos

do grupo comungam, sentindo-o sem sequer saber

porqué: é o Belo, 0 Bom, o humano, o Deus,

enfim. A propria técnica escoldstica musical fica,

‘em tal caso, subordinada ao fluido ético.

Foi assim que 0 céro Esforco Cristdo executou

no seu Ultimo concerto o seguinte programa:

—Herzlich tut mich verlangen—deJ. S. Bach;

— Osterlied —de Ph. E. Bach ;— Ave Verum — de

Mozart; os corais — Adoracéo, —Jesu dulcis me-

moria, e— Saudade — da autoria do Director, Dr.

Leopoldo de Figueiredo ; e ainda do mesmoautor,

a—Cantata O Vardo de Dores,—que terminou

© concerto, com acompanhamento de orquestra.

Por motivo de ordem pedagégica todos sabe-

mos, porque o sentimos, que a insisténcia demorada

numa tnica coisa, num sé aspecto, dd a monoto-

nia, que cansa a atencao e faz perder

o

interésse.

Para que isso se ndo desse foram intercalados no

programa variantes de “solos” de érgGo e de

canto.
D. Maria Celeste Carvalho e Silva executou

no 6rgdio um — Addgio— de Mendelssohn e um —

Coral—de Brahms. Esta senhora, que no drgdo

;
também acompanhou a orquestra, mostrou notavel-

es conhecer a técnica especial do instrumento,
ndo tocar érgdo apenas, porque sabe tocar o

piano, que é 0 vulgar; o Srgdo tem uma técnica

sui-generis.
Em solos vocais fizeram-se ouvir os sopranos,

D. Violet Hall de Figueiredo e D. Maria Isabel de

Almeida Moreira; uma e outra sabendointegrar

nas suas execucdes e sdbrio espirito religioso, sem

excitantes, nem efeitos de captacdo de aplausos

profanos. Cantaram, respectivamente:— | know that

my Redeemer liveth, —de Handel; e— Hallelujah

—de Mozart.
Silveira Pais

MOR. -CO:

A Secc&o Juvenil da Igreja Lusitana de S.

Paulo, ultimamente reanimadapeloSr. José Miguel

Baldo, experimentado animador da juventude, que

desde Janeiro vinha promovendo varias passagens

de filmes culturais, foi o incentivo para a federagéo

de varios grupos num movimento para-eclesids-

tico, cujo nome é a um tempo inspirador e defi-

nidor: “Accdo de Renovacdo Crista”. Os grupos

até agora ligados, com estatuto comum, sGdo Oo

Grupo de Escoteiros n.° 53, os grupos campistas

” As Sentinelas”, de Vila Franca de Xira, e “ Brilhe

a Vossa Luz”, de Lisboa, o Grupo Coral Esforgo

Cristéo e © Circulo Pro Musica Sacra.

Aberta a todos, como a prépria Igreja, esta

contudo a ARC sob o patrocinio e vigilancia da

Igreja, ndo sendo um movimento inter-eclesidstico ou

inter-confessional. Eleitos os seus corpos gerentes

em assembleia geral, ficaram assim constituidos :

Direccdio: presidente Rev. Eduardo Moreira, le

secr. Rev. Pinto Ribeiro, 2.° secr. A. Rodrigues da

Silva, tesoureiro F. Hartwich Nunes, vogal Dr. Luiz

R. Pereira. A. G. presid. Rev. Josué F. de Sousa,

vice-presid. Sérvulo N. Chaves, 1.° secr. Dr. Julio

N. Coelho, 2.° secr. D. Felicia Fiandor dos Santos.

ConselhoFiscal, presid. Henrique Alves de Azevedo,

secr. Joaquim Santa Rita, relator D. Margarida R.

Nunes. Como consultores técnicos conta a ARC

com os inestimdveis servicos de D.Lilia Gladys

Price, Dr. Leopoldo de Figueiredo, Armando Lino

e José Miguel Baldo. Em 5 de Maio foi a nova

colectividade solenemente inavgurada, com dis-

cursos pelo Rev. Dr. Luiz Pereira, sobre “Canticos

da Vida” e Eduardo Moreira, sobre “ Harmonias

Celestes’ depois do que se fez ouvir em numeros

selectos do seu reportério o Grupo Coral Esforco

Cristéo, sob a regéncia do Dr. L. Figueiredo.
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O Livre e os Livros

Faldmos ha seis meses na Comissdo intercon-

fessional evangélica que no Brasil procura fixar o

texto literdrio da Biblia em portugués, com o

cotejo das versdes de Almeida (1681-1753) e

Figueiredo (1778-1781) e da que no Brasil foi feita

entre 1905 e 1911. Se tivessemos voz no assunto,

tao alto e imperioso, diriamos que, além dos
Salmos vertidos por Santos Saraiva (”Harpa de
Israel“, 1898), e da primitiva verso dos mesmos

no “Livro de OragGo Comum” (1695), tGo apre-

ciada por Santos Ferreira, assim como a dos Evan-

gelhos de Luiz Brandéo (“Meditacdes...” 1679);

bem assim a verséo do Novo Testamento do

Padre Huberto Rohden (1934), e a de Alexandre

Blackford (1879), valeria a pena consultar as do

Evangelho de S. Mateus, do Padre Santana (1909)

e do Pastor Otoniel Mota (1933), a revisdo de

Stewart, Moreton, Pope, Chaves, Dias, etc., que se

arrastou de 1886 a 1901, e outros fragmentos de

valor, como Obadias, vertido do hebraico por F.

de Tdavora, em 1566 e reeditado em 1928; Amés,

vertido do etidpico por Esteves Pereira (1917),

Tessalonicenses e Gdlatas, vertidos do grego por

J. M. Kyle (1909), Romanos e Gdlatas, por Ernesto

de Oliveira (1928), Gdlatas por W. C. Taylor
(1938), e Cantico dos Canticos, por Samuel Schwarz
(1942), um amigo nosso que tem ainda inédita a
verso de Ester. E n@o apontamos, por menos
Uteis, as versdes feitas da Vulgata a ndo ser a de

Luiz Brando, cujo estilo belo a torna digna de

consulta.
Ainda desejamos voltar ao assunto, aduzindo

opinides autorizadas, como as de Erasmo Braga
e Santos Ferreira, entre outras, pois a matéria ndo

esté esgotada; entretanto s6 queremos agora

notar o belo cendculo que a Biblia reuniu em
volta de si no Rio de Janeiro: a Sociedade
Biblica do Brasil, fundada em 1948. Temoslido o
1.° némero de “A Biblia no Brasil” referente a
Agosto-Setembro passados, onde nos aparecem as

provas vivas duma fraternidadecristé que deveria

servir de exemplo e estimulo a outros grupos da
Cristandade.
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Da sua coleccionadora e anotadora, D.
Henriqueta Rosa Fernandes Braga, recebemos ha
meses os “Cénticos do Natal”. A beleza da

edigGo rivaliza com a cvidadosa escolha dos

canticos e a erudic&o das notas. De algumas

-» tradu¢des teriamos de hesitar no aprego, se tivesse-

mos de entrar nessa minécia, mas para o efeito
de tornar conhecido na nossa lingua o pensamento

original servem elas muito bem, Savdamosa ilus-

tre e competente musicégrafa forma tao util

e bela como enriquecev a literatura da espe-~

cialidade.
fac,

“Publicacdes Evangélicas”, interessante ini-

ciativa do sr. Artur G. Ingleby, langaram no nosso
mercado varias brochuras, em duas séries muito
bem apresentadas: “Biblioteca Vida Nova”, e
“ColeccGo Peregrino“, das quais ja vimos cinco”
diferentes ndmeros. Esperamos ocupar-nos mais
de espaco de alguns desses voluminhos, consoante

as nossas possibilidades.

NS

Saiu hd tempos em Lisboa a celebre obra de
Jorge Borrow “Os Ciganos”, versao de Anténio
Ruas. Supomos a versdo fiel e integral. Este livro

interessa a quem conhece a “Biblia em Espanha”, ©

do mesmo autor, hoje um nomegrande nasletras —

briténicas.
i

Esperamos no préximo némero continuar com

as nossas consideracgdes e referéncias, que nado
dependerdo, entretanto, do agradecimento que
deveremos a quem nos oferecer suas obras, em
duplicado, como é de uso.

Registo de entradas

“Esbocetos de Histéria e Critica de Arte”,
por Cruz Cerqueira, Lisboa, 1949.

“© Limianista Doutor Lima Bezerra”, Coimbra,

1948 e “Biografia de Miguel Dantas Goncalves
Pereira”, Viana do Castelo, 1949, por Julio

de Lemos.
“© Caminho para Deus e como encontrd-lo“,

por D. L. Moody, versGo de J. A. P. Rosa.
“As Comunicasées postais luso-espanholas

anteriores ao estabelecimento do Caminho de
Ferro”, e “Cartas e Carteiros”, por Godofredo

Ferreira, Lisboa, 1947 e 1949.

“A Profilaxia da Lingua Portuguesa”, por
Carlota Almeida de Carvalho, Porto, 1949.

“ Conferéncias —6.° série— Liga Portuguesa
de Profilaxia Social “, Porto, 1947.


