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Transporte.........  9$840
D. Angela Gonçalves..........................................................  6$000
D. Gertrudes dos Reis........................................................  1$2ÔÒ
D. Maria da Luz Alves.......................................................  1$200
Domingos Pastoria Gomes.................................................  1$800
Francisco Maria Martins.....................................................  1$440
José Manuel da Costa......................................................... 2$400
Adelino Joaquim d’Almeida............................................... 1$200
Pedro Celestino.................................................................... 280
José Gomes d’Almeida Pinho.............................................  2$400
Luiz Narcizo do Nascimento..............................................  1$000

28$760
Collegio Evangélico Lnzitano

Frequência média no fim do anno......................................  77
Matriculados no fim do anno...............................................  121
Quotas semanaes durante o anno.......................................  72$640

Subscripção da Egreja de S. Panlo
Matheus Augusto da Silva Ferreira.................................. 6$000
Domingos Ferreira Pastoria Gomes.................................. 3$000
Francisco Maria Martins..................................................... 1$200
D. Mathilde N. Ferreira..................................................... 1$200
D. Ismeuia N. Ferreira Baptista.......................................  1$200
D. Amanda N. Camello....................................................... 600
D. Erieia N. Camello..........................................................  600
Adelino Joaquim d’Almeida...............................................  1$440

15$840

Subscripção da Egreja de Jesns
Domingos Gonçalves Carvalhido.......................................  1$600
Antoúio José Cardona........... ............................................  2$400

Réis.........  4 $000

Subscripção da Egreja de S. Pedro
&  *

Antonio de Souza Loureiro................................................  7pf>00
José de Souza Loureiro......................................................
Joaquim de Souza Loureiro Júnior.................................... 6$000
José da Costa Nogueira.....................................................  ;)00
D. Maria José da Conceição............................................... j)0O
Cândido J. de Souza..........................................................  2$400

Somma 17$400



Transporte.......... 17j04OO
Daniel de Mattos Sequeira..................................................  2#-400
Carlos Henriques Alves Torres..........................................  2,0400
Bento Iglesias.......................................................................  720
Domingos Escudeiro.............................................................  1(0000
D. Maria da Piedade Pereira da Silva..............................  1(0200
Eduardo Pedro Vianna............................. ••........................  800

Réis..........  25,0920

EGREJA DE S. PEDRO

Largo das Taipas (á Praça da Alegria) — Lisboa

GERENTES PARA 1896

Ministro.— Rev. Cândido J. de Souza. Rua de Sant’Anua, 
47, l.°

Representante secular. —  Sr. Domingos Escudeiro. Rua 
Augusta, 03, 3.°

Junta Parochial. Vogaes effectivos: Domingos Escudeiro, 
Eduardo Pedro Vianna, thesoureiro, Antonio Dias Gonçal
ves, Francisco Macieira, José Leite, José Caetano Gonçalves.

Vogaes supplentes: Antonio de Souza Loureiro, Joaquim 
de Souza Loureiro Júnior, Daniel de Mattos Sequeira, 
Adriano Pereira Manso, Filippe dos Passos, José de Souza 
Loureiro.

Com o auxilio do Nosso Pae acaba esta congregação de 
percorrer mais um anno de existência, contando, a par 
d’algumas contrariedades, bastantes bênçãos, com que o 
Céu se digna consolar e animar os que guardam no cora
ção crente esta verdade profundamente pratica: «Se Deus 
é por nós, quem será contra nós».

Os Serviços Divinos foram sempre bastante concorridos, 
especialmente ao domingo á noite, e o respeito tão com
pleto, quanto é de esperar nas condições especiaes em que
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se encontra uma egreja, que tem pela frente os escolhos 
provenientes d’uma educação religiosa incompleta.

Perante uma congregação numerosa e religiosamenle 
altenta, prégou, ao Serviço da tarde do dia 9 de junho, o 
ex.mo e rev.m0 bispo da Egreja Hespanhola Reformada, 
D. Juan Bautista Cabrera, que, accedendo a um pedido 
que lhe fôra feito pelo Synodo da nossa Egreja, viera a 
Portugal, a fim de ordenar de presbytero um diácono e de 
celebrar o sagrado rito da confirmação. Foi-nos sobrema
neira grata, a todos os respeitos, a visita do illustre pre
lado da Egreja, que é nossa irmã na fé e na disciplina; e 
Deus permitia que, tanto essa egreja, como o seu bispo e 
demais pastores vejam coberta de bênçãos celestiaes a obra 
de Deus no seu paiz.

Tivemos 7 vezes a celebração da Geia do Senhor, sendo 
commungantes, em media, 72 irmãos.

Houve 2 baptismos, 2 obitos e um casamento.
Que o Senhor augmente em nós a Fé, a Esperança e a 

Caridade, e que aniquile, pela acção poderosamente bené
fica do seu Divino Espirito, o peccado que ainda nos possa 
desviar da senda dos nossos deveres —  eis o que coustan- 
temente devemos rogar-lhe, em nome de Jesus Christo.

Cândido ./. de Souza.

Fundo parochial da Congregação de S. Pedro
Receita

Quotas recebidas de diversos..............................  128$160
Ofiferta da Madame Durand.................................  4$500
Dita de I). Maria da Piedade Pereira da Silva.. 2 1$000
Coliectas na capella aos domingos...................... 58$955
Ditas idem ás quartas-feiras................................  18$495
Offerta de um nosso irmão, já fallecido, o sr.

João Joaquim Monteiro da Silva Araújo, para 
despezas da capella.........................................  34G$000

Réis............  577$I10



Despezas

Déficit do anno de 1894 ........................................ 27$270
Gratificação ao ministro.........................................  108#000
Dita á orgauista......................................................  54$000
Dita ao guarda........................................................  18#000
Contribuição predial da capella relativa ao anno

de 1894 .............................................................  21 #060
Gaz consumido durante o anno............................  23$240
Vinho para a Sagrada Communhão....................  2$950
Concerto dos bicos do gaz...................................  980
Percentagem ao cobrador.....................................  420
Sello para um recibo.............................................  1#000
Custo de vidros e sua collocação e um g lobo .. 800
Lavagem da capella................................................  1#500
Limpeza de tapetes e passadeiras e licença para

serem batidas....................................................  800
Diversas miudezas, como consta do livro caixa. 840
Diversos artigos para limpeza da capella........... i$480
Custo de 56 bymnarios, conforme a conta........  3#560
Idem de 50 livros de Oração Commum, id e m .. 8#000
Encadernação dos ditos, id e m ............................  8#000
Concerto de 14 livros de Oração Commum, idem 3#900 
Saldo para o anno de 1896 ................................. 291 #310
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Réis.............  577#110

0 Thesoureiro: Eduardo Pedro Vianna.

Contribuintes ao fundo parochial da Congregação
de S. Pedro

Luiz dos Santos Calhelhas..................................... 800
Domingos Escudeiro..............................................  2#400
Antonio Pereira do Amaral Campeão.................  1#200
Antonio Dias Gonçalves.......................................... 2# í00
Cândido Alonso Esteves.......................................  800
Manuel Gomes......................................................... 1#440

Somma...........  9#040
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Transporte......... 93040
Daniel de Mattos Sequeira................................... 23400
D. Alaria Evangelista Pena e Cruz...................... 600
José da Costa Nogueira......................................... 23000
Adriano Pereira Manso.........................................  23400
Adelino Alves Correia..........................................  13920
Joaquim Maria Beroardes..................................... 800
Eduardo Pedro V ianna.........................................  63000
D. Maria José Botelho da Silva............................ 63000
D. Maria da Piedade Pereira da Silva.................  23400
D. Palmyra Bibeiro...............................................  33600
Fdippe dos Passos.................................................  13200
Joaquim José M onteiro.........................................  33000
D. Alaria José da Conceição de Jesus...............  400
Anlonio de Sousa Loureiro..................................  123000
Joaquim de Sousa Loureiro Júnior.....................  123000
José de Sousa Loureiro........................................  123400
Alfredo Pimenta.....................................................  23400
Bento Egrejas Pinheiro......................................... 13200
José Joaquim Gouveia Leite................................  23400
Caetano Pereira da Silva................... \ ................  23400
D. Anna Delphina Salgado..................................  23400
Henrique Canuto...................................................  33000
D. Eulalia Trigueiros Sampaio............................  63000
D. Emma de Sousa Pereira................................  13200
José Caetano Gonçalves........................................  53000
Augusto Carlos V illas...........................................  23000
José Manuel Tavares Pinheiro.............................. 33600
D. Amélia Ferreira...............................................  13200
D. Jacintha Kosa do Nascimento.........................  13200
D. Camilla Narcisa de Carvalho.......................... 13200
Domingos Bodrigues Pablo..................................  23400
Carlos Pereira da Silva......................................... 23400
Joaquim da Silva Balthazar.................................. 13200
D. Maria de Jesus Esteves..................................  600
Um anonymo commerciaute................................  83000

Réis.............  1283160

0 Thesoureiro: Eduardo Pedro V ianna.
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Raceila

Saldo do anno de 1894..........................' ............. 39$200
Collectas da Sagrada Communbão..........................  G$285

Réis.............  45$485
Dcspeza

Esmolas a diversos pobres da Congregação.. .  4$860
Saldo que passa para o anno de 1896...............  40$625

Réis.............  45j$48o

O Thesoureiro: Eduardo Pedro V ianna.

CONGREGAÇÃO DE JESUS

Rua da Conceição (á Praça das Flores)—  Lisboa

GERENTES PARA. 1896

Ministros interinos. —  Rev.os Cândido J. de Sousa e Au
gusto Ferreira Torres.

Representante. —  Sr. José Maria Maceira y Bastos.
Junta parochial. Vogaes e/fectivos. —  Srs. Domingos G. 

Carvalhido, thesoureiro, José M. M. y Bastos, Anlonio J. 
Cardona e Procopio da Graça.

Vogaes supplentes. —  Srs. Miguel C. Bodrigues e João 
B. Rodiigues.

Tem esta Congregação atravessado períodos que para 
muitos seriam de desanimo, mas para os sinceros crentes 
ha sempre a esperança.

Se algumas vezes poucos se reúnem ao culto, esses
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poucos cremos que sabem avaliar estas palavras do Senhor 
Jesus: «Onde estiverem dois ou tres reunidos em meu 
Nome, ahi estou eu no meio delles». Unidos no amor chris- 
tão, guiados pela mesma fé e caridade, cremos que a Con
gregação de Jesus continuará a provar que o Divino Fun
dador da Egreja, tem n’ella fitos os seus olhos misericor
diosos.

Uma das faltas mais sensíveis com que esta congrega
ção tem luclado é a falta d um ministro a que possa chamar 
seu proprio pastor.

Pedimos a Deus que tal falta seja supprida o mais breve 
possivel. Entretanto os ministros das congregações de S. 
Pedro e de S. Paulo, continuarão, como até aqui teem feito, 
a prestar-lhe os seus serviços com o maior prazer christão.

O que insistentemenle devemos pedir ao Nosso Bondoso 
Mestre é que afaste de nós tudo o que possa perturbar a 
sancta união e concórdia

Que os crentes trabalhem para o bem commum de toda 
a Egreja, e em especial para o da congregação em que 
se filiaram, confessando sempre as sublimes verdades do 
Evangelho.

Que jámais olvidemos a prece do Bemdito Mestre: «Que 
todos sejam um como tu, ó Pae, em mim, e eu em t i ; que 
também elles sejam um em nós; para que o mundo creia 
que tu me enviaste»: S. João xvn, 21.

A. F. Torres.

Egreja da SS. Trindade em Rio de Mouro
Gerentes para 18‘JG

Ministro —  Kev. João Joaquim da Costa Almeida. 
Representante —  Sr. Leonardo Francisco de Cornillaud. 
Professora —  D. Maria do Rosário da Costa Almeida. 
Ajudante —  D. Marianoa Firmino d Oliveira.
Junta Parochial : Vogaes effectivos: Srs. Leonardo F. 

de Cornillaud, secretario, Anlooio dos Santos, José Car
doso.

\ogaes supplentes: Filippe José, Francisco Firmino d O
liveira e Augusto Cardoso.

2
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No decurso do anuo de 1895 pouco ou nada se des
envolveu esta congregação.

O nosso bom Pae não nos abandonou com a sua graça, 
mas ainda não foi da sua divina vontade conceder-nos o 
desenvolvimento espiritual de que precisamos; porém te
nhamos fé. e Elle, que prometteu estar comnosco até á 
cousummação dos séculos, não nos abandonará.

N’este armo tivemos um matrimonio, em 27 d ab ril, de 
que foi celebrante o nosso amigo rev. Torres, no nosso 
impedimento, por doença; também assistiram a este acto 
o nosso amigo rev. conego Pope e seu filho, que depois 
de concluído o acto tiraram photographias dos noivos e 
testemunhas, bem como de algumas creanças do collegio; 
o que tudo penhoradissimos agradecemos.

Tivemos também um baptismo, cujo neophyto recebeu 
o nome de David.

Hecebemos a visita do ex mo e rev.mo sr. D. João B Ca- 
brera, digníssimo bispo da Egreja Hespanhola Reformada, 
visita que muito agradecemos.

Tivemos serviço religioso ao domingo duas vezes, e á 
quinta feira uma. Tivemos a Sagrada Ceia duas vezes, 
sendo os communganles da primeira vez 18 e da segunda 
16. Não se tem feito collectas, altendendo á muita po
breza da maior parte d esta congregação.

As creanças matriculadas este anno foram 77; as fre
quências medias 55. Approveilamenlo bom e regular.

Recebemos a visita do ex.mo sr. conego Pope, seu filho 
e outro menino, dando no nosso collegio uma sessão de 
lanterna magica, que muito agradou ás creanças e a to
das as pessoas que presenciaram ; e nós muito agradece
mos esta fineza.

Não tivemos arvore do Natal, attendendo ao muito tra
balho que dá e á nossa muita edade; mas as criauças re
ceberam as suas esmolinhas na forma do costume: uma 
camisa e um lenço cada uma, e as meninas um saquinho 
de retalhos que fizeram durante o anno.

Para isto concorreram muitas pessoas de Lisboa e de Rio 
de Mouro, mas cujos nomes não publicamos, por assim nos 
ser pedido ; mas em nosso nome e das crianças, d aqui agra
decemos, e pedimos ao nosso bom Deus o augmento dos 
bens temporaes e espirituaes de quem soccorreu a pobreza



e miséria deste collegio. As crianças também receberam 
um bolo cada uma, offerecido pela professora.

Rio de Mouro, 5 de março de 1896.

João Joaquim da Costa Almeida.

EGREJA DE S. JOÂO EYANGEL1STA 
Travessa do dr. Avindes— YILLA NOYA DE GAYA 

GERENTES PARA 1890

Presbytero— I)iogo Casseis.— S. Christovão de Mafaraude
Representante secular —  Arthur dAlmeida Coutinho.

JUNTA PAROCHIAL

Secretario —  Arthur d ’Almeida Moura Coutinho
Thesoureiro —  Luiz Pinto Barbosa.
F iscal das caiMpas —  Augusto C. Pereira.
Mordomos —  Frank Jobbling, Manuel Gomes Salgueiro, 

Anlonio Martins.

OFFICIOS DIVINOS

Serviço D ivino —  Aos domingos ás 9 huras da manha.
Serviço Divino e Sermões —  Aos domingos ás 5 horas 

da tarde.
Serviço Divino e Pratica — Ás quartas feiras ao anoi

tecer.
Celebração da Sagrada Euguaristia— No segundo do

mingo de cada mez ás 9 horas da manhã, e no primeiro 
domingo de cada trimestre ás 5 horas da tarde.

Reunião para Oração —  Todos os sabbados ás 7 horas 
da tarde.

Aulas Birlicas —  A s 9 horas e 45 minutos da manhã.
Classe bíblica —  A s 9 horas e 45 minutos da manhã e 

4 horas e 20 minutos da tarde, todos os domingos.
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Escola Nocturna para adultos —  Todos os dias, exce- 
pto aos sabbados durante o inverno.

Côro Evangélico. —  Aos domingos á noite e também 
em outras occasiões em diversas casas.

Banco dos Artistas —  Secretaria, D. Izabel Casseis.
Sociedade dk Soccorros —  Os informadores para o an

uo corrente são: Arthur d Almeida Moura Coulinho, José 
Teixeira da Fonseca, Manuel Pereira e Augusto C. Pe
reira.

0 Sacramento do Baptismo, o rito do Matrimonio e os 
Officios d Enterros são sempre gral is, não só para os 
membros communganíes, como também para todos os 
adultos e creanças da congregação.

0 ministro evangélico sempre acompanhará o enterro 
gratuilamenle.

I nformações e conselhos á Congregação : Os officios 
divinos sempre começam ponlualmenlc á hora marcada. 
Os membros da congregação muito contribuiriam para o 
seu proprio conforto e para o socego e devoção de todos, 
vindo sempre a horas.

Aos membros da Egreja de S. João Evangelista
Caros Irmãos em Christo,

Ao principiar um anno novo, desejo congratular-me com- 
vosco e render hnmildes graças ao Altíssimo pelo augmeu- 
to e pela prosperidade que Deus tem concedido á nossa 
congregação durante o anno proximo passado.

Durante o anno findo houve um augmento muito sen
sível na congregação, apesar que quatro membros retira
ram-se, e oito sahiram da Egreja emigraudo para o es
trangeiro ou para outras partes de Portugal.

Houve 10 baptisados de creanças, 3 casamentos e 5 
obitos, sendo dois adultos e tres creanças, e muito folga
mos em registrar o bom testemunho, fé e confiança em 
Deus que estes nossos irmãos deram ao sahirem d este 
mundo.


