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ANO XX AGOSTO / 1993 
PUBUCACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO BATISTA DE PERNAMBUCO 

Ser Pastor 
e experimentar 0 gosto 
de sentimentos opostos; 
e estampar no rosto 
a serenldade que 
tranquiliza o aflito 
e deixar rolar a lagrima 
que substitui o grito; 
e sorrir, chorar, 
se solidarizar. 
Ser pastor 
e viver momentos 
de gl6ria, de aplausos, 
de reconhecimento; 
e viver momentos 
de desprezo, de crlncas, 
de esquecimento; 
e senttr 0 perfume 
da rosa por ele cultivada 
e sentir a dor do espinho; 
e ver escotter o sangue 
e prosseguir na jornada 
Ser pastor 
e sentir no pulplto 
c peso da responsabilidade; 
e fazer da alegria alheia 

a sua pr6pria felicidade; 
e ouvir cada um 
em suas ansiedades 
e nem sempre ter alguem 
para compartilhar suas necessk:lades. 
E ser pal, 
ser amigo, 
ser irrnao: 
e !er 0 poder 
de influenciar uma multidao 
e saber experimentar 
o gosto da solidao. 
Ser pastor 
e nao !er palavras 
em algumas sttuacoes; 
e emprestar OS OUVidos 
para desafogar coracoes: 
e agir com docura, 
com firmeza 
(e ate com dureza) 
movido pelo amor. 
lsso e ser pastor. 
Edvar Gimenes de Oliveira 
Maio de 1993 

"Os diaconos sejam maridos de uma mulher, e governem bem 
a seus filhos e suas pr6prias casas" (I Tim 3.12). 
A mterpretacao de muitos, em tese, e que OS dlaconos e/ou 
diaconisas deveriam ser casados, assim se pode entender. 
A mstitutcao dos dlaconos foi motivada par vanes fatores 
positivos na lgreja primitiva. Crescimento da lgreja, aumento 
natural de tarefas pertlnentes a uma comunidade em 
expansao e principalrnente a orientacao do Espirito Santo aos 
doze Apostclos. (At.6.2). 
o governar bem a casa e uma decorrencia natural do viver 
crtstao, tanto para o Pastor, casado au solteiro, Diaconos e 
demais trrnaos, 
Ha um pensamento, au ideia, fixa para alQuns, que ?s 
pastores e diaconos devem se:r ca_sados. Convem que a~s~ 
seja, preferencialmente, todav1a nao deve s.e~ uma cond19ao 
"sine qua non" - sem a qual - para o exerc1c10 pastoral e/ou 
diaconal. 
Nao se sabe ao certo se os sete diaconos, inicial~en~e 
escolhidos eram ou foram casados, nem se notave1s 
diaconisas1tambem. Sabe-se, com alegria, que serviram muito 
barn, naturalmente, cheios do Espirito Santo. Diz-se que: 
"havia na lgreja de Constantinopla (pastor~ada por 
Cris6stomo), quarenta diaconisas". (Russel Champlin). 
No livro, 0 DIACONO BATISTA, de Robert E. Naylor, edi9ao 

Continua na Pag. 02 

CRUZADA EV ANGELISTICA 
ORAOOR 

L 0 CAL 

QUADRA OA ASSOCIACAIJ 
ATL~TICA 00 BANDEPE 
ESTRADA OE BEL£M 

!090 - CAMPO GRANDE 

Ev. LOCID PORTO . 

( CRISTO REDENTOR ) 
TEllA: "CONVERTEl-VOS, E VIVEI" 

DIVISA - "PORQUE NAo TENHD PRAZER NA MDRTE OE NINGUEM, DIZ D'SENHOR 
DEUS: CONVERTEl-VOS, POIS, E VIVEI." 

DIAS - 22 A 24 DE JULHD DE 1993 

HORA - 19h30,;, 

A Cruzada Evangelfstica Cristo Redentor, que 
aconteceu nos dias 22 a 24 de julho, pr6ximo passado, 
ultrapassou as expectativas dos bastistas do grande 
Recife. Agora, as lgrejas cuidam dos decididos para 
integra-los. Nossa gratidao ao Evangelista Lucio Porto 
e demais que apoiaram este evento. 

~ oNGRESSO OE MUTIRAO MISSIONARIO E C 
- EV ANGEllS"!10 - 

Experiencia inedita foi vivida pelas lgrejas da Associa9ao 
Belem Beberibe, que realizaram Mutirao Missionario. 
Dezenas e dezenas de jovens, adolescentes e muitos 
adultos sairam as ruas para, de casa em casa, 
realizarem um censo religioso, testemunharem de Cristo, 
e ensinarem a Biblia, atraves do Estudo Bfblico, baseado 
no Evangelho de Joao. 
Nestes pr6ximos dias forneceremos os resultados desse 
importantissimo trabalho. 
Alam desse registro, o Mutirao Missionario, foi decisivo 
para a Cruzada Evangelistica, pois os convites 
individuais muito serviram para contar presen9a na 
Quadra da A.A. BANDEPE. 
0 Congresso de Evangelismo, realizado nos dias 15 e 
17 de julho, coma primeiro evento deste genera 
realizado pela JEVAM, mostrou que poderemos repetir 
muitos outros e teremos grande assistencia, coma foi o 
acontecido na lgreja Batista da Encruzilhada. 
0 programa foi dos melhores e passamos a 
transcreve-lo para o conhecimento dos queridos irmaos 
leilores de "O Batista Pernambucano". 
15/07/93 - Quinta-feira -19h15m 
G rupos de interesse 
1. Pastor Milton Marinho (1a IB Boa Viagem) 
- Como Evangelizar a Familia 
2. Prof. Liz Pedrosa (IB Capunga) 
- Evangelizac;ao de Portadores de Deficiencia Auditiva 

Continua na pag. 05 
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Pr. Abraao Bfl~bosa d<l Silva 
secretarto Geral 

E com imensa alegria, que nos dirigi 
mos aos queridos irrnaos das lgrejas Ba 
tistas de Pernambuco, bem como a todos 
os leitores, para registrar o andamento do 
trabalho de Deus em nosso Estado, atraves 
das 290 igrejas filiadas a nossa Convencao. 
Sabemos que cada igreja vem cumprindo 
o seu papel na edificacao dos seus mem 
bros e congregados e na proclarnacao do 
Evangelho a todas as pessoas. 

Durante o mes. de julho, tivemos um 
grande nurnero de eventos que envolve 
ram os varies segmentos do trabalho Ba 
tista, tanto a nivel estadual, como nacional. 

0 mes foi iniciado com o IX Congres 
so dos Embaixadores do Rei, realizado no 
Centro Batista de Treinamento e Lazer (A 
campamento Silvania). Destacamos, ainda, 
as seguintes proqrarnacoes: 

1. Congresso de Evangelismo - 
Promovido pela JEVAM, na lgreja Batista 
da Encruzilhada, contou com uma boa co 
operacao, 

2. Mutirao Missionario - Foi rea 
lizado nos bairros da Associacao Belem 
Beberibe, como pr eparacao e divulqacao 
da Cruzada E vangelistica Cristo Redentor. 

0 BATISTA PERNAMBUCANO 

DA MESA no secRETAR\0 

0 Mutirao contou com a cooperacao de 
dezenas de pessoas, com um excelente 
aproveitamento. 

3. Cruzada Evangelistica - Foi 
realizada nos dias 22 a 24, na quadra do 
Bandepe. Foi uma excelente proqrarnacao, 
com a quadra recebendo um publico gran 
dioso, todas as noites. Tivemos dezenas de 
decisoes e as lgrejas da Associacao pro 
motora do evento ja estao trabalhando na 
inteqracao dos decididos. 

4. Simposio da UFMB - PE - 
Aconteceu no Coleqio Americano Batista, 
nos dias 16 e 17 de julho. Com uma boa 
cooperacao, diversos assuntos foram 
abordados, visando o aperfeicoarnento da 
lideranca do trabalho feminino em Per 
nambuco. 

5. Projeto Missionario - Foi exe 
cutado em Fazenda Nova, por um grupo 
de jovens, com a presence de Seminaristas 
e Secistas, sob a coordenacao da JEVAM, 
com excelentes resultados. 

6. Congresso Despertar 93 - 
Realizado em Brasilia. nos dias 20 a 24, 
contou com a representacao da Juventude 
Batista de Pernambuco, que se fez pre 
sente com uma bonita caravana, cornan 
dada pelo Pastor Marcos Valerio de Souza, 
presidente da JU BAP E. 

7. Clarinada a EBD - Foi realizada 
no dia 31, a noite, na lgreja Batista da Ca 
punga. Tivemos uma presence abaixo do 
esperado inicialmente. Choveu durante 
quase 20 horas no Recife, antes da hora da 
Clarinada, o que dificultou a presence de 
muitas pessoas. Lembramos aos irrnaos 

01..\CONOS E/OU DIACONISAS Continua<;:ao 

da CPB - 1956 - lemos: Cap. IX, 0 LAR DO DIACONO, paq. 
147: "Fazla ja rnals de vinte anos que Filipe fora separado pela 
igreja de Jerusalem, para ser um dos sete. No primeiro relato 
que deles encontramos, dificilmente podernos , afirmar que 
f6ssem ja chefes de familia. Aparecem tao esplendldarnente 
sos, como gigantes, no service do Senhor e de sua lgreja". 
0 livro acirna citado foi reeditado em 1982, com o titulo: 0 
DIACONO NA BiBLIA, reqistrando a mesma redacao referida, 
no capitulo 9 - 0 LAA DO DIACONO, pag. 153. 
Face ao exposto, entendo tarnbem que, candidatos ao exercicio 
diaconal, sugeridos pelo Corpo Diaconal e/ou escolhidos pela 
assernblela da igreja, podem ser solteiros. As qualifica9()es 
Biblicas para esse oficio, estendem-se tarnbem, ao Bispo - 
Pastor - aos Dlaconos e demais trrnaos que perrnanecarn lleis a 
Jesus Cristo e as Suas Doutrinas. 
Para o escolhido e sempre uma surpresa. Ha cerca de 30 anos 
quando fui escolhido par uma igreja batista para o exercicio 
diaconal, encontrava-me alnda solteiro. Procurei meu Pastor 
expondo-lhe raz6es pelas quals nao desejava ser consagrado. 
Recebi orlentacao e lernbranca de que a lgreja estava 
depositando grande confian9a em mim e que meditasse, pois 
era a vontade de Deus. Fiquei quieto ... 
Hoje, com alegria, sinto-me recompensado em fazer alguma 
coisa na area pertinente na Causa do Mestre e conh~cer 
inumeros colegas, humildes, exemplares, dedicados, sohdanos 
e amigos de verdade. 
Permitam-me transcrever um notavel pensamento de un:i 
sacerdote cat61ico: "Somente irmaos nao basta ser. Melhor e 
serem amigos". (Pe. J. Guerra). 
Concluo esta singela opiniao, com palavras 90 adm!rilvel 
interprete do Cristianismo, o solteirao, irrepreens1vel, Apostolo 
Paulo: "Nao que sejamos capazes, por nos, de pensar alguma 
coisa, coma de nos mesmos; mas a nossa capacidade vem de 
Deus". (llCor. 3.5). 

Jairo Barbosa Pessoa 
(I. 8. Capunga - Recife - PE) 

que nos dias 11 a 16 de outrubro, no Rio de 
Janeiro, sera realizdo o Congresso Brasi 
leiro da Escola Dominica!. 0 Pastor Manoel 
Marinho esta organizando uma caravana e 
as inscrii;:oes para o Congresso podem ser 
feitas na JUERPE, filial Recife. 

8. Congresso da Uniao Masculi 
na Misionaria - Aconteceu nos dias 29 de 
julho a 1 de agosto. Pernambuco esteve 
bem representado, com uma grande cara 
vana, envolvendo E mbaixadores do Rei, 
Rapazes (GAM) e Homens (Sociedade 
Masculina). 

No mes de agosto, queremos destacar 
o Dia do Adolescente Batista, o 1 e domin 
go do mes, e o Dia do Jovem Batista, o 3g 
domingo. A todos os jovens e adolescentes 
batistas de Pernambuco, a nossa palavra 
de reconhecimento pelo trabalho que 'exe 
cutam em suas igrejas e o nosso estfmulo 
para que continuem firmes na obra do Se 
nhor. Compete aos pastores e aos lfderes, 
ajudarem a esses dois grupos representati 
vos do nosso trabalho. 

Finalmente, amados irmaos, lembra 
mos que ja estamos bem pr6ximos da nos 
sa pr6xima Assembleia Convecional. Sera 
nos dias 29 a 31 de outubro, em Gara 
nhuns. Apelamos aos pastores e lfderes no 
sentido de que verifiquem a situai;:ao de 
suas igrejas em relai;:ao a cooperai;:ao de 
nominacional, especialmente quanto ao 
Plano Cooperativo. 0 relat6rio do ano 
convencional sera fechado no dia 31 de 
agosto. "E seja sobre nos a grai;:a do Se 
nhor nosso Deus". 

Pastor Abraao Barbosa da Silva 

PALMAS NOS CULTOS 
Uma coisa que infelizmente esta se lornando comum no 
meio evangelico e 0 cantico acompanhado de palmas. 
Alegam alguns que o fundamenlo dessa•pratica esta no 
Salmo 47.1. 
Em primeiro !ugar sabemos que ao ·Se interpretar um 
texto biblico devem ser considerados o seu contexto e as 
suas referencias e nao encara-lo isoladamente. 
Conforme JI Reis 11. 12 o aplauso mencionado no Sa Imo 
47.1 se refere a un9ao de um rei, no caso, Joas. 
Assim, literalmente o Salmo 47. 1 se refere a un9ao de 
um rei terreno e figurativamente a reverencia que 
devemos ao nosso Deus, Rei Excelso, uma vez que 
aplausos sao devidos a seres humanos. 
Em segundo lugar, nao encontramos no Novo 
Testamento qualquer referencia aos cristaos primitivos 
cultuando a Deus com palmas. E nao me venham corn <! 
argumento de que cantar acompanhado de palrnas e 
uma pratica moderna, pois se assim o fosse, por que os 
seus defensores invocariam uma passagem do Velho 
Testamento (Salmo 47.1)? 
Em terceiro lugar, e precise muito cuidado. com a 
evolu9ao dessa forma de cultuar, pois, hoje as palmas, 
amanhll um gingado no corpo e depois, o que podera 
vir? 
Alem disso. bater palmas e uma pratica muito utilizada 
nos cultos id61atras. E deve haver uma nitida diferenga 
entre a maneira de cultuarmos e a deles. 
Finalizando eu pergunto: em que as palmas ajudam no 
louvor ao nosso Deus? 
Se o crente nao sente alegria em louvar ao Senhor, pura 
e s1mplesmente, ele e que precisa rnudar e nao a forma 
de louvar. 
Assim, que cultuemos ao Se,!lhor "em espirito e em 
verdade", sem artificios ou influenc1as mundanas. 

Pr. Daniel A. Almeida 
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Na vida eris 
ta e no reino 

Pr. Ney de Deus, ha 
dois elementos interligados que se tornam 
fonte de estimulo a cada dia. Diante dos 
desafios que a caminhada nos apresenta, 
temos nosso animo renovado, em prinieiro 
lugar, pela conviccao da presence de Deus. 
Esta certeza nos traz torca e coragem para 
prosseguir. Um segundo elemento capaz de 
nos encorajar e a visao das vit6rias que 

I AGOSTO: MtS DA LJTERATURA I 

LIVRO 
Guarde este jm190 no cor_a~ao 

A FUNAI encamlnbou 
para o Mlnlsterlo da 
justlfa uma Portaria 
que Umtta a afi:lo das 
mlssiJes evangeUcas 
}unto aos indtos. Para 
tmpedlr que essa 
Portaria seja assinada 
pelo mlnlstro, muttas 
tgrejas estao envlando 
abatxo-assinados ao 
Mlnlsterlo dajustlfa 
( veja ao lado ), pols 
cabe a ele asslnar ou 
ni:lo as Portarias 
encamtnbadas pela 
FUNAI. 
Se sua tgreja deseja 
matores 
esclareclmentos, entre 
em contato com a 
junta de Missoes 
Nactonais. 

Questao 
Siga o exemplo da IB 

indigena 
da Transfiguraeao - RJ 

bmo. Sr. Mlnlstro Ille Est•lllo 
Ill• Justlf• 
Dr. Mauricio Corria 

Mlnlstro do Justi~<_J \stenos 
Esplanada dos in 
Blo'co T - Edlficlo Sede 
GAB do Minlstro 
4• andar F 
70064_900 

_ Brasilia - D 

N6s, membro11: da Igreja Balis/a da 
Transfiguraciio (Rf}, vimos mui 
respeitosamerue fX>T meio deste 
documeruo, solicitor encarecidamerue 
a V. Exa- que ruio assiTU! a Porlaria da 
FUNAI que dimensiona a atuayQo 
missiontlria em area indigena sem 
antes ouvir as partes interessada.s, pois 
a referida- portaria delega poderes a 
um antrop6logo pa•a afer·fr a vonlad8 
indigena quanto a permanincU> 
missiontiria em sua Orea e tambem 
veda a uti/izaffio de textos bfblicos em 
terra indigena, inviobilizando, assim, 
o tr-abalbo evangelia> entre esses 
grupos minorittirios, a/em de ferir os 
principios demoaaticos da 
Constitui.¢0 Brasileira e da 
Decla•Qfiio Universal do Direilos 
Humanos no que tange il Jiberdade de 
expressao. l um absurdo tenlar calar 
ou nOo deixar um individuo ouvir a 
respeito ti.a Bfblia, ndo importa su.a 
origem etn'ica. Cerlos de sua 
compreensao, subscreuemo-nos, 
Atenciosarnente, 

(nomes legfwis, nUmero da.s docwmenlas e 
assinoruros) 

JUNTA DE EVANGELIZA<;AO E MISSOES 

"Mas gra9a~ 
a Deus que 
nos da a 
vitoria per 
nosso Senhor 
Jesus Cristo." 
I Cor. 15.57 

Deus nos concede. 
E assim que a JEVAM tern encarado os 

imensos desafios que hci diante de si. A 
certeza da presenQa de Deus e as grandes 
vit6rias que ele nos tern proporcionado sao a 
razao de nossa esperanQa. E Deus tern feito 
de 1993 um ano de grandes avan<;:os no 
trabalho missionario em nosso Estado. 
Oesde o mes de Mar90, quando a Junta se 
sentiu em condi96es de retomar seu 
crescimento, 12 (doze) novos convenios 
foram firmados, alem de alguns casos de 
melhoria no sustento de obreiros ja 
conveniados e de alguns pedidos que 
deverao ser analizados neste mes de julho. 
Diversas solicita96es na area patrimonial 
tern sido igualmente atendidas. A Junta criou 
tambem um projeto de apoio a seminaristas, 
para ajudar a lgrejas que, sendo pr6ximas a 
cidade do Recife, estao sem nenhuma 
assistencia. Na area da evangeliza~o. a 
JEVAM tern apoiado mutir6es missionarios, 

Clinicas de Treinamento e Palestras, e estara 
realizando no pr6ximo mes de julho uma 
Trans-Missionciria em Fazenda Nova e um 
Congresso de Evangelismo, aberto a todas 
as lgrejas do Estado. 

Ha outras realizai;oes que nao 
precisamos mencionar e, naturafmente, 
muito mais a fazer. Sao, no entanto estas 
vit6rias e o sentimento vivo da presen9a de 
Deus, que reacendem nossa esperan9a de 
maiores triunfos na obra de Evangeliza9ao e 
Miss6es de Pernambuco. 

Contamos com as oraQ()es, o apoio e a 
participa9ao dos irmaos e colocamo-nos a 
disposi9ao das lgrejas Batistas do nosso 
Estado para ajudar o seu trabalho naquilo 
que for necessario dentro das nossas 
possibilidades. 

Pr. Ney Ladeia 
Secretario Geral da JEVAM 

DEMONSTRATIVO DAS IGREJAS E CONGREGA<;OES CONVENIADAS COM A JEV AM 

EFETIVO 22. IB Triunfo Edavaldo Mendon<;:a 03. IB Novo Horizonte Raimundo Alves 
23. CB Catende Vasti Siqueira 04. IB Tejucupapo Maria Betania 
24. IB Mem. Surubim ljelisson E.arros 05. IB Vale 3 Carneiros Elias Matias 
25. IB S. Vicente Ferrer Alanar Romii.o 06. I B Sanhar6 Valeriano Gon<;:alves 
26. IB. S. J. Belmonte Francisco Batista 

01. IB Aguas Belas 
02. CB Alagoinha 

Valdir Penaforte 
Miguel Ribeiro 

03. IB Araripina Marcos Limeira 
04. IB AmiZade B. Jardim Antonio Quirino 
05 IB Belem S. Francisco Alcides Novaes 
06 IB Belo Jardim Romildo Caldas 
07 IB Brejo M. Deus Georgina Correia 

Carlos Jose 
Mauricio Manoel 
Moacir Ferreira 
Fausto Silva 

27. IB. s. Jose Sirigi 
28. IB. S. J. do Egito 
2g. IB Bengalas 
30. IB Salgueiro 

02. IB Lagoa ltaenga Jose Ataide 

Obs: Estes sac OS 

obreiros que trabalham 
com a JEVAM: As lgrejas 
Batistas da Concordia, 
Capunga, COHAB Rio 
Doce, Imperial, Cid. Ev. 
Ortii.os e o irmii.o Ademir 
Candido, cooperam 
mensalmente para o 
sustento desses irmii.os. 

08. IB Bezerros 
09. CB Buique 
10. IB Born Conselho 
11 IB Cabrob6 
12. IB Flores 
13. CB ltaiba 
14. IB Lagedo 
15 CB Maraia! 
16. IB Machados 
17. IB Ouricuri 
18. IEB Pedra 
19. CB Ren. Po9ii.o 
20. IB Sertania 
21. IB Betania Extl 

Mauricio Bezerra 
Jose Ramos 
Sebastiii.o Correia 
Valerio Alonso 
Jose Cicero 
Argemiro Santana 
Jairo Alves 
Francisco Xavier 
Valdeci Manoel 
Aberlado Antonio 
Neilton Lima 
Dario Teod6sio 
Ismael Machado 
Edvaldo Campos 

INDEPENDENTES 
01. IB Raiz Antonio Quirino 
02. IB Monte de Deus EudesAlbuquerque 

31. CB Barra Guabiraba Evani Ferreira 
32. CB Fazenda Nova CiceroGon<;:alves 
33. IB lbimirim Alberto Freitas 
34. CB Cohab II Joii.o Maria 
35. IB S. B. Una Sandoilson Novaes 

JUBILADOS 
01. IB Cabrob6 Joii.o Camilo 
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o/oce 'Estuda na !Me{fwr Escola? 

Pr. Edvar Gimenes de Oliveira 
Dlretor do C.A.B. 

Quando a questao e decidir a escola 
onde um adolescente ou uma crianca 
evanqelica deve . estudar, dois 
elementos sao determinantes: a 
qualidade do ensino e os valores 
espirituais ministrados. 
A pessoa vai a uma escola 

pretendendo receber tntormacoes que a 
ajudem a compreender melhor a vida ~ 
a vive-la de forma construtiva e feliz. E 
nessa perspectiva que o professor 
facilita ao aluno a cornpreencao da 
linguagem, do corpo, da mente, do 
mundo onde habita, da sua relacao com 
este . mundo (animals, vegetais e 
minerais) e do seu Criador. Para 
alcancar seu objetivo, o professor utiliza 
e compartilha de forma sistematizada os 
conhecimentos por ele acumulados, 
seja no campo das clencias humanas, 
exatas ou biomedicas. 0 aluno passa 
entre vinte e vinte e cinco anos na 
escola, estudando Portuques, Ingles, 
Historta, Geografia, Biologia, Fisica, 
Qui mica, Maternatica, Hellqiao, 
Desenho, Filosofia, etc., acreditando 
que no final do percurso estara em 
melhores condrcoes de viver a vida que 

Deus lhe deu. A escola, para oferecer 
um ensino que atenda ao anseios dos 
seus clientes, procura organizar-se de 
forma simples e agil criando condlcoes 
ambientais (fisicas e emocionais) 
aqradaveis e seleciona profissionais que 
tenham dominio sabre o conteudo a ser 
repassado, e o transmits utilizando 
rnetodo e tecnologia adequados. 
Quando pensamos na utilidade dos 

conhecimentos adquiridos numa escola, 
nos deparamos com o problema dos 
valores espirituais. lsto porque um 
mesmo conhecimento acumulado pode 
ser utilizado para o bem ou para o mal. 
Par exemplo, podemos utilizar nosso 
conhecimentos em Direito, para 
defender um cliente, so porque nos 
paga melhor, em detrimento da 
verdade; podemos utilizar nossos 
conhecimentos em bioquimica para 
preparar produtos de guerra, toxlcos, e 
nao armas de combate as doencas; 
podemos utilizar nossos conhecimentos 
politicos para exclusive beneficio 
pessoal em detrimento do povo em 
geral; podemos utilizar nossos 
conhecimentos em economia para 
explorar os empobrecidos, ao lnves de 
ajuda-los. Com isto, queremos dizer que 
nao basta escolher uma escola bem 
organizada, corn born ambiente e bans 
profissionais. E precise saber quals sao 
os valores espirituais par ela 
defendidos. Nao nos referimos aos 
costumes adotados ou se a escola 
existe a service de grupos 
COnSOfVftdOf'O::. OU progt"OS-Sis\as, e muito 

menos se sua catequese proselitista 

favorece a grupos ortodoxos ou 
heterodoxos. Aeferimo-nos aos valores 
do Reino de Deus, bibllcamente 
fundamentados e visivelmente 
encarnados por Jesus Cristo, tais como o · 
amor, a jusnca, a verdade, a llberdade, a 
honestidade, a bondade. 
E por esta vlsao que o Americana 

Batista tern sobrevivido desde quando a 
escola publica era melhor e a rnaiorla 
das escolas particulares ou 
cursinhos, presentes a cada esquina, 
sequer sonhavam existir. E por esta 
visao que o Americana Batista tern 
superado suas proprias crises e 
permanecido em pe apesar das crises 
vividas pelo Brasil neste ultimo seculo. 
E par esta visao que no passado e no 
presente, homens e mulheres de 
destaque nas igrejas evanqehcas e na 
sociedade em geral sao profundamente 
grates pela torrnacao recebida no 
C.A.B. 
Voce esta convencido de que a sua 

escola e a melhor? Se nao, o seu lugar 
e no A mericano Batista! 

MATRICULE-SE NUM COLEGIO 
EVANGELICO 
Sao Ires as opcoes no Recife: 
Academia Crista (Boa Viagem) - 

Preco Media em Junho: Cr$ 
2.547.123,00 
Agnes (Gracas) - Preco Media em 

Junho: Cr$ 2.174.390,00 
Americano Batista (Boa Vista) - 

Preco Media em Junho: Cr$ 
2.300. 735,00 

COMPROMISSO COM 0 EVANGELHO 
Buscando o cultivo de valores compatfveis com os do Reino de Deus, 

o compromisso do Americana Batista oom o Evangelho se desenvolve 
afraves dos seguintes meios: 

1. 100% dos professores e auxiliares que atuam no pre-escolar e no 
1 °. grau menor sao evangelicos; 90% no 1 grau maier; e 50% no 2° grau 
(ha urn a carencia no meio evangelico de professores do 2° grau); 

2. devocionais diarias, ministradas pelos professores, no Pree 1° grau 
menor 

3. aulas semanais de ensino biblico em todos os graus; 
4. intervalos biblioos duas vezes por semana, com debates, videos e 

louver; 
5. encontro semanal de·oraiyao, com o Conselho Administrative na sala 

dadir~o; 
6. reuni6es semanais com funcionarios e professores em seus setores 

de trabalho; 
7. cultos semanais no 1°. grau menor, e mensais no 1°. grau maier e 

2°. grau; 
8. devocionais dentro de todas as reuni6es promovidas no colegio. 
DESTAQUE DO SEMESTRE NA CAPELANIA - Destacamos a 

preseniya dos Gide6es lnternacionais, fazend9 distribui\:8.o de Novas 
Testamentos; a preseniya do "Desafio Jovem do Recife", realizando L111a 
grande campanha anti-drogas e pregando o Evangelho, ea coordenaiyao 
da campanha "S.O.S. Seca". 

ADMINISTRAyAO PARTICIPATIVA - Valorizando a autonomia dos 
diversos curses, acompahhada de mecanismos que garantem a 
harmonia do todo, as decis6es tomadas no dia-a-dia refletem L111a 
posi\:8.o de equipe, onde a opiniao de cada pessoa e valorizada na busca 
de solu¢es que garantem a qualidade almejada. A participaiyao 
progressiva de todos vai aumentando, a medida em que o compromisso 
com os ideais de qualidade dominam a vontade de cada professor e 
funcionario. 

SINAIS DE CREDIBILIDADE - Apesar do arrocho salarial, desemprego 
e alto indice inflacionario, a evasao registrada neste semestre atingiu os 
seguintes percentuais: 

Pr&-escolar 1,3% 
1°. grau menor 0,6% 

1 o. grau maier 0,4% 
2°. grau 0,9% 
Os motives alegados foram: financeiros e mudaniya de cidade. 
*Em diversas turmas ha pessoas esperando vagas. 
* AJunos que sairam em 91 e 92, pela reestrutura9ao implantada na 

escola, comeiram a retornar. 
PROFISSIONAUZANTES - Digno de destaque foi o nLniero de alunos 

matriculados nos curses de Auxiliar de Enfermagem e lnstrumentador 
Cirurgioo, que funcionam no periodo noturno: 147 alunos. 0 Magisterio 
continua em pleno desenvolvimento. 

EVENTOS - 0 colegio realizou 17 
excurs6es de carater pedag6gico 
em museus, industria, praias, etc, 
com o objetivo de tornar pratico o 
ensino ministrado em sala de aula. 
Mereoo destaque a realizaiyao dos 
jogos internos, que foi uma grande 
festa, e o "culto da ressurreiiyao•. Excursao Pedag6gica. Aula de 

DESTAQUES: Biologia na Praia. 
* Espetaculo teatral "Jacare esp09onave do ceu" 
* Semana de oomemora96es do aniversario do CAB 
* Plebiscite simulado (palestrante: Prof. Glaucilia Perruci) 
* Ecologia - os alunos tiveram oportunidade de assistir aos filmes sabre 

o tema, da Colostro - Produ96es. 
* Dia do ex-aluno e reimplantaiyao da associaiyao de ex-alunos 
* Ill Semana da SaUde 
*Ill Encontro pedag6gico 
*I Semana de lnforma\:8.o Profissional 
* I Semana de Orientaiyao Sexual 
* Culto comemorativo referente 

ao Dia das Maes 
* Big-aluno Mc'Donalds 
PARQUE AOUATICO 

Reestruturaiyao em seu sistema 
organizacional, devera se constituir 
mrna oP\:8.o para o publico extemo, Uma das piscinas do C.A.B. 
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no 2 semestre, alel'I' de contlnuar servlndo aos nossos alunos em aulas 
de eduoai;ao ffsloa, banhos livres, e outras ativldades. 

CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA COBERTA - A utllizai;io deatas 
areas esportlvas, pelo publlco externo, e possfvel. Alem dlsso, o ooleglo 
tem colocado a disposlQB.o da oomunidade, suas salas de aula e 
audit6rios para reallzairao de eventos. Os lnteressados devem procurar a 
Supervisao de Serviyos Gerais da Escola. 

PLANO DE AQAO ADMINISTRATIVA-PEDAG6GICO - Centro de um 
programs de qualidade total que vem sendo implantado no Americano 
Batista desde 1992, esta pronto o anteprojeto do Plano de AQio 
Administrativo-pedag6gico para o trienio 93, 94 e 95, resultado de ampla 
consulta, que contlnuara a ser discutido e implantado formalmente no 
pr6ximo mes de agosto. - I 

INFOR~ATICA A SERVIQO DA 
EDUCAQAO (I) - Depois deter sido 
implantado o controle contabil, 
acadernico, financeiro, folha de 
pagamento (inclusive utillzando o 
sistema "on-line" com o Banco 
Econorruco), em agosto estara v· 1 la! d la,boratqrio de 
sendo dado mais um importante IQ1fo:hiaug:~f o c.~.Bla ed o unico.1.da 

. . _ cidade Que o e1ece au s e mforma tea passo com a intormatizacao da para todos os a unos. 
secretaria da escolaridade, estando programadas, em seguida, as etapas 
do controls patrimonial, da biblioteca, e a lrnplantacao do sistema de 
rede. 0 coleqlo acaba de receber do Banco Econ6mico um possante 
microcomputador e impressora, ampliando assim seus equipamentos 
para melhor atender seus dientes internos e externos. Esses controles 
reduziram a ZERO nossos problemas com cs alunos, seus pais, 
professeres e tunconanos no 1 semestre de 93. 

INFORMATICA A SERVl<;O DA EDUCA<;AO (II) - Foi avaliada come 
positiva a experiencla de oferecer aos alunos da 1 serie do 1 grau menor 
aos do 3 ano do segundo 9rau, aulas de informanca, num laborat6rio 
com aproximadamente vinte computadores, adquiridos em convenio com 
o "Pr6-Educar"/ Amago', de Brasilia. Sendo vanguardista nesta 
experienoa, este servlco deve ampliar em 94, sendo o Americana Batista 
a (mica escola da cidade a oferecer esse tipo de atividade a todos os 
seus alunos. 

INVESTIMENTO NA QUALIDADE - Alern de contar com a assesseria 
de protlssionais da Universidade Federal de Pernambuco, o Americana 

Batista patrocinou paroial ou 
integralmente a partlcipairao de 
seus profisslonais nos seguintes 
curses: 

• Seminario sobre Fiscallzairao 
do Exercfcio Profissional (COREN) 
* Palestra: 'Aoertos e Desaoertos 

da Biblioteconomia do Brasil' Vista pa~:lal ~ laborat6rl~de ~Flslca. 
Neste o emeslre ver ser (FUNDARJ) h\au11ura o o La orat6rio de utm a. 

* Curso Pratico de ldentifioa<;ao de Minerals (UFPE) 
• Curso de Orienta<;ao Vooacional (GAPE) 
• Curso de Oesenvolvimento Profissional para Reoepcionista/ 

Telefonista (Consultora) 
* Curso de Aperfeiyoamento para Professores de Informatica 

(AM AGO) 
* Treinamento para operar Computadores (CAB) 
* Palestra: Metodo da Descoberta; 0 Ensino lnterdisciplinar e o Erro 

Construtivo (CAB) - Participa<;ao: Professores do 1 Grau Menor e 
Magisterio 
• Semana da Saude (CAB) 
* Palestra sebre Avaliayao (UFB) 
• Curse: A Escola Moderna· e Celestin Freint. Contribuir;:So para um 

Ensino de Qualidade ea Democratizar;:ao da Escola (A.P.L) 
* Palestra: Programacrao Neurolingufstica (FUNDARJ) 
* Palestra: Sexualidade na Adolescencia (CONDEPE) 
*Curse Internacional de Recrear;:So (l.C.C.) 
*Curse: Gerenciamento da Qualidade (E.T.F.PE) 
• Encontro no CILD (DERE NORTE) 
• I Seminario de Atualiza9ao em Enfermagem (FAFIRE) 
• Curse de Programayao Visual 
• Reciclagem das Auxiliares de Disciplina (CAB) 
* Curso: Tecnica de Laborat6rio de Ciencia (CAB) 
COLEGIO VENCEDOR - Com uma participayao brilhante na COPA 

DEDE, o Americana Batista conquistou 6 medalhas de Ouro e 4 de Prata. 
Foi tambSm campeao de Futebol de Salao do Circuito Salesiano que 
contou com a participaQ!o dos maiores e melhores Colegios da Cidade. 

CAMPANHA S.O.S. SECA 
Sensibilizado pelo estado de miseria 
em que se encontra a regiao 
nordestina, o Colegio Americana 
Batista, atraves de todos as seus 
segmentos e ajudado por algumas 
empresas, promoveu uma campanha 
S.O.S. Seca para atender a cidade de 
lbirajuba a 177 Km do Recife. 

alimentos, remedios e roupas, a!em de 
literaturas biblicas para cerca de 200 
pessoas que se mostraram sedentas 
pela Palavra de Deus. Os irmaos da 
lndustria Cativa, ajudaram cedendo 
transporte para os alimentos. 

alegria que envolveu as familias 
atendidas com a ajuda promovida pelo 
Colegio Americana Batista. Alegria 
tambem da equipe, par ter tido o 
privilegio de ser mensageira de alegria 
para aquelas pessoas carentes. "Esta 
foi a maior experiencia da minha vida", 
declarou Anna Paula, aluna integrante 
da equipe. 

A distribuic;ao a esta cidade foi feita no 
dia 3 de julho corrente por uma equipe 
composta pelo pastor comunitario do 
colegio, alunos e funcionarios, dentre 
estes duas enfermeiras, que 
atenderam a cerca de 100 familias 
carentes da Vila Mutirao, com 

No local da distribui9ao estavam 
presentes alem das familias 
beneficiadas, funcionaria do posto de 
saude, o prefeito Sr. Pedro Evangelista 
e esposa e outros integrantes da 
comunidade de lbirajuba. A equipe que 
atendeu aquelas familias carentes 
testemunhou da miseria em que vivem 
as pessoas daquela cidade e da 

I MUTIRAO MISSIONARIO e CONGRESSO OE EVANGELISMO - Continua~iio I 
3. Pastor Luiz Carlos (18 Zumbi) 
- Evangeliza9ao de Portadores de Oeficiencia Fisica 
Sermao Oficial - 20h 
Pastor Ney Ladeia (Sec. Geralda JEVAM) 
- Oesafios da Evangeliza<;ao de Pernambuco 
16/07/93 - Sexta-feira - 19h15m 
Grupos de lnteresse 
1. Pastor Levir Perea Merlo (18 Monte Horebe - Manaus) 
- Plantac;ao de lgrejas 
2. Pastor Marcos Estelin (18 Betel - Jaboatao) 
- Evangelizac;ao atraves do Mutirao Missionario 
3. Pastor Jairo Ribeiro (1 a I B Areias) 
- Evangelizac;ao de Massas 
Sermao - 20h 
Pastor Jose Almeida Guimaraes (IB Capunga) 
- Realidade Denominacional 
17/07/93 - sabado -16h 
Debate - Pastor Abraao Barbosa da Silva (Sec. Geral 
Conselho) 

110s que com lagrimas semeiam, com 
jubilo ceifarao11• 

Pr. Ribamar Santos 

- A responsabilidade da lgreja na Evangelizac;ao 
Lanche - 17h20m 
Grupos de lnteresse - 19h 
1. Pastor Nilson Santos (18 Vila COHAB - Rio Dace) 
- Crescimento da lgreja atraves da Evangelizac;ao 
2. Prof Dayse Santos Correia (Sec. Ex. UFM BPE) 
- A mulher e a Evangelizac;ao 
3. Prof I racy Araujo Leite (Reitoria do SEC) 
- 0 vocacionado e seu compromisso na Evangelizac;ao 
Sermao - 20h 
Pastor Miqueias da Paz Barreto (IB Concordia) 
- A Evangeliza<;ao no Trabalho Missionario 
Resta-nos agradecer a Deus por nos sustentar com suas 
firmes maos, mas tambem reconhecer o esforc;o das 
lgrejas da Associac;ao Belem Beberibe que se 
empenharam muito na realizac;ao no Mutirao Missionario, 
bem como da JEVAM que nao mediu esfor~s para que o 
Congresso de Evangelismo se tornasse benc;ao para os 
seus participantes. Nossa profunda gratidao tambem aos 
preletores do congresso. 
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VOZ DAS ASSOCIACOES 
ALTO DO PAJEO 

IGREJA BATISTA EM SAO JOSE DO EGITO 

Grandioso culto foi realizado no dia 24 de abril, por ocasiao da 
posse do Pr. Mauricio Manoel. Foi realizada uma serie de 
conterencias na lgreja, e um culto ao ar livre, com distribuiyao de 
3.000 literaturas. Tivemos como orador o Pr. lvanildo Batista. 

BELEM - BEBERIBE 
ALTO DO SOL NASCENTE 

Alto do Sol Nascente e um novo bairro que fica entre Aguas 
Compridas e Santa Casa, na Cidade de Olinda. 

Em 1990 D. Antonieta Cardoso, um a aluna da Casada Amizade 
e membro da. lgreja Batista do Feitosa, mudou-se para aquele 
bairro distante. Sendo uma pessoa carente e vulva os diaconos da 
lgreja foram visita-la e a Casa da Amizade dando ajuda. 

Nas idas e vindas descobriu-se que no bairro nao havia igreja 
batista e Deus colocou o desejo no coracao dos crentes de 
evangelizar aquele povo necessitado. 

Em novembro de 1992 a equipe da Casada Amizade comecou 
a vlsltar de casa em casa evangelizando e reunindo criancas e 
adultos em baixo de um pe de jaca para cultuar a Deus. 

Com a vinda do missionano Jeremiah Evermon ao Recife foi 
posslvel comprar um terreno na parte mais alta do bairro, em frente 
a caixa d'aqua e continuar o trabalho de testemunho cristao. 

Hoje (maio de 1993) [a se contam dez decididos, uma 
conqreqacao de 30 a 40 pessoas semanalmente. Foi construido 
um galpao para abrigar o povo, duas secistas e um seminarista 
vao aos domingos para visitacao, EBO e cultos. 

Esperamos organizar muito em breve uma grande igreja para a 
gl6ria e honra de Deus. 

Venha visitar e conhecer o Alto do Sol Nascente. 
Yclea Cervino 

CENTRAL I 
10 IGREJA BATISTA DE MUSTARDINHA 

"42 Anos Servindo ao Senhor" 
Louvamos a Deus pela sua multiforme gra~a. nos alegramos pela Sua 
eterna presence em nos. A 1 a lgreja Batista de Mustardinha comemorou o 
seu quadraqesirno segundo aniversaric. Glorias e honras sejam dadas ao 
S;:inhor, quando ha 42 anos atras, irrnaos fundadores desta igreja, dos 
quais ja estao com o Senhor alguns deles, olhararn para o future, somaram 
esforcos para que o evangelho continuasse a ser propagado nesta 
comunidade. 
Somes gratos a Deus .pela vida o Pastor ernerito desta i9reja Jose Manoel 
de Oliveira c. sua esposa, Severina Farias, os quais dedicararn suas vidas 
ao servico do Mestre. 
Foram muitas as lutas, hoje certamente nao podemos dizer que as lutas 
cessaram, mas cremos no Deus da vitoria, que nos impulsiona a olharmos 
para a frente convictos de que " ... aquele que em vos comei;:ou a boa obra 
a aperteicoara ate o dia de Cristo Jesus" (Filipenses 1.6). 
Hoje cantamos, proclamamos a Palavra do etemo Deus, pois " ... ate aqui 
nos ajudou o Senhor." (I Samuel 7.12). A igreja promoveu conterencias 
com a presenya do pastor Ney L.adeia, pregando nos dias 21 e 22, e o 
Pastor Jiltom Moraes, no dia 23 de maio, quando no enoerramento 
realizamos batismos. Contamos com a presence dos cantores evanqelicos: 
Lita e Jaaziel Oliveira, e tarnbern contamos com os conjuntos 
Transtormacao e jovens da igreja dos Remedios. 
A Deus sejam dadas toda honra e louvor, ho]e e para 
sempre. Amem! 

Pr. Jose Inacio S. Filho 

Batizando Margarida Xavier Batizando Jamily Freitas 

OLIN DENSE 
I. B. GUADALUPE 

A l.B. Guadalupe recentemente realizou um 
mutrao contando com a cooperacao de 
adolescentes, jovens e adultos, para dar 
prosseguimento a construcao do seu 
magestoso templo. Alern dos membros da ~"'!Bi...._g;;;;;;: _ _....._._ 
igreja, na construcao da laje de cobertura, 
cooperam membros das lgrejas:1a de .. .,. 
Maranguape, Vila COHAB Ouro Preto, 2a de lliil· i'iliili 
Olinda, destacando-se a presenca dos Pastores 
.Joao da Cruz e Gilvan Dias. Este rnunrao e 
promovido pela Associacao Olindense. 

REFORMA DO TEMPLO 
A lgreja Batista Vila 

COHAB Ouro Preto, 
continua a obra de 
construcao iniciada pelo 
Ex-Pastor Daniel Barbosa. 
0 Pastor Aquiles M. 

Laune tern recebido 
total apoio dos 
membros da igreja e de 
sua diretoria no que se 
refere a incrernentacao 
da obra, 

A Comissao de Patrim6nio sob 
a liderani;:a do diacono Ridoaldo, 
nao tern medido esfori;:os e trabalha 

· incansavelmente 
gerindo os meios 
para que a obra nao 
sofra problem a de 
descontinuidade. 

ve-se aqui um grupo 
de jovens empenhados 
no mutirao para 

, • . colocai;:ao de laje das 
'-- -- futuras salas de 

'.:ducai;:ao Religiosa. 
temos alcanyado 

sempre os alvos para construi;:ao 
sem obstruir miss6es e a outros 
compromissos da igreja. 

METROPOLITANA 
IGREJA BATISTA IMPERIAL 
Abrindo Novos Trabalhos 

No dia 10 de maio a lgreja Batista Imperial, comemorou um anode 
existenda de um ponto de pregayao no bairro de Cajueiro Seco - 
Jaboatao dos Guararapes. 
Todos os domingos os irmaos tern realizado trabalhos 
evangellsticos e acreditam que em breve estarao inidando mais µ;;; Qr~~~ .. d':'b~u~~strp~~~d~~ r: ~~~~rpf~t1~.f'f~ii';nd'~ci:dp°art~ 
do telhado. 
O trabalho tern progredido com convers6es e o Sem. Rafael 
Fonseca junto com a irma Maria do Socorro tern estado na 
lideran9a das atividades que envolvem: o Coral da lgreJa, 
Juventude, os adolescentes e .demais irmaos da lgreja Batista 
Imperial. 

BREVE HISTORICO DA IGREJA BATISTA DE PONTE DOS 
CARVALHOS 

A lgreja Evangelica Batista de 
Ponte dos Carvalhos foi 
organizada no dia 13 de Julho de 
1913, com 21 membros. 

Durante 80 anos, oito pastores a 
tern dirigido: Pastor Pedro Fabio, 
Pastor Joao Jose Alves, Pastor 
Jonathas Braga, Pastor Daniel 
Araujo de Almeida, Pastor Jose 
Cariolando de Oliveira, Carlos 
Alberto Gomes, Pastor Manuel 
Jose Correia, e final mente ser 
atual Pastor recem-empossado, 
Amaro Gomes da Rocha. 

Tres lgreias se originaram desta -..: 
lgreja: 1 a lgreja Batista em Boa Viagem, lgreja Batista de 
Muribeca, e a lgreja Batista de Ponte dos Carvalhos (2). 

Hoje a lgreja Evangelica Batista de Ponte dos Carvalhos tern 202 
membros. 

Lxncoln Araujo 
Rua da Aurora, 295 - 5~ Andar - Sala 512 
Edf. Sio Crist6viio - Boa Vista - PE 
CE>: 50.050-901 - Fonc: (081) 222.3583 

Advogado~~ 
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QUARENTA ANOS DE PASTORADO DO PASTOR CONRADO PAULINO DE SOUZA 
NA IGREJA BATISTA DO FEITOSA 

Tendo completado 53 anos de 
pastorado, o Pastor Conrado 
Paulino de Souza e, antes de outra 
coisa, um homem de oracao. Como 
os exemplos biblicos de her6is da le, 
busca a Deus de joelhos, fazendo os 
pedidos e agradecimentos do seu 
rebanho. 

A melhor descricao do Pastor 
Conrado e "homern de fe e acao", 
personificando o texto biblico onde 
ensina que a fe sem obras e m~rta e 
as obras por si so, sao vas, E ele 
pessoa que afirma categoricamente 
em meio as turbulencias que surgem: 

Pastor Conrado Paulino de Souza "tudo vai dar oerto"; e aquele que em 
vez de mandar fazer vai e executa. Suas atividades pastorais incluem 
visitas a enfermos e idosos, em casa e nos hospitais, cultos nos lares, 
evangelismo pessoal entre colegas de trabalho (ambiente medico) e 
pacientes. E profundo conhecedor e arduo praticante das Escrituras. 

Embasadas na Palavra, suas mensagens sao profundas e nutrem 
o rebanho, mas sao ,Simples o suficiente para que aim as se convertam 
a cada culto, espelhando o maior desejo do seu coracao, conforme ele 
mesmo afirma sequidas vezes: "ganhar almas para Cristo". 

Recita trechos e referencias com naturalidade que denuncia 
intimidade oom a Preciosa Semente que lanca sem se cansar. 

Entusiasta por completo, e irnplacavel nos afazeres: nas series de 
conterencias, nas pregac;6es;, nas mais diversas atividades sociais 
(especialmente em Rio Doce com Visao Mundial e LBA), no anunciar 
o Evangelho em toda parte, no convidar visitantes, e no construir novas 
igrejas, incitando todos os que fazem a igreja a participar de todos os 
trabalhos. 

0 Pastor Conrado nasceu em Santo Antonio de Jesus, Bahia, filho 
de Thorne Paulino de Souza e Maria Marcolina de Souza. Foi o 
primeiro de sua famflia que se converteu a Cristo atraves da pregac;ao 
do Pr. Augusto Belo que era fisicamente oego e lia a Biblia em Braille. 
A principio, a famflia fez oposicao, mas em 1936, ele veio a Recife 

- 

RESUMO HISTORICO 00 TRABALHO EVANGELICO BATISTA 
REALIZADO PELO PASTOR MARCIONILO CARVALHO NA 

CIOADE DE SALGUEIRO • PERNAMBUCO. 

0 Pastor Marcionilo Carvalho tor um rnissionario evangelista, vindo 
ja de outros campos de trabalho: Sousa, Cam~ina Grande e 
Cajazeiras, na Paraiba, e em outras cidades de emambuco e do 
Ceara. Lugares once sempre realizou trabalho de implantacao de 
congregagoes e de 1gre1as. 

No ano de 1937, o Pastor Marctonilo e sua farnilia chegararn a 
cidade de Salgueiro. egresses de Cajazeiras-PB. 

Na cidade de Salgueiro, o Frei Damiao tinha forte influenc1a e o 
clero dominava o povo da cidade. 

0 Pastor Marcionilo continuou em Salgueiro ate o final do ano de 
1939, de onde saiu para a cidade de Juazsro Clo Norte - CE. 

. Voltou a cidade de Salgueiro no ano de 1944 ate 1945. quando 
veto a falecer. Nesses dois ultimos anos de sua vida deu continuidade 
ao .seu . trabalho de evangelismo; semr.re rncansavel e _sem 
negl8enciar um so instante, mesmo com mu1 as lutas e persegui9oes. 

Pastor Marcionilo e sua familia soi1.,,ram muitas persegui96es 
em to_das f!s c1dades por onde passaram. Porem, em toaas as 
~1tuey.9oes d1fice1s tinham sempre a alegria da vit6na e o conforto do 
spinto. Santo em saber ~e estavam salvando alrnas para Cristo e 

expandindo o Seu Evangel o. 
. 0 Pastor Marcionilo nasceu em 04 de abrii de 1900 na cidade 

J"cJao Pessoa - Paraiba, e faleceu no dra 06 de_ janeiro 'de 1945, na 
c1 ade de Salgueiro - Pemambuoo. Derxou v1uva a Da. Regina 
Carvalho co.m. sate frlhos: DJalrna, Hugo, Edesio. Hermes, Neverita, 
Edson e Rur, flcando o rnais velho com 12 anos e o filho ca9ula corn 

I 
10 meses. 

0 Pastor fylarcionilo Ffiastoreou 1gre1as nas seguintes cidades: 
Sousa • PB. CaJate1ras - B. Salgueiro - PE Juazeiro do Norte - C1;: 
Serra Talhada - PE, Santa Maria - PE e Carreira de Pedra - PE. 
dava a.ssistenc~ espiritual mensal as seguintes conwega96~s. 
Cabrobo, Bod9coS ~ernnhii Petrolina, Flores ta. Belmonte. arra, Sao 
Francisco, Exu e 1Uo dos unes. 

Regina de Oliveira Carvalho 
' Esposa 

0 MARMORISTA 
JESSE EDMILSON DA SILVA 

MARMORES • GRANITOS • LAMBRIS • PISOS - SOLEIRAS 
PEITORAIS - BANCADAS (BANHEIROS E COZINHAS) 

ESCADAS-TUMULOS·ETC 
Rua Sarao de Ladario, 274 - Barro· Fone: 455. 2542 Recife - PE 

para estudar teologia, ooncluindo seus estudos no Seminario Teol6gioo 
do Nordeste Brasileiro, hoje Seminario Presbiteriano do Norte. Foi 
consagrado ao ministerio da Palavra no dia 30 de novembro de 1 g39, 
assumindo o Pastorado da lgreja Batista em Nova lpiranga desde 
aquela data, ate 29 de setembro de 1953, quando assumiu o pastorado 
da lgreja Batista do Feitosa. Gerta ocasiao, um irmao da l9rejR d& 
Nova lpiranga adoeceu e foi um sacrificio leva-lo :0.0 ~6.:lico. Fazendo 
um a visita na casa desse irmao, aplicou uma injec;ao pela primeira vez; 
o homem sarou. Depois disto, aumentou o desejo que tinha desde 
infancia de estudar a medicina, ooncluindo a Faculdade de Medicina 
em 1951, no Recife. La conheoell Zery Brito Gomes, sua companheira 
incansavel ate hoje, com quern se casou em 22 de janeiro de 1954. 
Enquanto estudante e seminarista;, trabalhou nas igrejas de Amaraji, 
Primavera, Goianinha (hoje ltaquitinga) e Sapucaia (hoje Jardim 
Beberibe). Pastor oom v1sao evangelfstica, tern anunciado_ a 
Mensa9em Regeneradora oom impeto, incansavelmente, alem do que, 
envolve a quantos pode no mesmo mister, trabalho este que resultou 
em varias filhas da lgreja Batista do Feitosa, congregac;Qes ,que hoje 
sao igrejas independentes, tendo seus pr6prios terrlplos, pastores e 
estatutos, alem de outras 3. congrega96es: Santa Terezinha, !Iha de 
Joaneiro e Alto do Sol Nascente. As igrejas que nasceram durante sua 
gestao sao: Aguas Compridas, Tamandua, Amizade, Rio Doce, 
Curado, Maranguape I, sendo que a de Tamandua ja tern 5 filhas. 

0 pastor Conrado e um homem de Deus que, ouvindo a voz do 
Senhor, converteu-se e, depois, ouvindo o chamado para o ministerio, 
atendeu, preparou-se estudando no seminario e se dispos a ser o 
porta-voz de Deus, atraves do qua!, se converteram sua famflia, seu 
rebanho e muitas almas sem conta, a quern se dirigiu direta e 
indiretamente. 

Seu mais recente ministerio e a divulgac;ao do Evangelho atraves 
do program a radiofonico dorninical, "Esperan9a que Renova", fundado 
em novembro de 1 g90, por ele pr6prio e Dra. Zery. 

Que seja estimado aquele que orientou sua vida pelo trecho do 
Ap6stolo Paulo a Timoteo: "Procura apresentar-te a Deus aprovado 
coma obreiro que nao tern de que se envergonhar e maneja bem a 
Palavra da Verdade"; e enaltecido aquele que combateu o born 
com bate, nao acabou sua exemplar carreira e continua guardando a le. 

?j 
--~~---------------- 

GRANDE SERVO DE DEUS 

Pastor Dr. Antonio Marques Lisboa Dorta, ja nao esta mais entre nos, agora, anda 
com o seu Mestre e Senhor que o convocou para a morada dos Seus santos. 

BREVES DADOS BIOGRAFICOS 

Nascimento: 05 de Janeiro de 1909 em Porto Calvo, Alagoas 
Recebeu o grau de Bacharel pelo Seminario Teologico Batista do Norte do Brasil em 

1933. 
Foi consagrado ao santo m inisterio em 18 de outubro de 1934 
Pastoreou as seguintes lgrejas: 
1. lgreja Batista Betel, Maceio · AL; 2. lgreja Batista L1moerro, Limoeiro · PE; 3. 

lgreja Batista da Estancia, Rede · PE; 4. 2 lgreja Batista da Torre, Recife · PE; 5. 
lgreja Batista da Vrtoria, Recite - PE; 6. 1 lgreja Batista de Sao Louren90 da Mata; 7. 
lgreja Batista do Zumbi; 8. lgreja Batista de Casa Forte; 9. lgreja Batista da Varzea; 10. 
1 lgreja Evangelica Batista da Torre, por 47 anos; 11. lgreja Balista de Tatuamunha - 
AL: 12. lgreja Batista de Porto de Pedras - AL 

Alem destas. organ1zou 13 novas igrejas, pastoreando-as ate que as fXJdesse 
entregar a um obreiro local: 

1. Maria Farinha; 2. 2a Camarag1be; 3. 2a Sao Louren90; 4. Central de Carprna; 5. 
Piedade; 6. Candeias; 7. 2 de Casa Forte; 8. Engen ho do Meio; 9. Caxanga; 1 O. Tiu ma; 
11. Paratibe; 12. Varzea; 13. Nova S1ao, Maceio. AL. 

Foi professor de Portugues e Latim no colegio Amencano Batista, por muitos anos. 
A esta entidade serviu em sua Junta, sendo presidente da mesma. 

Foi professor do Seminario Teologico Batista do Norte do Brasil, nas areas biblicas 
e eclesiasticas por mais de 20 anos. 

Ensinou par 36 anos no Seminario de Educadoras Cristas (de 1948 a t 984) tendo 
lecionado Missoes, Religioes Comparadas, Velho Testamento, Portugues-Literatura, 
Historia dos Batistas e Administracao Eclesiastica. 

Baluarte do Hospital Evangeli~o de Pernambuco em todos os mementos. Lutou 
como seu membro fundador estando presente em todas as horas. sempre acreditando 
nele. 

De suaJunta Administrativa, loi membro e presidente. 
ldeal1Zador e Fundador do Lar Batista para Anciaos. Era seu Mentor e Orientador 

Espirrtual. Esta entidade foi a concretiza9ao de um sonho acalentado em seu cora9ao 
por mu1tos anos, mteressado, como era, pelo amparo ao idoso. 

Envolveu-se com todo o lrabalho batista nesta regiao e a nivel nacional, 
dedicando-se integralmente ao trabalho do Reino. Nao podemos catalogar toda a sua 
intluencia indireta e atua9ao direta nas igrejas e entidades que mencionamos e em 
outras que nao podemos crtar aqui. 

Foi casado em primeiras nupcias com Ona. Cleusa Pontes Dorta e em segunda 
nupcias com Ona. Mana Jose Pereira Dorta. 

Deixou quatro (4) filhos atuantes no Reino: Ora. Cleide Dorta Benjamim casada com 
o Oiacono Professor Efraim Pirto Benjamim; Ora. Nedir Dorta Santiago Pereira; Dr. 
Jason Julio Pontes Dorta; Ora. Evia Pontes Dorta. 

Deixou quinze (15) netos. Os Pastores Marcos Adoniram Lemos Monteiro e 
Melquisedeck Barbosa Santos sao casados com duas de suas netas. Deixou cinco (5) 
bisnetos. 
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0 BATISTA PERNAMBUCANO AGOST0/ 93 

JUNTA DE JUVENTUDE DA CONVEN<;AO 
BATISTA DE PERNAMBUCO 

A JUBAPE esta gradativamente cumprindo o seu papel de atender as 
necessidades da juventude batista de PE. Com responsabilidade e 
espiritualidade corneca a apresentar atividades que proporcionam a 
integra9ao e o crescimento da juventude. 
Ap6s o ernbaraco causado na ultlma convencao batista pernambucana, 
realizado o ano passado em Olinda, quando a JUBAPE nao apresentou o 
relat6rio financeiro e o relat6rio de atividades nao satisfez a convencao, foi 
criada uma l cornissao especial para analisar e apresentar um parecer 
quanta a estas quest6es. Na ultima reunlao do conselho a "COMISSAO 
ESPECIAL", apresentou um parecer declarando que a atual junta de 
juventude nada tern haver com as questoes passadas, e ate apresentou 
uma palavra de reconhecimento pela forma responsavel e espiritual com 
que a JUBAPE vem demonstrando atualmente. 
A JUBAPE tarnbern tern se preocupado com a questao misstonajta do 
nosso estado, e par isso estara na direcao do MUTIRAO MISSIONARIO - 
promovido pela Assoclacao Belern-Bebertbe, com vistas a Cruzada 
Evangelistica Cristo Redentor. A JUBAPE espera a partoipacao de pelo menos 
100 pessoas, durante as dias 11 a 18 de julho. 
Tarnbern esta se formando a caravana que lra representar Pernambuco no 
DESPERTAR 93 que sera realizado em Brasilia. Com saida prevista para o 
dia 16 de julho. 0 Congresso sera de 20 a 24 de julho. 
De 06 a 08 de agosto, serao realizadas CONFERENCIAS DOUTRINARIAS 
SIMUL TANEAS, em 06 Assoclacoes do nosso estado, esperando auxiliar a 
juventude quanta aos perigos das falsas ideologias que estao sendo 
pregadas em nosso meio batista, para proporcionar uma maior base biblica 
quanta as doutrinas batistas. 
Estara promovendo ainda no mes de agosto, TREINAMENTO PARA 
LIDERES DE JUVENTUDE, nos dias 27, 28 e 29. Este treinamento sera 
realizado no CBTL, e a JUBAPE espera um grande apoio dos pastores, no 
incentive aos jovens de suas igrejas. 
Na area de lazer, a JUBAPE estara promovendo uma grande gincana 
esportiva envolvendo varias modalidades, coma: futebol de campo e salao, 
voley, basquete, atletismo e natacao, 
As atividades todas serao realizadas no C.A.B., que vem apoiando a 
JUBAPE. 
Na certeza que toda juventude, lideres e pastores estarao orando e 
apoiando a JUBAPE, tlca a conviccao " ... Se Deus e par nos, quern sera 
contra nos?" Rom. 8:31. 

Pr. Marcos Valerio Cristovao de Souza - Presidente 

SISTEMA DE COMUNICA<;AO BATISTA 
DE PERNAMBUCO 

A Midia continua poderosa. E em 
momentos como este que devemos 
dar as macs para fazermos muito 
mais em prol da evanqelizacao. 
Q apoio, por exemplo, dado pelos 
Orqaos de Cornunlcacao da 
Convencao, a Associacao 
Belern-Beberjbe que realizara a 
Cruzada Evangelfstica, demonstra 

, que a Mfdia atraves de Voz Batista 
de Pernambuco e de "O Batista 
Pernambucano", cumpriu a tarefa 
de formar e informar aos ouvinte e 
leitores, dos grandes 
acontecimentos durante 0 mes de 
julho/93. 
A Midia, desperta, chama a 
atencao, nutre o ouvinte e leitor de 
esperanca, Habllita, fazendo com 
que as rnassas humanas se 
desloquem dos seus lares para os 
eventos que se prop6s anunciar. 
E sabido tarnoem que alern da 
Cruzada, a Midia convocou 
adolescentes, jovens e adultos para 
a realizacao do Mutirao Missionario 
e Congresso de Evangelismo, 
haviclos com muito sucesso. 
Hoje, programas radiofonicos e 
jornal, sao muito caros. O 

DESPERTAR 93 
20 a 24 de Julho 
BRASILIA - DF 

• 10.000 Jovens 
• Preletores Naclonals e tntemactcnats 

• 40 Grupos Musicals e Cantores 
• 13 Horas Dillrias de Programai;ao 

TEMA 
JOVEM 
MISSAO& 
MISSOES 

Todos objetivos foram alcancados. 
Parabens Juventude Batista Brasileira. 

Public~ao do Sistema de 
Comunic~ao Batista de Pemambuco 

CONSELHO 
Secretilrio Geral 

Pr. Abraao Barbosa 
Sistema de Comunica~ao 

Pr. Livingstone Cunha 
Expedi~ao 

Moises Vitorino 
Fotos 

Varlos Colaboradores 
Rua do Hospicio, 187 - 30 andar - Edificio 
Batista - Recife - PE · CEP 50.060-080 
Fone: (081) 222.4673 - Cx. Postal 1119 

Composi~ao e lmpressao 
Avellar Grafica e Editora Ltda. 

CONSAGRA<;AO AO SANTO 
MINISTERIO DA PALA VRA 

No dia 12/06/93, no templo da lgreja Batista do Feitosa, 
deu-se a cerimonia de Consagrai;;ao do seminarista 
Valmir dos Santos. Na ocasiao o Pastor Livingstone 

· Cunha, fez a entrega_ da Biblia. 

percentual do Plano Cooperativo, 
sozinho, nao cobre suas despesas, 
dai ser necessario contar com o 
apoio de terceiros, para que nao haja 
soluyao de continuiclade. 
Damos gra9as a Deus, por ser este 
o quarto numero de "O Batista 
Pemambucano", a sair neste ano 
Convencio'nal. A Radio Ev_angelica 
FM 100.7, tern sido verdadeira 
colaboradora do ministerio que 
desenvolvemos atraves de Voz 
Batista de Pernambuco. 
As ben<;8.os sao acrescidas porque 
a partir de 03 de julho de 1993, o 
PROGRAMA BOAS NOVAS, da 1. 
B. Bezerros, sob a 
responsabiliclade do Pr. Mauricio 
Barbosa de Almeida, entra par<!_ o 
SISTEMA DE COMUNICACAO 
BATISTA DE PERNAMBUCO. 
Esse programa vai ao ar nas 
quintas e sextas das 5h55m as 6h 
e aos sabados e domingos das 
6h55m as 7h. 
Continue dando valor a Midia, 
atraves de Voz Batista e do nosso 
peri6dico o Jornal. Estamos 
abertos as criticas e ao dialogo. 
Sempre que posslvel visite-nos. 

Consagra<;ao do Seminarista Valmir 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA 
DEPARTAMENTO DA FAZENDA 

DIVISAO CENTRAL DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS 

Pinnacle.North Carollna 27041 USA 
26 dP- Julho OP, 1984. 

IllMo. Snrs. 

Venho, por este meio, au tori za r a restaura2ao 
do ti)rn1Jlo de Robert Fo rd H.qyes, responsRbi11 - 
r'lade p= La mesrn"l sP,ndo ass11T'!l<io par Sr. Ru\~ 

Carvalho. 

Respeitosamente. 
YiVUJ. a...£.~Ha,:,;~ 
Mrs.A.Eilmnnil HA.yes V 



Prefei tura Municipal de J --, P -~ 
/ / J --- Di visao ~· de Cemt\tertos Pub J J Lt> S 

Illmo. Snrs. 

Venho,por este me1o, autor1zar a limpeza e conserva~~o 
do tumulo do pequeno Robert Ford Hayes, responsab111 - 
dade pela mesma sendo as"sum1do por Sr. Rui Carvalho. 

Respeitosamente, 

A. Edmundo Hayes 
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J. Pessoa, 30.05.87 

Amada irma Helena Hayes 

Recebi sua ultima carta de 11 de maio, relatando suas notfcias, 
causando muita alegria e satisfagao para todos nos anu{ em casa. 
Agrade90 a lembranga de enviar para mim a0uelas fotos oue ajuda~ 
a recordar o runbiente onde voces e minha familia viveram. 
Estou enviando esta encome:nda contendo urna toalha feita na indus 
tria onde trabalho anu{ no Distrito Industrial. Sou tecnico de/ 
Segura..~ga Industrial ha 18 anos, e recebi um premio de 15 anos 
Z~RO falta ao trabalho. 
IIT!la Helena, mande infonnagoes onde seus filhos trabalham. Gosta 
ria de receber infonnagoes deles e se possivel algu.ma literat~r; 
sobre soQre Segu.ranga de frabalho - Preven9ao de Acidentes. 
A nossa Igreja e muito boa e muito animada. 0 pastor anterio era 
o filho de :unguba Sobrinho e atualmente: Estevam F. de Oliveira 
Harlene, min.ha esposa e baiana ea conheci E» por carta ainda em 
Suez, ouando estava na Faixa de Gaza no Egito. Depois madarei fo 
tos da Palestina. 
Abragos e sauda9oes em Cristo. 

Rui Oliveira de Carv~lho 

~ ~ ' 
NO'I~P.:, Qtiando lavarem as maos nao enxuguem com esta toalha, ela 

serve Dara um ~uadro na parede, ok? Tchau. 

Obs. P..nexo: recorte de um jornal da~ui da cidade com uma entre 
vista de um renorte r uand o Jr. estava brincando 

( - ( 

aqua na rua no pe r-Lodo da Pa sco a, 
Jamal 03.ArISE.l PAE_<-!.IBA:·rn - coriae gu.i esta xerox com 
a ir:-::i.a ISAURL ou e lhe conheceu a~ui na Primeira Igre 
ja Batista de J. Eessoa. 



Regina Oliveira 
Av.Guararapes, 120/29 
Recife - PE - Brasil 
CEP 50. 000 

and. 

To 

Mrs. Arnold Hayes 

Route 1, Box 334 

D. Pinnacle, N.C. 27043 

U.S.A. 
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AMERICAN CONSULAR SERVICE 

Pernambuco, Brazil. 

'ay 5, 1926. 

i.:r. Arnold Edmund Hayes, 

Parab.yba do Norte. 

1"J.y dear. Hr. H~es: 

Word has just reached me of the death of your child from yellow fever. 

I cannot tell you how sorry I am that you have been oa.lled upon to make this 

sacrifice so soon af:ter your arrival in this country, and how deeply I 

sympathise with you and your family in your bereavement. There is little of 

comfort that one can v,Tite under such circumstances, but you know ~hat you 

have my my sympathy and that I share your sorrow. This is truly another 

sacrifice in the cause you are serving. 

In order that I may make a report of this death to the Department of 

State will you please fill in the pertinent portions of the enclosed form 

and return it to me. If~ certificate of cause of death was issued by the 

attending physician please send it also for inspection. It will be returned 

to you promptly. 

With renewed assurances of my sympathy with you in your loss, I am, 

Very respext:r.~ 
?Tathaniel P. Davis 
American Consul. 
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Estou lhe escrevendo do local do meu trabalho para lhe man 
dar not!cias minha e da fam11ia. Espero que a inna esteja 
bem de saUd.e e todos de sua am.ad.a f am!lia. 
Eu e minha esposa Marlene, meus filhos - Yanes Chri tine 
(16 a.nos), Rui Jr (15 a.nos) e o Ultimo rebento, Maroio 
(7 a.nos), estio todos bem e com saUd.e. Tambem eles vao bem 
nos estudos. EsteJnos frequentando a Primeira Igreja Batis 
ta de J. Pessoa., que cont a com mais de 400 membros. 
Parte de minha fam{lia continua residindo em iecife. Mae 
esta morando Com Elizabete (Bet~) perto de Casa Amarela e 
se encontra bem de saude. 
No memento, estou fazendo parte de um grande Coral Evang8- 
lioo com apresentac;ao maroada para oantar no Seminario Ba- 
tista da Rua Pe. Ingles (local de sua a.ntiga moradia) e 
em seguida can.tar no EBP.AgO CULTURAL aqu:l em J. Pessoa. 
<)portunamente enviarei o programa do Coral • 
.Aqu:.i no tra.balho estou indo bem e a minha 8.rea de trabalho 
vai tendo bon!il resu.ltados nae Campanh8.s de Preven9ao de A 
cidentes do Trabalho. Estamos oomemorando quase 16 anos 
sem acidentea com gravidade. 
Por hoje e so, lembran9as a todo 
B:u.i Oliveira de Carvalho. 

As colunas de solornco (antigas minas 
de cobre em Timna). 

"Se buscares a sabedoria como a 
prata, e como a tesouros escond~ 
dos a procurares, entiio entenderas 
o temor do Senhor, e achards o co 
nhecimento de Deus" (Pv 2.4-5). 

1'0ALIA S/A, 05.11.87 

Miss Helena Ha_yes 

Boa tai-de 
Sauda.i;oes no Senhor 



Vista de Jerusalem pela janela do 
Capelo dos Lagrimas. 

"Alegra-te muito, 6 jilha de Siao; 
exulta, 6 jilha de Jerusalem: eis ai 
te vem o teu Rei, justo e salvador, 
humilde, montado em jumento, 
num jumentinho, cria de iumenta" 
(Zc 9.9). 
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Temporada 1987 
21pcoNCERTO ' 

TEATRO PAULO PONTES I 

ESPA<;O CULTURAL JOS~ LINS DO REGO 
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APOIO ESPECIAL' 

1 Banco do Brasil 
, Mi nisterio da Cu ltura 
l 
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ORQUESTRA 
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.PARAIBA 
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Direror Ard~tico e Regente Titular' 
CARLOS v·EIGA 

TEMPORADA ·1937 
21P CONCERTO: 10 DE DEZEMBRO DE 1987, AS 21 HORAS 

. TEA.TRO PAULO PONTES 

JOAO PESSOA- PARAfBA 
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Secretaria da Educacao 
Rui Gomes Dantas' 

Govcrno Jo Est ado da P:.ir:i1b:.i 
Tarcfsio de Miranda Burity 

Secreraria da Cultura, Esportes e Turisrno 
Severino Ramos 

Converiio com a UFPb 
Jose Jackson Carneiro de Carvalho 

Apoio: 
Fundacao Espaco Cultural 
Giselda Navarro Dutra 

Secretaria do Planejamento 
Geraldo Medeiros 
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PROGRAM A 

A. Vivaldi 
Gloria 
Solistas: . 

• Delta Neris (Soprano) 
Maria Felisbina (Soprano) 
Edna Candeia (Contralto) 

l 
Geovanni G. Gastoldi I 
Robert Muczynski I 

\ 

II 

Amor Vittorioso 
Alleluia 

Ill 

A. Bruckner 
Te Deum 
Solistas 
Collis Charlton (Soprano) 
Edna Candeia (Contralto) 
Paul Charlton (Tenor) 
Wagner Santana (Baritono) 

I 
REGENTE: ADEMlR SIMOES 

I 





PARTICIPA\:OES 

O Regente - Ademir Candido Simoes Ferreira - ADEMIR SI· 
MOES, nasceu na cidadc de Joao Pessoa no ano de 1954, iniciou seus es· 
tudos de musica quando tinha 10 anos no conservat6rio de musica desta 
cidade, e depois na escola de rnusica da UFPb, hoje FUNESC, teve varies 
professores, inclusive como professor de piano o nosso pianista Professor· 
GERARDO PARENTE, e professor de violino o professor Cussy de Al· 
meida, desde os 14 anos de idade comei;:ou a cantar no coro da Igreja, sen· 
do solista e auxiliar de Regencia, recebendo portanto instrucoes de Re 
gencia da Maestrina Prof. Odesia M. Farias, interrompeu seus estudos de 
mu sica ate aos 23 anos, reiniciando na cidade de Sao Paulo-SP, na Facul 
dade Teol6gica Batista de Sao Paulo-SI' o curso de Sacra, tendo como 
professor de Regencia o Prof. Marcllio Oliveira_ Na cidade de Sao Paulo, 
foi Regente titular do Coral da Igreja Batista em Vila Pompeia. Em 1979 
voltou ao nordeste e con tinuou seus estudos na cidade do Recife no Se 
minario Teol6gico Batista do Norte do Brasil, tendo como professor de 
Regencia o Prof. Dr. Fred Spann e Donaldo Guedes. Foi Regente Titular 
do Coral da Igreja Batista de Rua Imperial durante 5 anos, a tualmente e o 
Regente titular do Coral da Primeira Igreja Batista de Joao Pessoa. No Re 
cife participou de varias apresentay6es corais, em 1982 foi o regente do 
coral do Centenario dos Batistas no Brasil, Coral do Recife com 1.600 

, Vozes e em Salvador com 3.000 Vozcs, e participante do Coral Sinfb 
nico do Seminario Teologico Batista do Norte do Brasil que voltou re· 
centernente de uma "Tournee" nos EU A., Em 1985 rcgeu a Orquestra 
Sinf6nica da Paraiba bem come o Grande Coral Evangelico da cidade de 
Joao Pessoa as pecas: Cantata 142 de Bach. e o oratorio "O MESSIAS" 
de Haendel. 

OS SOLISTAS 

Soprano Coflls.1lill Charlton - Natural do estado da Carolina do 
Norte EUA forrnou-se como Bacharel em Musica na escola de Musica da 
Universidade da Carolina do Norte e com l\lcstrado de Musica Sacra no 
Sou them Baptista Theological Seminary em Louisville, Kentucky. Atual 
mente como Missionaria da Convenqao Bat'.sta do Sul dos EUA, esta ser 
vindo como professora de Canto no Seminario Teol6gico Batista do Nor· 
te do Brasil em Recife-PE. Como solista conscguiu varies prernios nos 
EUA. Durante o ano de 1986 estudou mm o rnestre de canto Dr. Wil 
liam Mciver na cidade de Greensboro 11:1 Carolina do Norte, onde tam 
bem cornecou estudos a nivel de Doutoraoo da Universidade do Estado. 
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Soprano DELTA DO ARAGAO NERIS - Natural da cidade do Re 
cife-PE, graduou-se em Bacharel e Mestre em Musica Sacra com especiali 
zacao em Canto pelo Seminfoo Tcologico Batista do Norte do Brasil. 
Estudou canto com o Prof. Ray fleet, Dra. Lourdes Nogueira, Dra. Mary 
Louis Summers e com o grande Maestro e Dr. em Canto Prof. CORTES 
MEDI:\!A, que atualmente leciona canto em Portugal. Ia participou de 
varias obras, executando arias da Opera como Rigoleto, 0 Barbeiro de 
Sevilha. A Flauta Magica, Le none de Figaro, o Requiem Alernao etc., 
Ora tor ios como 0 Elias de Mendelsonn o Messias de Haendel, etc. Atual 
mente e professora de canto no Seminario Teo16gico Batista do Norte do 
Brasil e no Seminario de Educadoras Cristas, e regente titular do Coral da 
Igreja Batista Evangelica em Casa Amarela e do Coral de Adolescentes da 
mesma Igreja, e participante do Coral Sinf6nico do Seminario, tendo re 
tornado recenternente de urna 'Tournee" nos EUA. 

Mezzo Soprano MARJA FELISBINA RODRIGUES DE MELO - 
Natural da cidade do Recife-PE iniciou seus estudcs no ano de 1981 no 
Seminario Teologico do Norte do Brasil o curso de Musica Sacra, com es 
pecializacao em Can to, ten do como professoras a Prof. Albete Correia, 
Collins Charlton, Mary Louis Summers. AtuaJmente recebe orientacao da 
Profe ssor a Elizete Galvao E participante do coral Sinforuco do Seminario 
e Teologico Batista do Norte do Brasil, ten do retornando recentemente 
de uma tournee nos EUA. 

Contralto EDNA CANDEIA - Natural da cidade do Recife, tern 
se de dicado ao canto desde crianca, quando aos 4 anos participava de 
conjuntos onde era solista juntamente com scus 4 irmaos, sob a oricn 
t:ic;ao de sua mae iniciou seus e~tudos de rnusica no Conservat6rio Per 
narnbucano de Musica e em 1981 ingressou no STBNI3, onde graduou 
se em Bacharel em Mu~ica Sacra com especializacao em Canto. Recen 
terr.ente participou do concurso de jovens solistas-1985, prornovido pe 
]J Fundarpe, sob a orienta9ao do Maestro Eleazar de Carvalho, e foi con 
templada com o 19 lugar coma c:rntora interprete, e recitalista, partici 
pa do coral Sinf6nico do STBNH como solista, tendo retornado recente 
mrnte de uma "Tournee" nos EUA. Atualmente e a regente titular do Co 
ral da Jgreja Batista de Jarc!im s~To Paulo e professora do Centro profis 
sionalizante criJtividade Musical do Recife. Em 1985 foi solista da cantata 
152 de Bach e do Oratorio ''O Messias'' de Haendel juntamente com a 
OS Pb. 

Tenor PAUL DA YID CHARLTON - Natural do estado da Carolina 
do Norte, EUA, formou-se com Bacharel em Mlisica pela escola da Univer- 

s 



sidade da Carolina do Norte, graduou-se em Mestre em Musica Sacra pelo 
Southern Baptista Theological Seminary em Louisville, Kentucky. Atual 
mente como missionario da Conven~ao Batista do Sul dos EUA. E pro 
fessor de canto e Regeucia no Seminario_ Telogico Batista do Norte do Bra 
sil. E rccitalista, Concertista cm varias Operas e Oratorios, em 1985 foi o 
solista do concerto oficial de natal do estado da Paraiba cantando as Arias 
para Tenor do Oratorio "O Messias" de Haendel, acompanhado da Orques 
tra Sinfonica do Esta do da Para!ba. Oum nte o ano de 1986 estudou canto 
com o mestre Dr. William Mclver na cidade de Greensboro no estado da 
Carolina do Norte, onde tambern comec;ou estudos em Regencia a ruvel 
de Doutorado. 

· Baritono WAGNER SANTANA - Natural do estado de Sao Pau 
.lo, iniciou seus estudos de musica no STBNB, com cspecializayao em 
canto, recebendo orientacao das professoras Albete Correia, Mary Louis 
Summers. Atualmente recebe orienta\30 do prof. David Hodges. E parti 
cipantc como solista dos corais do STI3NJ3 e do Centro Profissionalizante e 
Criatividade do Estado de PE. Como participante do Coral SINFOnico, 
retornou recentemenre de uma ".tournee'· nos EUA. 

Professor Orientador Dr. DAVID WILLIAM HODGES - Nasceu no 
Estado do Missouri (EUA) graduou-se em Bacharel e Mestre cm Musica pe 
la Universidade Esta dual, com especiallza9ao em can to. Craduou-se tam. 
bem com mcstrado em Educa9ao Religiosa, servindo assim durante 15 anos 
como pastor auxiliar nas 2re3S de Music3. e Educa~ao Religiosa, F0i profes 
sor no Seminario Teologico Batista ~.!lllwestcrn (Kansas City), em I 980 
chegou ao Brasil como missionario da Convencr;Io Batista do Sul dos EUA 
e ate julho/87 serviu como professm de canto e regencia na Faculdad~ 
Teol6gica Batista do Estado de Sa~ Paulo. Atualmente e professor de 
canto e regencia no Seminario Teolog;co Batista do Norte do Brasil, tra 
balha tamb~m como tradutor de obras n_rns;c~s tendo passado p:i.ra o por 
tugues muitas peyas corais incluindo 0 ~atono Sao Paulo di! Mendelssonn 

,_. eo Te De urn ·de -H:rendel, o professor. l-:_vid Hodges serviu como profes- 
sor orientador para o maestro Ademir Simoes no Concerto desta noite. 

0 CORAL DA PR!MEHlA lGREJA BATISTA 
DE JOAO p£SSOA-PB 

0 Coral da Primeira Igreja Batista de Joao Pessoa-PB, faz parte inte- 
, · da Pnrn · grante do Departamento de Mus1ca eira lgreja Batista, tern como 

finalidade preparar pe9as corais para ap_resenta9oes em epocas e datas es 
peciais dentre as variedades de express.ao estetico-religioso ao alcance do 
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hornern, poucas devern ser aquelas que podem oferecer aquele notavel 
complexo de satisfacao, intelectu:il e social - que acompanha as execu 
i;:5es dos grandes oratorios para concerto. 'As razoes disso sao 6bvias, mas 
ta!vez nao freqiientemente expres:.a. A primeira dela, parece-me, seria o ex 
cepcional carater religioso de que sc revestcm estas obras, Esse carater ea 
universlidade. Nao importa de elcmento de tradii;:iio judica-crista, possa 
elas originar-se em termos de textos de liturgia, hebraico cat6lico, protes 
tante , ou ate rnesrno humanista_ Elas falam a todos os homens. O que 
acena para nos, nao e o que discr;mina o homem, e sim o que identifica o 
hornem, nao o que divide o homem, mas sim o que o integra. 0 coral da 
Primeira Igreja Batista de Joao Pessoa, nesta noite contando com a parti 
cipacao especial de amigos e colegas do maestro Ademir Simoes que es 
tudarn no STBNB e ensinarn na mesma Instituicao, e justamente o que 
estarnos tentando fazer, constituido por gente do povo, gente humilde, 
estudante s, medicos, engenheiros, dentistas, psic6logos, contadores, pro 
fissionais liberais, professores, secretarias, donas de casa, que musica! 
mente falando seriam "amadores" e isso e born porque quer dizer arno 
arnare-amar, cantam porque amam a rnusica e porque gostam de cantar pa 
ra o louvor de Deus. Nestas obn:s, se manifesta as satisfai;:oes espirituais 
intelectuais e sociais que tanto profissionais como amadores precisam sentir. 
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Ahrah;io Lincoln 
Gilson Santos 
Gilson 
Hoffman Urquiza 

SOPRANOS 

Albanita Bezerra 
Aurelineide Fernandes 
Djancti Perruci 
Celi a .A raujo 
Celi a Oliveira 
Carmelia Jordao 
Aliete Leal 
AJrnezira Braga 
Katia Helena 
Lea Santana 
Elialda Ferreira 
Eu rides Batista 
Julie la Bezerra 
Francisca Alves 
Hildcth Araujo 
Dinalva 
J osilene Costa 
Mir te s Ellen Simoes 
Albaneide Silva 
Georgiana Batinga 
Gerl an di a 
Valdirene Alves 
Maria Galliza 
Ana Santos 
Tamara Cristina 
Fatima Souza 
Lucy Castor 

CONTRALTOS 

Abgail Soares 
Ana Albuquerque 
E!iJne Simoes 
Elzeni Fernandes 
Elionor;i Fernandes 
Elzenir Ba tis ta 
Elvia Ba tis ta 
Lindalva Batista 
'Maria das :\cs Flor 
Creusa Veloso 
Marlen~ Ribeiro Carvalho 
Marta de Oliveira 
Nina Costa 
Heloisa Costa 
Ozirnild:i Martins 
Re bec:1 Sz)3rcs 
Marli S::imana 
Maria Iris Bezerra 
Jandira Lisias 
Lindiara Santos 
Maceli Souza 
Ines Albuquerque 
Enia Albuquerque 

TENO RES 

BAJXOS Elionai Santos 
Edvaldo Santos 
Elton Veloso 
Ilkson Medeiros 
Levi Lima 
Francisco Sales 
Jose Lucena Simoes 
Antonio Cesarino 
Paulo Silva 
Josue Itaparica 

ozeina; Pessoa 
Geraldo Junior 
Silas Soares 
Claudio lisias 
Jony Medeiros 
Jair Nascimento 
Davi Albuquerque 
Moises 

i 
I 
I 
i 

(M1M 1-t~ 
I.... i 

! 
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Severino Nascimento 
Severino Araujo 
Rui Oliveira Carvalho 
Antonio Alves de Moura 
Dirceu 
Ricardo 
Seraflrn 
Afranio Tadeu 
Sergio 

' 
EQUIPE TECNICA 

Presidente - Rui Oliveira Carvalho 
Pianistas - Creusa Veloso 

Katia Braga 
Julieta Bezerra 

Arquivistas - Marta Oliveira 
Georgiana Batinga 
Elialda Ferreira 

Diretor Artfstico e Coordenador Geral - Maestro Adernir Simoes 

/ 



ORQUESTRA SINFON[CA DA PARAIBA 

REGENTE ASSISTENTE 
Eugene Egan 

ir= VIOL!NOS: 
Nicolas C. Merat 
Leopoldo Nogueira 
Manuel Lopes 
Hermes Alvarenga 
Pedro Pinto 
Annie Josette Facanha 
Sonia Nogueira 
Arthur Barbosa Neto 
Jose Mauro da Silva 
Israel Ramos de Franca 
Ebenezer F. dos Santos 

2:is VIOLINOS: 
Yerka Pinto 
Marie Savine Egan 
Dominique Toupin 
Alauri nda Padilha 
Ana Elizabeth Ribeiro 
Paulo Lucio Barreto 
Hildegnrd Bock 

. M!l Luiza Paiva Correia 
Raimundo R. Penaforte 
Ediison B. Marinho 

VIOLJ\S 
Samuel Espinoza 
Washington Andrade 
Shigeru Tackik 
Arnaud Limonaire 
Guilherme Campos 
Jose Carlos dos Santos 
Lu is Carlos da Silva 
Josias Caetanos dos Santos 
M!l Celina da Cruz Ribeiro 
Gladson Lima Carvalho 
Jose Euclides dos Santos 

VIOLONCELOS 
Nelson Campos 
Osfria Sepulveda 
Miguel Szilagy 
Regina de Vasconcelos Pinto 
Silvio de F. lnterlandi 
Raquel Mascarenhas Rios 
Raiff D. Barreto 

Francir.aide Teixeira 
Joao Linhares 
Joselie Rama:ho 

CONTRABAIXOS 
Hector Rocsi 
Juan Colon 
Renate Maria Kollarz 
Walter Shin ke 
Ada ii J. Fernandes 
Eilton Mendes 
Angela Biar,chi 
Guilherme V. Guimaraes 
Carlos Galvao 

HARP A 
Monica Cury 

FLAUTf\S 
Gustavo Paco de Gea 
Dar1iel Alain 
Jose Augusto Moroppo 

FLAUTA E FLAUTIM 
Plu1;11r:'1 Eli.1:; Fil ht> 

OBOES 
Roberto Carlos di Leo 
Joiio Johnson dos Anjos 
Jose Med~i' os R. Neta 

osoEECORNE INGLES 
Jose Mari a Ch aves 

CLARI NOES 
Carlos Rierro 
SantiJCJO A!dana 
Joao Leite Ferreira 
Joao Gade Iha de 0. F ilho 

CL,~RINETE 8AIXO E SAX 
Jose de A nmate1a Formiga 

FAGOT ES. 
Egon F igu eoroa 
Pericles Johnson dos Anjos 
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TROMSONES 
Radegundes Feitosa Nunes 
Paulo Sergio Alves 
Joelson Raulino 

PERCUSSAO 
Maria Del Carmem Colon de Mole 
Alessandro de Ferrer e Arruda 
Glauco Jose Andrezza 
Francisco Xavier de S. Neto 
Carlos Antsio de 0. e Silva 

FAGOTE E CONTRA-FAGOTE 
Didier Guique 

TROMBONE E TROMBONE BAIXO 
Renato Farias 
Sandoval Moreno de Oliveira 

TROMPAS 
Carlos Moreira 
Cromacio Leao Teixeira 
Cis-ieiro Soares de Andrade 
Neil ton Jose da Silva 
Ma-cos Vinicius Albricker 
Joiio Batista de Paiva Neto 

TUBA 
Valmir Vieira da Silva 

TECLADO 
Jose Henrique Martins 

TROMPETES 
Nailson Simoes 
Alexandre Suzano 
Glsucio Xavier 
Marco Carneiro da Silva 
Fr ancisco Fernandes Filhos 

T(MPANO 
Odair Salgueiro 

ARQUIVISTA 
- Wilson Barbosa Oantas 
- lolanda Maia Gouveia. 

., 
I 
' 

SETOR TtCNICO ADMINISTRATIVO 

OIRETORA ADMINISTRATIVA 
- Rosinete Ferrer Arruda 

ASSESSOR A MUSiCAL 
- Isabel Mfl de M. aurity Mandi 

REDATORA MU~ICAL 
;:-- llza Nogueira 

SECRET ARIA 
- Clelia Simoes lopes 

INSPETOR 
- Alberto Nascimento Meneses 
- Daniel Moreira Alves 
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MONT ADORES 
- Eduardo B. de Pontes 
- Francisco de Assls do Nascimento 
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Miss Helena Hayes 
Route I, Boa 580 - Pinacle - NC 27043 
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JOAO PESSOA - PB - BRASIL 
Hotel Fembed - Praia de T embeu 
Hotel T ambau - T ambau Beach 

..- 
I ~ He 1 ena e spe-ra.: 0 8 ~ nn-~. - ' ~- ~ 

1_ 
r ~ 

. ·~a de voces ~q~i ~ E. Vl.S1 u 
em nossas praias. 
Recomendag~es aos seus ~ 
filhos. 
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BRASIL 
620-55 - JOAO PESSOA - PB 
Primeira /g1eja Batista 
first Baptist Church 



J. Pessoa, 29 de dezembro de 1986 

Distinta irma em Cristo, Helena Hayes 
Saudagoes ~ 

Devo dizer!hes que esta~os todos bem·e com saude 
neste final de ano. Fago votos aue tambem todos 
seus entes queridos bem e gozando perfeita paz 
espiri tual. 
Segue anexo fotos detalhadas do tlimulo do peque 
no Robert. Creio que demorou bastante, pego-lhe 
mil desculpas - realmente, as coisas andaram mui 
to lenta mas, creio aue o local esta muito lindo. 
0 tlimulo e um bem perpetuo da familia Hayes e nao 
ha nenhum debito na Prefeitura. Qu8..nto aos Ulti 
mas servigos de reforma nao gerou tambem nenhum 
debi to. Tudo esta ~ui tado. :,rao do aue .se _preocu 
par. 
Estou residindo aoui em J. Pessoa, desde 1972 e 
trabalho em uma industria Textil que fabrica a 
penas toalhas OU tecidos felpudos. T.linha esposa e da Bahia e tenho 3 filhos: Yanis Christine 15 
ano s , JR - 14 anos e 1'Iarcio- 6 ano s , Todds estu 
dando. 
Nossa Igreja esta :rnuito bem espiritualmente e / 
crescendo. <'10 memento, comprou uma propriedade 
para acampamentos e abrigo de velhinhos da co 
mu..-riidade Evangelica do Estado. 
Para o momento, e so. Recebam um fraterno abrago 
do filho .mais mo co do saudo so irmao Marcion · • 
Mae envia um abrago. 
Com saudad es. 



~ Orquestra Sinf6nica do Estado da Paralba, o Departamento de 
Musica da Primeira lgreja Batista de Joao Pessoa e o Departamento de 
Musica do Seminario Teol6gico Batista do Norte do Brasil, tern a grata sa 
tistacao de convidar V. S. e Exma. famma, para o grande concerto "SIN 
FONICO CORAL" que sera realizado no pr6ximo dia 10 de dezembro de 
1987, as 21 :OOhs, no Teatro Paulo Pontes (Espaco Cultural), com a re- 
gencia do Maestro ADEMIH SIMOES. . 

~onvite 
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Que e espl.ri to de alegria e os Laco s de amd zad e c.ue 
une as no s se s f<:::..m:f.li2 s, se jruI: cada ve z ma.i s soliCii 
f'Lc s.do s no infinito ano r do no sr.o ...:e!').hor Jesus ::!ri_s 
to. 
Acabo de r-ec e be r- sue .. cc.rt.:i. e o s c2.rtoes cie votos cle 
um bo . n ~1:~·r __ L. !1 voces +ambem d e se jc o me smo, 
Corbm::;; e a r'ua onde resido e o ue fica a cinco mi- 

. d . . I . t. ' ' 1- 1 -r- nu co s .E ..t:'r1meira t;re~2 _,c. a e ca no sse a cua.t .... .=,r~ 
ja). Port~~~to, o ce~tro e o bairro ~ue ect~ sit~a~ 
do na s proximidaC.es de, LAG0.'1.. 

"' , 
1~ ho rt 2. nao e m i.nha , Jo starie-,. •. 'ac nas ho re.s vagas 
ajudo a administra-la. 
Aprovei to par'a i::.f o rmer--Lhe que o s meu s g2.ro to s 
pa s aar-a .. n de ano no coleG].o com boas notas e ja es 
t2.o f'azerido testes pa ra cu.rso _0rof:.ssionaliz2.n.te d e 
'1 te "'~ f'- -i "" - 1 ;- ,.., rt,,,4-. - ... ~ Tn0"1 p, at.ran "~ er_a~. _nc_us_ve = v"'_..t.vlJ . .i.c. --'~£. cs_. 
r a:rle1~e Ca.r·1alho h1inh2 es]osa), 011.i.:em 2 .. n.iversc;.riou 
e os meninos e xx an:i..:;as prenP .. ra:rc-:..'Tl v_rna :estinJ::f", 
E"Urprcs·.:-. · unndo cheg8.J!los do Gu . .::.. to c:.e Or<:/'DO, en 
cont!'a'Tlos a cs..s'"' chc:.a de presentes, bo}2s de fes 
tas e ".lrecertec. 
Ir.'.lf: Eelenr., reco wnd2;3es 2 .. os seus filhos e rue 
:Deus continue lhe uben;orndo e con:sedenclo r:c:1J.i ta 
s~.1ide e :;>c.z no ~en~or. 
ror cu.2"'io~i-J: ce •• u·ntos !!lerr:bros te.r 2U'?. I.'.3T'ej8..? 

Vista de Jerusalem pela janela do 
Capelo dos Lagrimas. 

"Alegra-te muito, 6 jilha de Siiio; 
exulta, 6 filha de Jerusalem: eis ai 
te vem o teu Rei, justo e salvador, 
humilde, montado em jumento, 
num jumentinho, cria de ju men ta" 
(Zc 9. 9). 

~e minha casa em J. Pessoa 
24.12.87 

Irma Helena Hayes, 



Prom: :lu.i. Oliveir' c.0 lho 
~. Gorem~s, ~05/7 - Jentro 
J~ ~essoa ~'· 
c ~:-5302C1 }~. ZII4 
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NESTA EPOCA FELIZ, DESEJO 

A MAIS ALEGRE DAS FESTAS 
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The little children that are gone. 

Why do they come, these little ones that enter our 
homes bJ the gateway of suffering and that linger with 
us a few months , uttering no words, smiling ins mys 
terious silence, yet speaking eloquently all the ti~e of 
the purity and sweetness of heaven? Why mus't they 
open the tenderest fountains of our natures only to 
lePve them so soon, choked with the bitter tears of loss? 
It is impossible, wholly to answer such questions of the 
tortured heart; but one can say, in general, that these 
little temporary wanderers from a celestial home come 
and go because of the great love of God. lt is an inesti 
mable blessing to have been the paren't of a child. that 
has the stamp of heaven upon its brow, to hold it in 
one's arms, to minister to it, to gaze fondly down in~o 
the little upturned fa.ce, and to rejoiue in the unsJ.llied 
beauty of its smiles, ani then to give it baek Lo God 
at His call, with the thought that in heaven, as upon 
earth, it isstill our ovm child, A member of the_ house- 
hold, still to be (jounted always as one of the 1.,;nJ..Luren 
whom God has given us. Such a love c;hastens Hlld san~ti- 
fies the hearts of the father and mother, cairies them 
out beyond ti~e and sense, and gives them a holn upon the 
unseen. As things of great value always cost, it is wo r th all 

the sorrow to have ~nown this holy affec~ion, and to have Ghis treasure in heaven. 
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Remetente: Regina de Oliveira Freitas 

Av. Manoel Borba, 324 - Ap. 406 
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Que seja este mais wn Natal 
repleto de harmonia, temura e amor. 

, . . E que o proxuno ano seju, 
em nome do homem e da Paz, 

suavemente colorido. 
Como as borboletas. 



ERYPHANES REEVES/ 
Borboleta crepuscular da farru1ia Brassolidae. 

Habita a regiao Sul do Brasil. 
A planta-alimento de suas lagartas e o barnbu, 

sob cujas folhas p6e os seus ovos. 

Usually appearing during the twilight hour, 
this butterfly is of the Brassolidae family and 

may be found in the Southern region of Brazil. 
Its eggs are laid under bamboo leaves 

which also supply the plant-food necessary 
for the evolution of its caterpillars. 
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P1nn~cle NC October 29,1985 

Deqrs, Re~1Yl'.l and Elizabeth 

I was surprised and del1p:hted to receive your kind 
lett~r of late September. You can not 1map.-1ne how 
often I I look at those two pictures And tell my 
self that is the Cemi terio do Senhor da Boa sent.e-i 
~it: which I knew in 1926 and even in 1950. 

I had not bnen anxious,for you had acknowled'2'ed 
r~ceipt of my check A.nn sent a drawin~ of the 
planned TP,Storat1on o~ the ~rave. I knew vou were 
far ~rom well yourself ,And your time f1Jlly occn 
nled in thA homes of Elizabeth and Neveritq. One 
ne ve r knows t n advance what illnesses, or other 
irrn:rovisto~ ma v cause -rielays. 

You must know that I qm 1 m~nselv ~r~tefnl notonly 
to vou bn t; Also to Ed son A."1d Elizsibeth who mane 
trips with you. An'1,of cours1', to Ruv. One c!'.ln not 
retribuir such dedicR.tlon by rrerely coverin'2' ex - 
P<:!nses. Yon a-id ttiey wi 11 do me a i:rrP,A.t favor 1 f 
ro,..,ever, if you wi 11 vive e an idea A.S to what 
vou have over-s cent , in my b~half. I want -irery much 
to SPnrl a cb ec k for tr.~ t r1 '1"h +- away. - "' ~, 

Besides, you must wrlte to answer a few questions 
for me. Does Dj a.Lma still live 1n Fe 1ra ? And 
visit Triunfo? If so, he knows Linds Vista WAS 
finally sold R few months aQ'o. I WR.S so ~lad to 
have a better report on his wife's health. Another: 
ddoes Neverita's husband (Mathias ?) have a 
ps.s+or-at e ? but thev c ontinue to 11 ve in B6a Vista? 
Is she employed outside th'° home? Do I untiersta.nd 
Eason is M.D,? 

I must c oner at.u'La t e ~liv~beth on her success in 
the cone urso which led to new position. You see 
I ~ladly ~va11 myself or writin~ 1~ En~lish. 
Maybe you will be my Pen-Pal. 

**Next mornin~. Eu tomei Juizo and decided to 
send a check with this. Also some p1ctures for 
Re~ina. My best regards to one and all 



Recife, 28.setembro.85 

Prezada amiga e irma em Cristo, D. Helen Hayes 

Acuso, nesta oportunidade, o recebimento das suas cartas sob o assUE, 
to concernente a reforma do tllinulo de Robert. Primeiramente pe90-lhe desculpas pela 
demora em responder-lhe, porem, o qae e fato real e que os pedreiros nao capricharam, 
eu f'til.i com Edson e concordei com Rui para ser feito demoli9ao no que estava feito, 
pois o servi90 estava muito baixo e assim mandei outra remessa de dinheiro. A demora 
do servi90 e que neste per1odo Rui esteve doente, ate foi hospitalizado, Elizabete 
tambem sofreu um acidente de transito e passou 60 dias afastad.4 do trabalho em repo.!:! 
so absoluto e eu tambem estive muito doente, sendo assim, por estes e outros motivos 
fi~amos impossibilitados de dar um andamento mais rapido no servi90. Mas agora ele 
ja esta pronto e espero que a senhora goste do que foi feito. 

No dia 22 deste mes, fui a Joao Pessoa com Elizabete e o filhinho dela 
(Thiago), e estivemos no cemiterio e recebi as explica9oes e agora estou lhe envian 
do uma foto do panorama da entrada do cemiterio e outra foto do tUmulo de Robert, e 
estou lhe enviando tambem outros documentos porque nao estou lembrada se ja mandei 
estes documentos para a senhora, ja nao tenho mais palavras para lhe pedir desculpas 
pela demora demasiada de lhe mandar estas fotos. 

Quando fomos a Joao Pessoa~ o momento foi de muita pressa, Elizabete 
ainda tirou mais algumas fotos mas nao.sabemos se ficarao boas, pois ja era quase 
noite, caso fi~uem boas depois as enviarei para a senhora. 

Quanto ao meu desejado passeio aos Estados Unidos agora ficou mais 
dif1cil pois Bete nao esta mais trabalhando na VARIG, pois ela havia feito um con 
curso para trabalhar no Banco do Nordeste do Brasil e agora foi chamada, assim ela 
pediu demissao da VARIG e es~a trabalhando neste Banco, para ela foi bem melhor. 
Agrade90 a Boa vontade de Cristovao e tambem a companhia de D. Edith Vaughn e tal 
vez ainda haja uma oportunidade para eu fazer esta via.gem. 

Em uma de suas cartas a senhora falou em um casal de missionarios da 
Junta de Richmond que esta trabalhando em Cruz das Armas, porem Rui frequenta a 10 
Igreja Batista de Joao Pessoa e por este motivo nao conhece este casal. 

D~ Helen, meu desdjo e que a senhora ja esteja restabelecida das op~ 
ra9oes dos olhos e tambem de sua saUa.e, pois para mime um prazer saber que a senho 
ra esta bem. Espero tambem que esteja boa do seu ombro esqucrdo. 

Quanto ao missionario que a senhora falou que iria procurar Rui, o 
missionario nao o procurou, pelo.menos Rui nao nos falou nada. 

Edesio mora a.qui no Recife e casou a primeira filha e agora adotou 
um menino (Serginho) tern ainda uma mo9a e um filho. . I .. 

Quanta ao dinheiro que a senhora mandou, Bete resolveu tudo e ela faz 
para mim qualquer coisa com muito gosto, pode escrever tambem em ingles que ela tra 
duz para mim. 

Estou morando com Bete desde que Thiago nasceu, alias desde o dia 03 
de agosto de 84. Eu ainda mesmo cansada lavo, passo o ferro e cozinho. 

Agora vou conversar acerca dos outros filhos. 
~ - . ; Djalrna ea familia vao bem. A esposa dele, Deleide, Ja teve alta e o 

medico disse que vai tudo bem com a saude dela. 

Hugo e •. :aria moram em Sao Paulo e ja casaram 2 filhas e tern sol teira 
a segunda filha ea ca9ula, estao todos bem. 



Fl.2. 

Hermes esteve muito doente e foi hospitalizado, mas foi apenas probl~ 
ma de estafa, a esposa dele fez 3 cirurgias e tern 2 filhas e dois filhos, a filha 
mais velha deles e uma moga otima. 

- A .... ,t 
Edson e esposa estao bem, eles tern 4 filhos que sao muito estudiosos, 

Edson mora em Sao Paulo. 

Rui e o que mora em Joao Pessoa e esta com 3 filhos, todos bem. 

Neverita e o esposo estao bem. 0 filho rnais velho dela vai se formar 
no final deste ano em Medicina. 

Pego-lhe que me mande dizer os names dos seus filhos e esposas e tam 
b0m alguma :Db.I coisa (palavra) do nosso tinesquecfvel Dr. Hayes, de saudosissima mem6 
ria, pois nao me esque90 do que ele fez por noa. 

Aqui despe90-me, rogando a Deus muitas ben9aos sabre a senhora e seus 
filhos. 

Recomendagoes aos seus de todos daqui. 

Neu cordial abra90 

Salmo 121 
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v= a r-s , so!'l0 o ve r-s t ""hT. "'~s bq~ri r-o s s i b'l e bv 
Rq~inq Oltv0~rq Frn1~'1S who liv~s in RAcife. 
Rqrr~nq is ~h,., "N-D1o•AJ" of' r'h,...~ionilio r'lq SqrvRlho, 
·.i1"0 n11rs~"l ~.,..nol'1 t11ro11rrr ·1°110 ·1 fevor q"ntj h0- 

~·Fi"? 1111 -;los~ !lSSOCiA.t".! •. It 1~ no Lonc= r 
'TY)S<"!ibl~ fo1:;At-') visit Joqo PPC's0i. with anv fr'"' 
q'H~..,cv qlt:Vioua-11 orie SOY\,~tlli, Lt v=s in ':ru-;>; rJqc: 
. r-nigs '111-'l is q rv-nbe r of' ~}'lqt c:,.,1n:·ch. 

! '1!'1 ,., STJMi '1Q' p,1. t VO 1 rri.v~ O~C9.Sion to visit 
thr; '_j8.D~ t-=il 8.~~ t n t e rv-i Ls ~1~.::: ho o= vo n will 
q/lv1s0 r<: '1ho11t s1wq:est~d improv<:r.iP,nt~ nt tr~ 
~rqv~ Sit~. ~lltP Sn~o ti~"? a~o, tho CAr~ 
t~1{0Y sno;gPst0d to :iP,,.;rinq 'V14 r1u1 1-i1n t "'~ <=>n- 
0losP tr0 s~qCP,,With gn iron f0nc~ 9.Y\rl ~ 
1~~~ntg,r q_l P~C"'pt th~ ~qrbl"' s qb with 
iYJ.script..lon. 

It wo11ln se0J"1 t,hq ~ I s"'(rnld rnll 0VP flpo-1 nq of 
.,...~SP0"1Sibilitv. 0"~'1Si()"'ql f1mrj') rri~8 l"OY11"' 4-() 

h<:r. I iio ~r,': "'V"Yl h'"!.vr -q,,~ ' .... ni-lr'lrP,s~. "f 
0011rs~, I np1s'- not off~ri4 tliem. I T!''l.V be 
1.,..e.,..,,1Y1Q'1t-n th 1 nk yo11 n:i. v b0 q 1-ilo tn qnv1 "' 
no . c os0"" copi0s "' - , - . 

""1V • ~ +-11. t:i 0, 'ln~11m<=>nts Tl"'1.V -; 'lri v s _, q , on. 



1. Dados de referencia no livro de registros: 

1.1. N9 de Drdem: 233 

2.2. Endere90 do Tumulo: 2a. Avenida Norte, n9 29 

2. Para execu9ao da obra e necessario o seguinte: 

2.1. Autoriza9ao do proprietario com reda9ao na lingua portuguesa. 

2.2. Copia do registro ou escrituras 

Obs.: Esses dais documentos devem estar autenticados par cartorio nos 
E.E.U.U, 

3. Oetalhes da restaura9ao do tumulo de Robert 

3.1. Aproveitamento da constru9ao original com os quatro pilares conforms' 
desenho. 

3.2. Aplicar uma lage de cimento no piso. 

3,3. Sabre o piso cimentado construir uma lapide em granito e sobre ela a 
placa original com o name de Robert, 

3.4. Em 20.06.84, esta reforma foi estimada em Cr$ 130.000,00. Nesta impo.::_ 
tancia esta inclufda a taxa de licen9a da Prefeitura. 

.2,L/o /-? 

1 DO~, 

Joao Pessoa, 21.06.84 

Ass, RUI OLIVEIRA OE CARVALHO 

' 
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DEPARTAMENTOS: 

HOSPITAL SANTA ISABEL 
Praca Caldas Brandao 
Fones: (083) * 221. 7120 - 
221.7121 • 221.1490 

AMBULA T6RIO 
DES. NOVAES 

AMBULATORIO 
MARINESIO MORENO 

CENTRO CLINICO 
Praca Caldas Brandao - Largo do 
Hospital Santa Isabel 
Fones: (083) * 221. 1490 • 
221.1491 

MATERNIDADE SANTA l,SABEL 
Praca Caldas Brandso 
Diretoria - Fones: (083) * 
222.1881 • 221.2932 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
SANTA EMILIA DE RODAT 
Praca Caldas Brandao 
Fone: (083) 221.2925 

CAPELANIA SANTA ISABEL: 
· lgreja da Miseric6rdia 
Capela Santa Isabel 
Besidencia Padre Joao F!!lix 
Vel6rio Santa Maria 

PLAM - Plano de Assistencia 
Medica Hospitalar 
Fones: (083) 221. 1490 
221.5466 e 221.4 749 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DA PARAfBA 
IF undada em 02 de julho de 1602) 

SEDE DA IRMANOADE: lgre;a m MiJsic:6rdiil- R. DuquedeCaxils -C.P. 1165-PABX (083) 221.54&6 
ADMINISTRA~Ao GERAL: "'- Caldos llrandio. i...., do Hoopiuil S.nta ....... - Fo-: 1083) 221.4749 

CEP 58.000 - Jolo .._,., - Estado m Parait. - Brasil 

D~CLARA~_O 

Por sol;ci.tat;ao verbal do senhor ui Olive· 

ra de Carvalho, declaro,sob as penas da lei, quc dos Ar 

quivos d a Santa Casa e ~!isericordia da Para{ba - Livro 

de Registro de Entcrramentos no Ccmit~rio do Senhor da 

Boa Scntcn~a dPsta Cn~ital - Folhas 11 

-, consta o nom~ de OBERT FORD HAYtS como realmente 

cnterrado no c·t~do Ccmiterio da Santa Casa de iscri 

em terrc - c~rdia d; Para!ba, no d·a 28 de abri 

no perpetuo 

de 1926, 

Joao Pessoa,;;~~ srtembro 

Afonso PP::~~· 1va 
Prcf"'vcdor 











AO 
3201/.DEP.1..g 
lteai£e PE. 

C~ IO 

3091 - Gunrcra s Urb. cci~, 13.on.a 
-1 

lief. : - err UE 2 1 ·o 
VAIJJ.R.: :TS.: 200.00 
f O"...;:E :T!N DE OLIVEI RE!;i.AS 
REG. 471.663 SSP.PE. • 25.0l.71 
CPF.: 143.799.624--91 

D.: AV • ...r ilW!.S, 120 2 rn. ~To • ;.i.;CTIO CIF 
N!i.TO m'ZA 00 C JUE.: SJ:.RVIQO~ P 

sente o ch~ em r £ rencie 

o credit<> na cont& corren e 214.093-4, e P3.ra qu.e 

Af:Jen ia. 

cue o r e bi en.to na 21 Via. 
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Route I.Box 580,PINNACLE, NC 27043 

Prezada amiga Re~ina 

Venne no vame nte com a Lzuma s pa Lavr-a s de cut dado q uarrt.o ao 
bem estar da 1rma e da f'arri Lt a , Es pe r-o q ue a faltA. de 
noticiqs suas nao indica problemas el"'l snq vida. 

Ultimqmente, nos aqu1 temos pensado mnito sobre R boa vmntRde 
com q ue Re z I na e A. farii lia prestou aux i lio eI"I z e La r o t umu Lo 
em .Io ao Pessoa. Sei que ni nzuem terq 1 riter esse pessoal ""lZ'URl 
q dq senhora,mr-is creio q ue devemos estudar q possib111dB.de r1° 
rroc11f1car o o l.ano qm~_t_e.m servido tao bem , Venho com va r t as 
per~lntas neste sentid~. 

No cqso de Ru1 estar disposto e,qo mnsrno tempo, continuaf nq 
possibilidqde rie "&m:roti1111K~xrv~ nos ajuciar, nao devo tratar 
com ele diretaM•:mtP? Inclusive os cheques pa r'a despes.qs? 

Deva dizer qne ~estou pronta a tratar '10 melhoramento que 
a d l r-e c ao do Cerni terio f'a Lo u ha a Lzum tempo. Reconheco qne 
o orcamento atual sera outro. 

Se Rui prefere, eu posso T"le dir1'2:1r aos n1ss1onarios da 
J1mta de Richmond er 111'1'.'.ar d e Le , Sei q11e ai:rora 11m novo 
casal re~e eM Joao Pessoa. Sr. ~dward Trott em Carnpina 
Gr~e rnuitos anos e,sem duvida~visita a C11pital. Em todo 
caso,venho a'2:orA. pedir-lhe o endereco de Rui. Espero comun 
icqr com ele, quanto antes. parFt nmq consulta. 

Somente a.Q"ori:i. tornei conhecirnento de urn doc1;w.ento ~om ciata 
em Outubro "le 1950 q ue reconhece a ''concessao perpetua" do 
terrena 1ndicado. 0 mesmo do~ento fqla dFt nossa respon 
sabilida"le "pelR limpeza qn11i:i.l e conservacao do tPrreno". 
Aindq ma t s . .0()1"1 a s s l na t.ur-s do men ma r-t do , qntorizanno 
"a limpeza e c on s e r-va.o ao " responsabilizando "Sr s Ru I C11rvA.lho~ 
r.'s tP ultimo nao tern d a tq mas j11lP"o se r tie 19 50 tambem. 
Os meus deveres estao claros. 

Sera urn i:rrande favor se po-ier T'le respo"'1r1er nestes dias. 
Possivelmente Neverita 011 ~lisqbPte pode nos ajudar nisso. 

Aqut v1=1mos bern. Os fi lhos rmi to oc11pados nos respeti vos 
empre~os. A ~aior parte dos netos, a mesmR coisa fora dos 
ainda nos seus estudos. 

A minha i~rejinha comemora seus cem anos·em '84. Espero 
estar presente mas nqo posso ainda resolver q11ando 1re1 
passar um tempo em CaliforniR. 

Sei que vamos orar sempre, uma pela outra. 
Sempre a~uardo noticias de todos os seus. 

Mui cordialmente, 



Route l,Box 580, Pinnacle NC 27043 
25 de Julho de 1984 

Prezada qmlo;a Rep:ina. 

Acnso o recebirnento r'ie SUR cartA. pelq qual sou a~radecir'l.R.. 

O levcintamento que Rui arrqnjon ~stg b'=Il1 e men desejo e pro- 

sep:uir com o projeto. 

possa ? 
Creio que ~u poder satisfazer todas as condicoes a~ora mesrna. 

Como sabels, eu preferla tratar con Rui mesmo, poupando Rep:ina 

a necessid~de de de tratar do cambio, e transmissao,dos Crs. 

Envio,portanto o cheque em seu nomena quantia de $200.00 

(two hundred dollars). Rill ja fez dispesas e ,natnralmente, 

havera ma t s , Dt go , c ori o Born Samaritano, "Se houve r ma i s ••• " 

e ~a ~inha conta. 

Devo dizAr que P.Screvi ao Missionar1oo Sr.Edwardo Trrott ~m 

Campina Gr'-'lnde sobre este as11nto. Na.o.tenho resposta mqs e 

possivel e Le ter c omnrn cado com But , Envi~1 copias dos 

documentos parR esclarecer. A~ora,po1s, aceito o propos- 

ito de ~11 e espero resolver tudo. 

Sinto bas barrt e q ue a sua saude,eeeaambem R vista, nao e s t.e jam 

melhor • Faco votos para melhoramento. Quante a nosso inverno, 

• ne~a bem em Novembre e continua uns quatro meses ou mals. 

A~rqdeco a Elizabete deter escrito. E ela que conhece o 

I nlez ? Abr~cos ao todos. 



R ut• 1, '-3 x 580, PINllJACLE, N C :no43 
Jannarv 17 1984 

A ~q cartinhst ,,_. Natl!ll rr-, d•lJ praz•r Tr.RS ta:mb"!:m 111'1. c..,rt 
c11ir1ade. I"3t• porqu.., foi ac mpanhadl"l '1"! tao pouc!lls p1=1lav- 
r-a s , Fiqu-,1 i naa:i nand si ra.viR d o..,ncR ontro possi vel 
mud arica na s ua si t uac ae , 

N s d uas t•m sos filhos dedicades.., amav~is ••• tao dif 
f•r•nte 1as ma.e s d-, fa.mi lias peque nas cu at.., s..,n f! lh s ! 
P r-"m c nm maior "~sph-,ra ?"a., influ•ncia ~ iopr~vistes 
q ue pe s sa.m :mudar p Larie s de nm di a par-a 011 tr • Cr~ 1 • 
qu• - ..,ste ultimo enderece, Ca s a Fe r t e , -, de Elizab-,te. 

Nao havia rnRis ..,ncao de~IR possivel visita ROS ESS U A. 

Hej•,por• , qn•r• 1=1.visRr q ue q be a amia-R •rn Triiinfo, 
Miss Edi th Van12:hn, pr-e t e nd e vi A.jar ..,rn f~riRS "n m= s de 
MA.re ·• '' Crll!ie QUI'! •lR ve a VARIG d• R•.£..JJ:.-, 8 Miami. S..,n 
destine d-,v• s..,r o ~stqdo d• Virvinia, vizinh• A N.C. 
No caso qu~ R~o.:1na "'!st~jq p..,nsande •M viaj1=1r,por1er1a 
c e n su Lt.a-s I.a s br> s=u s p l ane s , "'lq r•cJll!b• c a r t a s y{J( 
A/c Ip.-r•ja Ba t t s t a , 56870 Triun-re P•. Ainl'.ht q_ c nh•c• 
som-m t e per c orresponn•ncia. H'stq c l ar e o ne •li:t ponll!ria 
s..,r n • o.:rRnd;;-;n:xi 11 e ~ R•v1 na. oodll!ndo via jar ,j1mte.s. 
Christovao ~ar1q o possiv~l d"'! -,nc ntral l~• no P nt 
mqis proxi:me. Tanb~:m ajudar nns suas d•sp-.sas fora das 
d• VARIG. 
'T lt-,i d• C<lliferbin no n•iq"lo r'l"' D•z•mbre; Gozq os umq 
s-.rnRna rl• Natal en Chris' tr~s filhos., duas n•tinh~s 
aq11i. HR.via frio com nunca m,qs s"m o n~s-. jada n""v~. 
Ant-. s. -.11 Q:ezei :::\. s-,11qna Lett 1 e Moon COil 1 ntirnas qmi '1':::\.S 
nR r~rejq ~m R•dlands onr1• mor.qvamos por varios anos. 

Aqu1. t~nho a minh,q CA.SA. pr pria, c nstru1da p-.rte de 

Chris, .., onde o Dr. morava • .,nos qu-. 11 an•. Mai or pa rt• 
d• an finde, pass-.1 ~m Calif rnia -.~ casa~ d-. J hn-. 
Sl"aner (S"'!rl filhos), T -. Sally (com drnis filhas n-.la) 
.., 6em B-.linda • ttMac"bride. Dois filhes cas.qdes.., t-.r 
c•ir tarnb"'!m mora fora. 0 tll!rtpo qu~ pass-.1 r'l-.p•ndia •m 
visi tas nec,..ssarias co s-.ru~iR.O "los m-,us elhos. 

Nao s~i si Rui Aindg :morq •m Crnz das Armas. Joqo Pl'!ssoa 
n vam-,nte t-.m casal rni ssi n:::t.ri o r'h Jimtq r'l • Ri er- rid, mas 
na.o corih•ce. • '3•1 qn• -. b•I!1 pr V.<lV~l R-,.c:rina mt 
n ssa. ml'l.is p•nsar ,..T" viRjar on nor otivos n• s na saude 
on outros ~~tives. Como VR.1 R\KX F.lizAb•t• • filinho ? 
~lq voltou a -.Mpr-.~o? Conn vai N-.v•rita-. "'!SPOSO Pastor? 
Cm -,st"'!s ~.,ns f1lhos nqo d-~v-.is d-.8•jar d"'!maisada •nte 
q s11q propr1a casa. 

A.s s1Jas f1lras t•ri qn• p•rdoar .s 11 ..,rr s nq inha 
c~rta. Far-.i possiv"'!l 1.., limpar as l•tras nq mqcina. 
L•mbrancas a todos os sens. 



Ouro - 10 
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1)70) em ra.vor de 11'1pl ntar lent~ Prt1fic1al. A1nda 

fnlta o seaunno olhopriiNXgLE?lROBTH eAi~tINAste ~es 
3 de AGOSTO, '8 J. 

D rn este f1 • Pode1s 1ma~ln1r qu todos OS fllhos 

Pr.,~~~~c ! fi""R~tli~a!nteresses. sem med1da. Re t na e 

t~l~ 8 t ~u~ ~S~~ o~a~ n~~8~SeBe~~@pB~~~!-eau~~. 

Q&~i8CJ®, ~. • DS· ! &We lir ™- ~~~et@l!~Mio mu1tRs 

Y.f7-es de mim ~dos l'!l.l?Us. E possivel que a. sua saude 
.1.. 'Te i:rr1U1de sat1sfaC!lo .h~ peuco , de ass1stir a Samaria 
~ste ja alter{ldA. e~i'.Ptanto as neze s se passam. es.Pero 
{ co f'erencia) d iaso .s .str~inl':c1r~s. l lnha ¢compsnhe1 
q1..ie t!. ao cpntrar1.Q1 do ;rneu. exemplo. podei s I:J.P- esreP.ver 

r"' 1J q'c.ri;o. D.C: Izao~th Joh1'son. o e sposo ,1!.Elton, 
not1c1as suas. 
!P ~c eu ~~ J. n~iro. Pode1~ 1ma~1nar o nosso prazer. 
,.Qont1nuo a_morar n.~ ca~inha iconstruld~ he do1s anos 
.1.a,. oem V1 D,Ann Ko Tb , 11 -::,.. H~irsto11 • J~J~nit~ T)!vcn .., 
p.qra nos d_ois. Perti_nho da de Chrts. Entretanto~ 
esposo. Miss Edith Vauvhn c ontnnta em Triunfo. Dr • 
.P~ssei qua tro me ze s in California com John, ToPJ., and 
D.Me1n fo1 pregar 1naugurncao de melhorarnentos na !'2'. 0m 
Belinda e respectlvas familias. Nao sei s~ f1z bem •• &rra 
Hesolvi modern1zar a s1rug1a nos mens olhos (desde 

1970) em favor de implantar lente art1fic1a.1. A1nda. 

(Conferenc1a) de Missoes Estrange1rqs. I 

M1nha tcompanhe1 

falta o segundo olho. Devo volt~r ~Calif. este mes 

Podeis 1mau1nar que todos os filhos 

se ded1cam aos meus 1nteresses, se medld. Re~1na e 

, ~u sornos eguo.l ente bencoadas neste part1c ular. 

Gracas a Deus • D1 o;o com grande reverenc1a. I 

1TivP. 
grande sat1sfacao ,ha pouco. de ass1st1r a Semana f 

/l 

r~ de quarto, D.Elizabeth Johnson. O esposo ,RJElton, 

falec eu em Janeiro. Pode1s 1mag1n.11r o nosso pr~zer. 





0 Senhor esta comigo indo temerei. 
Que me podera fazer o homem? 

Salmo 118:6 

~,~S.9.,f/ 

~?{~AA~~ ~t~ 



Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, 
quern me segue nao andard nas trevas. 

]o.8:12 



Disse ] esus: Eu sou a luz do mundo, 
quern me segue nao andara nas trevas. 

jo. 8:12 11/ 1-oM -Z--3 





~ u~ f- 1 ~ 0 ,cg /u.-o v..-f--v._A l.-0 at I .9 co 

~ral_ 
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E 1. Co I'?, ~- 

1. Dados de referencia no livro de registros: 

1.1. N9 de Drdem: 233 

2.2. Endere90 do Tumulo: 2a. Avenida Norte, n9 29 

c 
-~c,_~~~~~~~ 

~ 

2. Para execu9ao da obra e necessario o seguinte: 

2.1. Autoriza9ao do proprietario com reda9ao na lingua portuguesa. 

2.2. Copia do registro ou escrituras 

Obs.: Esses dais documentos devem estar autenticados por cartorio nos 
E.E.u.u. 

3. Oetalhes da restaura9ao do tumulo de Robert 

3.1. Aproveitamento da constru9ao original com os quatro pilares conforme' 
desenho. 

3.2. Aplicar uma lage de cimento no piso. 

3.3. Sabre o piso cimentado construir uma lapide em granito e sabre ela a 
placa original com o name de Robert. 

3.4. Em 20.06.84, esta reforma foi estimada em Cr$ 330.000,00, Nesta impo.::_ 
tancia esta incluida a taxa de licen9a da Prefeitura. 

Joao Pessoa, 21.06.84 

Ass. RUI OLIVEIRA DE CARVALHO 
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Anril ?O. 1987 

I>h1i p r=zado Irn t , 

ContiYJ110 "1111 s:1!:1._::;f~1t,q "'T'l t-o,r.0finq1• 0 SPU 

"IT01 ton l:)1"()rlt;'lT"1Pl1.te ....,') lT'OO b'lYJl~() 'l'l"i • "Io 

mo·lo -li::> IJ07,•nnh1"n 18f'.., ~YJ,..,'lntiei •Hu ll•trg ~-~:HdY19e 

pp s s 0 !'l l r.-i rvi (111 'l n f. t q ii '9 v-1 )1 t p rl ri 1 l q _r c:: s 0 in p 11t0 • 

8 C1118.tTO I'18Z'?S D'l.SSn_.,...qT;\ ==m s=r: rpgpoc::t<l o n 

I{q rrmitr:i c o t sa que o-ostg,riq rjo, Lho c omu n l car 

Brit t0 ? 

Pi z t:0,...,bom q11P, 

Croi o r:i110 6 

, 



0 o= v l 11 R.O ( ?) no 011t r o .f'oto, ---c;t'lVR nn c e ntro 

Fm. 

'l 
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MRS. ARNOLD HAYES 

ROUTE 1, BOX 580 

PINNACLE, NC - 27043 U.S.A. 




