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depoimentos

A história, tal como um profeta com olhar 
voltado para trás, como diria o escritor 
uruguaio Eduardo Galeano, nos conta o 

que foi e anuncia o que virá. Sua importância não 
repousa apenas no simples fato de nos fazer conhecer 
o passado nas prateleiras empoeiradas do tempo 
ou nas palavras, memórias e sentimentos que nos 
chegam hoje em pedaços. A história nos permite 
compreender melhor o nosso presente e resgatar a 
nossa identidade historicamente construída. E é esse 
o objetivo do pastor Nesias. Ao escrever sua obra, 
oferece a oportunidade de resgatarmos nossa própria 
história e de reafirmarmos nossa identidade enquanto 
Adventistas do Sétimo Dia. Ao longo da sua trajetória 
pastoral o autor conseguiu juntar fragmentos 
dispersos, memórias e relatos dos pioneiros que 
vivenciaram os primeiros anos do Adventismo no 
Estado da Bahia e, deste modo, presenteou a todos 
nós com essa bela história na forma de livro.

Jamille Oliveira Santos Bastos Cardoso 
(Mestre e Doutoranda em História pela UFBA)
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Gostar de ouvir história é algo que vem desde 
a infância. Ela parece nos trazer o passado para o 
presente, com toda a realidade entre esses dois 
períodos. Geralmente, os historiadores têm uma 
habilidade especial para descrever, e a história entra 
na mente com facilidade. Como historiador, o pastor 
Nesias desenvolveu tal talento. A linguagem simples, 
como se escutássemos os próprios personagens, e a 
riqueza de detalhes tornam seus relatos inesquecíveis. 
Tais relatos seguramente ficarão ainda melhores, 
uma vez adicionados os conhecimentos do pastor 
Natan. Juntos, contarão as histórias da nossa terra, 
de pessoas e lugares que nos são familiares. Sem 
dúvida, será uma aventura fascinante.

Miguel Pinheiro Costa 
(Líder de Mordomia Cristã-Divisão Sul-Americana)

       
O transcurso das peregrinações históricas 

está repleto de ansiedades e de dúvidas, ao desafiar 
os obstáculos, desprezar as dificuldades e buscar 
soluções para os problemas. Aí se percebe como 
muitos caíram, enquanto outros permaneceram na 
caminhada até a concretização dos seus ideais, na 
grande corrida da vida e no combate da fé.

A História, então, pode ser vista com a 
experiência coletiva da humanidade, que ilumina 
o futuro; ou, segundo Cícero (106-43 a.C.), como a 
testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida 
da memória, a mestra da vida e a mensageira da 
Antiguidade. 

A História é o reconhecimento da cotidianidade 
do homem como um todo, o que se caracteriza pela 
sistematização de todas as suas atividades, no 
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plano político, social, militar, econômico e religioso. 
É o resgate do cotidiano em determinada época, 
embora não se prenda simplesmente ao relato de 
acontecimentos, mas à reconstituição das com suas 
alegrias, valendo-se de documentos e acumulando 
provas na busca das transformações sofridas pelas 
pessoas, pelas instituições, pelos costumes, pela 
cultura.

Assim, a História procura reconstruir de forma 
lógica o passado, com suas dores, com suas angústias, 
verdade.

Durval de França,
(Professor e Mestre em História Regional-

Canavieiras, BA)
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introdução

Nos últimos anos ouve-se pelos meios de 
comunicação de massa da sociedade 
brasileira um grito pelo resgate da 

história do Brasil, pela história de nosso povo. A 
verdade é que os fatos históricos da nossa origem bem 
que poderiam estar mais vivos na memória, fazendo 
reviver em nós os ideais de cidadania tão importantes 
para a civilização. Tal clamor transpõe as barreiras 
do civismo e se faz chegar a nós enquanto igreja, 
possuidores de uma história linda, emocionante, 
vibrante, extremamente rica e, não obstante, pouco 
lembrada, e menos ainda divulgada. Percebendo a 
ausência de um trabalho que preencha tal lacuna e 
interessando-me muito pela emocionante história 
da peregrinação do evangelho na Bahia (além de 
ser incentivado pelo amigo e pastor Ronaldo Sales 
que sempre dizia “escreve isso, escreve isso”) foi que 
decidi finalmente colaborar, narrando o que sei sobre 
a história da igreja adventista, contribuindo assim 
para que esta continue viva no coração de cada um. 
Estou certo de que você irá vibrar e se emocionar 
a cada página lida, vendo as coisas que Deus tem 
realizado em nosso Estado por mais de cem anos.

Outros que conhecem a história do início do 
evangelho aqui também poderiam contá-la. Contudo, 
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o fato de trabalhar por mais de sete anos em regiões 
distantes de Salvador e com acesso às mais antigas 
e históricas igrejas da “boa terra” me possibilitou 
escrever e conduzir você, caro leitor, a um resgate da 
identidade histórica do adventismo por aqui.

O evangelho eterno foi estabelecido debaixo 
de muita dificuldade, lutas e não faltaram homens 
de coragem, compromisso que, com fé, alegria e 
determinação levaram avante a obra de pregar Jesus 
a milhares de pessoas.

Desejo realçar o valor literário da obra que 
você tem em mãos, haja vista o fato de tê-la escrito 
com dedicação e amor, mostrando os méritos das 
informações fidedignas que, com o tempo, foi possível 
colher. Os dezesseis anos dedicados à pesquisa, as 
viagens feitas para colher uma fonte primária, um 
detalhe a mais que enriquecesse a obra, tudo isso 
teve preço elevado, como escreveu o professor Durval 
de França. Porém, um trabalho com essa riqueza de 
detalhes não poderia ser diferente. Estou convicto 
que fiz o melhor que pude para deixar a você (que 
irá desfrutar a partir de agora) um bom trabalho. 
Uziel Moreira1 escreveu: “quando o escritor publica o 
texto, ele (o texto) não pertence mais ao autor e sim 
ao leitor, que pode ler e interpretar segundo a visão 
de leitor”. 

Esse trabalho é seu, seja para um trabalho 
acadêmico, no preparo de um sermão, para a 
busca por conhecimento do evangelho ou ainda na 
meditação pessoal. Para aquele que está envolvido 
com o evangelho da salvação e ansioso pelo regresso 
glorioso de Jesus, para aquele vive por essa esperança 
é impossível ler as histórias contidas neste livro sem 
1 Uziel Moreira dos Santos é escritor. Possui mestrado em Crítica 
Textual pela PUC de São Paulo. Autor de Separados por Deus e 
Entre Deus e o Diabo, dentre outros.
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se emocionar profundamente com Deus, Seu poder e 
providência, bem como o amor manifestado para com 
a Bahia.

 Esta obra se destina a reacender às futuras 
gerações o senso da presença maravilhosa da justiça, 
da graça e da misericórdia de Deus manifestadas 
entre nós. Além do mais, é para oferecer aos que 
tiverem contato com estes fatos históricos a profunda 
convicção da iniciativa salvífica do Senhor entre nós.
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cApítulo i
ponto de pArtidA: 1889-1903

Descrever os dias que antecederam a 
chegada do Adventismo à Bahia não 
é tarefa fácil para muitos. Somente a 

história possibilita tal tarefa, embora seja necessário 
muito esforço. Fato é que no fim do século XIX o país 
atravessava momentos de euforia com a literatura, 
teatro e o cinema dando os primeiros passos, a fotografia 
se consolidando. A abertura de escolas espalhadas 
pelas cidades brasileiras (chegando inclusive às 
fazendas) possibilitava mais pessoas lendo. Paralelo 
a isto, a abertura/criação dos vários jornais pelo país 
tornava possível um despertar cultural. A música 
crepitava emocionando o público com as primeiras 
gravações e os velhos toca-discos. Nomes desta nova 
fase da música e da cultura ganhavam notoriedade. 
Destaque para a mística Chiquinha Gonzaga, que 
entre os personagens marcantes daquele momento 
cultural agitava os ambientes culturais a partir da 
capital federal, o Rio de Janeiro.

Economia

Se existia euforia pelas novas descobertas 
científicas, tais novidades não influenciaram tanto 
a economia até ali. Esta gritava por socorro ao povo 
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brasileiro, obrigando governantes a buscar uma 
solução, que veio através de um pacote econômico 
anunciado pelo presidente Campos Sales (1898-1902):

Essa situação, no entanto, não durou muito 
tempo. Na gestão do presidente Campos 
Sales (1898-1902), adotou-se um rígido 
programa econômico voltado para enfrentar 
os problemas decorrentes do desequilíbrio das 
contas do governo e da virtual incapacidade 
do país de honrar seus compromissos 
externos. Para isso, Campos Sales obteve um 
empréstimo externo de 10 milhões de libras. Em 
troca, o governo comprometeu-se a acertar 
as contas externas e a estabilizar a economia 
por meio de uma política contencionista, 
deflacionária, que retirava parte do papel-
moeda de circulação. 2

Educação

 O índice de analfabetismo era alarmante no 
Brasil e a educação pública muito precária. Não havia 
definição de quem era responsabilidade: se da recém-
criada República, dos governantes de Estados ou 
ainda dos Municípios. Enquanto aqui a precariedade 
dominava, nos Estados Unidos da América a rede 
particular já estava muito bem elaborada, haja vista 
o estabelecimento de muitas Universidades e escolas 
que operavam como instrumentos de transformação 
social. No Brasil, entretanto, operava uma pequena 
quantidade de escolas nas principais cidades do 
país. Nas comunidades rurais a educação ficava a 
mercê de um fazendeiro que, caso julgasse relevante, 
2 Disponível em: <http://www.cienciamao.if.usp.br/tudo/exibir.
php?midia=t2k&cod=_historiadobrasil_ 2hb22>.  Acesso em: 
12.08.2009.

NESIAS.indd   19 20/10/2015   12:19:59



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

20

contratava um professor para ensinar os filhos dos 
seus trabalhadores a ler, escrever, bem como resolver 
as quatro operações básicas, pagando a este o salário 
de um trabalhador rural.3 

Política

Neste tópico é necessário retroceder até a 
década de 40 do século XIX. O império dava sinais de 
fraqueza. A política estava agitada profetizando o fim 
da monarquia e o surgimento da República, fato que 
teve lugar logo após toda a aflição daquele momento. 
Os seguintes anos possuem eventos relevantes para 
uma correta compreensão do panorama histórico:

1888 

É publicada a Lei Áurea que abolia a escravatura, 
fato que influencia tanto a política quanto a economia. 
Observe a seguir trecho de um texto traduzindo 
a euforia do momento e o cenário em que a lei foi 
sancionada.

Três horas e oito minutos. Sua alteza imperial, 
D. Isabel, acompanhada de seu marido, 
o conde D’eu, entra na sala do trono. O 
conselheiro Dantas aproxima-se da soberana. 
Pronuncia algumas palavras e entrega-lhe 
o autógrafo em que está escrito, sobre o 
pergaminho, a lei da extinção do cativeiro no 

3  Prática comum entre os fazendeiros e ou líderes de comunidades 
rurais nos sertões desde o final do século XIX e início do século XX. 
Material citado no programa “Retrospectiva do século”, exibido pela 
Rede Globo de televisão e também documento do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), com informações sobre o Brasil no 
início do século XX.
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Brasil. D. Isabel está emocionada. Tremendo-
lhe as mãos, treme-lhe a voz. Oferta-lhe, em 
nome dos negros, um belo ramo de camélias. 
Arfa-lhe o peito e, emocionada, ela diz:
– Seria hoje, o dia mais feliz de minha vida, 
se meu querido pai não se achasse enfermo. 
Deus permitirá que ele volte, em breve, para 
tornar-se, como sempre, útil à pátria.
E passa ao salão próximo, onde há mesa, 
tinteiro e pena para a assinatura da lei. E a 
regente vai lançar o nome no pergaminho, 
quando em nome do povo, lhe entregam 
uma caneta de ouro, cravejada de pedras 
preciosas. E é com a bela caneta de ouro 
que ela assina a lei que a nação enternecida 
cognominou de “Áurea”.
Da rua, a multidão em altos brados, exige a 
presença de Isabel. E a princesa aparece à 
janela, tendo ainda na mão a pena com que 
acabou de dar a liberdade à raça negra do 
Brasil.
Na praça inteira, o povo agita os braços 
festivamente, bradando em coro, em pleno 
delírio:
– Redentora! Redentora! Redentora!4

1889 

• Instituído o casamento civil a todo cidadão 
brasileiro.

• Acontece a separação entre Igreja e Estado. 
A Igreja Católica Romana deixou de ser a 
Igreja oficial no Brasil: é o início do Estado 
Laico, um golpe ao Vaticano.

• Dá-se a saída da família imperial do Brasil.
• É proclamada a República pelos mesmos que 

defendiam a separação entre o Estado e a 
Igreja.

4 OLIVEIRA, Carolina Rennó Ribeiro de (org.). Livro de Leituras 
Escolhidas. São Paulo, SP: Editora do Mestre, 1952.
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Depois de proclamada, a República oscilou em 
seu início passando por momentos difíceis. Observe 
os seguintes fatos ocorridos nos dez primeiros anos:

• O primeiro presidente, Marechal Deodoro da 
Fonseca, pressionado, renuncia.

• Marechal Floriano Peixoto aplica um 
golpe, fecha o congresso e guerreia contra 
a marinha. Surgem as revoltas gaúchas. 
Nicolas S. Costa informa que entre novembro 
de 1889 e janeiro de 1893 aconteceram 25 
mudanças de governo e quase duas centenas 
de assassinatos no Rio Grande do Sul.

1889

Surge um movimento pela restauração da 
monarquia. Entre os que defendiam o retorno do 
regime monárquico estavam os religiosos da Santa 
Sé, insatisfeitos por não serem mais a igreja oficial 
do estado brasileiro. Antônio Vicente Mendes Maciel 
ou Antônio Conselheiro (no nordeste do Brasil) foi o 
mais enfático deles. Contudo, Prudente de Moraes 
juntamente com Manoel Vitorino vence as eleições 
no Brasil e encontra condições favoráveis ao seu 
mandato (ver apêndice 1).

Questões sociais em destaque

1850 

O fim do tráfico de escravo é de muita relevância 
para as questões sociais. Não mais os navios negreiros, 
menos horror daquela tirania – o tráfico do homem 
hostilizado, vendido pelo homem.
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1878 – 1880

Três anos de intensa seca em todo o nordeste 
brasileiro. Tal flagelo destruiu o ânimo, a esperança 
do nordestino. Atacou o emocional das famílias, 
a economia e provocou efeitos sociais terríveis: 
desespero, pobreza e morte. Neste cenário surge 
Antônio Conselheiro. Homem religioso, treinado no 
campo do sofrimento, da briga entre sua família e a 
família Araújo, presenciou muitos assassinatos, sendo 
também traído por seu grande amor Brasilina que, 
pouco tempo após o casamento, foge com o sargento 
João. Este Antônio Conselheiro, possuidor de oratória 
eloquente, começa então a agrupar pessoas.

O nordestino é muito emotivo. Uma palavra de 
esperança arranca a lealdade do homem do nordeste 
que se une, se envolve e morre por qualquer causa. 
Conselheiro com seu discurso oferecia ao sofredor do 
sertão ao norte do Estado da Bahia essa âncora, esse 
poder. O historiador Geraldo Costa Leal em Salvador 
dos Contos e Encantos informa que na “virada do século 
XIX para o século XX, a capital do Estado possuía 
cerca de 150 mil habitantes”. Antônio Conselheiro em 
Monte Belo, posteriormente Canudos, arregimentou 
nada menos que 25.000 habitantes (nesta época não 
existia nenhuma cidade da Bahia com esse número 
de habitantes). Conselheiro acalentava a esperança 
de ver pelo menos três coisas:

• O restabelecimento da monarquia.
• A volta da união do Estado com a Igreja à 

qual fora fiel (à igreja e não ao clero).
• Ver aquela multidão de miseráveis vivendo 

dias de prosperidade social e econômica. 
Era o ideal que para um religioso zelote não 
parecia tão distante.
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Religião

Fatos políticos contribuíram em muitos aspectos 
para a chegada do evangelho à Bahia. O primeiro 
(e talvez o mais forte deles) foi o fim da guerra 
civil americana que, após três dias e três noites de 
intenso combate por parte dos generais Lee e Medee, 
resultou em milhares e milhares de corpos tombados. 
Ganhadores e perdedores: todos estavam infelizes. 
O exército do sul (derrotado) possuidor de muitos 
soldados cristãos, entre eles presbiterianos, com a 
derrota na batalha, buscaram uma maneira de fugir 
do cenário de dor abrindo frentes missionárias em 
outros lugares. Os olhares, então, se direcionaram ao 
Brasil. A Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana 
dos Estados Unidos aprovou em suas reuniões de 
maio de 1859 uma resolução para a junta de missões 
estrangeiras uma proposta de missões para o Brasil 
(ver apêndice 2).5

Outro fator religioso que antecedeu a chegada do 
adventismo à Bahia foi o desgaste da Igreja Católica 
Apostólica Romana com o Império. Homens da corte 
imperial6 observavam a força opressora que Roma 
exercia na Europa (especialmente Espanha e Portugal) 
5 RIBEIRO, Boanerges. Protestantismo e Cultura Brasileira (São 
Paulo: Casa Editora Presbiteriana, 1981).
6 HORREL, J. Scott, A Maçonaria e a Fé Cristã (São Paulo: Mundo 
Cristão, 1996), p. 37. Aqui Manoel Gomes (mais alto grau na Loja 
Maçônica Brasileira), dentre outros nomes, é citado na qualidade de 
defensores deste afastamento do Estado. Nos grandes movimentos 
políticos desde a Inconfidência Mineira, Carioca, Baiana, chegando 
finalmente à libertação do Brasil do jugo português, se fizeram presentes 
os mesmos sentimentos encontrados na passagem da Monarquia para 
a República. Manoel Gomes cita Aleijadinho, Bento Gonçalves, Castro 
Alves, Campos Sales, Duque de Caxias, Frei Caneca, José Garibaldi, 
João Fernandes, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano 
Peixoto e Padre Feijó, (dentre outros) como participantes de qualquer 
um que seja destes movimentos políticos. Cada um em sua época 
facilitou o afastamento da Igreja oficial do Estado Brasileiro e abriu 
situações favoráveis à penetração de uma nova mensagem.
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e trabalhavam arduamente para que o imperador se 
afastasse da Igreja. O imperador, conhecedor dos 
benefícios do protestantismo na Europa Central e no 
leste europeu, e possuidor de um exemplar da Bíblia 
que saíra das mãos da Igreja e fora parar em suas 
mãos, sabia que beneficiaria o povo brasileiro com 
tal atitude. Acrescente a isso a abertura das missões 
mundiais (em suas juntas de missões europeias 
e americanas) e o envio de exemplares da Bíblia a 
várias partes do mundo, inclusive ao Brasil, Bíblias 
estas que também chegaram ao Estado da Bahia.

Considerando que o desenvolvimento 
presenciado hoje se confirmou no início do século XX, 
é possível pensar no quanto era difícil a locomoção e 
a comunicação naquela época. A ausência de meios 
modernos de desenvolvimento não deixava ao homem 
do fim do século XIX senão esperar por dias melhores 
à sociedade. Praticamente todo o desenvolvimento 
estava concentrado no litoral. A navegação 
transportava mais que mercadorias: levava também 
informação, cultura e desenvolvimento. As cidades 
litorâneas e de rios navegáveis puderam experimentar 
um grande crescimento, levando vantagem sobre 
outras cidades que não tinham facilidade de acesso. 
A estrada de ferro ainda não se firmara enquanto 
instrumento de desenvolvimento, portanto é possível 
afirmar que mares e rios serviram como asas à 
tríplice mensagem angélica do Apocalipse. Assim 
sendo, graças a esses meios é possível apresentar 
os primeiros lugares onde a mensagem do sábado 
tornou-se conhecida no Estado da Bahia. 

Na ocasião da mudança do século, o presidente 
Campos Sales era o eleito para aquele mandato. 
Severino Vieira atuava como governador Bahia, 
substituindo o conselheiro Luiz Viana. Foi nesta 
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gestão que se deu a guerra dos Canudos, muito 
comentada e que deixou muitas sequelas. Os navios 
traziam soldados do sul e estes embarcavam na 
estrada de ferro, enquanto outros chegavam de 
trem de Canudos, feridos para serem atendidos nos 
hospitais de Salvador.

Sobre aqueles acontecimentos é possível 
relembrar o que escreveu para diversos jornais da 
cidade Aluysio Lopes Pereira de Carvalho, Lula 
Parola, jornalista, poeta satírico e crítico. Este foi 
responsável por diversas sátiras até falecer em 1942, 
tais como: “havia luta próxima ao Rio Vasa Barris, 
desde novembro de 1896...”. Moreira Cesar já tinha 
sido derrotado com a famosa expedição. Ao que parece, 
sabia-se mais das ocorrências políticas de Canudos no 
Rio de Janeiro e em São Paulo do que aqui na Bahia. 
Por isso, no jornal de notícias do dia 5 de julho Lula 
Parola ironizou com os seguintes versos:

“... então depois que se inventou Canudos. 
 A impaciência a todos desconjunta.

E hoje, quando encontro os abelhudos 
Para livrar-me, sou eu quem lhes pergunta!

Hoje a pergunta é diversa 
Grandes médios e miúdos 

Começam sempre a conversa:
Que sabe sobre Canudos?”7

O episódio da Guerra de Canudos, somado 
ao longo período de seca que caiu sobre o nordeste 
brasileiro, estava de acordo com o sentimento do 
povo de que a virada do século poderia representar 
o fim do mundo, o juízo final. No calendário católico 
1900 era um ano santo. Mas o sentimento de parte 
da população era de que, passado o referido ano, 
7 LEAL, Geraldo da Costa. Salvador dos Contos, Cantos e Encantos 
(Salvador, BA: Gráfica Santa Helena, 2000), p.18-19.
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alguma coisa boa viria. Não era possível que tanto 
sofrimento no nordeste continuasse: esperava-se um 
alívio, uma esperança.  O já citado jornalista Lula 
Parola publicou neste momento histórico uma poesia 
que marcava o anseio do povo nos seguintes versos:

Vai-te tão ruim século embora
Deixa entrar o teu bom sucessor,

Vai saindo depressa maldito,
Basta já de se ver tanto horror!

Não demora na tua partida,
Que está sendo bastante almejada,

Pela gente que vive ansiosa,
Pra ver hoje essa praga acabada.

Leva teu mau companheiro contigo
O mau ano de mil e novecentos

Que só trouxe o mal e a desgraça
Par ser também nosso tormento.

Vai saindo malvado do mundo
Sem fazer alarido e espanto, 

Não queremos saber se o tal ano
Seja já batizado de “Santo”.8

Do mesmo modo como atuou no Êxodo, Deus 
manifestava Seu poder concedendo ao povo baiano 
a esperança de que tanto necessitavam para o novo 
século. 

8  LEAL, Costa Geraldo. Ibidem.
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cApítulo ii
Breve Histórico do Adventismo no BrAsil (1903-1906)

Embora a presença dos adventistas 
do sétimo dia estivesse em território 
brasileiro9 desde o início de 1896 (nos 

estados de Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul), havia pouca iniciativa 
evangelística para se alcançar os demais estados do 
País. Mas com conferência da Assembleia Geral nos 
Estados Unidos (1901) evidenciou-se a necessidade 
de se melhorar o trabalho e de se conquistar novos 
lugares. Ocorre, então, uma reorganização do 
território. E isso beneficiou o Brasil.

Em 1902 (do ponto de vista denominacional) 
aconteceu o primeiro fato importante no Brasil: o 
estabelecimento do primeiro organismo adventista 
nacional com poder de decisão: a Associação do Brasil, 
localizada em Gaspar Alto, Santa Catarina, tendo 
como presidente da recém-criada associação o pastor 
H. F. Graf. Potencialmente, todo o país pertencia 
a essa associação10. Animado e confiante, embora 
fosse gigantesca a tarefa de evangelizar o Brasil, 
compartilha com o pastor W. A. Spicer a visão de 
9 GREENLEAF, Floyd. Terra de Esperança: Crescimento da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia da América do Sul. Tradução de Cecília Eller 
Nascimento (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2011), p. 37.
10 CHRISTIANINI, Arnaldo. “União Este Brasileira”, in Revista 
Adventista. Ano 63, No. 9 (setembro de 1969), p. 13 e 14.
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alcançar todo o país rapidamente.  Spicer afirma: “os 
nossos fiéis irmãos da América do Sul estão firmemente 
resolvidos a completar rapidamente a obra pela graça 
de Cristo... todos os irmãos reconheceram a vantagem 
que oferece a divisão dos campos e a organização da 
Conferência Sul Americana.” 11

 Esta reorganização se efetivou no Brasil em 
1903. Tão logo a notícia chega a Gaspar Alto (sede 
da associação) e em reunião decide-se dividir a 
Associação do Brasil em quatro partes: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Campo Norte, 
abrangendo o resto do país em um território sem 
trabalho inicial. Vale ressaltar que o pastor F. W. 
Spies seria o superintendente do recém-criado Campo 
Missionário do Norte, sediado no Rio de Janeiro.  
Eram os primeiros passos para que no futuro surgisse 
uma estrutura capaz de possibilitar a chegada da 
mensagem a outros territórios.

Havia falta de obreiros em todo mundo.12 Antes 
da organização, o país recebia poucos missionários 
(raros na coragem, verdadeiros desbravadores) os 
quais trabalhavam sem equipes, com equipamentos 
precários e, embora enfrentasse o desconforto e 
oposição, lutavam com fibra e fé. Os mais conhecidos 
e atuantes no Brasil naqueles dias foram William H. 
Thurston, colportor e cunhado de Westphal (foto), 
Francisco. W.  Westphal (que batizou os primeiros 
conversos no interior de São Paulo), Huldreich F. 
Graf (foto) e Frederick W. Spies.

11 CHRISTIANINI, Arnaldo. “A Luz Vem do Oriente: Pequena História 
de um Grande Campo”, in Revista Adventista. Ano 63, n. 9 (setembro 
de 1969), p.13.
12 Idem.
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Nesta configuração a IASD permaneceu até 

1906. Os mapas a seguir fornecem uma visão da 
recomendação que chegou a Gaspar Alto13.

1. Campo do Rio Grande do Sul com sede 
em Taquari (RS) e sob a direção do pastor 
Westphal, que na época presidia a recém-
criada Associação Sul Americana, Entre 
Ríos, Argentina.

13 CHRISTIANINI, Arnaldo. “União Este Brasileira”, in Revista 
Adventista. Ano 63, n. 9 (setembro de 1969), p 13  e 14.

William H. Thurston Huldreich F. Graf

O estado do Rio Grande do 
Sul como campo em 1904.
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2. Campo de Santa Catarina e Paraná com sede 
em Gaspar Alto aos cuidados de W. Ehlers.

3. Missão São Paulo com sede em Rio Claro aos 
cuidados de Guilherme Stein.

4. Campo Missionário do Norte Presidido pelo 
pastor F. W. Spies e com status de ‘Missão’ 
(1906)14 tem o grande desafio de evangelizar 
vasto território. O enorme campo prossegue 

14 Revista Trimestral de 1906 relata a experiência extraordinária 
ocorrida nos dias 25 e 26 de maio, a criação do Campo Norte, com sede 
no Rio de Janeiro e tendo F. W. Spies como superintendente. Citada 
também por Arnaldo Christianini na Revista Adventista em “A Luz 
Vem do Oriente (Pequena História de um Grande Campo)”. Ano 63, n. 
9 (setembro de 1969), p.13.

O estado de Santa 
Catarina e Paraná como 

campo em 1906.
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até o ano de 1918/9, realizando planejamentos 
para a imensa área, sendo gradativamente 
preparado para mais avançada mudança 
que possibilitaria a criação da União Este 
Brasileira. Todos os outros estados da 
federação clamavam por presença de um 
missionário e de investimento, dentre eles, 
a Bahia.
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cApítulo iii
o Adventismo em terrAs BAiAnAs (1904-1910)

Primeiras Missões Evangélicas na Bahia

Anglicanos Ingleses (1860)

Os anglicanos foram beneficiados pelo 
Tratado do Comércio entre Portugal e 
Inglaterra que, no artigo 12, proibia o 

maltrato de cidadãos ingleses na celebração de seus 
cultos, e que também não se poderia construir casas 
de cultos semelhantes aos templos católicos. Com 
essa vantagem, desembarca no Brasil em 1818 o 
primeiro capelão anglicano.15 Sua presença mostrou-
se um incômodo ao imperador que buscou reforço no 
tribunal da inquisição aqui no Brasil.16 Datada da 
segunda metade do século 19 está a Igreja Anglicana 
inglesa17, a primeira de confissão religiosa não católica 
15 REIS, José Pereira dos. História dos Batistas no Brasil (Rio de 
Janeiro, RJ: Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1995), p. 58.
16 Ibidem, p. 58.
17 A presença do anglicanismo no Brasil teve início após a vinda 
da corte portuguesa ao Rio de Janeiro. Com o Tratado de Comércio e 
Navegação de 1810 entre Portugal e Inglaterra, permitiu-se a construção 
de igrejas de denominações protestantes, desde que os templos tivessem 
a aparência de uma residência comum, sem torres ou sinos, e não 
buscassem a conversão de cristãos católicos brasileiros. Desta forma, 
o primeiro templo construído por protestantes no Brasil foi da Igreja 
Anglicana, sendo considerado também o primeiro na América do Sul, na 
cidade do Rio de Janeiro. Antes da liberdade de culto aprovada pelo poder 
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a se instalar na Bahia. Esta denominação, contudo, 
não tinha pretensão evangelística, haja vista que o 
objetivo de sua instalação em solo baiano não era 
o de evangelizar brasileiros, mas atender a colônia 
inglesa que residia na capital.18

Presbiterianos (1872) 

Conforme visto há pouco, os presbiterianos foram 
o segundo grupo religioso de confissão não católica 
romana a se instalar em solo baiano. Esta confissão 
possuía um sistema de colportagem semelhante ao 
adventista. Através da grande distribuição de Bíblias 
patrocinadas por juntas missionárias americanas, 
régio, os anglicanos residentes no Brasil reuniam-se em residências e 
navios ingleses para realizarem seus cultos. Os primeiros serviços de 
capelania ficaram subordinados diretamente à Igreja da Inglaterra, e 
atendiam somente a súditos ingleses. Foram construídas capelas em São 
Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Belém e Recife. 
Aproximadamente na década de 1860 houve a tentativa de se 
implantar a igreja anglicana voltada para o povo brasileiro. Para isso 
o missionário estadunidense Reverendo Richard Holden tentou abrir 
a primeira missão em Belém do Pará, e depois em Salvador na Bahia, 
mas essas iniciativas foram malsucedidas.
Em 1890 missionários estadunidenses, egressos do Seminário da 
Virgínia, chegaram ao Rio Grande do Sul, onde estabeleceram 
as primeiras comunidades brasileiras, subordinadas à Igreja 
Protestante Episcopal dos Estados Unidos da América (em inglês, The 
Protestant Episcopal Church of United States of America - PECUSA). 
Em 1º de junho de 1890, James Watson Morris e Lucien Lee 
Kinsolving realizaram, na cidade de Porto Alegre, o primeiro culto 
da Igreja Protestante Episcopal no Sul dos Estados Unidos do Brasil, o 
primitivo nome da Igreja Anglicana em terras brasileiras. Depois esta 
passou para Igreja Episcopal Brasileira, Igreja Episcopal do Brasil e, 
atualmente, de Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, a 19ª Província 
da Comunhão Anglicana ligada à Sé de Cantuária (Inglaterra) após 
sua emancipação da então Igreja Episcopal dos Estados Unidos da 
América (em inglês, The Episcopal Church of United States of America - 
ECUSA).
O anglicanismo consolidou-se entre outras etnias no Brasil: conquistou 
teuto-brasileiros no Rio Grande do Sul (principalmente pelas atividades 
de Lindolfo Collor), imigrantes japoneses em São Paulo e Paraná 
e entre a classe média da Zona da Mata nordestina. (“Anglicanismo 
no Brasil”, disponível em <pt.wikipedia.org/wiki/Anglicanismo_no_
Brasil>. Acesso em 12.08.2014).
18 Idem.
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a denominação se agigantou na pregação pelos 
sertões por meio dos transportes possíveis da época19. 
Desbravando aquelas regiões abriram caminho 
para outros grupos de missionários que viriam 
posteriormente (os batistas e os adventistas logo a 
seguir).

Projetos de grande evangelização rapidamente 
chegaram às principais cidades do Estado, destaque 
para a cidade de Wagner na Chapada da Diamantina, 
onde a evangelização foi mais efetiva, bem como a 
aceitação da população. Wagner tornou-se um quartel 
general dos presbiterianos no interior do Estado, 
destacando-se ainda a cidade de Cocos no oeste da 
Bahia.20 Da região de Jacobina, mais precisamente 
da Vila de Várzea Nova, saiu a notícia de que a região 
era tolerante com os calvinistas, fato que atraiu 
pessoas especialmente do Estado de Pernambuco 
para a região.21 O trabalho realizado pelos irmãos 
19 A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja protestante reformada, 
de orientação calvinista presbiteriana. Foi fundada em 1859 por 
um missionário estadunidense chamado Ashbel Green Simonton, 
que chegou ao Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Possui 
aproximadamente 1.011.300 membros distribuídos em mais de 10.407 
igrejas locais e congregações em todo o Brasil. Em setembro de 1888 
foi organizado o Sínodo da Igreja Presbiteriana do Brasil, tornando-se 
autônoma, ou seja, desligando-se das igrejas norte-americanas. Depois 
da Proclamação da República, nasceu um movimento nacionalista no 
seio da IPB, em que pastores brasileiros se manifestaram contrários 
à presença intensiva e interferência de missionários americanos, o 
que gerou um cisma dentro da organização, de onde surgiu a Igreja 
Presbiteriana Independente do Brasil. Um grande líder do começo 
do século XX foi o pastor Erasmo Braga(?). Informação interessante 
é que o presidente da república Café Filho era presbiteriano e 
frequentava a 1ª Igreja Presbiteriana de Natal. Ao longo do século 
XX, surgiram outras igrejas congêneres que também se consideram 
herdeiras da tradição calvinista. São estas pela ordem cronológica 
de organização: Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (1903), 
Igreja Presbiteriana Conservadora (1940), Igreja Presbiteriana 
Fundamentalista (1956), Igreja Presbiteriana Unida do Brasil (1978). 
(“Igreja Presbiteriana do Brasil”, disponível em <pt.wikipedia.org/wiki/
Igreja_Presbiteriana_do_Brasil>. Acesso em 12.08.2014).
20 Em entrevista concedida ao autor por Cori, presbítero da Igreja 
Presbiteriana de Cocos, BA, em dezembro de 2000.
21 http://pt.wikipedia.org/wiki/A1rzea_Nova. Consulta realizada em 
29.01.2015.
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presbiterianos no Estado da Bahia foi realmente 
muito intenso.

Batistas (1886)

 A igreja batista é a terceira denominação não 
católica a se instalar em solo baiano e isso ocorre em 
1882 conforme relato22. A primeira tentativa ocorre 
de fato em 1856, com o missionário Thomas Jefferson 
Bowen que só desembarca no Rio de Janeiro em 
1860. Além de não obter êxito, seu trabalho foi muito 
mal interpretado ao tentar evangelizar os escravos. 
Por fim desiste, retornando a sua pátria e relatando 
à junta que o enviou as dificuldades encontradas. 
Tal relato leva o conselho batista a retirar o Brasil 
de seus planos missionários.23 Pouco tempo depois 
uma caravana de crentes batistas desiludidos com a 
América (e com o fim da guerra civil americana) decide 
vir ao Brasil, estando presentes nesta caravana dois 
pastores batistas. 

Uma vez aqui iniciam trabalhos no Estado 
de São Paulo.24 Logo em seguida os casais Bagby e 
Taylor desembarcam no Rio de Janeiro, encontram-
se em Campinas e, após estudarem o Brasil, 
optam por iniciar os trabalhos na Bahia. As razões 
apresentadas por eles para sua escolha foram estas: 
1) na Bahia estava o cardeal primaz do Brasil; 2) uma 
cidade muito populosa do país25; 3) o estado estava 
22 REIS, José Pereira dos. História dos Batistas no Brasil (Rio de 
Janeiro, Junta de Educação Religiosa e Publicações, 1995), p. 21. 
23 Idem.
24 Idem.
25 Os casais Bagby e Taylor estimaram a população de Salvador em 
250.000 habitantes (BAGBY, Willian B. O Gigante Que Dorme: 
Heróis Cristãos II. [Rio de Janeiro: Casa Publicadora Batista], 1947). 
Entretanto, Geraldo Leal em seu livro Salvador dos Cantos, Contos 
e Encantos, dá para essa mesma época a estimativa de 150.000 
habitantes.
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ligado por mar a outros pontos importantes (rios e 
duas estradas de ferro que o ligava ao interior, além 
do acesso às cidades interioranas pela Baía de Todos 
os Santos; 4) (para eles) não havia missionários na 
província da Bahia. Fato é que nessa época havia 
dois presbiterianos em São Paulo e oito missionários 
batistas no Rio de Janeiro. Mas, movidos por essas 
razões organizaram a primeira igreja em solo baiano 
no dia 31 de agosto de 1882, no endereço Maciel de 
Baixo, centro - Bahia.

Adventistas (1905)

Antes das ações do Campo Norte em território 
baiano a única referência ao adventismo ocorre por 
ocasião de visita do Capitão José Bates ao Brasil26 
mais precisamente no ano 1827, época em que já 
estudava verdades bíblicas. Após isso, e enquanto a 
obra se espalha por outros lugares, o território baiano 
só volta a entrar em contato com a adventismo através 
de grandes milagres como o recebimento de cartas de 
guardadores do sábado em território baiano.

 Spies faz o seguinte comentário na primeira 
matéria publicada com informações do novo campo: 
“Há pouco tempo, recebemos muitos convites de vários 
lugares do Estado da Bahia, onde almas sedentas 
desejam conhecer toda a verdade de Deus” 27. 

O plano de Spies em fazer uma viagem de 
reconhecimento pelo vasto território do novo campo 
26 BATES, Joseph. The Autobiography of Elder Joseph Bates 
(Battle Creek, Mich.: Steam Press of the Seventh-day Adventist 
Publishing Association, 1868 [Facsimile Reproduction Printed 1970 
by Southern Publishing Association, Nashville, Tennessee], p. 142-
144 e 213). Disponível em: <centrowhite.org.br/downloads/ebooks-dos-
pioneiros-adventistas/#bates>. Acesso em 24.08.2014.
27 SPIES, F. W. Revista Trimestral. Órgão oficial da Egreja 
Brasileira dos Adventistas do Séptimo Dia.  Taquari, RS, Janeiro de 
1907. Posteriormente, Revista Adventista.

NESIAS.indd   37 20/10/2015   12:20:01



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

38

(Campo Norte, com sede no Rio de Janeiro e que incluía 
a Bahia) tinha o objetivo levantar informações úteis 
à implantação de ações evangelísticas na região. Tal 
viagem ocorreu no dia 16 de setembro de 1906, como 
bem descreveu o próprio Spies em seu diário que 
terminou sendo publicado em janeiro de 1907. Pouco 
tempo depois, nova publicação na mesma revista 
acrescenta detalhes ainda mais impressionantes 
sobre o início dos trabalhos no Estado:

“Há muito que projetávamos ir à Bahia, a fim 
de visitar os irmãos que desde muito tempo 
estão guardando o sábado do Senhor 
naquele Estado”. Graças ao nosso bondoso 
Pai Celestial, pude agora realizar o meu 
desejo, embarcando no dia 16 de setembro. 
Do meu hotel os meus pensamentos 
começaram a se ocupar com a Bahia, 
com o seu povo, com as suas necessidades. 
Quem entre aqueles milhares de habitantes 
saberia que ao declinar o sol naquela tarde, 
o sábado do Senhor raiava sobre aquela 
cidade? Conheceria alguém ali as exigências 
do 4º mandamento? Existiria alguém em toda 
aquela cidade que soubesse que a vinda do 
Senhor está próxima às portas e que para estar 
preparado para tão solene acontecimento 
é necessário guardar os mandamentos de 
Deus e a fé de Jesus? Parecia que ninguém 
tinha sequer ideia disso.
Lembro-me de quando cheguei à capital 
da Bahia, no dia 19 do mesmo mês, uma 
quinta-feira. Como as circunstâncias não 
permitiam seguir imediatamente para o 
interior, aproveitei a sexta-feira como uma 
oportunidade para percorrer algumas partes 
da cidade e visitar também algumas famílias 
e fiquei muito favoravelmente impressionado 
quanto à Bahia como um campo de trabalho. 
Ao raiar o sábado, achando-me eu só, 
lembrei-me então de Nínive e de seus milhares 
de habitantes que, no tocante às verdades 
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de Deus, nem sabiam fazer distinção entre a 
sua mão direita e a sua mão esquerda. Que 
necessidade de um trabalhador que viesse 
iniciar o trabalho na Bahia! Essa multidão 
de 250.000 almas se me afigurava como 
um rebanho sem pastor. Entretanto eu não 
podia demorar-me ali; os interesses do vasto 
campo só me permitiam ficar ali algumas 
semanas. Mas o que poderia ser feito em 
favor da Bahia? Senti um grande peso pela 
população e, ajoelhando-me, derramei a 
minha alma diante de Deus. Contei-lhe a 
grande necessidade desse povo, seu estado 
perdido, a necessidade que havia de alguém 
que viesse anunciar-lhe a mensagem para 
estes últimos dias, a fim de estar preparado 
para a vinda do Senhor. 
E estando assim, orando e derramando 
a minha súplica diante de Deus, tive a 
segurança de que Ele sabia tudo e de que 
tinha alhures um obreiro para este campo, 
bem como os meios para sustentá-lo e de 
que logo seria enviado para ali um ceifeiro a 
fim de colher o precioso trigo para o reino de 
Deus. Regozijado e satisfeito, entreguei, pois, 
tudo em suas mãos. 
Tais foram as impressões que tive durante os 
primeiros dias de minha estada na Bahia. Hoje 
sigo para Santo Antônio de Jesus em visita 
aos irmãos que desde longa data aguardam 
a minha chegada e praza a Deus abençoar-
nos ricamente durante a minha demora 
ali. Posteriormente, relatarei as minhas 
experiências. Peço aos irmãos que orem pelo 
trabalho neste campo. 

F. W. Spies28.

Após a segunda viagem à Bahia (e a primeira 
a Santo Antônio de Jesus) e com a boa impressão 
deixada pela cidade do Salvador (na época também 
chamada de Cidade da Bahia29), Spies reflete muito 
28 SPIES, F. W. “Viagem à Bahia” in Revista Trimestral. Ano 2, nº. 
9 (janeiro de 1908).  
29 A Cidade de Salvador foi chamada por muito tempo (inclusive 
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sobre as pessoas na distante cidade de Santo Antônio 
de Jesus, a 30 léguas ou aproximadamente 180 km, e 
toma a primeira iniciativa: enviar o primeiro colportor 
a trabalhar em solo baiano30. Mas foi após a segunda 
viagem que o envio de colportores ao território baiano 
foi concretizado nas pessoas de Pedro Lima e Joaquim 
Queiroz, que são enviados para o eixo Ilhéus - Itabuna 
a partir de 1908.31

Também em 1908 surgem os embates com 
os batistas e presbiterianos com relação ao dia de 
guarda. Essas informações chegaram até a sede da 
obra no Rio de Janeiro e Spies informou através 
de matéria publicada na revista mensal (que mais 
tarde veio ser chamada de Revista Adventista) tais 
problemas, revelando ademais o pesar pelas perdas 
provocadas por tais questões.32 Destaque para os 
conflitos em duas cidades: Jequié e Ilhéus. Também 
em 1908 ocorreram dois episódios muito importantes 
na história: as Bíblias vendidas em Santa Maria da 
Vitória33 e a visita do vendedor de Bíblias em Santana 
dos Brejos.34 Nos anos de 1909, 1910 e 1911 destaque 
apenas para o trabalho silencioso dos colportores.

Sem a presença e a influência de colportores 
adventistas, surgiram os primeiros guardadores 
pelos interioranos) de Cidade da Bahia. Mas na verdade era Cidade de 
Salvador, conceito que foi diminuindo até ser extinto. Até a década de 
60 do século passado era possível ouvir um interiorano afirmar quando 
estava planejando vir a Salvador: “próximo mês irei à Bahia”.
30 Pela indicação de Spies, a cidade que está a esta distância de Santo 
Antônio de Jesus é a cidade de Jequié no sudoeste da Bahia. Ernesto 
Schwantes foi enviado para Jequié a fim de trabalhar com aquelas 
almas distantes 30 léguas, conforme citado em seu diário.
31 RAMOS, Noé de Oliveira, Fragmentos da História (material não 
publicado, 1998).
32 SPIES.  F.W. “Missão Norte-Brazileira (sic)”, in Revista Mensal. 
Ano 3, nº 8 (agosto de 1908, p. 15).
33 O presbítero Cori em entrevista concedida ao autor em sua residência 
cita o episódio das Bíblias de Santa Maria da Vitória, evento também 
relatado por Noé Ramos, em Fragmentos da História (Material não 
publicado, 1998).
34 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército (Santo 
André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1985), p. 82.
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do sábado em terras baianas, todos influenciados 
pela literatura (especialmente Bíblias distribuídas/
vendidas pelas frentes missionárias presbiterianas 
e batistas).  A seguir estão descritas informações 
mais precisas acerca de locais, personagens, datas 
aproximadas e as circunstâncias em que se começou 
a entender, praticar e divulgar o sábado bíblico.

Primeiros guardadores do sábado em solo 
baiano:

1. Salvador 1904.
2. Santo Antônio de Jesus, 1904.
3. Santana dos Brejos, povoado de Porto Novo 

do Rio Corrente, 1908.
4. Santana dos Brejos, sede do município, 1908.
5. Ilhéus, 1910/11.
6. Fazenda Boqueirão, zonal rural de Itabuna, 

1910/11.

Salvador

Não foram encontradas informações de fontes 
escritas sobre a origem dos guardadores do sábado 
na capital do estado. Porém, em pesquisa sobre o 
assunto, uma informação muito curiosa chamou a 
atenção. Daniel Reis afirma que seu pai, Anselmo 
Reis, pioneiro da igreja na cidade baixa e convertido 
ao adventismo na década de 50, contava para a 
família a história do surgimento da guarda do sábado 
em Salvador. Veja o relato: 

Em 1904 veio morar em Salvador, no alto 
do Bairro Lobato, um casal adventista que 
era de nacionalidade alemã. Todos os dias, 
pela manhã bem cedo, cantavam hinos. Seu 
vizinho, senhor Luís, escutava e gostava dos 
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hinos, mesmo sendo cantados em alemão. 
Fizeram amizade este começou interrogar 
sobre as músicas e a fé. O estrangeiro 
contou que era adventista do sétimo dia 
e passou a explicar sobre a fé adventista 
para o senhor Luís, seu vizinho. Luís aceitou 
a mensagem. Ele era um feirante e, como 
queria guardar o sábado fez um voto a Deus 
de fechar sua bodega aos sábados e provar 
a fidelidade de Deus. As vendas triplicaram 
durante a semana e Luís passou a fechar sua 
barraca aos sábados, tornando-se o primeiro 
guardador do sábado em Salvador. Ele 
começou a partilhar a nova fé no Bairro da 
Ribeira e teve que transformar sua casa numa 
congregação35”. 

Santo Antônio de Jesus

A tarefa proposta por esta obra é a de mostrar 
ao leitor como foi grande o milagre de uma pessoa no 
interior da Bahia, em 1904, um momento de transporte 
e comunicação escassa, descobrir a verdade do sábado 
bíblico. Deus conduziu este processo. Aliás, essa 
seção poderia se chamar de Milagres, haja vista que 
em cada um dos locais e personagens, uma grande 
manifestação do poder de Deus acompanhou passo a 
passo. Note a síntese do relato: Antônio Leôncio da 
Penha, morador de Santo Antônio de Jesus (cerca 
190 km distante de Salvador) em 1904 consegue 
uma Bíblia. Conhece a mensagem do sábado bíblico 
e consegue o endereço dos guardadores do sábado. 
Hoje isso seria muito fácil. Contudo, trata-se do ano 
de 1904. Três questões precisam ser esclarecidas: 1) 
35 REIS, Daniel (Entrevista concedida ao autor em Salvador, em 
dezembro de 2012). Esta afirmação se coaduna com a primeira 
publicação de F.W. Spies, quando escreve na Revista, em setembro de 
1906, matérias que serão publicadas em janeiro de 1907, informando 
que havia recebido convites de vários lugares do Estado da Bahia. 
Um desses lugares foi Santo Antônio de Jesus. Podendo o outro ser 
Salvador, devido ao relato de Anselmo Reis para sua família.
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como Antônio Leôncio consegue uma Bíblia? 2) como 
passou a guardar o sábado? 3) e como conseguiu 
o endereço para escrever à sede da organização 
adventista em busca de materiais e orientações? Tais 
informações podem ser verificadas graças às fontes 
históricas.

Antônio Leôncio da Penha era comerciante e 
tinha uma sociedade com um amigo que morava na 
zona rural. Quando a sociedade foi desfeita restou 
uma dívida que o referido sócio deveria pagar a 
Antônio Leôncio. Este foi ao encontro do ex-sócio. Ao 
chegar à residência, o cidadão não estava em casa, 
mas sim no campo. Um mensageiro foi enviado para 
chamar o dono da casa. Enquanto aguardava na 
sala, Leôncio observou um grande e diferente livro. 
Ele toma-o e, para sua alegria, era a Bíblia Sagrada. 
Com respeito e reverência abre aleatoriamente 
(providencialmente) em Êxodo 20, tendo contato 
direto com os 10 Mandamentos. Ali se convence da 
guarda do sábado bíblico, passando a guardá-lo e 
divulgá-lo.36 Feito arranjos posteriores, irmão Leôncio 
adquire a Bíblia e passa a examiná-la ardentemente. 

Paralelo a esta descoberta, Antônio Leôncio 
passa a receber literatura espírita37. O próprio 
Antônio Penha relata a seu instrutor bíblico, Spies, 
que se aproximou dos batistas em sua cidade, mas 
que esses não o convenceram da guarda do domingo, 
embora tenham recomendado a leitura de capítulo 
15 da primeira epístola aos Coríntios.  Ainda que o 
36 SPIES, F. W. Missions Quarterly, v. 5, Issued Quarterly at 
Washington, D. C. No. 2By S. D. A. Foreign Mission Board 1916, p. 19 
e 20; PEREIRA. Tiago. Até os confins da terra. Aracaju, SE: material 
não publicado.  O texto descreve a emoção de Antônio Penha ao ir à casa 
de um amigo com quem tinha contrato comercial e, não o encontrando 
e casa, manda chamá-lo. Enquanto aguarda percebe na mesa um livro. 
Toma-o nas mãos e percebe tratar-se de uma Bíblia Sagrada. A parte que 
conseguiu ler foi exatamente Êxodo 20, os 10 Mandamentos.
37 SPIES, F.W. Idem.
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referido texto nada falasse sobre o sábado, Leôncio 
relata a Spies: “operou-se em mim de súbito a convicção 
que deveria guardar o sábado, se bem que o referido 
capítulo nada dissesse a esse respeito. Resolvi seguir 
a verdade embora, como pensava, fosse então o único 
(tirando os judeus) na terra a guardar o sábado...”38. 
Assim, firmou-se-lhe a convicção do sábado bíblico. 
Os dois primeiros questionamentos estavam 
esclarecidos, mas restava a mais emocionante das 
três: como encontrou o endereço da organização.

 Na praça da feira (hoje Padre Mateus)39 Leôncio, 
na época com 40 anos, punha-se alguns centímetros 
acima dos feirantes subindo em caixotes e tamboretes, 
anunciando sua nova fé. Tal atividade durou algum 
tempo. Num destes dias visitava a cidade um jovem 
tipógrafo de Salvador que havia ido ao Rio de Janeiro 
para curso de treinamento e aperfeiçoamento. Lá 
encontrara um vendedor de material religioso e, não 
lhe comprando outra literatura por ser publicada em 
alemão, adquire um exemplar de Arautos da Verdade, 
o primeiro material publicado em português no Brasil 
(ver foto). Assistindo a ‘apresentação’ de Antônio 
Leôncio, este abre um diálogo amistoso com o mesmo, 
concedendo por fim o endereço da sede da organização 
no Sudeste do Brasil. Leôncio admirou-se por saber 
que outras pessoas no mundo a compreendiam esse 
tema. 

Enquanto o pioneiro na guarda do sábado 
em terras baianas vivia seu momento de alegria, 
sendo parte de uma igreja mundial, em que as 
38 Ibidem.
39 A feira livre da cidade de Santo Antônio de Jesus começou no século 
19 e permaneceu até o fim da década de 1970, segundo alguns, e/ou 
início dos anos 1980, quando, por Decreto Municipal, foi transferida 
para outro local. O autor desta obra trabalhou na cidade de Santo 
Antônio de Jesus nos anos 1985 e 1986 e a referida feira já não estava 
na Praça Padre Mateus.
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coisas estavam avançadas. Veja relatório da igreja 
fornecido pelo Yearbook de 1904: a Associação Geral 
(com escritório na América e o início dos trabalhos 
na Europa, a princípio denominado de Conferência 
Geral) compunha-se de 14 uniões, 72 associações 
locais e 42 missões40. Embora Leôncio não soubesse 
de nada disso, providencialmente, escreve à sede 
da obra no sudeste (Rio de Janeiro), recebendo três 
anos depois a visita de Spies em sua segunda visita 
ao Estado da Bahia, mais especialmente a Santo 
Antônio de Jesus.

Santana dos Brejos – Povoado de Porto Novo do 
Rio Corrente (1908)

Os guardadores do sábado no povoado de Porto 
Novo do Rio Corrente (município de Santana dos 
Brejos, hoje cidade de Santana, distante cerca de 800 
km de Salvador) surgiram do episódio das Bíblias 
vendidas na cidade de Santa Maria da Vitória e que 
foram tomadas pelo padre frei Agostinho Garrido41 
(1904 a 1908) e lançadas no Rio Corrente. Tal episódio 
40 Loughborough. J, N. O Grande Movimento Adventista (Jasper, 
Oregon: Adventy Pioneer Library, 2014), p. 302.
41 Secretaria da Paróquia de Santa Maria da Vitória. Pesquisa feita por 
Socorro Dourado. De 1908 a 1918 atuaram na Paróquia de Santa Maria 
da Vitória os seguintes padres: Frei Agostinho Garrido (1904 – 1908), 
Padre Justiniano dos Santos Costa (1909 – 1912) e Padre Othon Vieira 
Lima (1913 – 1918). A julgar pelo depoimento do pastor Plácido da 
Rocha Pita, foi no período do Padre Justiniano que se deu o episódio 
das Bíblias, informação confirmada pelo senhor Cori, presbítero da Igreja 
Presbiteriana na cidade de Cocos, Bahia, numa entrevista concedida em 
abril do ano 2000. Não permitir que as Bíblias dos protestantes entrassem 
na cidade era uma questão de honra para esses clérigos. Essa tal ideia 
começou a ser defendida também pelo Arcebispo da Bahia Dom Manuel 
Joaquim da Silveira, tendo o Bispo da Diocese de Barra como um de seus 
mais radicais executores. Atemorizados diante das ameaças do mesmo, 
muitos católicos prontamente foram devolver as Bíblias. O padre foi até 
ao porto da cidade, às margens do Corrente e jogou as mesmas no rio. 
Era o ano de 1908 e a partir desse episódio Deus haveria de se manifestar 
de maneira extraordinária. A ‘maldição’ do padre seria transformada em 
bênção à mensagem adventista.
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foi muito bem exposto na entrevista concedida por 
Pedro Fiscal42 e também por presbítero Cori,43 que 
acrescentou outra ocasião na qual Bíblias vendidas 
em Santa Maria da Vitória foram queimadas na Praça 
do Jacaré, sob a ameaça de violência aos vendedores 
de Bíblias, que partindo de um posto missionário em 
Goiânia alcançaram o Oeste da Bahia sob a liderança 
do missionário Chamberlain.44 A versão da história 
contada por Pedro Fiscal ao pastor Plácido Pita é a 
reproduzida a seguir: 

Contou-me um cunhado meu que um homem 
desconhecido vendeu em Santa Maria da 
Vitória, oito Bíblias. Quando o padre soube, 
pediu que as Bíblias lhes fossem entregues 
sob pena de maldição. Todos devolveram 
ao padre os Volumes Sagrados que haviam 
comprado. O vigário lançou todas as Bíblias 
no leito do rio Corrente.
No local havia uma barca da vila de Porto 
Novo tomando uma carga de rapaduras. 
Um dos barqueiros viu o padre jogar os livros 
no Rio e pensou consigo mesmo: devem ser 
livros muito perversos, pois o santo padre está 
jogando no Rio. Foi mesmo que dizer: “lança 
o teu pão sobre as águas e depois de muitos 
dias o acharás” (Ec. 11:1).
O barqueiro terminou seu trabalho à noite. 
Quando o dia começou a raiar, soltou 
a pequena embarcação e esta deslizou 
sobre as claras águas do Rio Corrente. Com 
o impulso do remo a favor da correnteza o 
barco singrava calmo e sereno. Remaram 
duas léguas, e agora precisava tomar a 
refeição matutina. Encontraram um porto 
apropriado para um ancoradouro. Quando a 
embarcação se aproximou do barranco do 
Rio, o remador viu no fundo da água um livro 

42 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército, p.83 e 84.
43 Irmão Cori, presbítero da Igreja Presbiteriana na cidade de Cocos, 
BA.
44 Ibidem.
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intacto. Deu com a pá do remo com força 
e o livro abriu-se e molharam-se as páginas 
no lugar tocado e aberto pelo remo do 
barqueiro. Este, disse ele, é sem dúvida um 
dos que o padre estava jogando na água 
ontem.
Digam-me como esse livro passou uma tarde 
e uma noite dentro do rio, como viajou duas 
léguas sem se molhar, molhando só as páginas 
que o remo abriu? O remador guardou-o 
com muito respeito, temor e um pouco de 
devoção. Não temos outra explicação: era o 
pão lançado ao rio e achado no outro dia. 
A palavra que sai da boca do Senhor não 
voltará vazia.
O barqueiro, ao chegar aqui em Porto Novo, 
deu o livro misterioso de presente ao meu 
cunhado Joaquim de Matos. No entanto, 
com o impulso do remo o livro ficou com 
defeito, molharam-se algumas páginas; 
ficaram enrugadas depois de enxutas. 
Quando alguém manuseava o volume ele 
se abria facilmente ali. Você sabe onde ficou 
o defeito? No capítulo 20 de Êxodo! Assim, 
quem lançava mão do livro, lia logo a Lei 
de Deus. Isto chamou a atenção dos meus 
parentes para a observância do sábado do 
Senhor.
Desta trama toda sobrou uma Bíblia retirada 
do Rio Corrente pelo cunhado de Joaquim de 
Matos morador de Porto Novo. Este foi induzido 
pela marca da pá do remo que danificou as 
páginas, afetando exatamente Êxodo 20 no 
qual se lê sobre os 10 Mandamentos. 

Assim nasceu um núcleo de guardadores do 
sábado no ano 1908 em Porto Novo do Rio Corrente, 
Santana dos Brejos.
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Santana dos Brejos, hoje Santana (1908)

Na sede do município de Santana dos Brejos, 
distante cerca de 50 km do povoado de Porto Novo 
do Rio Corrente, local em que as Bíblias encontradas 
foram doadas a Joaquim de Matos, Pedro Fiscal, 
cunhado deste, recebe um homem alto, sorridente e 
de fisionomia atraente que se propõe a lhe vender 
Bíblias. Veja a reprodução na íntegra da entrevista 
que Pedro Fiscal, em 1947, concedeu a Plácido da 
Rocha Pita no povoado de Porto Novo, próximo a sua 
casa:

Foi em 1908. Eu era um católico romano, 
praticante. Assistia à missa ajoelhado do 
princípio ao fim, comumente me ajoelhava 
ao entrar na igreja e nesta posição andava 
até o altar. Fazia isto procurando agradar a 
Deus para ser salvo. Naquele ano morava em 
Santana dos Brejos e, um homem estranho 
que não era daquela região, procurou-
me em minha casa para me vender uma 
Bíblia. Rejeitei a compra, visto o livro não ser 
aprovado pela igreja. Não tinha o imprimatur 
como eu tinha aprendido, quando fora 
sacristão, acerca dos livros religiosos que 
deveríamos ler.
Dias depois o moço apareceu em minha casa 
com um embrulho e pediu: senhor Pedro, 
guarde este pequeno volume. Se daqui a seis 
meses eu não voltar para reclamá-lo, será 
seu.
Quando guardava o pequeno embrulho, 
entendi que se tratava de um livro ou coisa 
parecida. O embrulho ficou intacto até o dia 
em que sofri um grande corte de machado 
no pé, que me levou à cama onde passei 
três meses sem sair à rua e sem andar, mesmo 
dentro de casa. Aí me lembrei do embrulho. 
Abri-o, estava certo, era um livro, a Bíblia.
Como não podia andar, dediquei-me à 
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leitura e fui devorando capítulo por capítulo. 
Quanto mais lia, mais apreciava. Ora o 
Antigo Testamento, ora o Novo. Não demorei 
muito, deparei-me com a Lei de Deus. Fiquei 
atrapalhado e triste quando dei de olhos 
com o sétimo dia como o sábado do Senhor. 
Duvidei da veracidade do livro. Até disse 
para mim mesmo: “é por isso que a igreja não 
quer que se leia este livro sem aprovação”. 
Aquela noite não pôde dormir bem. Não 
tinha paz, desejei jogar fora o livro. Até que 
me veio um pensamento que me trouxe paz 
à alma: eu iria conferir a minha Bíblia com a 
do padre, tão logo pudesse andar. Continuei 
me aprofundando na leitura.
Deus operou um milagre. No dia em que 
pude andar fui à residência do prelado, que 
não estava, saíra a uma desobriga (viagem 
de padre). Falei e li minha Bíblia para a 
governanta do padre, ela me disse: aqui está 
a Bíblia do reverendo, iremos abrir as duas.
Por sorte a nossa Bíblia era de Figueiredo e a 
Bíblia do vigário também. Eu não sabia se ria 
ou se chorava; um misto de tristeza por ver 
erro na minha igreja que eu tanto amava 
e alegria por ter descoberto uma verdade 
desconhecida para mim.
A lei dos dez mandamentos na minha Bíblia 
era igualzinha, palavra por palavra, à do 
sacerdote. Assim estava o mandamento do 
sábado (Êxodo 20: 8-11), copiado na íntegra 
de uma tradução Figueiredo de 1930.
Deixei a casa paroquial, não sabia se ia 
andando ou voando. Sei que estava fora de 
mim, pelo impacto que tive com o conforto 
das duas Bíblias.
No dia seguinte quem me procurou foi 
a moça empregada do vigário. Estava 
mais perturbada do que eu. Chorava 
copiosamente e disse: Pedro, o que será 
de nós, Deus manda fazer uma coisa e nós 
fazemos outra; eu estava tão certa que ia 
alcançar a salvação e agora tenho dúvidas. 
Pedro, você leu que as imagens em quem 
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confiamos não são nada mais que uma 
profanação a Deus?
Ficamos certos de que iríamos pedir ao padre 
uma explicação, tão logo regressasse da 
desobriga. Ela continuou investigando a Bíblia 
do padre, eu lia a nossa, vários capítulos, 
todos os dias. No Novo Testamento me 
impressionei com uma passagem que ficou 
na memória: “e será pregado o evangelho a 
todas as gentes, e então chegará o fim” (Mat. 
24:14). Enquanto o vigário não aparecia, eu 
lia a Bíblia para os amigos. Muitos ficaram 
maravilhados. 
Sabe o que esperávamos? Esperávamos 
serem os primeiros observadores do sábado e 
ver com o nosso exemplo uma igreja católica 
observando o sétimo dia da semana em todo 
o mundo. Eu pensava ainda que isto vinha 
em resposta aos sacrifícios que tinha feito 
ouvindo missa ajoelhado. Estava enganado! 
Tudo negativo, tudo ao contrário... Com a 
chegada do reverendo, quando falamos da 
verdade, ele pediu-me a Bíblia para queimá-
la ou seria amaldiçoado. Não entreguei 
a Bíblia; aceitei a maldição do padre a ser 
maldito por Deus, consentindo em queimar a 
Sua Santa Palavra.
A moça foi expulsa do cargo de governanta. 
Nós éramos mais de vinte pessoas a guardar 
o sábado do Senhor. O vigário desfechou 
sobre nós tremenda perseguição por palavras 
e atos. Éramos tidos como um grupo de 
fanáticos perigosos que ameaçavam atacar 
a santa igreja. Enviou cartas ao governador 
do estado solicitando força volante para 
combater grupos rebeldes que ameaçavam 
a paz e a ordem. O governador atendeu ao 
pedido e mandou uma força sob o comando 
de um oficial. Como nos dias de Paulo, com 
o escrivão de Éfeso, assim fez o oficial de 
polícia. 
Fui chamado pelo policial para responder 
pelo meu crime e de meus amigos, o crime 
de ler a Bíblia. O oficial era bondoso e cortês. 
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Li para ele a esperança da Palavra do Senhor 
e mostrei-lhe a nossa convicção em observar 
o sábado do sétimo dia. O oficial riu para mim 
bondosamente e com um gesto paternal 
disse: sabe você o que você é? Você é 
adventista do sétimo dia: um povo religioso, 
guardadores do sábado e esperam a volta 
de Jesus. Estive fazendo um curso no Rio de 
Janeiro e assisti a uma conferência deles, 
quando lá estava. Aqui tenho o endereço 
dos adventistas no Rio de Janeiro. 
Nossas reuniões eram frequentadas pela boa 
gente da cidade. Tonhá (o farmacêutico), 
Sebastião Laranjeiras (seu pai), um boiadeiro 
de nome Antônio da venda, além de um 
agricultor de nome João Monteiro.

O governador João Ferreira de Araújo Pinho45 
estava no exercício do seu mandato e atendeu 
prontamente o pedido do vigário. Não obstante, 
Deus usou o enviado do governo a Santana para 
dar o endereço dos adventistas no Rio de Janeiro, 
informando que não eram os únicos guardadores do 
sábado bíblico do mundo. O que era para ser uma 
tragédia converteu-se em benção. Deus é perito nesta 
área. 

 Após duas vezes na cidade de Santana a fim de 
coletar informações para a pesquisa ficou constatada 
a complexidade da situação. Foi possível ouvir de 
primeira mão o relato de pessoas sobre a veracidade 
do relato, inclusive o de um avaliador judicial de 
82 anos da comarca de Santana (estive lá no ano 
2000) que me levou aos torrões da primeira casa 
onde os guardadores do sábado se reuniam, além 
45 João Ferreira de Araújo Pinho tomou posse no dia 28 de maio de 
1908 e renunciou ao mandato em 22 de dezembro de 1911. Sob seu 
governo deu-se o episódio de Santana dos Brejos com a perseguição 
religiosa e com a tentativa de linchar os guardadores do sábado com 
os revoltosos antirrepublicanos, muito comuns após a proclamação da 
República, em 1889.
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de contar-me das injustiças e perseguições movidas 
contra aquele grupo de pessoas. Corre na cidade 
informações de que um dia o padre decidiu mover 
uma perseguição para exterminar os guardadores do 
sábado. Contudo, na noite anterior, um fulminante 
infarto o vitimou. Destes impressionantes episódios 
nascem dois grupos de guardadores do sábado: o de 
Porto Novo do Corrente, e o do município de Santana, 
grupos que permanecem até hoje.

Ilhéus – 1908

A venda de A gloriosa aparição de Cristo e 
A Paixão de Cristo46 pelos colportores Francisco 
de Queirós e Pedro Lima abriram os contatos 
evangelísticos e missionários com o povo na cidade 
de Ilhéus (1908). Noé Ramos informa que “os dois 
colportores mencionados – Francisco de Queiroz e 
Pedro Lima – muito contribuiu para a formação de 
46 RAMOS, Noé de Oliveira. História da Igreja em Retalhos 
(Manuscrito não publicado, sem data). Registro de que, em 1919, pessoas 
que adquiriram dos colportores Francisco Fernandes Queiroz e Pedro 
Lima (oito anos antes) exemplares dos livros Vida de Jesus, A Gloriosa 
Aparição de Cristo e A Paixão de Cristo.  Também, foi aluno interno do 
antigo Seminário Adventista (em 1920) e colega de dois filhos de Pedro 
Macedo (Antônio e José Macedo), além do professor Kümpel. Noé alega 
ter ouvido boa parte destes relatos. 
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um grupo de crentes, no bairro de Pontal em Ilhéus, 
com elementos provindos, em grande parte, de 
congregações presbiterianas e batistas”47. 

Itabuna – Fazenda Boqueirão, Zona Rural 
(1910/1911)

Noé Ramos segue informando que:

 Na região de Ilhéus e Itabuna, à época 
insignificantes centros populacionais (Itabuna 
possuía cerca de 15.000 habitantes48 e Ilhéus 
sem estimativas ou levantamento do número 
de habitantes49), mas que já se apresentavam 
como florescentes núcleos de comércio para 
os próximos dez anos, ocorre a formação de 
vários pioneiros e de pré-igrejas. Ademais, 
os trabalhos desenvolvidos nessa região da 
Bahia, desde 1911, sacudiram sensivelmente 
o ambiente religioso, reservando muitos 
interessados para posteriores contatos, mas 
uma valiosa aquisição fora obtida para a 
causa com a conversão de Joaquim de 
Sousa Porto, em Itabuna.

 
Faminto pela boa leitura e por comunicar-se 

com o mundo de sua época, João Roberto Ramos 
morava numa fazenda ao norte da cidade de Itabuna, 
a cerca de 20 km desta. Segundo Noé de Oliveira 
Ramos, filho de João Roberto, seu pai se interessou 
pela leitura da Bíblia que caíra em suas mãos através 
de evangélicos presbiterianos (ou batistas), ou até 
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Até 1936, quando foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), dados populacionais eram muito imprevistos e 
incertos, pelos métodos de contagem utilizados. Mas como Noé informa, 
Ilhéus e Itabuna eram cidades que se despontavam no comércio, sendo 
isto apenas o reflexo da população crescente. Joaquim de Sousa Porto 
chegou a se tornar elemento de proa nas fileiras da colportagem, como 
ganhador de almas e mártir pelo evangelho no campo espírito-santense, 
lugar onde faleceu em 1941.
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mesmo já por ação de colportores adventistas na 
cidade de Itabuna, local para o qual se dirigia a fim 
de vender sua colheita de cacau e comprar produtos 
necessários á família. Estudando a Bíblia que tomou 
conhecimento da guarda do sábado, percebendo a 
enorme diferença do ensino religioso dos evangélicos. 
Assim, aproveitando uma viagem dos batistas a 
Salvador, já na cidade abandona o grupo procurando 
por um grupo de guardadores do sábado, rua por rua. 

Neste período curiosamente, chega à agência 
de correio de Itabuna uma correspondência de Allan 
Kardec falando de suas teorias da reencarnação e o 
convidando a disseminar essa crença. Após examinar 
o material recebido, posta o mesmo de volta à França, 
rejeitando o conteúdo de sua mensagem e afirmando 
o conceito de guardar um sábado bíblico, conforme a 
Escritura. Esse grupo de fazendeiros de Boqueirão 
firmou-se no sábado, e mais:

“nova frente era aberta como fruto desses 
esforços na zona rural de Itabuna, onde era 
despertada uma comunidade de lavradores 
(quase todos eles chefes de família) tendo 
à testa João Roberto Ramos que lhes dirigia 
os estudos. Após alguns meses de consultas 
entre si decidiram fundar uma congregação 
sem que tivessem informação a respeito de 
outra qualquer”.50

 

50 RAMOS, Noé de Oliveira. História da Igreja em Retalhos 
(Manuscrito não publicado, não datado).
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Resumo da Primeira Década do Século XX 

1900

Maior seca na região nordeste de todos os tempos. 
Sentimento de juízo divino sobre a humanidade.

Ano santo pelo calendário católico.

1901
A capital baiana possuía cerca de 150.000 
habitantes sem a presença de um adventista 
sequer.

1902
O jornalista Euclides da Cunha publica no Rio 
de Janeiro o livro Os Sertões, fonte de grande 
conteúdo sobre a guerra de Canudos ocorrida na 
Bahia.

1903/4
H. F. Graf presidente da Associação do Brasil 
visita a Bahia em viagem de reconhecimento do 
território.

1904
Antônio Leôncio da Penha passa a guardar o 
sábado a partir do estudo da Bíblia: o primeiro em 
solo baiano.

1905 Antônio Leôncio consegue o endereço da obra no 
Rio de Janeiro e escreve pedindo literatura e visita.

1906 Nova divisão de território e a criação do Campo 
Norte tendo F. W. Spies como superintendente.

1907
Setembro: ocorre a primeira visita de F. W. Spies 
à Bahia (Santo Antônio de Jesus). 
Outubro: ocorre o primeiro batismo (2 de outubro 
de 1907).

1908

Primeiro núcleo de guardadores do sábado em 
território baiano.

Pedro Fiscal recebe o vendedor de Bíblias em 
Santana dos Brejos, mas não lhe compra nem uma.
O padre recolhe as Bíblias vendidas pelos 
presbiterianos em Santa Maria e as joga no Rio 
Corrente, sendo encontradas no dia seguinte pelo 
canoeiro Joaquim de Matos, então cunhado de 
Pedro Fiscal.
Os colportores Pedro Lima e Joaquim de Queiroz 
são enviados para Ilhéus e Itabuna.

1909 Nenhum movimento religioso ou político que se 
envolve com o surgimento do adventismo na Bahia.
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001 – Antônio Leôncio da Penha: destaque na 
primeira década de 1900

Nasceu em 1866 em Santo Antônio de Jesus, 
BA, mas foi só em 1904 que tomou pela primeira 
vez em suas mãos uma Bíblia. Tornou-se o primeiro 
guardador do sábado em território baiano, sendo 
batizado juntamente com mais quatro membros de 
sua família pelo pastor Spies em outubro de 1907, no 
primeiro batismo de que se tem registro no referido 
estado.

 Em 1909 assistiu ao primeiro curso de 
colportagem em São Bernardo, hoje Santo André. 
Após trabalhar algum tempo no Estado de São Paulo, 
foi trabalhar no Rio de Janeiro, de onde regressaria 
em 1912. Logo depois seguiu para o Paraná e 
Santa Catarina. Casou-se enquanto residia em 
Florianópolis, e retornou a São Paulo, onde trabalhou 
até jubilar-se devido à idade avançada. 

Antônio Leôncio da Penha51 faleceu no dia 5 
de março de 1963, firme na fé, em Capão Redondo 
(São Paulo) aos 97 anos de idade. Enquanto viveu 
foi exemplo de bom esposo, pai, amigo e verdadeiro 
cristão. Assim sendo, e uma vez que também se trata 
de um dos pioneiros do trabalho no Brasil, seria 
apropriado por um breve momento volver a memória 
a todos os iniciadores desta causa que, mesmo já 
havendo repousado de seus trabalhos, nos deixaram 
o rastro luminoso de sua benéfica influência. 

51 OLIVEIRA, Saturnino M. de. “Fim da Jornada”, in Revista 
Adventista. Ano 58, n. 7 (julho de 1963), p. 34.
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Missão Oeste Brasileira

No final de 1910, ocorre o fato mais importante: 
a Assembleia da Conferência União Brasileira 
no Estado do Rio Grande do Sul que, através da 
resolução nº 05, criou uma nova missão, a Missão 
Oeste Brasileira, desmembrada do Campo Norte. Pela 
resolução, a jurisdição cobria os estados de Alagoas, 
Bahia, Pernambuco e Sergipe, sendo o pastor John 
Lipke52 chamado para tocar os trabalhos. 

John Lipke foi enviado à Bahia como 
superintendente do novo campo. Sua chegada foi 
marcada por grande esforço para se cumprir a missão 
sagrada, como bem escreveu na primeira matéria 
publicada em abril de 191153. Spies informa que “todos 
os outros Estados da antiga Missão Norte União 54 
seriam devolvidos à união estabelecida no Brasil até 
então”. Lipke traz consigo o evangelista Camilo José 
Pereira e juntos iniciam em Salvador um trabalho 
com a classe alta. Não obstante, o único material 
que conseguem vender é a assinatura do periódico 
Arauto da Verdade ao governador, fato que 
comemoram muito.55 No mês de setembro do mesmo 
ano (1911), um artigo na Revista Oficial comemora 
a incrível soma de 200 assinaturas entre a classe 
alta: prefeitos, deputados, juízes e comerciantes.56 
Um ano antes (1910) surgia no cenário evangelístico 
Zacharias Martins Rodrigues, um grande nome como 
obreiro bíblico e colportor.
52 SPIES, F. W. “Abertura de um novo campo missionário”, in Revista 
Mensal. Ano 6, n. 2 (fevereiro de 1911), p. 2 e 3.
53 LIPKE, John, “Do campo: missão Leste-Brazileira (sic)”, in Revista 
Mensal. Ano 6, n. 4 (abril de 1911), p. 6.
54 SPIES, F. W. “As Ofertas da Semana de Oração” e “O Trabalho nas 
Cidades”, in Revista Mensal. Ano 6, n. 2 (fevereiro de 1911), p. 2 e 3.
55 LIPKE, John, Revista Mensal. Ano 6, n. 7 (julho de 1911), p. 8.
56 LIPKE, John, “Missão Este-Brazileira (sic)”, in Revista Mensal. 
Ano 6, n. 9 (setembro de 1911), p.11.
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E foi assim que em 1911 (com o trabalho 
intensificado e produzindo frutos na cidade de 
Ilhéus) ocorre a organização da primeira congregação 
adventista em território baiano, no bairro de Pontal, 
tendo como primeiros conversos pessoas vindas das 
igrejas batistas e presbiterianas após uma batalha 
doutrinária muito forte travada pelos colportores 
Francisco de Queiroz e Pedro Lima quanto à guarda 
do sábado.

“O irmão Camillo José Pereira é o presbítero; 
o irmão Augustinho F dos Reis, o diácono; o 
irmão Perminho Bispo de Jesus, o tesoureiro 
e o irmão Antônio Fernandes de Carvalho, o 
secretário. Além dos membros há outras 10 
pessoas que guardam o sábado, sendo talvez 
batizadas num futuro próximo. Há ainda outras 
almas interessadas, tendo o irmão Camillo 
esperança de convertê-los. A igreja dispõe 
de uma boa sala para os seus cultos. Temos 
a convicção de que se apresente um largo 
futuro a esta igreja. Queira Deus abençoá-la 
imensamente como também os seus57.”

Após a organização da mesma, John Lipke 
escreveu à sede da igreja no Rio, comemorando o 
bom resultado58. Ademais, organizou o primeiro 
curso de treinamento para colportores em território 
baiano em abril de 1911,59 intensificando o trabalho 
da colportagem na capital juntamente com seu 
companheiro Camilo e enviando relatos sobre a 
dureza do trabalho no referido campo. Sob a liderança 
57 LIPKE, John, pastor da Associação Sul Americana e que com a criação 
do Campo Norte passou a cuidar da colportagem.
58 LIPKE, John, “Do Campo: Organização da Primeira Egreja no 
Estado da Bahia (sic) ”, in Revista Mensal. Ano 7, n. 5 (maio de 1912), 
p. 5. Nomes dos oficiais do primeiro grupo organizado da Bahia: Camilo 
José Pereira (ancião); Agostinho F. dos Reis (diácono); Perminho Bispo 
de Jesus (tesoureiro); Antônio Fernandes de Carvalho (secretário).
59 LIPKE, John, “Do Campo: Missão Leste-Brazileira (sic)”, in Revista 
Mensal. Ano 6, n. 4 (abril de 1911), p. 6.

NESIAS.indd   58 20/10/2015   12:20:02



Contando nossa história

59

de John Lipke a Missão Este Brasileira chegou a ter 
no território um evangelista (Camilo José Pereira) 
e três colportores destacados (Francisco de Queiroz, 
Pedro Batista e Zacharias Martins Rodrigues), além 
é claro do presidente da mesma. 

Ainda em 1912, John Lipke e Spies, após 
ministrarem um curso de colportagem (o segundo 
nesta área), distribuíram os colportores para as 
cidades de Cachoeira, Ilhéus, Itabuna, Santana dos 
Brejos e Santo Antônio de Jesus.60

Primeiro Concílio de Obreiros e Funcionários 
da Bahia

Outro fato marcante foi o primeiro treinamento 
para obreiros ou obra bíblica na Bahia, realizado em 
primeiro de outubro de 1912 com a participação de 
doze pessoas, sendo tal ministrado por F. W. Spies. 
No final do mesmo ano, John Lipke sofreu de febre 
tifoide, quase indo a óbito, tendo que deixar Salvador 
e relatando novamente (com pesar) a dureza dos 
trabalhos na capital61. 
60 LIPKE, John, “Missão Este-Brazileira”, in Revista Mensal. Ano 
6, n. 9 (setembro de 1911), p. 11. O então governador da Bahia João 
Ferreira de Araújo Pinho tomou posse em 28 de maio de 1908, mas 
renunciou ao mandato em 27 de dezembro de 1911.
61 Z. H. L. “Noticiário (sic)”, in Revista Mensal. Ano 7, n. 8 (agosto de 
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Sobre Johannes Rodolf Berthold Lipke (1875-
1943)

 Nasceu no dia 27 de julho de 1875, em Berlim, 
Alemanha. Frequentou o seminário teológico 
em Hamburgo, entrando em seguida na obra da 
colportagem e tendo como chefe o pr. Frederico Spies.

Em 1896 partiu para os Estados Unidos, onde 
se dedicou ao mesmo trabalho. No ano seguinte, 
continuou seus estudos no colégio de Battle Creek, 
em Michigan, onde se casou com Augusta Schuete, 
criando dois filhos adotivos: Daniel e Berta.

No mesmo ano, terminados os seus estudos, 
recebeu um chamado para o Brasil, onde exerceu a 
profissão de professor no Rio Grande do Sul em uma 
escola primária localizada em sua casa. Depois de 
um ano, foi chamado para Gaspar Alto em Santa 
Catarina, onde fundou o primeiro colégio missionário. 
No ano seguinte, foi ordenado ao ministério e eleito 
diretor do campo.

 Em 1904 mudou-se para São Paulo a fim de 
dirigir um instituto de colportagem e somente em 
1910 é que foi enviado à Bahia, onde trabalhou por 
três anos. Retorna cinco anos depois a São Paulo, 
onde assumiria a presidência da Missão Paulista62.

Não existem (até agora) documentos que 
marquem o fim da Missão Oeste. Contudo, há 
evidências que sugerem que ela foi extinta após a 
saída de Lipke. 

1912), p. 5 e 6.
62 Informações fornecidas por Germano G. Ritter, Ibidem.
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A Continuação do Trabalho

O pastor Manoel Kümpel chegou à cidade de 
Santana dos Brejos (cerca de 850 km de Salvador) com 
a função de atender uma comunidade de guardadores 
do sábado.  Infelizmente, com a saída do irmão Penha 
para ingressar na colportagem no Rio de Janeiro, os 
irmãos em Santo Antônio de Jesus não se firmaram e, 
mesmo com a liderança do irmão Pedro B. de Oliveira 
e dos pastores Manoel Kümpel e Manoel Rhode 
visitando algumas vezes, não foi possível consolidar 
nessa comunidade uma congregação.

Na capital, havendo poucos interessados, 
também não foi possível organizar uma congregação 
antes de 1919/1920 (oito anos mais tarde) com o 
pastor Frank Chollar no subúrbio de Plataforma.

Ilhéus tem a primeira congregação organizada 
por John Lipke em 1911, que só chega a ser igreja 
organizada em 1919, por Frank Chollar63. Santana 
dos Brejos organiza-se enquanto congregação quando 
por ocasião da visita de Manuel Kümpel (1912) tem 
12 pessoas batizadas e mais 4 em Porto Novo do Rio 
Corrente64. Agora a Bahia possui três congregações: 
Pontal de Ilhéus (1911), Porto Novo do Rio Corrente 
e Santana dos Brejos (1912). 

Manoel Kümpel recebe um grande colaborador 
neste momento do trabalho: trata-se de Manoel 
Rhode. Este trabalha em parceria com Kümpel que, 
por cinco meses permanece em recuperação de uma 
febre tifo. Rhode envia como sua primeira notícia 
publicada na Revista Adventista o relato de um 
trabalhador que consegue autorização do patrão para 
63 RAMOS, Noé de Oliveira. Retalhos informativos e entrevista ao 
autor. Conferir também Enciclopédia Adventista, p. 41.
64 KUMPEL, Manoel. Bahia, Revista Adventista. Ano 8, n. 6 (junho 
de 1913), p. 8. 
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guardar o sábado, logrando ainda vitória sobre os 
vícios da bebida e do fumo65. 

Significativo é o ano de 1914 em que Manoel 
Kümpel se apresenta plenamente restabelecido de 
sua enfermidade e F. W. Spies, presidente do Campo 
Norte, escreve à Revista Adventista comunicando 
o chamado de Rhode ao Pará como diretor de 
colportagem, além de informar a permanência de 
Kümpel em ‘nossas terras’66. No início de 1915 o 
campo baiano sob a liderança deste ainda Leopoldo 
Nabuco. Acompanhe o relato deste: 

“Na minha última viagem ao interior, em 
serviço de colportagem, o Senhor guiou-
me em Alagoinhas, de modo a me colocar 
em contato com uma família, com a qual, 
durante três noites, estudamos a Bíblia e tenho 
o prazer de relatar que essa família resolveu 
consagrar-se ao Senhor. Alguns pontos que eu 
não pude elucidar perfeitamente fizeram-me 
recorrer ao irmão Kümpel. Este atendeu meu 
pedido e veio em auxílio daquelas preciosas 
almas. Em Barrocão, há também interessados 
com o qual não pude falar devido a minha 
partida que se tornara urgente”. 67

União Este Brasileira (1916) 

Conforme já mencionado, a União Este Brasileira 
nasce em Santa Catarina após a decisão de se dividir 
a obra no Brasil em quatro campos missionários. 
Isso levou nada menos que 11 anos para acontecer.  
65 Este pode ser o irmão Luís da Ribeira. O relato descreve as 
características descritas na história narrada pelo irmão Anselmo Reis 
a seus familiares.
66 SPIES. F. W. “Missão Norte-Brazileira”, in Revista Mensal. Ano 9, 
n. 8 (agosto de 1914), p 3.
67 NABUCO, Leopoldo, “Bahia” in Revista Mensal. Ano 10, n. 8 
(agosto de 1915), p. 7.
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Em 1917 foi dado o primeiro passo para tornar o 
Campo Norte uma instituição maior com status de 
União68, porém, devido à falta de recursos financeiros 
e humanos só foi permitida a efetivação do campo em 
191969. 

Arnaldo Christianini informa que quando se 
efetivou a criação da União Este Brasileira (UEB), 
os seguintes campos com suas respectivas sedes já 
existiam:

1. Missão Rio Espírito-Santense. Sediada 
no Rio de Janeiro, compreendia o Distrito 
Federal (hoje Guanabara), e os estados do 
Rio de Janeiro e Espírito Santo. O pastor J. 
H. Boehm presidiu esta missão.

68 CHRISTIANINI, Arnaldo B. “A Luz Vem do Oriente”, in Revista 
Adventista. Ano 64, n. 11 (novembro de 1969), p.13.
69 UNIÃO ESTE-BRASILEIRA DA IASD (Agora UNIÃO SUDESTE), 
localiza-se na rua Sete de Setembro, 69, Bairro Icaraí, Niterói, RJ. 
Pertence e é administrada pela Divisão Sul-Americana da IASD 
(DSA). Seu território de jurisdição compreendia os Estados de Alagoas, 
Bahia, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Rio Grande do Norte. A Instituição foi oficializada em 
1º de janeiro de 1919 como campo missionário por iniciativa da DSA e 
recebeu na época o mesmo nome. Funcionava num cômodo da IASD 
Central no Rio de Janeiro, tendo o mesmo território de jurisdição. Sua 
primeira administração era composta pelo presidente Henry J. Meyer; 
secretário-tesoureiro W. H. Ernenputsch.

NESIAS.indd   63 20/10/2015   12:20:02



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

64

2. Missão Minas Gerais. Com sede em Juiz 
de Fora, compreendia quase todo o estado 
mineiro, com exceção à parte sudoeste. O 
pastor Clarence Emerson Rentfro presidiu 
esta missão.

 
                                    

3. Missão Pernambuco. Com sede em Recife 
(1916)70, envolvia os estados de Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, 
Maranhão, Pará, Amazonas, Goiás, Mato 
Grosso e os territórios federais do Acre, 
Amapá, Rondônia, Roraima.71 No início da 
administração do pastor Henry J. Meyer 
nomeou-se titulares para dirigirem os 
campos subordinados, além do pr. Ricardo J. 
Wilfart para cuidar da Missão Pernambuco.

70 Ibidem, p.
71 MEYER, H. “Dos Campos: A Missão Rio de Janeiro”, in Revista 
Mensal. Ano 15, n. 3 (março de 1920), p. 7.
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4. Missão Oeste Brasileira. Nome não oficial, 
uma vez que na criação do campo, o nome 
designado foi apenas Missão Oeste (1910)72. 
Após vários desmembramentos se reduziu 
aos Estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. Na 
ocasião o campo estava praticamente sem 
assistência, sem sede e com direção vaga. 
Passou por várias configurações geográficas, 
visto a obra estar em reorganização. Coube 
a John Lipke não apenas a condução dos 
trabalhos, mas também a tarefa de renomear 
geograficamente a área. Ele a denominou 
Missão Este Brasileira, aparecendo nos 
relatórios oficiais ora como Missão Oeste, 
ora como Missão Este Brasileira. Esta área 
passa por forte turbulência no período que 
compreende os anos de 1912 – 1919, mas 
sobrevive pelo poder de Deus. 

72 PAGES, A. “Organização da Conferência União Brasileira”, in 
Revista Mensal. Ano 6, n. 1 (janeiro de 1911), p. 4; SPIES, F. W. “A 
Abertura de Um Novo Campo Missionário” in Revista Mensal. Ano 6, 
n. 2 (fevereiro de 1911), p. 2 e 3, onde se lê que “Durante a Conferência 
da União Brazileira, recentemente reunida em Porto Alegre creou-se, 
segundo a resolução número 5, a nova Missão Oeste Brazileira, composta 
dos estados de Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Este novo campo 
foi separado da Missão Norte Brazileira, e ficou debaixo da administração 
do irmão Lipke.” (Mantida a grafia original).
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Dos campos formados naquele tempo, o que mais 
enfrentou dificuldades foi o baiano, que continuou 
temporariamente sem direção73, dada a escassez de 
obreiros. Assim que, em 1921, apelou-se à Associação 
Geral e Léo B. Halliwell foi chamado, chegando ao 
campo em 1922. Naqueles dias de 1921, o relatório 
estatístico de membros apontava: Bahia 114; Rio 322; 
Pernambuco 299; Espírito Santo 389 e Maranhão 3.

A Colportagem Adventista (1908 – 1920)

Em 1895, segundo Gustavo Storch, chegou ao 
Brasil (enviado pela Conferência Geral) um colportor 
por nome Staufer que vendia o livro Der Grosse 
Kampf (O Conflito dos Séculos)74. Isso rendeu 
àquela comunidade o que o próprio Gustavo informa 
como sendo a Verfluchten Sabastisten (perseguição 
movida não pela igreja católica, mas pelos próprios 
crentes alemães que se opunham à guarda do 
sábado)75. Informa ainda que, daquele movimento dos 
verfluchten sabastisten, coube a sua avó de confissão 
luterana receber 27 tapas no rosto, dados por seu 
próprio pastor, por tão somente ter permitido a seus 
filhos realizarem um culto em sua casa. 

Embora se comemorasse o sucesso do avanço 
do evangelho, um erro foi cometido no processo de 
evangelização do país. Apenas as colônias eram o foco 
da pregação, fato que levou o Espírito Santo, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul a um maior avanço 
através da colportagem e de outros métodos tais como 
o evangelismo e a educação. Storch relata que a obra 
73 MEYER, H. “Dos Campos: A Missão Rio de Janeiro”, in Revista 
Mensal. Ano 15, n. 3 (março de 1920), p. 7.
74 STORCH, Gustavo. “Saudoso Passado: I”, in Revista Adventista. 
Ano 67, n. 4 (abril de 1971), p. 17.
75 STORCH, Gustavo. Ibidem.
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crescia rapidamente entre os que falavam o alemão 
e que entre 1907 e 1909 consolida-se o processo de 
mudança da obra de publicações, deslocando-se de 
Taquari para São Bernardo, fato importante ligado 
ao início da obra de publicações na Bahia, pois, uma 
vez que não haviam colônias alemãs no estado, os 
colportores com literatura na língua germânica se 
dirigiram a outros lugares. Em 1908 Stein publica 
o primeiro trabalho em português, o que favoreceu 
aos colportores nacionais iniciarem os trabalhos que 
visavam alcançar os brasileiros76. Vereda de Cristo foi 
essa primeira obra publicada em língua portuguesa77. 
No mesmo ano que se inicia a obra de publicações em 
língua portuguesa já aparecem colportores no litoral 
da Bahia divulgando a mensagem78.

Camilo José Pereira perde a esposa Ana Souza 
Pereira em janeiro de 1910, deixando um filhinho de 
9 meses79. Assim, Camilo aceita vir trabalhar com 
John Lipke na função de evangelista, mas acaba 
auxiliando também Lipke na obra de colportagem.

A obra da colportagem foi a principal ação 
evangelizadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
no Brasil. Hoje, a conhecida era da velocidade das 
comunicações se assustada quando analisa como 
homens sem os meios necessários conseguiram tanta 
rapidez na divulgação desta mensagem. Camilo 
de Jesus, Pedro Queiroz, Ayres de Brito ‘voaram’ 
pelas cidades e campos baianos distribuindo nossa 
literatura. Vários outros personagens permanecem 
anônimos, esquecidos pela história, mas não pelo 
Senhor da história. 
76 GREENLEAF, Floyd. Terra de Esperança (2011), p. 111.
77 GREENLEAF, Ibidem. Feito que foi muito bem divulgado por 
líderes como Westphal, ao enviar informações para a Sede da Obra na 
América do Norte, dando significado para o projeto no Brasil.
78 RAMOS, Noé. Trabalho não publicado (1998).
79 “Obituário”, in Revista Mensal. Ano 5, n. 1 (janeiro de 1910) p. 8.
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A saída de Manuel Kümpel e de Manoel Rhode 
ao Pará impacta negativamente os trabalhos nos 
anos 1916-1918. O campo estava declínio. Os poucos 
colportores começaram a enfrentar problemas de 
saúde, ameaças, bem como a dureza de se quebrar 
barreiras culturais impostas pelas tradições 
religiosas. Assim, de um total de oito, foram a zero.

Já em 1917, o relatório da escola sabatina do 3º 
trimestre dá vislumbres do crescimento, como mostra 
o quadro a seguir: 

Em 30 de dezembro de 1917, Zacharias Martins 
(que havia ido a São Paulo a convite de Manoel 
Kümpel para auxiliar os trabalhos ali) retorna para 
a Bahia e escreve à Revista Adventista uma carta na 
qual abre o coração e pontua algumas dificuldades, 
tais como, a tristeza de ver seus familiares e amigos 
seguindo culto idólatra e a luta para confirmar o 
trabalho em Pontal Ilhéus (esse trabalho lhe custou 
muito tempo e esforço, mas resulta na formação da 
congregação de Jenipapo). Na Bahia existem muitas 
localidades com esse nome. Esse está entre as cidades 
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de Ubaíra e de Santa Inês. Agora, já tínhamos 
seis congregações ao todo: Pontal, Porto Novo do 
Corrente, Santana, Plataforma, Cidade Baixa e o 
trabalho que mais tarde daria origem à Central de 
Salvador com 83 membros80. Correspondências de 
Boqueirão Itabuna e Bom Jesus dos Meiras (atual 
Brumado81) fizeram com que Zacharias recebesse 
cartas e, ao viajar para atendê-las, ficasse animado. 
Não se sabe ao certo o que houve, mas Zacharias 
informa que ao retornar de São Paulo não encontrou 
nenhum obreiro colportor atuando no estado e faz um 
pedido de oração para que o Senhor envie alguém: 
“oremos ao Senhor que ele envie trabalhadores e este 
campo. e orai também por mim para que Deus me 
conceda ânimo e sabedoria a fim de que eu possa levar 
muitas almas ao arrependimento”82. Em socorro a 
Zacharias vem o pastor Ricardo Wilfart, que presidia 
os trabalhos no Estado de Pernambuco (em Caruaru) 
e cuidava especialmente da igreja de Riacho das 
Almas83. Em 1918 Zacharias e Wilfart, atendendo a 
cartas recebidas de Boqueirão (Itabuna), batizam os 
primeiros conversos num total de 18 pessoas84.

Henry Meyer escreve de sua aventura e de 
muitas viagens a trabalho, mencionando o fato de ter 
visitado a Bahia e que compartilhava o sentimento de 
todos os obreiros.85 Ainda na mesma revista o pastor 
80 “Relatório das escolas sabbatinas do 3º trimestre de 1917: Missão 
Este-Brazileira”, in Revista Mensal. Ano 12, n. 11 (novembro de 
1917), p. 11.
81 Essas cartas podem ter sido da comunidade de Furnas naqueles 
dias.
82 RODRIGUES, Zacharias Martins. “Dos Campos: Campo Baiano”, in 
Revista Mensal. Ano 13, n. 2 (fevereiro de 1918), p. 11 e 12.
83 Ata da igreja de Riacho das Almas consta a organização em 1905. 
Retrato do Pastor Anadissor Passos.
84 RAMOS, Noé de Oliveira. Entrevista concedida a Nesias Joaquim 
dos Santos em Cruz das Almas, tndo o relato sido confirmado em artigo 
na Revista Mensal de maio de 1919 (Ricardo J. Wilfart, Dos Campos: 
Notícias de Viagem).
85 MEYER, H. “Dos Campos: As Reuniões Geraes na União Norte 
Brazileira”, in Revista Mensal. Ano 14, n. 11 (novembro de 1919), p. 
8.
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Max Rhode (não confundir com Manoel Rhode, da 
União Este Brasileira) que seguia para Pernambuco, 
decide parar na Bahia e trabalhar um pouco por aqui. 
Ele relata a alegria de Zacharias e da esposa com o 
trabalho. Menciona a visita aos grupos de Plataforma, 
Pontal de Ilhéus, Boqueirão e deu razões para o 
abandono do trabalho no estado: muita seca, muitas 
doenças, predomínio da fé católica e das tradições 
culturais. Tais razões fizeram com que aos poucos os 
colportores se mudassem para outros estados86. 

Em 20 de abril de 1919 ocorre um batismo 
e quatro pessoas são agregadas à congregação de 
Plataforma (subúrbio de Salvador). Ajuda aos irmãos 
de Pontal de Ilhéus é fornecida e o obreiro retorna 
para Recife, deixando os trabalhos ao encargo de 
Zacharias Martins87. Por volta do mês de setembro 
de 1919 ocorre o segundo curso de colportagem no 
estado, ministrado por Henry Meyer, com três novos 
candidatos, sendo que os demais haviam desertado. 
No fim de 1919, Deus já enviara três obreiros fortes: 
Manoel Pereira da Silva, Ayres de Brito (diretor de 
colportagem) e Frank Chollar (superintendente)88.

Vale lembrar que no início do mesmo ano (1919) 
Frank Chollar vem a Salvador incumbido de criar, 
outra vez, o campo baiano89.  

Vila de Sítio do Rio Grande – São Desidério, BA

Em 1919/20 no município de São Desidério, na 
vila de Sítio do Rio Grande, uma senhora chamada 
Ambrosina Neves sonha com um senhor alto, 
86 RHODE, Max. “Experiências de Viagem”, in Revista Mensal. Ano 
14, n. 11 (novembro de 1919), p. 9, 10 e 15.
87 WILFART, Ricardo. Revista Mensal. Ano 6, n. 12 (dezembro de 
1918), p. 14.
88 Enciclopédia Adventista, p. 41.
89 Enciclopédia Adventista, p. 41. Noé de Oliveira Ramos em 
entrevista ao autor. 
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vestindo terno de linho branco que passava casa por 
casa oferecendo livros. No dia seguinte um anônimo 
aparece e lhe vende um exemplar do livro Vida de 
Jesus. A sede da alma e a curiosidade criada entre 
o sonho e o imediato cumprimento, a leitura do livro 
converte não só Ambrosina, mas também Santa 
e Diazinha. Assim o oeste passa a ter mais uma 
colônia de guardadores do sábado. Esse fato abre 
os trabalhos que, partindo daquele município, se 
estende pela vasta região (cerca de 970 km distante 
de Salvador). Naqueles dias os colportores levavam 
os livros consigo a fim de não precisarem retornar 
somente para entregar. Em partes isto era bom, pois 
economizavam ao não terem que fazer nova viagem 
pelo mesmo caminho. Por outro lado, não mais se 
entrava em contato com as pessoas, o que implica 
que, caso surgisse um interessado na mensagem, este 
ficava para traz. Porém, isso foi corrigido com o novo 
método inventado por Júlio Minãn e seu colega em 
1923”90/91. 

A seguir, Zacharias Martins assume os trabalhos 
evangelísticos na capital. Manoel Pereira, Ayres de 
Brito e pr. Frank Chollar entram em campo mais não 
permanecem por muito tempo. Provavelmente um 
chamado os retirou do campo baiano.

90 “Em 1923, eu [José R. Passos] e o colega Júlio Minhã, (sic) fomos para 
Pelotas no Rio Grande do Sul, e aí realizamos um trabalho pioneiro — a 
colportagem por encomendas, já que antes só se vendia à vista. Fizemos 
um grande sucesso com o livro ‘Nossa Época à Luz da Profecia.’ ” (José 
Rodrigues dos Passos, “Memória dos Pioneiros: XII: Chamado Para Ser 
Obreiro”, in Revista Adventista. Ano 67, n. 4 [abril de 1972], p. 13).
91 PASSOS, José Rodrigues dos. Ibidem.
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Resumo dos Principais Fatos Históricos da 
Segunda Década do Século XX (1910 A 1919)

1910

Primeiro organismo institucional em território 
baiano, Missão Bahia Oeste (MBO), estabelecidas 
nos estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. John 
Lipke é o presidente.

Colportor Ayres de Brito reforça a equipe na Bahia 
vindo a convite de John Lipke para atuar ora como 
colportor, ora como evangelista.

1911
Primeiro curso de colportagem em território baiano 
ministrado por Lipke para Francisco F. L. Queiróz 
e Pedro Lima.

1912

Organização da primeira congregação dos 
adventistas em território baiano (Pontal de Ilhéus).

Chegada de Manoel Kümpel para cuidar do 
território baiano.

Batismo de 12 pessoas em Santana dos Brejos e de 
mais quatro em Porto Novo do Rio Corrente.

1913

Zacharias Martins Rodrigues trabalha fortemente 
nas proximidades de sua terra natal, Santo Antônio 
de Jesus, Nazaré e Aratuípe.

Manoel Kümpel relata a dureza do trabalho na 
capital e no interior do Estado.

1914
Pastor Manoel Max Rhode vem em socorro ao 
trabalho no estado e para companhia de Manoel 
Kümpel. Pastor Kümpel contrai febre tifo e quase 
morre.

1915

Zacharias Martins Rodrigues é enviado como 
diretor de colportagem para Alagoas. Leopoldo 
Nabuco trabalha na Bahia e consegue os primeiros 
interessados em Alagoinhas.

Pedro José de Macedo ou Pedro Fiscal vai a São 
Paulo assistir a inauguração do CAB e também em 
busca de uma alfabetizadora para Porto Novo do 
Rio Corrente.
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1916 Criação da União Este Brasileira e da Missão de 
Pernambuco.

1917 Existência de 71 adultos, 28 menores e 8 classes de 
escola sabatina na Bahia.

1918
Ricardo Wilfart vai a Boqueirão, zona rural de 
Itabuna, em companhia de Zacharias Martins e 
batiza João Roberto Ramos e família.

1919
Zacharias Martins Rodrigues era o único obreiro no 
Estado da Bahia que, desde 1916, estava anexado 
à Missão de Pernambuco.

Destaques da Década

002 – Agostinho F. dos Reis

De Pontal, Ilhéus, BA, local do primeiro grupo 
organizado no estado. Agostinho é eleito o primeiro 
diácono na história baiana. Não foram encontradas 
muitas informações pessoais dele, mas lhe conferimos 
o devido destaque nesses 110 anos de história da 
igreja na Bahia.

003 – Irmão Carvalho

Também de Pontal, Ilhéus, foi o primeiro 
secretário nomeado no estado.

004 – Permínio de Jesus

Primeiro tesoureiro nomeado no estado da 
Bahia. Avô de Ivo Melgaço (igreja central de Itabuna). 
Por ocasião da organização do grupo de Pontal Ilhéus 
foi nomeado tesoureiro da igreja. 
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005 – João Roberto Ramos

Erradicado na zona rural de Itabuna, pequeno 
produtor de cacau e grande amante da leitura, 
tinha sede de conhecimento secular e muito mais do 
conhecimento bíblico. Entre os anos de 1911 a 1916 
tomou conhecimento dos guardadores do sábado e 
dispõe-se a localizá-los a qualquer custo. Viaja a 
Salvador com os batistas para um congresso, mas sai 
pelas ruas da cidade procurando a igreja que guardava 
o sábado (mas não a encontra). Neste tempo, recebe 
um livro vendido na região pelos colportores Queirós e 
Pedro Lima e aceita a mensagem de esperança. Recebe 
também, simultaneamente, uma correspondência 
endereçada da França pelo fundador do espiritismo, 
Alan Kardec, que lhe fazia um convite a participar e 
divulgar a doutrina espírita, o que na mesma agência 
postou de volta com uma mensagem que, além de 
rejeitar a doutrina espírita, alicerçava sua crença na 
Bíblia e no adventismo. Foi o pioneiro no município 
de Itabuna, tendo sido batizado pelo pastor Ricardo 
Wilfart em 1918, juntamente com mais 18 pessoas de 
sua comunidade. É o genitor da grande família Ramos 
que habita o sul da Bahia, especialmente as cidades 
de Floresta Azul e Ibicaraí. Filhos e netos serviram 
a igreja como obreiros colportores, educadores e 
ministros. 

006 – Zacharias Martins Rodrigues

Nasceu numa fazenda em Santo Antônio de 
Jesus, BA,  no dia 5 de novembro de 1890. Filho de 
Constantino Bento Rodrigues e Maria da Conceição 
foi na mesma cidade que iniciou seus estudos. Quando 
tinha idade suficiente, foi enviado a Salvador, onde 
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fez o curso secundário. Enquanto estudava ali, teve 
contato com a mensagem adventista, vindo a se 
converter ao evangelho eterno. Por conta disso foi 
expulso de casa, por haver contrariado a vontade da 
família no tocante à questão religiosa.

Em Vitória de Santo Antão, PE, Zacarias 
conheceu Joana Pessoa, filha caçula do coronel Antônio 
Cavalcanti de Melo com Joana Pessoa Cavalcanti de 
Melo, moça com quem se casou no dia 11 de junho 
de 1911. Dessa união nasceram nove filhos, dois dos 
quais faleceram em tenra idade.

Zacarias começou a trabalhar na obra adventista 
por volta de 1910 como colportor. Nessa época, levou 
à conversão o coronel Antônio de Melo, que um ano 
mais tarde se tornaria seu sogro. Ao ser transferido 
para a Bahia em 1911 também ficou responsável 
pelas igrejas da capital, tornando-se diretor de 
colportagem em 1914. Um ano depois (1915) foi 
chamado para trabalhar como conferencista em São 
Paulo e participou da primeira série de conferências 
públicas ali realizada, sob a liderança do pastor John 
Lipke. No ano de 1919 assume a superintendência 
da obra adventista na Bahia92. Por fim “dormiu 
no Senhor aos 82 anos de idade, na Guanabara, o 
irmão Zacarias M. Rodrigues, um dos pioneiros do 
movimento adventista no Brasil”93.

007 – Leopoldo Nabuco 

Primeiro pastor adventista do sétimo dia baiano, 
fez muito para proclamar o evangelho no nordeste 
e no sudeste do Brasil. Homem culto e que falava 
inglês e alemão, tornando-se o tradutor oficial para 
92 “Rodrigues, Zacarias Martins (1890-1972)”, in <http://www.unasp-
ec.com/memoriadventista/enciclopedia/8/024r rodrigues zacarias.
htm>. Revista Mensal e Revista Adventista (vários números desde 
outubro de 1910 até setembro de 1973).
93 “Dormiram no Senhor”, in Revista Adventista. Ano 68, n. 9 
(setembro de 1973), p. 31.
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os evangelistas alemães e americanos. Quando os 
estrangeiros não podiam falar. Como bom baiano era 
comunicativo, descontraía o auditório a fim de segurá-
lo para ouvirem os evangelistas no dia seguinte. 
Dedicou-se tanto a proclamar as boas novas de que 
“Deus reina soberano” que morreu ainda jovem, aos 
42 anos por problemas respiratórios agravados pelo 
excesso de trabalho.

 

Como sucessor à altura deixou o filho que se 
tornaria o pr. Arandy Nabuco. Em atas antigas é 
possível encontrar várias referências ao trabalho 
deste homem em muitos lugares no território da 
União Este Brasileira.

 “Tive a alegria quando cheguei em 
1960 no IAE para fazer o curso teológico 
quando, no primeiro dia de aula, o professor 
Gerônimo Graneiro Garcia chamou o meu 
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nome. – Arandy Nabuco? Presente. - foi a 
resposta. Ele me perguntou: você é filho 
de Leopoldo Nabuco? Sim, professor. Ele 
espontaneamente fez referências ao meu 
pai como um bom pastor, evangelista, 
trabalhador e um grande ganhador de 
almas”. Meu pai foi da velha guarda de 
pastores desta obra, do tempo de Domingos 
Peixoto, Rodolfo Belz, Gustavo Storch e outros. 
Também realizou conferências e trabalho 
pastoral no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas 
Gerais e Pernambuco. Tinha a alma e o ser 
todo a serviço do Mestre. Morreu aos 42 anos 
em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não o conheci 
porque quando ele morreu eu tinha um ano 
de idade... Mesmo assim, percebi que era um 
cristão no sentido lato da palavra, pois minha 
mãe contou-nos como ele incorporava 
tantas nobres virtudes. As informações de 
minha mãe despertaram dentro de mim o 
desejo de ser pastor como o meu pai. Pela 
graça de Deus tornei-me pastor por amor e 
por ideal e sou o homem mais feliz da terra, 
porque me dediquei inteiramente ao trabalho 
do Mestre. “Obrigado, Deus, pelo pai e pela 
mãe que me deste” (palavras do pr. Arandy 
em outubro de 2001).

Frank Sealy Chollar 

Frank Sealy Chollar nasceu no dia 15 de 
fevereiro de 1886, em Fort Worth, Texas, EUA, filho 
de Benjamin Franklin Chollar e Bettie Olive Sealy 
Chollar. Em 1914 foi para o Pacific Union College 
a fim de se preparar para o ministério na Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. Nos anos iniciais de vida, 
Frank viveu numa atmosfera religiosa, pois seus pais 
eram membros ativos da igreja metodista. Depois de 
casado, em 1912, foi viver em Phoenix, Arizona, e 
lá teve seu primeiro contato com os adventistas do 
sétimo dia, cuja crença abraçou juntamente com sua 
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família. Conheceu Myrthe Sigmon com quem se casou 
no dia 19 de outubro de 1907. Teve um filho (William 
F. Chollar) nascido dessa união matrimonial. Estes 
são dados biográficos do terceiro presidente da obra 
no estado da Bahia.

Não se ouve mais de Manoel Pereira, porém, 
Ayres de Brito no final de 1921 publica sob o título 
“O Estado da Bahia” matéria onde ressalta a falta de 
bons obreiros, o avanço dos trabalhos no sudeste/sul 
do Brasil e o avanço dos trabalhos em Pernambuco, 
além de num relatório explicar que a razão do 
aparente fracasso encontrado na colportagem e 
na evangelização fora devido aos maus obreiros 
que trabalharam no estado94. Além disso, busca 
sensibilizar a direção da UEB para a emergente 
obra a ser feita no estado. Talvez esses fatos tenham 
levado ao grande esforço da recém-criada União Este 
a compor seu território, de modo que os trabalhos 
pudessem avançar a passos largos. Foi neste período 
que se intensificou a busca por um homem que 
estivesse à frente do grande gigante, o campo baiano. 

Em fins de 1921 uma decisão abençoada 
responde às orações de F.W. Spies, de Frank Chollar, 
de Ayres de Brito e outros. Pela terceira vez a ‘face de 
uma missão’ é mostrada e dá certo. A dupla Leo Blair 
Halliwell e Gustavo Storch conduzem o campo baiano 
nos cinco primeiros e abençoados anos de trabalhos 
(1922 a 1927)95. O relato desta dupla de missionários 
é uma aventura. Os trabalhos se firmam em Salvador 
com os núcleos da Cidade Baixa e de Plataforma 
saindo na frente. Tucker (gerente da Casa Publicadora 
Brasileira) recebe carta de Leo Blair escrita em 6 de 
setembro de 1923 que relata o êxito do lançamento da 
94 PAES, Ayres Ferreira. “A Colportagem: No Estado da Bahia”, in 
Revista Mensal. Ano 17, n. 2 (fevereiro de 1922), p. 11.
95  Enciclopédia Adventista, p. 41.
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revista O Atalaia para os baianos, pulando de uma 
encomenda de 200 para 500 exemplares por mês96. Os 
pastores Willfart e Spies (atuando no Rio de Janeiro, 
sede da nova União Este Brasileira) vibram com 
notícias da Bahia e publicam matérias com o sucesso 
da obra nas vendas e na distribuição de folhetos97.

Para melhorar a situação da obra na Bahia a 
dupla de missionários viaja para os lugares mais 
remotos a fim de atender a igreja. Eles se dirigem 
ao sul da Bahia em muitas ocasiões, indo também a 
Porto Novo do Corrente98, bem como à congregação 
de Furnas, próximo ao Pico do Itabira (Município de 
Rio de Contas) por algumas vezes99. A obra estava 
avançando. A seguir, Ayres de Brito deixa a direção 
da colportagem e em seu lugar assume Cyríaco 
Leite100, o terceiro diretor, que promove novo curso de 
colportagem (1924) sob a liderança do pr. Wilheim 
(Divisão) e dele mesmo. O destaque deste curso foi o 
batismo de sete pessoas. Dos componentes do referido 
curso, dos seis participantes, um já experimentado e 
cinco novatos, quatro dos quais foram batizados no 
mar da Baía de Todos os Santos101. 

Enquanto seus maridos trabalhavam nas 
viagens, as senhoras Wilhem e Halliwell iniciaram 
a obra de publicações em Salvador e nas cidades 
próximas, conseguindo vender em pouco tempo a 
96 TRUCKER, M. V, “O Atalaia”, in Revista Mensal. Ano 18, n. 10 
(outubro de 2013), p. 11.
97 WILFART, Ricardo J. “Obra Missionária: Folhetos: O Que Fizeram 
Alguns Emprestados (sic)”, in Revista Mensal. Ano 19, n. 5 (maio de 
1924), p. 13; SPIES, F.W. “Notícias da União Este-Brazileira (sic)”, in 
Revista Mensal. Ano 19, n. 7 (julho de 1924), p. 10.
98 STORCH, Gustavo. Relato sobre a dificuldade da língua como uma 
barreira superada.
99 SILVA, Gustavo Pires da. Entrevista concedida ao autor em 
dezembro de 2006.
100 BELLEAU, Jorge S. “Novas da Missão Este-Mineira (sic)”, in 
Revista Mensal. Ano 18, n. 9 (setembro de 1923), p. 11.
101 HALLIWELL, L. B. “A Colportagem na Bahia”, in Revista 
Mensal. Ano 19, n. 7 (julho de 1924), p.15.
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soma de $1.000.000 réis. Gustavo Storch, então 
secretário, tradutor e evangelista, envia carta com 
pedido de publicações à Revista Oficial, relatando o 
otimismo que já havia se instalado na Bahia. Mas 
acrescenta as velhas dificuldades e certo dito popular 
que afirmava: “na Bahia alguém só se decide se Deus 
quiser”102. 

Essas dificuldades terminaram criando um pré-
conceito acerca da Bahia e da obra. Por exemplo, no 
sul se dizia entre os obreiros “a Bahia é boa terra, 
ela lá, e eu cá” e/ou “um leão está no meio de suas 
ruas”. Júlio Minãn (o 4º diretor de colportagem) 
celebra com alegria a quebra destes paradigmas e 
publicando sobre o título Já morreu, no qual afirmou 
que “o Senhor deu morte ao espantalho”. Em uma 
cidade pouco mais de sete mil habitantes, Júlio com 
dois colportores iniciantes vendem 67 encomendas de 
“Nossa época a luz das profecias”, o que totalizou 
nada menos que $ 2.135.000 réis103 (só para uma 
ideia aproximada, dois contos de réis hoje seriam 
equivalentes a mais ou menos dois milhões de reais).

Outro curso de colportagem foi iniciado em 1926 
sob a liderança de Júlio Miñan na cidade de Salvador, 
ministrado ainda pelas seguintes pessoas: Manoel 
Margarido (convidado de São Paulo), Leo Blair 
Halliwell (responsável pelas orientações técnicas), 
Gustavo Storch (orador), a sra. Halliwell (orientações 
sobre saúde e como ajudar pessoas que sofreram 
algum acidente) e a sra. Tereza Santos (cozinha). A 
cada manhã era realizada uma hora de testemunho 
sobre o trabalho no campo104. 
102 STORCH, G. “A Obra na Bahia”, Revista Mensal. Ano 21, n. 3 
(março de 1926), p. 7.
103 MIÑAN, Júlio. “Já Morreu!...”, in Revista Mensal. Ano 21, n. 6 
(junho de 1926), p. 10.
104 MIÑAN, Júlio. “A Reunião de Colportores na Bahia”, in Revista 
Mensal. Ano 22, n. 2 (fevereiro de 1927), p. 14 e 15.
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Wilcox (presidente da União Este) notifica 
através de revista recursos do fundo de recolta para 
a criação de uma igreja como centro de influência em 
Salvador105. Também neste (1926), Noé de Oliveira 
Ramos, assume a recém-criada escola da Cidade 
Baixa, que veio ser mais tarde a escola de Itapagipe. 
Por fim, no referido ano, ocorre a organização do 
grupo para igreja do Bonfim, sendo dirigida pelo pr. 
Storch106.

Dados Biográficos

Leo Blair Halliwell 

Nasceu no dia 15 de outubro de 1891 em Odessa, 
uma vila no município de Kearney (Nebraska). 
Estudou em uma escola que ficava próximo à sua 
casa até o primeiro ano do ensino médio. Em 1908 
foi para a cidade de Kearney, cursar os dois anos 
finais na escola Longfellow. Nos anos seguintes Leo 
estudou na Universidade Estadual para ser um 
engenheiro elétrico na cidade de Lincoln, capital do 
estado, formando-se em 1916, o que lhe serviu para 
trabalhar na produção e condução da Lancha Luzeiro 
I pelos afluentes do Amazonas. Aceitou a mensagem 
adventista através de esforços do pr. Bernstein e foi 
batizado em Iowa. Pouco tempo depois, organizou 
uma escola sabatina em Charles City.

Conheceu Jessie Rowley em uma das festas 
sociais da comunidade na qual sua família residia e 
para onde a dela se mudara. No verão de 1911 ficaram 
noivos e se casaram no dia 03 de outubro de 1916. 
105 WILCOX, E. H. “Notas da União Este Brasileira”, in Revista 
Adventista. Ano 23, n. 4 (abril de 1928), p. 11.
106 CHRISTIANINI, Arnaldo B. “A Luz Vem do Oriente (História de 
Um Grande Campo)”, in Revista Adventista. Ano 64, n. 10 (outubro 
de 1969), p.11.
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De sua união vieram Clarins (a quem chamava Jack, 
nascido em 1918) e Marian (que nasceu na Bahia em 
1922).

Após terminar seu curso de engenharia, Leo 
trabalhou no departamento de eletricidade de uma 
firma em Iowa. Em 1920, se inscreveu para trabalhar 
na obra ministerial adventista após ler o livro da 
biografia de David Livingstone. Assim, foi fazer 
parte da equipe evangelística que trabalharia numa 
tenda em Cedar Falls, Iowa, fato que se tornou sua 
introdução ao ministério evangélico. Mudou-se para 
Fort Madison onde trabalhou um ano no distrito, 
recebendo um chamado para ser missionário no 
Brasil. Embarcou em 15 de outubro de 1921 e no dia 
30 chegou ao Rio de Janeiro. Dias depois viajou para 
Salvador onde, juntamente com Gustavo Storch, 
organizou a sede do campo. No final de 1928, Leo B. 
Halliwell exercia a função de presidente da Missão 
Baiana, de onde recebeu o chamado para transferir-
se para Belém. 

Ulrich Wissner (1928) 

Esteve à frente (interinamente) da segunda 
administração da Missão Baiana (depois de ser 
por muito tempo o secretário da União Este) após 
a saída do Leo Blair Halliwell. Em 1916 assumira 
as mesmas funções na Associação Saskatchewan, 
em Saskatoon, atuando até 1921107. Em 1922, após 
voto da Associação Geral, viaja para a América do 
Sul como secretário-tesoureiro da Associação Sul Rio 
Grandense, atividade que desempenhou até 1925108. 
107 “Saskatchewan Conference”, in Western Canadian Tidings. Vol. 
5, n. 1 (janeiro de 1916), p. 4; BERG, Henry. “Leader”, in Western 
Canadian Tidings. Vol. 11, n. 1 (janeiro de 1921), p.72.
108 Para a América do Sul. U. Wissner, do Canadian Junior College 
para o Brasil, como secretário-tesoureiro da Associação do Rio Grande 
do Sul (General Conference Bulletin, 1922, n. 13, p. 301).
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Foi transferido em 1926 para a Associação São 
Paulo. Em 1928 seu nome aparece como secretário-
tesoureiro da União Este, função que ocupa até 1940, 
quando recebe um convite para retornar ao Canadá 
após dezoito anos atuando no Brasil109. Com a saída 
de Leo Blair para a região norte do país, Ulrich 
Wissner assume a Missão Baiana por algum tempo 
ainda em 1928. Durante esta administração interina 
os trabalhos continuaram através da colportagem, 
sendo as duas principais novidades ligadas à Bahia a 
iniciação da obra de construção e preparo do imóvel de 
propriedade do irmão Assunção (esposo de Philonilla 
Santos110) e a confirmação da obra educacional na 
Cidade Baixa através da escola do grupo do Bonfim 
como ferramenta para derrubar preconceito.

Finalmente em 1928, a União Este nomeia para 
a função de superintendente da Missão Baiana o 
obreiro Lawrence Gilbert Jorgensen (1929-1930).

Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorridos na Terceira Década do Século XX 

(1920 – 1929)

1920
Philonila Santos vai estudar no CAB (Colégio 
Adventista Brasileiro), a primeira estudante baiana 
a frequentar um internato da igreja.

1921
Ayres Ferreira Paes é o único obreiro assumindo a 
colportagem e o pastoreio de uns poucos batizados 
no estado.

1922
Criação da Missão baiana com jurisdição nos estados 
de Bahia e Sergipe. Nomeação da diretoria: Leo 
Halliwell e Gustavo Storch. O endereço era na rua 
do Tijolo.

109 MILLNER, A. E. Farewell and Welcome, in Canadian Union 
Messenger. Vol. 9, n. 6 (setembro de 1940), p. 6.
110 Philonila Santos, primeira estudante baiana a frequentar o 
internato em São Paulo. Formou-se na turma de 1922, colega de Noé 
Ramos, Domingos da Silva, Alma M. Bergold, Isolina A. Waldvogel, 
Adelina Zorub, Adolfo Bergold e Guilherme Denz. Esposa de A. 
Assunção, sendo ambos líderes do grupo do Bonfim na Cidade Baixa.
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1923

Grande maratona de distribuição da Revista O 
Atalaia na Bahia. Alvo de 200 exemplares: a 
cota da Missão. Aumento da encomenda para 500 
exemplares.
A Bahia recebe mais um missionário americano 
(Guy Winn) para dirigir a colportagem e Cyríaco 
Leite torna-se seu auxiliar.

1924

O curso de colportagem na Missão conta com seis 
candidatos à colportagem.

Gustavo Storch e Leo Halliwell vão a São Desidério 
atender interessados em Sítio do Rio Grande e 
pinta um quadro na parede da casa com a frase: 
“Brasileiros e brasileiras, o temor do Senhor é o 
princípio da sabedoria”. O quadro permaneceu na 
parede até 1998, ano em que o autor visitou o local.

1926

Organização da igreja adventista do bairro do 
Bonfim, que veio a ser Itapagipe.

A criação da escola da referida igreja.

Pastor Júlio Miñan ingressa no campo baiano na 
obra de colportagem.

1927 O curso de colportagem (sob orientação de Júlio 
Miñan) recruta e treina 15 colportores.

1928

Início da campanha de recolta de donativos na 
Bahia. A colportagem estoura em resultados bons e 
a escola de Cidade Baixa recebe Philonila dos Santos 
como professora formada pelo CAB.

Chamado de Leo Halliwell para o Pará.

Nova diretoria nomeada. L. G. Jorgensen assume o 
trabalho na missão baiana.

1929

Lema missionário Cada um ganhando um, cada 
convertido um convertedor.

Antônio Assumpção constrói a igreja da cidade 
baixa. Ocorre a quebra da Bolsa de Nova York e a 
saída de L. G. Jorgensen da direção da missão para 
outro campo.
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Destaques da Década

008 – Ambrosina Neves 

Não foi possível o levantamento de muitas 
informações a respeito desta mulher, mas dada 
a relevância de sua conversão em Sítio do Rio 
Grande (São Desidério, 1920/21) é necessário o 
devido destaque. Após sua conversão, filhas, noras 
e sobrinhas também aceitaram a mensagem. Foi a 
matriarca da Família Neves, antecessora de pessoas 
como: Hermes, Raquel, Dayane (filhas de Dayla). Do 
casal Etelvina Neves e João José de Souza vieram os 
líderes Celso, Jeane, Gilson e Zito Barbosa, Ademir, 
dentre outros. Da irmã Leni e Vetinho, Vespasiano 
Neves e família. Há ainda tantos outros nomes que 
poderiam ser citados, tais como, dona Santa, Edson 
Neves e Dazinha.

009 – Antônio Assunção

Era um comerciante da Cidade Baixa que, após 
aceitar a mensagem de esperança da volta de Jesus, 
tornou-se um dos pioneiros mais atuantes da década 
de 20. A seguir está o testemunho pessoal dele:

Há males que vem para bem’, diz um 
provérbio antigo, mas que se moderniza 
constantemente.  Assim foi com o signatário 
destas linhas que, sofrendo de doença quase 
desconhecida a dois médicos amigos, teve 
de recolher-se ao leito por vários dias. A 
doença quase o desanimou de esperar por 
cura sem a intervenção cirúrgica, da qual 
pretendia fugir. De fato, fugiu do hospital 
onde ia ser operado.
A esse tempo, era pouco iluminado, ou 
antes, vivia mais nas trevas que na luz, pois 
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seguia pelas veredas da confusão, na qual 
caminharam seus falecidos progenitores. 
Nas horas vagas lia romances e histórias 
mundanas de pouco proveito (tanto 
material, quanto espiritual), fato que veio a 
reconhecer somente depois de ter adquirido 
o belo livro O Rei Vindouro. Estava de cama 
sem poder virar-se; sua posição era sempre 
de face para cima e a melhora, com o uso 
dos remédios que lhe haviam receitado, era 
muito morosa. Em certa ocasião, apareceu 
em sua residência um homem que oferecia à 
venda um livro. Ora, como era costume irem 
lá oferecer romances (e havia comprado 
alguns que eram publicados em fascículos, 
cuja facilidade engana a muitos) o signatário 
já se ia aborrecendo de ouvir a oferta, 
resolvendo ordenar que não continuasse, 
pois não queria comprar a literatura. 
Parecia estar terminado o incidente, mas o 
homem não se satisfez com a recusa. O livro 
era de aparência bonita e o portador fez 
questão de continuar com a oferta, privilégio 
que lhe foi concedido. Assim, mais uma alma 
alcançou para o Senhor. Era um fiel obreiro 
da Missão Baiana que, com aquele livro, 
vinha trazer paz de espírito e luz à uma alma 
que, ainda aos 59 anos, estava nas trevas, 
bem como saúde a um corpo que estava 
quebrantado de tanto trabalhar sem método 
ou temperança. 
Hoje, sente-se feliz por pertencer à 
denominação daquele obreiro, mas pesaroso 
por não poder trabalhar bastante na grande 
seara do Mestre, seja semeando ou colhendo 
os frutos, tal qual fez o obreiro que lhe veio 
trazer luz e esperança nas belas páginas de O 
Rei Vindouro (Antônio Assunção).111

111 ASSUNÇÃO, Antônio. “Convencido por uma boa literatura”, in 
Revista Adventista. Ano 25, n. 10 (outubro de 1930), p. 11 e 12.
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L. G Jorgerson, 1928

Nasceu no dia 24 de fevereiro de 1888 em 
Poisippi, Winsconsin, EUA. Conheceu Augusta 
Blosser, com quem se casou e como resultado dessa 
união, teve um filho, Gilbert. Augusta faleceu em 
1941 e Lawrence casou-se com Margareth Barkley 
em 1943. O primeiro chamado veio da Associação 
Sul de Wisconsin (seu estado) por volta de 1918. Ele 
atuou no departamento missionário, enquanto sua 
primeira esposa, Augusta, servia no departamento de 
educação até 1923. Em 1924, a família atendeu a um 
chamado como missionários para a América do Sul, 
mais especificamente na União Este-Brasileira. Desde 
sua chegada Jorgensen atuou nos departamentos 
de escola sabatina, ação missionária e missionários 
voluntários (antigo MV e que se tornaria o atual JA). 
No ano de 1929 assumiu a presidência da Missão 
Bahia transferindo-se para Salvador. Os trabalhos 
neste tempo se desatacaram pela forte introdução das 
escolas paroquiais a fim de se quebrar o preconceito e 
abrir portas. Outras novidades nãos se configuraram 
neste curto período de administração. 

Nesse período, C. B. Haynes, então líder na 
Divisão Sul-Americana vem à Bahia e lança o slogan 
missionário para a temporada “cada converso um 
convertedor”112. Ocorre ainda a inauguração em 8 
de setembro de 1929 da igreja da Baixa do Bonfim, 
liderada pelo irmão Assunção e com capacidade para 
250 pessoas. Destaque ainda neste período para a 
chegada de três novos obreiros: José Seabra e Juan 
Meyer para a cidade de Aracaju e Otto Keppke, com 
a função de secretário-tesoureiro da Missão Baiana. 

Ademais, quatro notícias foram publicadas 
sobre o trabalho de L.G. Jorgensen, sendo os artigos 
assinados por E. H. Wilcox nos meses de junho, 
112 WILCOX, E. H. “União Este-Brasileira: Notas da União Este-
Brasileira”, in Revista Mensal. Ano 24, n. 8 (agosto de 1929), p. 6.
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agosto e outubro que, entre outras coisas, narrava 
a epidemia de febre que assolou a Bahia, afetando 
inclusive o dirigente e sua esposa. No início de 1930, 
nova mudança se efetivou e Otto Keppke deixou a 
Bahia atendendo a um chamado e Jorgensen foi para 
o Caribe, ainda como missionário, atuando na União 
do Caribe em funções iguais às do Brasil113. Em 1932, 
por questões de saúde, retornou a sua pátria (EUA) 
trabalhando em Linsing, Michigan. Faleceu aos 72 
anos no dia 4 de setembro de 1960.·

Com a saída desta administração, a UEB tomou 
a decisão de chamar para dirigir os trabalhos o obreiro 
Juan Meier, sendo Guilherme Itin114 o tesoureiro-
secretário.

Quarto Presidente da Missão Baiana (1929 A 
1933)

No período da administração de Juan Meyer 
alguns episódios se destacam por sua positividade, 
tais como o surgimento da congregação de Jenipapo, 
município de Ubaíra. Em companhia de CC. 
Schneider, vai a Jenipapo e ali batiza várias pessoas. 
Nesta localidade foram batizadas: Adelina Pinheiro 
Matos de Almeida (esposa de João Francisco de 
Almeida, forte apoio aos colportores), Durvaltércia, 
Adalgisa e Alfredo (filhos do casal)115. Destaque para 
113 “O pastor L. G. Jorgensen e família, que estiveram trabalhando 
na União Éste-Brasileira por quase sete anos, acabam de aceitar 
o convite de trabalhar na União Éste das Antilhas, a qual inclui 
Trinidad, Barbados, Leeward, Ilhas das Virgens, e as Guyanas Ingleza, 
Hollandeza e Franceza.” (G. S. Storch, “União Este-Brasileira: Notícias 
da União Este-Brasileira”, in Revista Mensal. ano 24, n. 10, outubro 
de 1930, p. 10. Foi mantida a ortografia original.
114 WILCOX, E. H., “União Este-Brasileira: Missão Bahiana (sic)”, in 
Revista Mensal, ano 25, n. 7 (julho de 1930), p. 13 e 14.
115 FARIAS, Walfredo, “Minha História de onde vim”. Boletim da 
Igreja Central de Salvador. 11ª ed., ano 74, semana de 15 a 23 de 
março de 2014.
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o testemunho de Antônio Assunção publicado na 
Revista Adventista em junho de 1930116. Contudo, 
com a crise financeira que se abate sobre o mundo por 
causa da quebra da bolsa de Nova York, os campos 
se veem obrigados a reduzirem gastos117. A solução 
encontrada foi o fechamento da Missão Baiana e a 
criação da Missão Nordeste que recebeu o território e 
obreiros desta. Isso não afetou os trabalhos na Bahia, 
embora os tenham dificultado em alguns aspectos. 
No fim de 1936 surpreendentemente a economia 
da igreja já se recuperava rapidez maior do que se 
imaginara118.

Enquanto estava sob a direção da Missão 
Nordeste Vicente Paulo dos Santos (um militar) 
relata sua trajetória e peregrinação no mundo de dor, 
até que conhece o grupo de irmãos que se reuniam na 
rua da Assembleia (grupo que posteriormente daria 
origem a igreja Central) e ali entrega vida a Jesus119.

Naquele mesmo ano muitas mudanças se 
efetivaram na jurisdição da União Este Brasileira. 
Westtcott, na revista de março de 1932, publicou 
matéria de uma página inteira com as tais mudanças 
e algumas delas relacionadas à Bahia: 1) a fusão das 
Missões Baiana e Pernambucana, criando a Missão 
Nordeste (ideia que partiu da DAS); 2) Gustavo 
Storch ex-secretário da Missão Baiana e que atuava 
como presidente da Missão Pernambucana torna-
se presidente da Missão Nordeste; 3) Guilherme 
Ebinger (doente) aceita o chamado para o sul e 
Guilherme Itin o substitui; 4) José Seabra (diretor 
116 ASSUNÇÃO, Antônio. “Convencido pela Boa Literatura”, in 
Revista Mensal, ano 25, n. 10, outubro de 1930, p. 11 e 12.
117 GREENLEAF, Floyd. Terra de Esperança, p. 304.
118 JOAQUIM, Nesias. Organizando as Finanças da Igreja Local. 
Salvador, BA: EGBA, 2013, p. 44.
119 SANTOS, Vicente Paulo dos. “Minha conversão”, in Revista 
Adventista, ano 27, n. 2 (fevereiro de 1932), p. 14.
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de colportagem na extinta Missão Baiana) deixa a 
função e seu assistente José Morais ocupa seu lugar. 

Considerando a distância entre as duas capitais, 
chegou-se à conclusão que um pastor ordenado 
deveria em Salvador, sendo chamado para tal tarefa 
José dos Passos. Assim sendo, o território da Bahia 
possuía três obreiros: Oscar Castellani, Juan Meyer 
e Theófilo Berger. O mesmo artigo citado acima 
apresenta a justificativa Divisão Sul-Americana para 
a fusão das duas missões: o envio de 16% a menos 
nas subvenções da Igreja Mundial.120 Paralelo a isso, 
B. Silveira publica notícia de sua viagem a Salvador 
para curso de treinamento para colportores em 
companhia de José de Magalhães, curso realizado em 
23 de fevereiro de 1932121. 

O próprio José Magalhães relata em matéria 
publicada em julho daquele ano o sucesso de ter 
vendido e entregado em doze semanas, 53 Patriarcas 
e Profetas acompanhados da revista O Atalaia, 
perfazendo um total de três contos e duzentos e 
cinquenta réis. Relata as vendas como ocorrendo 
no tribunal de justiça a quatro desembargadores, 
na escola de medicina, na faculdade de direito, 
nos ginásios Bahia, Ypiranga e São Salvador, na 
Prefeitura ao tesoureiro, ao procurador geral do 
município e também ao engenheiro-chefe. Ademais, 
dois exemplares na Caixa Econômica, três na 
delegacia fiscal, seis na chefatura da polícia. Destaque 
para exemplares entregues ao vice-governador Vital 
Soares, ao jornalista Simões Filho e de outros 11 
livros na polícia para comandantes e oficiais. O tema 
do seu artigo foi “A colportagem na Atenas brasileira”. 
120 WESTCOTT, H. B. “Algumas Mudanças na União Este Brasileira”, 
in Revista Adventista, ano 27, n. 3 (março de 1932), p. 10 e 11.
121 SILVEIRA, B. “Colportagem: Através da Seara”, in Revista 
Adventista, ano 27, n. 7 (julho de 1932), p. 10.
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Informa também que o pastor Juan Meyer dirigira um 
esforço evangelístico nestes endereços122 Ademais, se 
registra a visita de R. R. Breitigram em companhia do 
C. C. Schneider que, em Salvador, dirige orientações 
sobre colportagem e escola sabatina123.

A Revista Adventista registra também a data 
da compra dos terrenos da igreja Central de Salvador 
no ano de 1928. O curso de colportagem ministrado 
ali possui uma equipe valiosa: H. B. Westcostt, 
B. Silveira, J. Seabra, Guilherme Itin e José dos 
Passos, que assina o artigo124. Quatro meses depois é 
publicado o primeiro movimento de jovens na Bahia. 
Vale ressaltar a visita de J. D. Hardt que ao voltar 
registra sua impressão sobre a obra dos missionários 
voluntários (MV), mencionando a conversão de um 
estudante de medicina e do fervor que presenciou125.

No final de 1936, as finanças da obra mundial 
deram sinal de melhoras, o que possibilitou a 
abertura do caminho para os trabalhos com a nova 
fase da Missão Baiana.

122 MAGALHÃES, José. “A Colportagem na Atenas Brasileira”, in 
Revista Adventista, ano 27, n. 7 (julho de 1932), p. 11.
123 Não é possível identificar quem assinou estes artigos. Pela 
abordagem ou foi B. Silveira, Noé de Oliveira Ramos ou J. Passos, que 
tinha o hábito de, nas suas correspondências e artigos, assinar apenas 
como signatário.
124 PASSOS, J. R. “Curso de colportagem na Bahia”, in Revista 
Adventista, ano 28, n. 6 (junho de 1933), p. 12 e13.
125 HARDT, J. D. “Mocidade Ganhando Mocidade”, in Revista 
Adventista, ano 28, n. 9 (setembro de 1933), p. 16.
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Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorrido na Quarta Década do Século XX 

(1930 A 1939)

1930 Juan Meyer é nomeado presidente do campo baiano 
e faz bom trabalho.

1931

Efeito da crise financeira na igreja por causa da 
quebra da bolsa de Nova York chega com efeito 
avassalador sobre a nova igreja brasileira e fecha 
a Missão Baiana. Início das transmissões de 
programas evangélicos pela igreja adventista do 
sétimo dia em Curitiba, PR.

Maior batismo na Bahia até então (46 pessoas).

1932

Território do Campo baiano é anexado à Missão de 
Pernambuco e passa a se chamar Missão Nordeste.
Nomeia se um diretor de colportagem para o estado 
da Bahia.
Chama-se um obreiro ordenado da Missão Rio-
Minas para atender o estado, José dos Passos.

1933
Benedito Silveira ingressa no quadro dos obreiros 
e escreve vários artigos para a revista com notícias 
da Bahia.

1935
Gustavo Storch, presidente da Missão 
Pernambucana faz conferência na Cidade Baixa 
em Salvador e no centro (salão dos empregados do 
comércio), batizando seis pessoas.

1936 Planos para reabrir a Missão Baiana.

1937 Reabertura oficializada e com nova diretoria eleita.

1938 Início dos trabalhos para se construir a igreja no 
centro de Salvador. Origem da atual Igreja Central.

1939
Doença de dois obreiros que, após muitos dias 
internados no Hospital Couto Maia, um se recupera 
(José dos Passos) e um descansa (Theófilo Berger).
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Destaque da Década

Juan Meier 

Nasceu na Argentina onde estudou teologia 
(Colégio Adventista del Plata), formando-se em 
1927. Conheceu Felisa N. G. com quem se casou. 
Em fevereiro de 1929, o presidente da União Este-
Brasileira (pr. H. Wilcox) escreve chamando dois 
jovens obreiros casados da Argentina. Um deles era 
Juan Meier, que passou pelo Rio de Janeiro em viagem 
a Bahia (acompanhado pela esposa Felisa)126 no dia 16 
de março. Assim que chegou à Bahia, o casal Meier 
foi enviado a Aracaju juntamente com Guilherme 
Denz como evangelistas127. Com a saída do pastor L. 
G. Jorgensen da presidência da Missão Bahia no final 
de 1930, a UEB decidiu empossar Juan Meier como 
o novo superintendente do campo128. Ainda em 1930, 
o pastor Meier e sua esposa dirigiram uma série de 
conferências em Jequié, interior do estado, obtendo 
bons resultados evangelísticos129. Com a União das 
Missões Baiana e Pernambucana, Juan Meier passou 
126 WILCOX, E. H. “União Este-Brasileira: Notícias da União Este-
Brasileira”, in Revista Mensal, ano 24, n. 2 (fevereiro de 1929), p. 
12; WILCOX, E. H., “União Este-Brasileira: Notícias da União Este-
Brasileira”, in Revista Mensal, ano 24, n. 4 (abril de 1929), p. 10.
127 WILCOX, Ibidem, Ibidem, p. 13.
128 WILCOX, E. H., “União Este-Brasileira: Notícias da União Este-
Brasileira”, in Revista Mensal, ano 25, n. 2 (fevereiro de 1930), p. 7; 
HAYNES, Carlyle B., “General Meetings in Brazil”, in The Advent 
Review and Sabbath Herald, v. 107, n. 13 (27 de março de 1930), p. 
28, afirmando que o pedido de retorno de L. G. Jorgensen havia sido 
apresentado em abril de 1930, quando Juan Meier foi apontado como 
sucessor na superintendência da Missão. Como Jorgensen só viajou no 
final do ano, foi então que Meier pôde assumir de fato a presidência da 
Missão Bahia.
129 WISSNER, U. “União Este-Brasileira: Notícias da União Este-
Brazileira” (sic), in Revista Mensal, ano 25, n. 92 (setembro de 1930), 
p. 5; WISSNER, U., “União Este-Brasileira: Notícias da União Este-
Brasileira” (sic), in Revista Mensal, ano 25, n. 11 (novembro de 1930), 
p. 10.
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a ser obreiro do novo campo130, embora no Yearbook 
de 1935 apareça entre os ministros da Missão Rio-
Minas Gerais, local em que trabalhou nos anos 1934 
e 1935. 

Na Trilha do Ouro (1920-1934)

No século XX existiam polos de desenvolvimento 
bem diferentes dos de hoje, destacando-se entre eles: 
Ilhéus, Canavieiras, Caravelas, ambos beneficiados 
pela navegação marítima. Juazeiro possuía ainda a 
estrada de ferro conduzindo ao rio São Francisco e, 
dali, até Pirapora, de onde nova conexão dava saída 
para o sudeste e sul do país. São Félix e Cachoeira 
gozavam na cultura e comércio pela facilidade 
proveniente da navegação marítima, sem falar da 
ligação destas pela estrada de ferro. Feira de Santana 
se destacava no comércio de gado e na indústria 
de fumo. Por sua vez, as cidades de Jacobina, 
Lençóis, Mucugê, Andaraí e Rio de Contas estavam 
localizadas na Chapada da Diamantina. Documentos 
da câmara de vereadores de Rio de Contas registram 
que bandeirantes chegaram a colher doze arrobas131 
de ouro em apenas uma semana na região, tamanha 
era a fartura do metal precioso. É possível imaginar 
a aglomeração de pessoas nas cidades conhecidas 
aqui de “trilha do ouro”. Andaraí, Jacobina, Lençóis, 
Mucugê e Rio de Contas constavam entre as cidades 
de maior movimentação de pessoas, inclusive de 
estrangeiros, em busca de ouro, cristais e diamantes.
130 WESTCOTT, H. B., “União Este-Brasileira: Algumas Mudanças 
na União Este-Brasileira”, in Revista Adventista, ano 27, n. 3 (março 
de 1932), p. 10; ROGERS, H. E. Ed. Year Book of the Seventh-Day 
Adventist Denomination 1933 (Washington, D.C.: Review and 
Herald Publishing Association, 1933), p. 164 e 165. Aqui aparece a 
Missão Nordeste como reorganizada em 1932.
131 Arroba: medida de peso. Uma arroba equivale a 14,69 kg.
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Nesse cenário aparecem os adventistas do 
sétimo dia na “trilha do ouro”, mais especificamente 
na cidade de Rio de Contas, setor oeste da Chapada da 
Diamantina. Como o evangelho chegou àquela região 
é um mistério que só a eternidade vai revelar. Em 25 de 
junho de 1998, me foi possível subir o Pico do Itobira, 
encontrando ali irmã Jemima, fiel remanescente 
adventista daquele vibrante grupo de guardadores do 
sábado que existiu na localidade de Furnas, a poucos 
quilômetros do sopé do pico do Itobira (o segundo 
mais alto do nordeste, com 1.970m, perdendo apenas 
para o Pico dos Barbados132). Jemima, uma senhora 
de quase oitenta anos (na época), narrou as seguintes 
informações quanto à chegada dos adventistas do 
sétimo dia na “trilha do ouro”.

Com o desenvolvimento dos garimpos e do 
comércio de pedras preciosas na região, muitas 
pessoas de fora vinham em busca de negócios bons. 
Corria muito dinheiro na região. As senhoras da 
localidade começaram a adquirir máquinas de 
costura à mão e isso facilitava bastante o trabalho 
destas. Porém, quando as máquinas davam defeito 
eram encostadas, pois encontrar uma pessoa para 
consertá-las era muito difícil. Por volta do fim da 
década de 20, apareceu um senhor consertando estas 
máquinas. Era muito atencioso, de fina cortesia e 
bom trato e, adventista do sétimo dia. Consertava as 
máquinas, recebia o dinheiro e distribuía literatura 
sobre o sábado e a mensagem adventista. Por muitos 
dias este missionário de sustentação própria atuou na 
região e deixou muitos interessados, destaque para as 
famílias: Abreu, de onde saíram muitos missionários, 
tais como: Adélia Abreu (que foi casada com o pr. Dido 
Santos, por muitos anos à frente da Lancha Luminar 
132 Disponível em <http://www.mochileiros.com/pico-do-barbado-
e-pico-do-itobira-os-gigantes-da-bahia-t36822.html>. Acesso em 
23.08.2013.
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no São Francisco); Arlindo Pires e esposa, que estão 
entre os membros da congregação de Furnas (distante 
800 km de Salvador), esta vibrante por décadas. 
Esta teve o reforço de um grande missionário, que 
por esta ocasião teve sérios problemas políticos em 
Sergipe (sua terra natal), precisando abrigar-se 
na congregação de Furnas. Trata-se do professor, 
político, e missionário Otávio do Espírito Santo e de 
sua esposa Meibel Gueiros, que sustentaram o ensino 
na nova congregação. Leo Halliwell e Gustavo Storch 
visitaram esta congregação por mais de uma vez. 

O pastor Gustavo Pires da Silva afirmou (em 
entrevista concedida em novembro de 2006) que estes 
foram bons tempos para aquela congregação e que a 
presença dos líderes da obra na Bahia influenciou 
tanto a seus pais que, ao nascer em 1934, recebeu o 
nome de Gustavo em recordação às boas lembranças 
deixadas pelos missionários no coração da Chapada 
Diamantina. O casal Pires educou seus filhos e três 
deles tornaram-se líderes destacados na causa de 
Deus e do evangelho: Corino Pires (turma de 1956) 
foi educador e pastor (já jubilado); Gustavo, pastor, 
economista e administrador da igreja por muito 
tempo (faleceu em 2014 aos 80 anos); Josafá, que se 
aposentou, mas faleceu há três anos. Além dos fatos 
ocorridos em Furnas, vale destacar Mucugê, que teve 
uma congregação até 1937 e Mundo Novo com outra 
forte congregação até 1932.

Com o desenvolvimento sócio cultural mudando 
de polo, a região saiu do ciclo do ouro/diamante e 
entrou em declínio econômico, afetando também o 
desenvolvimento da igreja. A congregação de Mundo 
Novo fechou. Mucugê, Iguatu de Mucugê e Lençóis 
também fecharam, enquanto Furna resistiu por 
quase 40 anos.
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O genro de Jemima esperou mais de 10 anos 
para ser batizado, mas faleceu quatro dias antes da 
visita do autor, visita na qual quatro netos daquela 
foram batizados. Como suporte, os pastores Clayton 
Mota Lins (na época distrital de Paramirim) e Jaime 
Bonfim (distrital de Brumado) deram assistência 
àquela congregação. Pouco tempo depois, o irmão 
Lourival, parente dos Abreus e membro da Igreja 
Central de Salvador, reconstruiu a igreja de Furnas, 
fazendo ali evangelismo que novamente fortaleceu. 
Do evangelho nascido em Furnas, muitos obreiros 
se espalharam por todo país, que espalharam a 
mensagem do advento salvando a muitos133.

133 Idem.
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cApítulo iv
crescendo e desenvolvendo

Reabertura da Missão 1936/1937

A reabertura da Missão Baiana aconteceu 
no fim de 1936 e início de 1937. Em 1937, 
por ocasião da reabertura, as reuniões 

ocorreram no quarto 14 do Hotel São Bento, na 
Avenida Sete de Setembro (próximo à Praça Castro 
Alves). Dali os novos dirigentes, Germano Streithorst 
(o presidente), Otto Max Groeschel (secretário 
e tesoureiro), Saturnino de Oliveira (diretor de 
colportagem), Oscar Castellani (distrital para parte 
da Bahia e Sergipe) e Theófilo Berger (distrital 
para o sul, com sede em Itabuna) comandaram as 
primeiras ações desta terceira fase da obra na Bahia. 
Nesta primeira reunião administrativa sete votos 
foram tomados, sendo o mais importante deles o 
recrutamento de colportores que, para o curso daquele 
ano, chegou ao número de oito134. 

Na 3ª reunião (realizada no Hotel Bela Vista) 
a novidade é a presença de Benedito Silveira, que 
assinou muitos artigos para a Revista Adventista 
noticiando os trabalhos evangelísticos e o aumento da 
congregação para o número de 26 membros135. No final 
134 Ata nº 01 da Missão Baiana da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
135 Ata nº 03 da Missão Baiana, datada de 22 de março de 1937.
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de setembro de 1937, o local foi uma sala alugada na 
rua São João (Tororó), nº 10. Theófilo Berger recebe 
então a missão de viajar de Itabuna até Jenipapo de 
Ubaíra, batizando ali as netas de Adalgisa, filhas de 
Adelina e João Francisco, Zilda e Jolina, bem como 
várias outras pessoas de Santa Inês e Mutuípe136.

Dados Biográficos do Quinto Presidente - 
Nova Fase da Missão Baiana

Germano Paulo Streithorst (1937-1941) 

Nasceu no dia 6 de junho de 1889 na cidade de 
Achersleben, província da Saxônia, antiga Prússia 
e atual República Democrática da Alemanha, filho 
de Hermann e Marichen Streithorst. Mais tarde, 
naturalizou-se brasileiro. Cursou as séries iniciais 
em sua cidade natal e depois de sua conversão decidiu 
ser missionário. Estudou teologia no Seminário 
Adventista de Friedensau por três anos, formando-se 
em 1910.

Sua conversão ocorre como consequência de 
uma queda de dez metros de altura que o deixa 
hospitalizado. Germano não possuía interesse algum 
por religião, preocupando-se apenas com seus planos 
materiais. Um quadro à frente de sua cama com o 
texto “Eu repreendo e castigo a todos quanto amo; 
sê, pois, zeloso e arrepende-te” (Ap 3:19) o fez refletir. 
Sua mãe e seu cunhado Ernesto Dwehus foram de 
fundamental importância na tomada da decisão, 
visto que este último lhe emprestou o livro Vereda 
136 FARIAS, Walfredo. “Minha História de onde vim”, in Boletim da 
Igreja Central de Salvador, 11ª ed., ano 74 (semana de 15 a 23 de março 
de 2014).
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de Cristo, de Ellen G. White. Não podendo dormir 
por causa das dores, Germano ouviu uma voz que lhe 
falou à consciência “leia o livro, leia o livro”. Embora 
resistisse inicialmente, acabou cedendo. A mudança 
se operou em seu coração de tal forma que já não era 
mais o moço presunçoso e incrédulo que ali havia 
chegado: Deus lhe havia oferecido outro coração. 
Duas semanas depois deixou o hospital e Ernesto lhe 
emprestou outros dois livros (que leu em dez dias), 
Patriarcas e Profetas e O Conflito dos Séculos. 
Durante nove meses leu dezenas de livros que 
continham a mensagem de salvação. Finalmente, no 
dia 21 de dezembro de 1907, Germano foi batizado na 
cidade de Duesseldorf, onde vivia com sua família137.

Ele conheceu Apolônia Klein enquanto esta 
fazia enfermagem (e ele teologia), com quem se casou 
em 28 de outubro de 1913, na cidade de Dortmund, 
terra natal de Apolônia. Deste matrimônio nasceram 
seis filhos no Brasil: Germano Filho, Walter, Harry, 
Helga, Emannuel e Helen.

Em 1911, iniciou seu trabalho na obra adventista 
em Dortmund, e em seguida (1912) na Bélgica. Em 
1914 veio para o Brasil, “em meio ao clima hostil 
provocado pela Primeira Guerra Mundial”138. Em 
janeiro de 1915, auxiliou uma série de conferências 
evangelísticas em Taquara, RS”139. Por três meses 
atuou como professor auxiliar em curso de preparo 
para obreiros bíblicos em Candelária, RS. Depois de 

137 STREITHORST, Germano, “Memórias dos Pioneiros VII: De 
Incrédulo a Missionário Adventista”, in Revista Adventista, ano 66, 
n. 11 (novembro de 1971), p. 14; STREITHORST, Ruth Vieira, Pelos 
Caminhos e Valados: A História de Germano Streithorst e Outros 
Pioneiros (Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1997).
138 STREITHORST, Walter Jonathan. Minha Vida na Amazônia 
(Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1993), p. 11.
139 STREITHORST, Germano, “Memórias dos Pioneiros IX: 
Trabalhando no Brasil”, in Revista Adventista, ano 67, n. 1 (janeiro 
de 1972), p. 15.
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ordenado ao ministério em 1918 atendeu ao convite 
para dirigir a Missão Paranaense, como presidente, 
indo em 1925 para a Missão Santa Catarina, onde 
exerceria a mesma função. Ali enquanto presidente, 
também era tesoureiro e departamental, tudo ao 
mesmo tempo. 

No ano de 1927, tornou-se o primeiro presidente 
da Missão Paraná - Santa Catarina, função que 
desempenhou até 1931. Neste mesmo ano recebeu 
convite para atuar (na mesma função) na Missão 
Espírito-Santense. Dos anos 1937 a 1941 serviu como 
presidente da Missão Baiana. Um grande progresso 
ocorreu com a administração de pastor Germano, 
através da abertura de novas frentes de trabalho. Em 
seu trabalho, chegou a viajar para Encruzilhada e 
São Desidério. Germano faleceu no dia 26 de janeiro 
de 1979 e sua esposa Apolônia, “tão logo foi informada 
da morte do esposo, teve um agravo de seu estado de 
saúde, se despedindo da vida dois dias depois” 140.             

Em 1937 a Missão Baiana contrata o primeiro 
evangelista, o jovem Eufrásio Santana. Dois anos 
mais tarde, 1939, destacam-se dois episódios: o 
primeiro deles trata-se do avanço da pregação no 
Estado; o segundo, o ataque por febre tifo a José 
Passos Theófilo Berger, este último vindo a falecer. 
Esta foi uma grande perda, haja vista a dedicação com 
que pregava. Seu corpo está sepultado no cemitério 
de Itabuna aguardando a preciosa volta de Jesus. 
Deixou esposa e filhos bem jovens ao faleceu com 39 
anos de idade e pouco tempo de ministério.

 

140“Descansa o Casal de Pioneiros”, in Revista Adventista, ano, n. 4 
(abril de 1979), p. 23.
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Destaque Para a Colportagem (1937 – 1952)

Quando ocorre a reabertura dos trabalhos da 
Missão Baiana, a obra da colportagem já estava 
bem adiantada, uma vez que esta não cessou suas 
atividades. Não existe uma ata sequer de reunião 
administrativa que o assunto não ocupasse três ou 
quatro tópicos da pauta. Na primeira ata de 1937, 
as seguintes pessoas são convidadas para o curso de 
colportagem: Alfredo Coelho Almeida, Antônio Luís 
de Sousa, Benedito Reis, José Florêncio de Sousa, 
Nehemias de Sousa Meira, Nicolau Barreto e Palmyra 
Barros141.

No dia 18 de março de 1937 esse número pula 
para 16 colportores142, sendo o mês no qual Godofredo 
Batista sai da plateia e entra em ação no campo 
de batalha. A partir daí, ano a ano o número de 
colportores passa a aumentar até tornar-se o segmento 
evangelístico da igreja mais forte da década de 30. 
Anos mais tarde, Luiz Calebe, Plácido da Rocha Pita 
fariam história na colportagem em Pernambuco143, 
pois em ocasião da morte de Lampião, no rancho 
onde este estava (segundo notícia do jornal A Tarde 
de Salvador) foi encontrado o livro Vida de Jesus, 
que carregou consigo até a sua morte144. Tal ocorrido 
denota o sucesso deste segmento evangelístico.

A partir daí, o sucesso com a liderança leva 
Saturnino de Oliveira a aceitar o chamado para outro 
campo. Os dirigentes agora sonham alto145 e, uma vez 
141 Ata nº 01 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 5 de março de 1937.
142 Ata nº 03 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 18 de março de 1937, 
voto nº 17.
143 Ata nº 38 de 2 de dezembro de1940, voto 225/40.
144 OLIVEIRA, Saturnino M. de. “Memórias dos Pioneiros VI: E Por 
Falar em Pioneiros...”, in Revista Adventista, ano 66, n. 9 (setembro 
de 1971), p. 14.
145 José Jeremias de Oliveira, um dos primeiros pastores adventista 
naturais da Bahia. Filho de Aracy-BA, que na época do chamado atuava 
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encerrada a era de Germano Streithorst, o ano de 
1941 começa com sangue novo, haja vista a seguinte 
reunião na qual ficou votado “convidar o irmão 
Orlando Chaves de Mendonça como diretor interino 
da colportagem para o nosso campo a começar de 
01/12/1942, e que o seu salário seja 135.000 por 
semana” 146. Começa então a administração do pr. 
A. C. Harder, tendo como equipe: Otto Groeschel 
(secretário-tesoureiro), Saturnino de Oliveira 
(colportagem) Júlio Miñan (distrital), Jorge Hoyler 
(distrital em Itabuna) e Orlando Chaves de Mendonça 
(auxiliar da colportagem).

Sexto Presidente da Missão Baiana 

Abraham Classen Harder (1941)

Nasceu no dia 7 de março de 1889 em um lar 
adventista em Buhler, Kansas, nos Estados Unidos. 
Obteve educação em escolas fundadas por seu pai, 
posteriormente cursando o seminário teológico 
alemão, em Missouri, 1910. Conheceu Mary Voth 
com quem se casou no dia 27 de maio de 1911 e desta 
união matrimonial nasceram os filhos Leon Mozart, 
Palmer Wilbert e Neander Calvin.

Ingressou na obra evangelística no Kansas 
e após dois meses foi chamado ao Canadá como 
professor de uma escola primária, onde ficou por dois 
anos. Nos nove anos seguintes, serviu na mesma 
função em Tacombe e Alberta (ainda no Canadá). 
Em 1922 aceitou um chamado para trabalhar no 
Brasil, tornando-se presidente da Associação Sul-
na Missão Espírito-Santense conforme Ata nº 47 – da Missão Baiana no 
voto 316-41, datada de 21 de março de 1941.
146 Ata nº 60 da Missão Baiana de 22 de junho de 1942, voto 441/42.
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rio-grandense. Em 1929 mudou-se para Taquara e 
por dez anos (junto com sua esposa) trabalhou para 
estabelecer a Escola Cruzeiro do Sul. Depois disto, 
Abraham recebeu um chamado para a União Este 
Brasileira, onde serviu por oito anos. Em 1941 atuou 
como presidente da Missão Baiana até outubro do 
mesmo ano, quando deixou a função.

Três fatos merecem destaque em sua gestão: 1) 
a nova impressão do Hinário Adventista para acesso 
ao povo147; 2) a saída de Saturnino de Oliveira; 3) a 
chegada de José Jeremias de Oliveira como diretor 
de colportagem.

Logo o campo da às boas vindas aos novos 
colportores. Entre eles estava Trajano Gonçalves 
Neto, uma vez que em reunião ficara “votado que 
sejam convidados os nossos candidatos como se segue: 
Trajano Gonçalves Neto, Julião F. do Nascimento, João 
Batista da Silva, José Barreto dos Santos, Leocadio 
Trasibulo de Abreu (este último da congregação 
de Furnas e parente de Adélia Abreu), José F. da 
Silva. Que estes tenham boa saúde e os requisitos 
necessários como de praxe”148. A obra de publicações 
era tão destacada que Ellen White (empolgada com 
a expansão missionária que se desenvolvia nos 
primeiros anos do século XX) em Medicina e Salvação 
apresenta três pontos que considera serem de especial 
relevância: a obra de saúde, a obra educacional e os 
chamados escritórios de publicações149. 

A Missão Baiana planejava seu curso anual de 
treinamento em publicações para o ano de 1942 e, 
uma vez acertado o local e estabelecido a data150 novos 
147 Ata nº 47 da Missão Baiana datada de 20 de março de 1941, voto 
504/42.
148 Ata da Missão Bahia e Sergipe, datada de 16 de fevereiro de 1942, 
voto nº 386.
149 WHITE. Ellen G. Medicina e Salvação: Tratado de Obra Médico-
Missionária no Evangelho, Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 
2011, p. 142.
150 Ata nº 53, datada de 25 de outubro de 1941, sob a liderança do 
então presidente interino da Missão Pr. Otto Max Groeschel.
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colportores sempre eram convidados, recrutados por 
pastores. Trajano Gonçalves Neto foi encontrado e 
recrutado juntamente com outros compareceram à 
Igreja Central de Salvador151.

Recôncavo Baiano

“Recôncavo: cavidade funda, enseada, gruta, 
antro, cavidade entre rochedos”152. Recôncavo baiano 
corresponde a uma região geográfica que abrange os 
municípios do entorno da Baía de Todos os Santos153. A 
localização desta área entre geógrafos, pesquisadores, 
economistas e historiadores não é precisa. Uns 
limitam o mesmo ao norte na cidade de Alagoinhas, 
ao sudoeste, em Amargosa, ao sul a cidade de Valença 
e ao leste Mata de São João. Outros ampliam ainda 
mais, indo até Jequiriçá, Nova Itarana e Milagres. 
Contudo, outros diminuem esta área. 

O primeiro destaque no que diz respeito a ações 
evangelísticas é a cidade de Santo Antônio de Jesus 
(primeiro guardador do sábado), seguida pela cidade 
de Cachoeira com um bom número de estudantes 
da Bíblia nos anos 1912 a 1915 (infelizmente não 
prosperou). A seguir, vem Alagoinhas, que recebe 
em 1915 o evangelho através da colportagem com 
Leopoldo Nabuco. Dos anos 1910 a 1919 a cidade 
de Nazaré (conhecida como Nazaré das Farinhas), 
uma das mais fortes na tradição, economia e cultura, 
recebe investimento de tempo e ação da colportagem 
como nenhuma outra, bem como Jaguaribe e Aratuípe 
que também estão nos anais da história da obra de 

151 Idem no voto 386 como segue.
152 Dicionário do Google. Acesso em 02.07.2014.
153 Disponível em <macribial.blogpost.com.br./2010/11/
reconcavobaiano/saiba–o-que-e>. Acesso em 05.06.2014.
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publicações. Já São Félix recebeu uma turma de 
estudantes de teologia nos primeiros anos da década 
de 20.154 Enquanto isso, Maragogipe prospera nas 
primeiras décadas por causa da indústria do fumo (sua 
principal atividade) e por causa do acesso a Salvador 
pela navegação marítima, o que fez com que também 
recebesse forte investimento da obra de publicação. 
Contudo, esta cidade resistiu ao evangelho por muito 
tempo. O fato mais extraordinário desse momento 
histórico ocorreu na cidade de Cruz das Almas, na 
década de 30.  

 Era por volta do ano 1933 quando Franco (um 
senhor muito conceituado na cidade e funcionário 
de prefeitura) pensando no futuro do filho resolveu 
enviá-lo a Salvador para estudar e obter assim 
um preparo melhor para a vida. Então seu filho 
(apelidado de Nem) vem a Salvador e se matricula em 
uma escola. Naquele tempo era prática educacional 
que as carteiras escolares fossem de assento duplo, 
isto é, duas crianças por carteira. Assim, Nem teve 
a sorte de sentar-se ao lado de um colega crente, 
algo raro naquele tempo. O fato de esse colega ser 
adventista era algo mais raro ainda. Esse tipo de 
assento permitia que, em havendo afinidade, esses 
estudantes desenvolvessem amizade verdadeira e foi 
o que aconteceu com Nem de seu Franco. 

Não se tem muita informação sobre esse 
estudante. O anonimato será desvendado somente 
na eternidade. Sabe-se, contudo, que esse menino fez 
a obra que todo crente é chamado a fazer: partilhar 
sua fé e esperança com outros. Seu Franco, tomando 
conhecimento dos novos ensinamentos pelo filho, 
decide obter mais informações, recebendo literatura 
154 Noé de Oliveira Ramos trabalhou na cidade de Nazaré, com um 
colega do Colégio Adventista Brasileiro e fez sucesso por lá. Relato 
concedido a Nesias Joaquim dos Santos em 1986.
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enviada a partir da igreja de Salvador para Cruz 
das Almas. Tornou-se (mesmo sem nunca ter sido 
batizado na igreja adventista do sétimo dia) um 
legítimo representante na cidade de Cruz das Almas 
da referida igreja, ocorrendo a partir daí, contatos 
missionários com a capital. A colportagem foi (com 
certeza) o primeiro contato da Cidade Planalto do 
Recôncavo Baiano com a mensagem adventista.

Em atas da Missão Baiana não consta registros 
ou votos da distribuição dos territórios designando a 
cidade de Cruz das Almas como campo de trabalho 
dos missionários da página impressa (como eram 
denominados os vendedores de literatura cristã 
adventista), porém pode se afirmar com toda segurança 
que a literatura foi a primeira ação evangelizadora 
na cidade, o mesmo ocorrendo em todas as demais. 
Mesmo a falta de transporte e comunicação não os 
impediam de realizar as viagens que distribuíam 
literatura de esperança155. Maria Honorata156 relatou 
em entrevista que a mensagem adventista chegou à 
cidade de modo impressionante.

A 17ª ata da Missão Baiana realizada (a sede 
ficava na rua São João nº 10, no Bairro de Nazaré, mais 
precisamente no Tororó) no fim do ano 1938 registra 
no voto de nº 127 o alvo de recolta de donativos para 
a congregação da Cidade de Cruz das Almas.  Sobre 
a mensagem na referida cidade, Maria Honorata157 e 
Maria José Eloy158 em entrevistas sempre destacam 
155 Noé Ramos informou que a região de Cachoeira, Cruz das Almas, 
Muritiba e São Félix puxou o desenvolvimento econômico/financeiro 
na região nas primeiras décadas do século 20. Ele mesmo, quando 
estudante do Colégio Adventista Brasileiro, colportou um período de 
férias de verão na região
156 HONORATA. Maria. Esta foi a pioneira entre os Adventistas do 
Sétimo dia na cidade de Cruz das Almas, sendo batizada em 1939. 
Concedeu entrevista em sua residência no ano de 1985.
157 Idem.
158 Maria José Eloy, pernambucana de nascimento, em mudança 
com a família para a cidade de Cruz das Almas, aceita a mensagem 
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a pessoa de seu Franco como líder espiritual de uma 
igreja na qual ele nunca se batizou. Neste ano entram 
na igreja (pelo batismo) os seguintes membros: 
Joaquim França dos Santos, Benedita França da 
Silva, Maria Conceição Eloy, Dulce Menezes Eloy, 
Amélia Menezes Oliveira e Maria Antônia Siqueira159 
e a sede da Missão Baiana resolve investir na cidade, 
tomando no dia 11 de novembro de 1940 um voto que 
efetivaria uma série de conferências160. Em janeiro 
de 1941 um fato confirma o crescimento do grupo: 
outra cerimônia de batismo, desta vez de João Bispo 
da Silva, João Queiroz, Marieta Pereira de Queiroz, 
Adalgisa Queiroz, Josefina Azevedo e Maria José 
Eloy161. Contudo, as conferências bíblicas votadas não 
se efetivaram, decisão que traria sérias consequências 
em anos posteriores. 

Na campanha anual de recolta de donativos 
para o ano de 1940, mesmo sendo o grupo pequeno, 
o alvo foi de 50$000 réis162, recebendo uma meta 
também pequena para o ano de 1941. Conforme 
informado a pouco, uma vez que aquelas conferências 
públicas não se realizaram, no voto 438 da ata 59ª o 
assunto volta à pauta e toma-se a decisão de que a 
série teria início em junho de 1942, sendo três cidades 
contempladas: Cruz das Almas, Ilhéus e Salvador. 
Nesse momento, a segunda guerra mundial estava 
adventista por esse tempo (1939); batiza-se anos depois, e se casa 
com “Seu Nem, filho de seu Franco, que desencadeará uma série de 
acontecimentos marcantes na cidade.
159 Ata 28ª-I da Missão Baiana, datada de 8 fevereiro de 1940, voto nº 
166/40.
160 Ata 21ª da Missão Baiana, datada de 11 de novembro de 1940, 
sob o nº 223, tendo seu conteúdo na íntegra: “Votado convidar o 
professor Dimas Santos, a fim de realizar uma série de conferências 
publicas em Cruz das Almas. Durante dois meses devem-se preparar 
os interessados. Votamos ainda que a remuneração seja $ 375.000 réis 
por mês, com um auxílio de diárias de $ 4000 réis.”
161 Ata 32ª da Missão Baiana, datada de 1º de abril de 1940, voto 178.
162 Ata 40ª da Missão Baiana, datada de 5 de janeiro de 1941, com 
voto nº 245.
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se desenrolando e o Brasil estava sendo atacado no 
litoral por submarinos supostamente alemães que 
fizeram seis ataques a navios brasileiros, dois deles 
bem pertinho: um próximo a Morro de São Paulo e o 
outro em Aracajú, Sergipe163. O horror começa a tomar 
conta dos noticiários nos rádios e jornais, pois além 
da morte de milhares de soldados e civis por lá, um 
grande número de combatentes brasileiros também 
se encontrava envolvido no conflito.

A direção da Missão Baiana contava com dois 
missionários estrangeiros: o americano A.C Harden 
como presidente, e Otto Max Groeschell na função 
de secretário-tesoureiro. Nesse período, o pr. G. 
F. Ebinger viaja aos Estados Unidos de férias e é 
autorizado pela Missão Baiana a adquirir novas e 
avançadas tecnologias164 para o evangelismo (um 
projetor de luz com um adaptador para serem colocadas 
películas fotografadas e reveladas, projetando 
imagens). Tal equipamento (extremamente avançado 
para a época) chega com um propósito santo de se 
melhor evangelizar. Mas as referidas conferências 
bíblicas novamente não saem e é então que a direção 
da Missão faz o convite a um obreiro para realizar: 
“Resolvido pedirmos ao nosso obreiro evangelista 
Antônio Geraldo Lira para realizar na cidade de 
Cruz das Almas, dentro do nosso templo, uma série 
de conferências públicas, com projeção luminosa, 
procurando ele equilibrar as despesas por meio de 
ofertas recebidas”165. Era o fim de 1942 e o início de 
1943.
163 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército. Casa 
Publicadora Brasileira, Santo André, SP: p. 41.
164 Ata da Missão Baiana, o voto na íntegra: VOTADO 
autorizarmos ao pastor G. F. Ebinger comprar filmes nos 
Estados Unidos e eu receba o auxílio de acordo com a praxe.
165 Ata de nº 67 da Missão Baiana, datada de 18 de novembro de 1942, 
voto nº 486.
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No campo baiano, além de Otto Max Groeschell, 
existia outro ministro alemão, este trabalhando na 
cidade de Ilhéus, o pastor Jorge Hoyler. Ameaçada 
pela guerra, população brasileira começa a identificar 
imigrantes alemães, o que o leva a ter problemas, sendo 
mais tarde hostilizado166. Otto Max também começa 
a receber pressão. Neste turbilhão de problemas 
políticos e sociais (e com suas famílias angustiadas) 
os missionários resolvem aproveitar o momento para 
apontar em suas pregações a guerra enquanto sinal 
da volta de Jesus, e aí estava o momento ideal para 
realizar as tão esperadas conferências evangelísticas 
na cidade de Cruz das Almas. A esta altura, Otto 
já enfrentava sérias dificuldades para realizar suas 
atividades em Salvador, despertando olhares de 
desconfiança por onde andava. 

Então, para Cruz das Almas, enviaram 
Guilherme F. Ebinger e Otto Groeschel em auxilio 
a Antônio Geraldo, evangelista. Era meado de 1943 
quando as reuniões começaram. As famílias foram 
atraídas pelos apelativos convites. Embora o salão 
fosse pequeno, a igreja já funcionava na rua Professor 
Mata Pereira (nº 172), uma das melhores avenidas 
da cidade. Segundo Maria José Eloy (que assistiu às 
conferências), o salão lotava a cada noite. 

Maria Honorata Rodrigues, batizada 
provavelmente no primeiro batismo ocorrido em 
1939, relatou que na noite da conferência anterior 
ao episódio da prisão de Otto, lideranças políticas 
da cidade enviaram espiões ao salão e ouviram o 
anúncio do tema da noite seguinte: slides com cenas 
de guerra. Aparentemente a cidade dormia, mas o 
conselho político se reunia naquela noite e tomaria 
166 Maria Freire é a autora do livro História do Adventismo em 
Ilhéus. A obra, publicada em 2000, detalha os problemas que o 
missionário enfrentou para fazer o trabalho na cidade.

NESIAS.indd   110 20/10/2015   12:20:05



Contando nossa história

111

a decisão de invadir o salão e prender os inimigos (os 
nomes dos líderes políticos, citados na entrevista, aqui 
foram omitidos por questões éticas). Maria Honorata 
e seus cinco filhos (todos pequenos) estavam no salão 
quando homens gritando palavras de patriotismo, de 
ordem e de ameaça bateram com violência nas janelas 
e portas do salão. Eles entraram, interromperam o 
programa e prenderam os pastores, conduzindo-os à 
delegacia da cidade, sendo acompanhados por uma 
multidão contida por três policiais militares que 
tentavam impedir o linchamento. 

O terror tomou conta dos poucos adventistas da 
cidade de Cruz das Almas naquela noite. A cidade 
ficou alvoroçada e quase ninguém dormiu, pois o 
movimento tomara conta do centro. Rito Rodrigues, 
filho de Maria Honorata, era um dos que estava 
ouvindo a Palavra de Deus naquela noite. Tinha 
apenas cinco anos, mas relatou que o impacto mudou 
para sempre sua vida: ficou traumatizado. Afirma 
que cresceu com a cena de horror daquela terrível 
noite em sua mente, o que o tornaria avesso à política 
local e, por filiar-se ao partido comunista, foi colocado 
na lista para morrer na ditadura militar. Elegeu-se 
vereador na cidade por alguns mandatos, mas sempre 
se opunha ao sistema político brasileiro. 

Na delegacia o pr. Guilherme apresentou sua 
identificação e foi liberado na mesma noite, mas Otto 
foi trancafiado. Maria José Eloy informa que quando 
o retiraram a fim de levá-lo a estação de trem para 
embarcar a Salvador, a população fez novas ameaças 
de linchamento. Quase toda cidade queria ver o 
traidor. Todos que o viam lhe proferiam uma maldição. 
Maria Freire contou que Jorge Hoyler também 
foi preso em Ilhéus quase que simultaneamente e 
enviado para a capital, sendo ambos exibidos como 
troféus pelo exército brasileiro. O pastor Otto passou 
pelo menos 90 dias na cadeia em Salvador e Jorge 
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Hoyler enfrentou muitos interrogatórios, sempre 
tratados como traidores. As famílias buscavam ajuda 
divina e técnica e foi então que um oficial do exército 
brasileiro, descendente de alemães e filho do pastor 
Streithorst foi enviado à Cruz das Almas e à Salvador 
a fim de facilitar a libertação dos dois pastores (o que 
só foi ocorrer depois de quase três meses). 

Passadas essas turbulências sobraram outras 
preocupações, tais como confinamento em casa, 
problemas financeiros e substituições em suas funções 
exercidas, dentre outras. Contudo, para amenizar 
a situação de ambos, a Missão tomou as seguintes 
decisões: 

O caso de Otto Max. “Considerando-se 
que é obreiro de longos anos de serviço, 
e considerando não lhe ser possível viajar 
atualmente para qualquer outro lugar, onde 
a vida é mais barata, resolvido pedirmos 
respeitosamente à Divisão Sul-Americana 
por intermédio da União Este Brasileira que 
coloquem o irmão Otto provisoriamente na 
lista da aposentadoria, dando-lhe no mínimo 
60% do seu salário atual, além de outros auxílios 
(direitos) que gozam os aposentados, como 
quota a pais, etc., e que nós procuraremos 
usá-lo provisoriamente como auxiliar no 
escritório”.167 
O caso de Jorge Hoyler. “Considerando 
que o pastor Jorge Hoyler está paralisado 
complemente na sua esfera de ação, não lhe 
sendo permitido viajar, devendo permanecer 
em sua casa devido à situação atual, resolvido 
solicitarmos da União Este Brasileira tomar as 
necessárias providências para que o pastor 
Hoyler seja cuidado provisoriamente do 
fundo de aposentadoria, para que tenhamos 
o orçamento livre para empregarmos um 
jovem brasileiro para cuidar deste distrito o 
quanto antes”.

167 Ata nº 64 da Missão Baiana, voto s/n, datado de 10 de outubro de 
1942.
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O ano de 1940 é caracterizado pela forte investida 

evangelística de 3:550$000 réis168, dos quais Germano 
Streithorst poderia gastar 500$000 réis só em Cruz169. 
Neste ano ocorre ainda o batismo de Joaquim França 
dos Santos, Benedita França. 

Sétimo Presidente da Missão Baiana

Guilherme Frederico Ebinger

Nasceu em 1902, no Rio Grande do Sul. Estudou 
teologia no Colégio Adventista Brasileiro (CAB → 
depois IAE → UNASP). Conheceu Adela Martha, 
uma catarinense que desempenhava as funções de 
professora e dentista, que lhe deu um casal de filhos: 
Arlindo e Ruth. Adela faleceu no dia 2 de julho de 
1983, aos 82 anos de idade. 

Guilherme foi obreiro por 41, sendo também um 
dos pioneiros adventistas no Brasil. Trabalhou como 
pastor distrital em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
Santa Maria, Novo Hamburgo e Uruguaiana. Foi 
secretário-tesoureiro no Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Pernambuco, Paraná e na antiga União Sul. De 
1942 a 1947 foi presidente da Missão Baiana, sendo 
o primeiro presidente brasileiro a atuar na referida 
missão. Em seu período de trabalho ocorre a explosão 
da guerra, bem como o episódio de Cruz das Almas e 
Ilhéus (a prisão dos pastores). Ademais, foi também o 
responsável por ajustar as finanças das igrejas. Elas 
se fortaleciam e evitavam endividamento da Missão, 
168 Ata nº 27 da Missão Baiana, voto nº164, datado de 8 de fevereiro 
de 1940.
169 Idem, voto nº 163.
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por isso aparece registrada a seguinte recomendação: 
“recomendarmos a todas as nossas igrejas neste 
tempo que se esforcem em introduzir e obedecer aos 
regulamentos expostos”. 

Guilherme Frederico Ebinger faleceu em Santa 
Maria (RS) aos 96 anos de idade, em 1998. Poucas 
informações são encontradas dos anos de 1942 até 
1948 na Revista Adventista, tempo em que a igreja 
estava sob a liderança deste valente obreiro.

 

Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorridos na Quinta Década do Século XX 

(1940-1949)

1940 A colportagem está a todo vapor na Missão Baiana.

1941 A Missão Baiana apela para que a Central de 
Salvador se torne igreja.

1942

Guilherme Ebinger assume a presidência na Missão 
Baiana. 

A obra da colportagem entra na maior crise de sua 
história por causa da guerra. Transportar os livros 
até o colportor ficou quase impossível, restando 
somente um único colportor na Missão Bahia e 
Sergipe, Plácido da Rocha Pita. Todos os demais 
abandonaram o trabalho.

1943 Grande tensão política por causa da guerra interfere 
na igreja baiana, especialmente na colportagem.

1944 A obra de assistência social através da igreja central 
se destaca na Missão Baiana.
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1945

O povo baiano arranca a placa da Rua da Alemanha 
em protesto à 2ª Guerra Mundial, passando o nome 
desta a ser Rua da Polônia.
Fim da 2ª Guerra Mundial e avanço na pregação do 
evangelho.

1946 Primeira divisão do campo baiano: criação da Missão 
do São Francisco.

1947

Interessados da Fazenda Pasto Novo viajam à noite 
até a Fazenda Macacos (interior da Bahia) para 
ouvir o programa A Voz da Profecia.
Juazeiro torna-se sede de distrito com o obreiro 
Enoque Rocha Medrado substituindo Plácido da 
Rocha Pita que trabalhava como colportor.
Plácido torna-se distrital de Barreiras e acumula a 
função de Diretor de Colportagem para a Bahia.

1948 Manoel Ost assume a presidência da Missão Bahia-
Sergipe.

1949
De 5 a 13 de agosto o curso de colportagem é aberto 
ao público e torna-se evangelístico, sendo ministrado 
na igreja Central de Salvador.

Destaques na Década 
 

010 – Clemência Rosa de Oliveira

Natural de Porto Novo do Corrente, Santana, 
nasceu em 15 de maio 1911, criou-se acompanhando 
todo movimento da igreja adventista em seu povoado 
natal. No tempo das grandes perseguições ao grupo de 
guardadores do sábado olhava e admirava a firmeza 
desta mensagem. Foi uma das pessoas alfabetizada 
na escola paroquial, batizando-se em 1934. Quando 
recebeu a visita do autor em sua casa (ano 2000), 
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narrou com alegria a lancha ancorando no cais do 
porto para atender a população. Mulher de fé foi 
inabalável, faleceu em 2006.

011 – Eufrásio Sant’Anna Neto

Nascido no dia 5 de junho de 1914, natural de 
Rio Pardo, atual Muniz Freire, ES, filho de Antônio 
Eufrásio Sant’anna e Francisca Xavier Soares 
Sant’anna, iniciou seus estudos na escola da igreja 
aos sete anos e não parou mais de estudar. Uma vez 
adulto e formado em teologia, veio para a Bahia por 
intermédio de um senhor chamado Sacramento. Aqui 
conheceu e casou-se com Joly Dutra, filha de Alfredo 
e Júlia Amélia Dutra. Após ter se casado ingressou 
como pastor evangelista na Missão Baiana (1937)170. 
Na Bahia, como evangelista, Eufrásio Santana foi 
uma das pessoas que mais se destacou na década de 
40, quando reabrem os trabalhos. Em 1937 já estava 
no grupo de obreiros e evangelista para o sul da Bahia. 
Em 1938 a Missão equipa o evangelista com projetor 
e jogos de filmes evangelísticos171, o que aumenta o 
sucesso nas conferências. As séries de Macuco (hoje 
Buerarema), Palestina (atual Ibicaraí), Ilhéus (com 
Jorge Hoyler), o assessoramento a Paulo Seidl no 
oeste da Bahia, bem como a parceria com Godofredo 
Batista em Jaguarari (Fazenda Diogo) foram alguns 
dos muitos evangelismos citados. Morou em Itabuna, 
Itambé, Juazeiro, Vitória da Conquista, dentre 
outros lugares a serviço da igreja. Eufrásio Sant’anna 
figura entre os primeiros adventistas do sétimo dia 
170 Informação concedida por Renilde Dutra, nora de Eufrásio 
Sant’anna.
171 Ata nº 070 da Missão Bahia-Sergipe datada de 7 de julho de 1943, 
voto nº 529/43.
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de Itapetinga, juntamente com Policarpo Amorim, 
também fruto de um velho pioneiro do adventismo 
na região de Irmão Sacramento (não confunda com 
Sacramento de Ipiaú). 

Um fato triste, porém, é que em uma lista de 
membros removidos da igreja em 1943 aparece o 
nome de Eufrásio. Ao deixar o trabalho de evangelista 
tornou-se pecuarista, fixando residência na Fazenda 
Liberdade (município de Itapetinga) até o ano do seu 
falecimento (1997) por parada cardiorrespiratória, 
aos 83 anos de idade, viúvo e deixando para trás 
três filhos e nove netos. Em visita ao sr. Eufrásio 
em Itapetinga, este já se encontrava bem velhinho e 
doente, mas foi possível que lhe ministrasse um texto 
bíblico de nossa esperança. Poucos dias depois foi 
dada a notícia de seu falecimento. Levaremos para 
a eternidade a esperança de que a misericórdia de 
Deus o tenha alcançado e salvado, pois realizou pela 
obra de Deus o que poucos fizeram172.

012 – Godofredo Neves Batista

Colportor Evangelista. Natural de Salvador, 
nasceu em 31 de janeiro de 1905, ingressando ainda 
jovem na carreira militar. Seguia uma vida normal 
quando recebeu o convite feito por um colega de 
farda para assistir a uma reunião na congregação 
Adventista, situada à Rua Visconde de Pedra Branca 
(possivelmente na Ribeira - Salvador). 

Depois de vários convites, meu pai resolveu 
assistir a uma reunião, quem sabe para não 
ser mais importunado. Foi numa quarta feira 

172 Ata nº 10 da Missão Baiana, datada de 9 de maio de 1938.
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e o irmão Luís de Souza Lima deu abertura a 
reunião de oração, dizendo: “Em nome de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, iniciemos a reunião 
desta noite cantando o hino A Graça de Deus 
me Bastará”. Meu pai sentiu o chamado de 
Deus e naquela mesma noite entregou a vida 
a Cristo. Como não conseguiu conciliar a vida 
militar com as suas novas responsabilidades 
como cristão, resolveu desligar-se da PM. 

Foi batizado pelo pastor José Rodrigues de Passos 
em 1933, ingressando na colportagem dois anos mais 
tarde. Torna-se um dos mais efetivos evangelistas 
através de literatura e estudos bíblicos. Em abril de 
1940 a sede da obra resolve que fixe residência em 
Itabuna a fim de facilitar o atendimento a região173. 
Em Itabuna o esforço dá resultados surpreendentes174, 
chegando a receber alguns prêmios por destaque no 
trabalho da colportagem175. Casou-se Julieta Santana 
em cerimônia realizada em sua casa, dirigida pelo 
pastor Guilherme Ebinger, presidente da Missão 
Baiana176. Godofredo gerou muitos filhos, dentre eles: 
Ester, Godofredo Filho, Daniel (falecido), Ronaldi, 
Flordenize, Lidinalva, Elenade, Nívea, Verbenia e 
Adalves. 

Em agosto de 1961 a família fixou residência 
em Aracajú, voltando posteriormente a morar em 
Salvador de 1976 a 1977 e, em seguida, retornando 
a Aracajú. Ronaldi Neves Batista, filho de Godofredo 
Batista informa que 

Quase no final de sua jornada (quando já 
estava bem fragilizado) ao receber meu pai 
em minha casa, tive a curiosidade de olhar 

173 Ata nº 031 da Missão Baiana, datada de 1º de abril de 1940, voto 
180.
174 Ata nº 82 da Missão Baiana, datada de 18 de junho de 1844, voto 
676/44.
175 Ata nº 69 da Missão Baiana, datada de 22 de abril de 1943, voto 
523/43.
176 Ata nº 296 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 18 de novembro de 
1958, voto 58/169.
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a sua Bíblia e encontrei alguns esboços de 
sermões feitos por ele. Sabedor de que suas 
energias físicas não eram suficientes para 
que ele continuasse pregando, fui ao seu 
encontro e tive com ele a seguinte conversa: 
Pai, qual a finalidade desses esboços na sua 
Bíblia? E ele me disse: Claro que se os tenho 
comigo é para pregar a Palavra de Deus 
quando surgir oportunidade. Ai continuei: 
Pai o senhor tem dedicado a sua vida à 
pregação do evangelho, só que agora a sua 
saúde está tão frágil que acredito não poder 
mais ocupar o púlpito. Então lhe fiz a seguinte 
proposta: O senhor para de pregar e eu lhe 
prometo que, além de fazer o meu trabalho 
na pregação, andarei uma segunda milha 
para compensar a sua ausência no púlpito. 
Foi quando ouvi de meu pai o mais duro 
sermão de minha vida: Filho, eu não posso 
parar. Sei o quanto que Deus tem feito em 
minha vida e tenho uma grande dívida para 
com Ele. Saiba de uma coisa, enquanto 
vida tiver, usarei todas as minhas energias 
na exaltação do Poderoso nome de Deus. 
Portanto, continuarei pregando Sua Palavra.

Faleceu e foi sepultado em Aracajú em julho de 
1987. Não há sequer uma das principais cidades do 
estado da Bahia em que Godofredo Neves Batista 
não tenha deixado um livro através da colportagem e 
seus sermões exortaram muitas pessoas. 

013 – Isaura Setenta

Natural de Itabuna e filha de Antônio Setenta, 
homem de grande influência na cidade de Itabuna, 
recebeu estudos bíblicos do irmão João Sacramento 
em 1933 e se converteu. Irmã Isaura Setenta viveu 
por muito tempo servindo ao Senhor na igreja Central 
de Itabuna.
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014 – João Sacramento

Nasceu em Salinas das Margarida no Recôncavo 
Baiano provavelmente entre 1897/98. Ainda bem 
jovem teve contato com o evangelho como descreve 
em uma mini autobiografia deixada na qual informa:

Em 1911/1912, minha irmã cantava o hino 
238 (Bem de Manhã). Eu chorava comovido. 
(1913 para 1914) – sobrevivi à guerra e a uma 
enchente. Fui pedreiro, caí de um sobrado e 
sobrevivi. Em 1915, morreu meu pai. Em 1917 
fui vender joias, em procura do sábado, em 
toda beira-mar. Em 1920 me empreguei na 
Gruta Baiana e fui à Igreja Batista à procura 
do sábado (não falou do sábado). De 1922 
a 1925 – copeiro no Palácio do Governo. Fui 
à Igreja Presbiteriana em procura do sábado. 
De 1926 – 1928: motorista em Salvador. Tive 
um desastre com o ônibus em Salvador. Fiquei 
sete dias preso incomunicável. 

Casou-se com Virgilina e teve dez filhos, sete 
homens e três mulheres: Césio, Levi, Urandileia, 
Eli, Graci, Davi, Israel, Diocelina (popular Dió, a 
declamadora), João e Aderaldo. Neste mesmo ano 
(1930) foi batizado em Salvador pelo pastor Gustavo 
Storch, quando este atuava em Recife e se tornou um 
dos fundadores do grupo do centro que deu origem à 
igreja Central de Salvador. Em 1931, ingressou na 
colportagem, passando três meses trabalhando fora 
e longe da família, em Itaquara. Em 1932 fundou 
Jequié, com o pr. João Meyer e em 1933, a Igreja de 
Uruçuca. Neste mesmo ano (em Itabuna) evangelizou 
Catarina, Genoveva e Isaura Setenta. No ano seguinte 
trabalhou em Pontal de Ilhéus, fundando em 1935 os 
grupos de Ferradas e Ribeirão de Ponte.
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Quatro anos mais trade (1939) funda Itapetinga 
e Rio Pardo (grupo que veio fechar depois), Ipiaú 
em 1947, juntamente com Antônio Alves. Em 1948 
Maragogipe e Ituberá em 1950. Itapitanga e Fazenda 
Liberdade são frutos dos anos 1961 até 1963. De 1964 
até 1970, Dário Meira e Boa Nova IV. De 1970 a 1980 
esteve em São Paulo. Materiais usados para sermão: 
O plano da redenção (por 10 anos foi pregado nas 
principais igrejas de São Paulo). Produção de um 
estudo bíblico intitulado: O casamento de Cristo e a 
Igreja (1970), baseado em Is 8:20; Ap 19:10; Ec 12:13 
“De tudo que se tem ouvido...”; Mt 5:17-19 “Não pense 
que vim ab-rogar...”; 1Jo 3:2 “Amados, agora somos 
filhos de... Se guardamos os Seus mandamentos”; I Jo 
2:3-6 “Nisto sabemos que conhecemos se guardamos 
os Seus mandamentos; aquele que diz que conhece e 
não guarda é mentiroso e nele não está a verdade”. 

Um total de dez igrejas e três grupos foram 
fundados por este homem, além de por oito anos atuar 
como ancião, quatro como diretor, dez como obreiro 
bíblico e três anos enquanto tesoureiro. Faleceu em 
1995 e está sepultado em cemitério de Ipiaú.

015 – Ramiro Carrero 

Ramiro foi batizado por Manoel Ost, em um 
tanque na Lagoa dos Rodrigues, próximo à cidade de 
Quixabeira que nessa época não era ainda povoado e 
retornou para São Paulo. Muitos dos seus parentes se 
converteram ali mesmo próximo à Fazenda Riacho, 
hoje há alguns km do povoado de Junco de Jacobina. 
Por estar bem velho e debilitado, se internou na casa 
para idosos próxima ao IAE, lá ficando até seu repouso 
no Senhor Jesus. Em visita ao IAE (dezembro de 
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2000) surgiram muitas recordações daquele homem 
de Deus. “Valeu Ramiro! O povo do sertão agradece 
a você.”

016 – Raphael Sarmento 

Nasceu em Salvador Bahia no fim do século 19. 
Não é possível determinar o tempo e o modo de sua 
conversão. Sabe-se que sua filha Darcy relatava que 
tinha sete anos de idade quando ele se converteu. 
Entre outras ações que Rafael Sarmento desenvolveu 
na igreja em Salvador está o fato de ter sido um dos 
que apoiou a igreja da Cidade Baixa nos primeiros 
anos do século passado. Foi uma espécie de membro 
honorário da Missão Baiana, participando de várias 
comissões importantes do plano estratégico, como por 
exemplo, a comissão da construção da igreja Central 
de Salvador.

Pastor Nesias, é um prazer poder me 
comunicar com o senhor. Sobre o meu avô 
Rafael, o que eu sei em relação à igreja é 
que ele morava na casa de número 48, na 
Rua Luís Tarquínio, Boa Viagem, Cidade 
Baixa, Salvador. Inclusive, esta foi a casa em 
que nasci. Nessa casa se reunia um grupo 
de irmãos, os quais resolveram se dividir para 
fazerem o trabalho evangelístico nas duas 
partes da cidade de Salvador. 

Feira de Santana, 1951

Por mais de uma vez o professor Trajano 
Gonçalves Neto afirma que no início dos trabalhos 
evangelísticos e da formação do grupo em de Feira 
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de Santana (fins de 47)177 foi ele quem dirigiu a 
primeira escola sabatina na cidade. A colportagem 
foi à primeira ação evangelizadora na Princesa do 
Sertão, mas sua semente demorou a frutificar. Até 
o ano de 1950, a cidade do Recôncavo Baiano mais 
bem desenvolvida no adventismo era Cruz das Almas 
sede de distrito pastoral. Porém, Feira (em 1950) era 
a cidade de maior desenvolvimento econômico e a 
Missão Bahia-Sergipe toma a decisão de incrementar 
o crescimento da igreja na mesma. Muitas foram 
as decisões tomadas pela liderança da igreja, e a 
primeira delas foi o envio do colportor Terêncio de 
Jesus para a cidade. Era sete de março de 1940178, 
pouco tempo depois sendo a vez de Moisés Santos 
mudar para Feira de Santana a fim de colportar179. 
Em 26 de junho de 1942 a cidade recebe o grande 
missionário Saturnino de Oliveira para trabalhar 
recoltando donativos180. De 1942 até 1946 há um 
período sem ações evangelizadoras, mas em 1946, 
José Turíbio de Burgos (pastor distrital da Cidade 
Baixa, Salvador) é enviado para realizar uma série 
de conferências na referida cidade. Não há relato de 
batismo deste trabalho181. Em agosto de 1947, é feito 
um convite a Rafael Pereira para dirigir uma série 
de conferências, mas (ainda no final do ano) o convite 
é redirecionado aos pastores Siegfried Kumpel e 
João Linhares182. A ata nº 135 registra a dificuldade 
para se realizarem as tais conferências. Sem serem 
resolvidos os problemas, a necessidade permanece. 
177 Trajano Gonçalves Neto (ex-colportor) afirmou que os trabalhos em 
Feira de Santana tiveram inicio com a colportagem e que ele mesmo 
dirigiu as primeiras reuniões de escola sabatina na cidade. Ata da 
Missão Baiana de 31 de julho de 1947, voto nº 100-47.
178 Ata da Missão Baiana de 7 de março de 1940, voto nº 174.
179 Ata da Missão Baiana de 3 de fevereiro de 1941, voto nº 251.
180 Ata da Missão Baiana de 7 de junho de 1942, voto nº 436.
181 Ata da Missão Bahia-Sergipe de 5 de agosto de 1946, voto nº 979.
182 Ata da Missão Bahia-Sergipe de 24 de agosto de 1947 e voto nº 
120-47.
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Na ata 137 se distribui colportores e a cidade 
mais uma vez é contemplada. Na ata 139, voto 48-
102, uma decisão muito importante é tomada: Feira 
de Santana é transformada em sede de distrito 
(mudando-se a sede de Cruz das Almas para lá), mas 
está sem pastor para ocupar a função183/184. Assim, 
mesmo sem ter uma igreja cria-se primeiro distrito, 
sendo chamado para conduzir esse grande desafio o 
pastor Samuel Thomas185. Um ano depois, a Missão 
Bahia-Sergipe dá subvenção de Cr$ 100,00 mensais 
para aluguel da garagem do irmão Galdino Santana 
por um ano186. Além disso, ocorre a transferência dos 
irmãos Laurindo Pessoa, Rosindino Pessoa, João 
Ferreira Canário e sua esposa Francisca Canário187 
(pioneiros da nova igreja de Feira de Santana) para 
o Paraná. Com a saída da família Canário o grupo 
de guardadores do sábado ficou restrito a cerca de 
sete membros. Um destes membros era Cristina 
de Oliveira Lima, que assistia às missas de padre 
Ovídio e lhe questionava por que ministrava a missa 
de costas para o público e em latim. O padre dava a 
explicação e ela retrucava. Sua alma tinha o desejo 
de conhecer a Palavra.

Passou então a frequentar a Assembleia 
de Deus no centro, mas percebeu que o moderno 
movimento de línguas não era verdadeiro e que não 
representava a vontade de Deus para seus filhos. Foi 
nesse tempo que chegou à cidade o pastor Roderico 
Girlanders, fundador da Igreja Independente Unida, 
depois Fundamentalista. Ela passou a assistir, 
mas não estava satisfeita com o que recebia como 
183 Ata da Missão Bahia-Sergipe de 3 de novembro de 1948, voto nº 
48-102.
184 Ata da Missão Bahia-Sergipe, de 20 de novembro de 1949, voto nº 
135-49.
185 Ata da Missão Bahia-Sergipe de 20 de novembro de 1949, voto nº 
135-49.
186 Ata da Missão Bahia-Sergipe de 6 de novembro de 1950, voto 259-
50.
187 Ata 173 da Missão Bahia-Sergipe de 17 de abril de 1951.
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ensino da Bíblia. Certa tarde de sábado, no bairro da 
Kalilândia, apareceu um casal ministrando estudos 
bíblicos: Galdino Santana e irmã Genora. Cristina 
aceitou estudar e quando recebeu o estudo sobre o 
sábado, virou-se para Samuel Lima (seu filho) e 
expressou: “Eu sabia que Deus não me deixaria partir 
deste mundo sem conhecer a vontade dEle sobre o 
verdadeiro dia de guarda”. 

Assim, o grupo recebeu mais dois novos 
membros: Cristina e seu filho Samuel Lima. Logo 
depois viriam Aurelino Borges e sua filha Marlene 
Borges. Então, o evangelista João Carvalho realizou 
conferência pública no cine Aurora e muitas outras 
pessoas assistiram, algumas delas tomando a decisão.

A congregação se solidificou com a chegada das 
famílias vindas da região de Caatinga do Moura 
(Maria do Ouro, esposo, cunhado e cunhada). Assim, 
é possível afirmar que a igreja de Feira de Santana foi 
mais uma iniciativa de colportores, como foram quase 
todas naqueles dias. Com o trabalho já consolidado, o 
distrito de Feira de Santana recebe o pastor Plácido 
da Rocha Pita a partir de 1966188.

Missão do São Francisco

O trabalho sob a liderança do pastor J. L. 
Brown presidente da UEB foi marcado por grandes 
acontecimentos e todos de muita importância 
para a igreja no estado. Destaque para a abertura 
dos trabalhos que deram origem à Missão do São 
Francisco.

Na ata número 287 (datada de 23 de outubro 
de 1941) é possível encontrar a decisão inédita na 
188 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército. P. 150.
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história da igreja da Bahia: a União Este Brasileira 
solicita comissão de estudos para a divisão da Bahia e 
a criação de uma missão no este, que seria conhecida 
como Missão do São Francisco. Pelo projeto, toda área 
que apresentava maior desenvolvimento na igreja, 
salvo Salvador e Itabuna, ficariam para a Missão 
do São Francisco. Tal projeto teve apoio da Divisão 
Sul-Americana. Vale ressaltar que o estabelecimento 
da nova missão resolveria também a questão do 
atendimento ao norte de Minas Gerais. Assim, 
cobria todo o trecho do Rio São Francisco a partir de 
Juazeiro, indo até a cidade de Pirapora.

A sede foi estabelecida em Pirapora às margens 
do rio. Para dirigir os trabalhos foram nomeados: 
pr. Paulo Seidl, que foi chamado para a Bahia em 
1934. Trabalhou em Salvador, depois em Aracaju, 
combatendo uma epidemia no oeste. Profissional da 
saúde salvou muitas pessoas. Também foi condutor 
da Lancha Luminar II. Conhecia muito bem o trecho 
da Missão. Foi eleito presidente e para tesoureiro foi 
chamado Leontino Ramalho189.

A Missão teria dois distritos na Bahia: Juazeiro 
(que já era distrito) e a criação de Barreiras. Para 
o novo distrito de Barreiras Plácido da Rocha Pita 
foi chamado, homem de raça, acostumado a desafios. 
No lado baiano existiam muitas congregações, 
destacando-se: Arrojado, Tabuleiro, Porto Novo do 
Corrente, Santana, Sítio do Rio Grande, Riacho das 
Neves, Inhaúmas, Santa Maria da Vitória, Boa Fé, 
Barreiras, dentre outros. Já começavam também as 
atividades Xique-Xique, e finalmente, na reunião da 
comissão executiva da Missão Bahia-Sergipe (datada 
189 Leontino Ramalho é natural de Sergipe. Serviu a Igreja Adventista 
por muito tempo, sendo nomeado na criação da Missão do São Francisco 
como secretário-tesoureiro. Filho de Miguel e Cordélia Ramalho, 
pioneiros e defensores da mensagem adventista por ocasião do ataque 
dos reformistas à nascente Igreja de Aracajú.
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de 14 de dezembro de 1945) se delimitou a jurisdição 
da Missão do São Francisco. Ainda eram necessárias 
as outras mudanças que viriam rapidamente.  Em 5 
de março de 1946, a Missão Bahia-Sergipe autoriza a 
transferência dos membros, dos dízimos e ofertas para 
a nova Missão. O número total de membros era de 
106 pessoas.  Em 4 de julho de 1946 a Missão Baiana 
devolve a responsabilidade de cuidar da colportagem 
ao novo território, separado da sede de Salvador.

  
Os motivos que justificavam a divisão:

1. Necessidade que a União Este tinha de 
atender cartas e solicitações das igrejas nesta 
região.

2. A facilidade de locomoção. O São Francisco 
e seus afluentes navegáveis possuíam um 
fluxo de embarcações grande, o que facilitava 
o transporte naquela região. No litoral as 
coisas iam bem, mas no interior do estado 
as coisas eram muito difíceis, uma vez que 
a estrada de ferro não estava bem instalada. 
Há um voto interessante da Missão Bahia-
Sergipe, no qual se recomenda aos delegados 
que (para uma assembleia da União Este 
em São Paulo) estes fossem de trem até 
Juazeiro, de vapor até Pirapora e seguissem 
novamente de trem até São Paulo. A igreja 
queria aproveitar essa opção para crescer.

3. O terceiro aspecto importante é o crescimento 
da igreja naquela região. Na Missão do São 
Francisco foi realizado o primeiro congresso 
de jovens do Estado da Bahia que, após 
mudar algumas vezes de data, finalmente foi 
realizado em Inhaúmas.
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Os votos enontrados em atas e artigos de revistas 
registram que a abertura da escola de Arrojado, 
município de Correntina, foi um marco histórico. A 
igreja ali foi organizada em 1998, lembrando sempre 
que desta localidade saíram os pais do pastor Rubens 
Lessa.

Júlio Miñan, que era obreiro em Salvador, é 
enviado de férias a São Paulo e, quando retornou, foi 
transferido para a nova Missão do São Francisco. Um 
fato interessante é que a UEB autorizou a família 
de Júlio Miñan morar em São Paulo enquanto este 
trabalhava na equipe da Missão do São Francisco.

Plácido Pita em seu livro Por Que Mudei de 
Exército dá muitas informações sobre esse momento 
histórico para igreja da Bahia (curso de colportagem e 
outros eventos). Ele narra a visita do pr. José Jeremias 
(publicações da UEB), de professores, enfermeiros e 
um verdadeiro movimento missionário.

A obra começou então a crescer em Belo Horizonte 
e os transportes terrestres começaram a melhorar no 
interior. Paralelo a isso o transporte fluvial passam 
a ficar cada vez piores, o que leva a União (por volta 
de 1955) a tomar uma decisão: devolve território e 
obreiro da Missão do São Francisco para a Missão 
Bahia-Sergipe. Remove também a sede de Pirapora 
(Minas) para a próspera Belo Horizonte, fundando 
assim a Missão Mineira.

A partir daí a Missão Bahia Sergipe estará sempre 
se esforçando para manter o ritmo de crescimento, 
mas as ações não resistiriam às mudanças ocorridas 
e o oeste começou a ficar esquecido, embora se tenha 
realizado mais um congresso em Inhaúma com 
a presença do presidente Merlin Kretschmar. A 
colônia agrícola de seu Paulo Carvalho na Serra do 
Ramalho ganhando o seu campo de pouso é a última 
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ocorrência nesta região. Estima-se que congregações 
ficaram até 12 anos sem a presença de um pastor 
para ministrar-lhes as verdades da Palavra de Deus. 
Somente com a implantação do projeto dos regionais 
é que o atendimento a esta área cresce, passando a 
ser de responsabilidade da Missão Bahia-Sergipe. 
Assim ótimo crescimento passa a ser experimentado 
com o sistema regional e com a criação da Associação 
Bahia Sul, o território da antiga Missão do São 
Francisco passa a ser administrado pela Associação 
Bahia (1999 a 2004) e, em 2004, pela Associação 
Bahia Central, sediada em Feira de Santana. As 
mudanças continuam e, em 2010, com a criação da 
MBS (Missão Bahia do Sudoeste), nova mudança de 
jurisdição ocorre, preparando-se para no futuro breve 
transformar-se em MBO (Missão Bahia do Oeste, 
com sede em Barreiras).

Manoel Ost (março de 1948-1953)

Manoel Ost nasceu no dia 10 de maio de 1909 
na cidade de Afonso Cláudio (ES). Estudou desde 
a infância nas escolas adventistas. Formou-se em 
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teologia, no Colégio Adventista Brasileiro em 1932. 
Conheceu Metta Bleck, com quem se casou em 1932. 
Desse matrimônio lhe nasceram três filhos. Sua 
primeira esposa faleceu em 15 de abril de 1936 no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, casou-se com Clara 
Ebinger. Deste matrimônio lhe nasceram mais quatro 
filhos.

Assim que se formou, Manoel Ost trabalhou 
como professor durante sete anos no Estado do 
Espírito Santo (Serra Pelada, Laranjinha) e um 
ano no Rio de Janeiro. Ingressou posteriormente no 
ministério pastoral, atuando em conferências no Rio 
de Janeiro em (1937), como pastor em Belo Horizonte 
(1938) e em Juiz de Fora (1939).

Nordeste do Estado

Jaguarari / Fazenda Diogo (1940)

O grupo de Fazenda Diogo no município de 
Jaguarari é um dos mais antigos. Nasce nas matas 
do sul da Bahia quando o João Luís Duarte (para não 
morrer de fome com as constantes e forte secas na 
região) tem que sair para buscar alimentos. Assim, 
Cândido Duarte (filho de João) relata um dia em que 
estavam indo trabalhar na cultura do cacau nas matas 
de Ubatã, eles escutaram a pregação de Theófilo 
Berger e aceitaram a mensagem. Voltando para suas 
famílias distribuíram a mesma a outros familiares, 
fundando assim, a primeira igreja adventista no 
nordeste do Estado da Bahia.
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Juazeiro (1942)

Para se falar da história da igreja de Juazeiro 
é necessário passar por dois estágios: antes e depois 
do grande desbravador dos sertões Plácido da Rocha 
Pita. No primeiro período o que se destaca é a obra de 
colportagem beneficiada pela estrada de ferro e pela 
ligação da navegação fluvial (feita pelo Velho Chico) 
com o interior do país. Neste período, Godofredo 
Batista muda-se a pedido da Missão da cidade de 
Itabuna para a cidade de Juazeiro190 como colportor. 

Ainda neste período opera-se (por duas vezes) 
a transferência de membros de Juazeiro para 
Salvador191. Esses membros transferidos podem ser 
fruto do trabalho de Godofredo Batista ou ainda 
membros da igreja de Porto Novo do Corrente que 
se mudaram para Juazeiro, por motivo de negócios 
de navegação fluvial. Fato é que, quando Plácido 
vem como colportor pela primeira vez em 1942/1943, 
encontra uma fiel adventista que participa com ele da 
primeira escola sabática. Depois disso, Plácido volta 
como pastor distrital para iniciar (ou continuar) os 
trabalhos dele mesmo e de outros colportores valentes 
que distribuíram literatura na cidade. Antes disso 
só a irmã Maria José Silva, a única adventista na 
cidade192. Plácido informa que a primeira e segunda 
escola sabatina contou apenas com nove pessoas (dias 
21 e 28 de abril de 1948), duas visitas que se tornariam 
as primícias das pessoas ganhas em Juazeiro: um 
senhor chamado Joaquim e sua esposa193.

A IASD Central de Juazeiro nasce como fruto 
do trabalho do pastor Plácido da Rocha Pita, um 

190 Ata nº 31 da Missão Baiana de 1º de abril de 1940, voto nº 180.
191 Ata nº 17 da Missão Baiana de 8 de fevereiro de 1939, voto nº 130.
192 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército. p. 46.
193 Idem.

NESIAS.indd   131 20/10/2015   12:20:06



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

132

homem de fé, valoroso, idealista e verdadeiro atalaia 
do Mestre que nada temia, haja vista que enfrentou 
com serenidade cristã os preconceitos religiosos da 
cidade.

Tudo começou em 1946 com o encontro dele com 
as irmãs Maria José e Maria Lídia, já batizadas. Ao 
retornar à Missão Bahia-Sergipe, mencionou aos 
administradores o encontro e manifestou o anseio de 
voltar a Juazeiro a fim de dar assistência às irmãs e, 
juntos, trabalharem em prol da mensagem adventista. 
A Missão autorizou o consagrado colportor, que 
recebeu também a ordenação de pastor, seguindo 
para lá juntamente com sua esposa Cecília e seus 
filhos.

Unindo-se às referidas irmãs foram às praças 
falar ao povo do evangelho genuíno, sendo vilmente 
insultados. Os primeiros irmãos jamais perderam a 
coragem, pois eram valorosos soldados de Cristo.

A IASD era um desafio para Juazeiro devido à 
guarda do sábado, mas pela fé iniciaram a primeira 
escola sabática na Rua Princesa Isabel, ganhando 
para as suas fileiras os irmãos: Ana Gonçalves, 
Laudelina, Henrique, Olindina, Ernesto, Maria 
Nunes, Maria Macário, Francisco Macário, Otacília 
Amorim, Francisco, o corajoso irmão Propício, Odete 
Amorim, José Celso e Silvina Rangel.

O recinto da escola sabatina ficou pequeno para 
conter tantos irmãos, levando o pastor Plácido a 
solicitar à Missão a construção do templo. O mestre 
de obras que participou desse evento foi o saudoso 
irmão Rosalvo.

Após o período do pastor Plácido a igreja foi 
administrada pelos pastores Antônio Pereira (que 
morava em Petrolina), irmão Propício (líder local 
em um período sem pastor), Cipriano, Antônio 
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Gomes e José Pastor de Oliveira. No período em 
que Cipriano ali estava construiu-se a escola, sendo 
Ivanilde a primeira professora. Depois dela vieram 
Elvira Portela, Melquisedeque, Beliza, Eny, Mirian 
e Fausta.

José Pastor residia em Petrolina e lá descobriu 
uma família adventista. Aos sábados à tarde os jovens 
de Juazeiro, liderados pelo irmão Euclides Lima e 
com o apoio do irmão Yorgy Nicola Khoury, iniciaram 
a primeira escola sabatina da cidade na residência da 
irmã Delza.

Todos esses fatos só ocorreram porque a 
igreja era missionária e os irmãos exemplos de fé e 
consagração a Deus. Tais histórias missionárias são 
reflexos da responsabilidade que a igreja recebeu do 
céu, assumindo a função de mensageira do evangelho 
a todas as nações, povos e línguas.

Aquelas que no passado eram grupos, hoje são 
igrejas organizadas em seus próprios distritos. Crédito 
à IASD Central de Juazeiro por levar a mensagem 
adventista a Petrolina, Salitre, Sobradinho. Em 
Petrolina, o pastor Severino Muniz Pimentel 
trabalhou juntamente com o apoio dos familiares 
e dos irmãos Berto Santos Antonino, Euclides, a 
família Costa Pinto, Odete Amorim, Maria José, Rita 
Santana, Ana Rita, José Costa, Vicente Ferreira e 
família, Mirinalva, Maria Nunes e família e Faustina 
Nunes. Neste período Severino Pimentel solicitou 
à Missão uma série de conferências e Petrolina 
atendeu ao convite do Senhor abrindo suas portas ao 
grande conferencista pr. Ronald Botsford, de quem se 
lembram com gratidão a Deus e alegria por trazer o 
progresso espiritual para lá.

Foram batizados em Juazeiro vindos de 
Petrolina: Elpídio Nunes, João Guedes, Cícero, 
Raimundo Nunes, Mestre Santos e o irmão Noé.
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Uma vez que não havia um templo (que só seria 
construído em 1968) para se reunirem, com paciência 
e abnegação se dirigiam a Juazeiro. Depois do pastor 
Severino Pimentel seguiram-se os pastores José 
Naves, Ronaldo Neves Baptista e Dilpho Martins 
de Castro. Uma luta para esses pastores terem 
que dar assistência espiritual às duas igrejas que 
trabalhavam com muito afinco na ação missionária.

Os dirigentes da Missão Bahia Sergipe 
passaram a administração da igreja de Petrolina à 
Missão Nordeste em 1978, trazendo muita tristeza 
aos pioneiros do trabalho.

A IASD de Juazeiro continuou sua jornada 
missionária rumo ao Vale do Salitre, com os irmãos 
Galdino, Antônio Cruz, Elpídio Nunes, Norberto, 
Antônio Alves, a irmã Maria do Carmo e o saudoso 
irmão Almir Lima, no período de Dilpho Martins. 
Muitas almas desceram às águas batismais após as 
conferências do presidente da Missão Bahia-Sergipe, 
pr. João Isídio. Então o irmão Elpídio Nunes, membro 
da IASD de Petrolina, construiu o templo do Vale do 
Salitre.

Do Vale do Salitre a IASD de Juazeiro 
contemplava também as luzes de Sobradinho e o 
trabalho missionário foi iniciado pelo valoroso casal 
Antônio Alves e Maria do Carmo, na Vila Cai Duro. 
O casal levou a mensagem ainda a Passagem do 
Sargento, Projeto Maniçoba, Santa Sé, Casa Nova, 
Fazenda Lagoa, Santana do Sobrado, Curaçá e 
Batista dos Velhos.

Após a administração do pastor Dilpho, a igreja 
foi conduzida pelos pastores Severino Lira, Francisco 
Lemos, Miquéias Meira, Marcos Osmar Schultz, 
Gildásio Ferraz, Jair Garcia Góis, Elias Rodrigues 
dos Reis e Mariano Santana, sendo o projeto pioneiro 
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do pastor Schultz levado aos bairros de Juazeiro por 
irmãos voluntários da igreja: Almir Lima (ao bairro 
Santo Antônio), Harã Silva (ao bairro Piranga), José 
Celso da Cunha (a Juazeiro III), o irmão Cardoso 
(a Juazeiro IV) e Paulo Augusto da Costa Pinto (a 
Quidé).

Várzea Nova 

O evangelho é poder que não nos envergonha. 
Poder que constrói, edifica e que dá vida.

Na de década de 1940 do século XX, instalou-se 
no sertão da Bahia, no município de Jacobina (próximo 
da Vila de Várzea Nova), um senhor convertido ao 
adventismo vindo da vizinhança de Caruaru, PE, 
instalando uma congregação que chegou a ter até 
trinta pessoas frequentando. A notícia se espalhou 
e das congregações de Sucurú, Divisão e Arruda 
(também em Pernambuco) vieram transferidos os 
irmãos Dalvina Florêncio, Domercina Freitas, José 
Vicente Mota, João Bezerra, José Norberto da Silva, 
Maria Severina de Oliveira, Olindina Amélia de 
Oliveira, Sidrack Fernando de Oliveira, Severino 
Pereira e Josefa Sousa Pereira194, totalizando 11 
pessoas.

Nas atas da Missão Bahia é possível encontrar 
referências ao êxito do trabalho desse grupo, que 
aumenta cinco meses mais tarde com a nova caravana 
que se muda de Pernambuco para a fazenda Várzea 
Nova, mas desta vez sem especificação da antiga 
localidade: Antônio Barbosa, Doralice Barbosa, José 
Paulo Bezerra, João Barbosa, Luiz Manoel Silva, 
Maria Ana, Maria Justina, Maria Muniz Falcão e 
194 Ata nº 146 da Missão Bahia-Sergipe, de 29 de julho de 1949, voto 
nº 76/49.
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Saturnino Araújo195. Entre eles estava o pai do irmão 
Nicodemos Falcão, hoje membro da igreja de Aracaju 
e  líder de destaque na mesma.

Uma igreja em Várzea Nova começa ser 
construída e a Missão Baiana envia auxílio de Cr$ 
1.000,00 para construção196. João Cumaru, que era 
o líder e pregador desta congregação, para tornar-
se melhor recebe de presente da Missão um livro 
de pregação do grande professor do IAE Domingos 
Peixoto197.

O ano de 1950 foi de grande progresso para 
a comunidade, pois se instalou uma Escola 
Paroquial e para lá foi nomeado um dos 
ícones da educação naqueles dias: professor 
Walmir Freitas.
O voto nº160/50 mostra o quadro de 
professores acrescidos nas escolas: Três 
Braços com Zilda Abreu; Itapetinga com Gilda 
Palma; Sapucaiera - Ilhéus com Nelza Oliveira; 
Macarani com Elvira de Oliveira; Várzea Nova 
com Walmir Farias Silva e Fazenda Pasto Novo 
com Isabel Buriti, esposa de Trajano Neto198.

Finalmente, João Cumaru mudou-se daquela 
localidade e o grupo se desfez espalhados pelo Brasil. 
Várzea Nova cresceu e se tornou cidade, emancipando-
se em 1980. Hoje é um importante município do sertão 
baiano, mas o que realmente interessa é que depois 
de mais de 40 anos a igreja foi reaberta na cidade e 
atualmente o que se tem é uma igreja em crescimento 
ali. A presença do adventismo em Várzea Nova 
195 Ata nº 151 da Missão Bahia-Sergipe, de 20 de novembro de 1949, 
voto nº 128/49.
196 Ata nº 154 da Missão Bahia-Sergipe de 15 de fevereiro de 1950, voto 
nº 121/49.
197 Ata nº 173 da Missão Bahia-Sergipe, de 17 de abril de 1951, voto nº 
071/51197.
198 Ata nº 154 da Missão Bahia-Sergipe, de 15 de fevereiro de 1950, 
voto nº 160.
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naqueles dias serviu para a divulgação da mensagem 
na região.

Catinga do Moura (1943 / 1934)

Bem próximo da vila de Várzea Nova fica o 
povoado de Caatinga do Moura, um lugar pitoresco. 
Famoso pela produção de Frutas, pela nascente que 
alimenta a irrigação e pela fabricação dos doces de 
banana e goiaba (produto reconhecido no Brasil 
inteiro). No local existem nascentes que possibilitaram 
(em tempos bem remotos) a irrigação por gravidade, 
o que torna possível produzir em Caatinga do Moura 
mesmo em período de seca. Assim, a vila sempre 
atraía vendedores e visitantes. 

Pouco tempo depois aparece forte congregação 
adventista do sétimo dia que produziu grande bem 
ao evangelho no estado da Bahia. Missionários 
presbiterianos chegaram com a mensagem e 
converteram Manoel Elesbão, um bom sertanejo no 
referido povoado e filho da região de Taquarandi 
(município de Mirangaba). Manoel, que já conhecia 
algo da Bíblia por seu contato com os presbiterianos, 
cuidava de sua atividade pecuária e da produção de 
cereais, até que o colportor Daniel Públio lhe vendeu 
alguns livros, dentre eles, Vida de Jesus. Com essa 
literatura em mãos obteve o conhecimento sobre a 
guarda do sábado. O próprio jovem Daniel Públio lhe 
deu instrução bíblica. Pai de uma grande família, 
seus filhos foram aceitando o evangelho, enquanto 
ele mesmo dava todo apoio à nova crença.

Um fato curioso é que ele nunca se batizou na 
igreja adventista, mas viveu como tal. Possuidor 
de uma visão avançada para seu tempo acerca 
da educação era bom leitor e se tornou referência 
no povoado de Caatinga do Moura juntamente 
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com: Salomão, Joaquim, , Gamaliel,, João, Paulo, 
Jordão, Benigno, Damaris Donaldo, que aceitaram a 
mensagem do sábado e se tornaram adventistas do 
sétimo dia.  Há na vila uma boa igreja e uma família 
(do Ouro) que influenciou positivamente Jacobina 
(no interior do município), a Fazenda Assa Peixe (no 
povoado do Junco) e em Feira de Santana nos anos 
50. Entre os pioneiros desta última, estão dois casais 
que vieram da família do Ouro.

Quando em visita a Caatinga do Moura (dezembro 
de 2011) pude estar no “cemitério dos crentes”, como 
é conhecido na vila. A família construiu um muro 
e mantém limpo aquele que é para a comunidade 
adventista um lugar sagrado, haja vista estarem ali 
os pioneiros da mensagem na região.

Jacobina

A “Estrada Real” (também conhecida como 
“Trilha do Ouro”) começa em Jacobina e vai até 
Rio de Contas, no extremo oeste da Chapada da 
Diamantina. Descreve-se agora a cidade de Jacobina 
em anos posteriores à corrida pelo ouro na segunda 
década do século XX. A cidade sempre esteve nos 
planos dos valentes obreiros. Em uma distribuição 
dos campos (cidades para os colportores), Osvaldo 
Bastos em dupla com o jovem Daniel Pereira Filho faz 
toda a cidade de Jacobina e seus povoados199. Já em 
novembro de 1948 a sede da igreja em Salvador vê na 
cidade de Jacobina um lugar ideal para instalar ali 
uma sede de distrito, mesmo não existindo membros 
na mesma ou um pastor para trabalhar ali200. 
199 Ata da Missão Bahia-Sergipe, de 1º de agosto de 1945, voto 
nº 814/45.  
200 Ata nº 139 da Missão Bahia-Sergipe, de 3 de novembro de 
1948, voto nº 102/48. 
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No ano de 1950 o novo distrito de Jacobina 
recebe como meta evangelizar 35 pessoas na cidade e 
povoados201, pouco dado tamanho da cidade e de seus 
povoados. A colportagem envia para lá dois reforços, 
Jorge de Deus e o livro “O Mundo do Futuro”202. 
Só três anos depois (em 1954) o distrito recebe seu 
primeiro distrital, Corino Pires da Silva, que sai de 
Canavieiras para Jacobina203. 

Neste tempo já despontavam quatro fortes 
congregações: Caatinga do Moura, Fazenda Pasto 
Novo, Junco, Quixabeira. Várzea Nova já caminhava 
para o declínio devido a mudança da liderança. A 
consolidação do trabalho se dá com a manutenção de 
duas escolas primárias, a de Caatinga do Moura e a de 
Fazenda Pasto Novo204. O trabalho avançava sempre 
com boas-novas e mesmo com a saída de Corino Pires 
a região deveria evangelizar 20 pessoas: “votado meta 
de batismo: Canavieiras 55 pessoas. Cruz das Almas 
40 pessoas. Ipiaú 20 pessoas. Itabuna 50 pessoas. 
Jacobina 20 pessoas. Salvador 50 pessoas. Vitória da 
Conquista 35. Total: 270 pessoas205. Dois anos depois 
o trabalho na região é fortalecido com o ingresso 
de Joaquim dos Santos Cunha como aspirante à 
colportagem e, juntamente com Trajano Gonçalves, 
desenvolvem suas atividades com o livro Vida de 
Jesus em todo município de Jacobina206.

Os trabalhos evangelísticos vão se solidificando 
nos povoados e vilas enquanto que na sede apenas 
201 Ata nº 167 da Missão Bahia-Sergipe, de 28 de dezembro de 1950, 
voto nº 284.
202 Ata nº 173 da Missão Bahia-Sergipe, de 17 de abril de 1951, 
voto nº 92/51.
203 Ata nº 217 da Missão Bahia-Sergipe, de 30 de abril de 1954, voto 
nº 151/54.
204 Idem. Voto nº 189/51
205 Ata nº 131 da Missão Bahia-Sergipe, de 31 de janeiro de 1955, voto 
nº 050/55.
206 Ata nº 279 da Missão Bahia-Sergipe, de 29 de outubro de 1957, 
voto nº 192/57.
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um pequeno núcleo funcionava na casa da irmã 
Amabília, grupo que veio a fechar na década de 70. 
Em 1968 uma nova força parecia estar concentrada 
na cidade, pois a Missão Bahia-Sergipe nomeava o 
jovem e talentoso evangelista equatoriano Antônio 
Zabala Talbot como o novo distrital, reabrindo desta 
forma o distrito fechado em anos anteriores: “Votado 
Jacobina como sede de distrito pela segunda vez e que 
A. Talbot seja o distrital”207. Não obstante, algumas 
dificuldades na sede da obra impediram que essa 
decisão se confirmasse. Quatro anos depois o sonho 
de se ter um pastor mais próximo da região leva a 
sede da igreja a nomear Plácido da Rocha Pita como 
distrital para Jacobina. Era esta a terceira tentativa 
de fortalecer o trabalho na sede, assim como era forte 
o trabalho nos povoados e vilas do município208.

Um fruto do precioso trabalho começa a 
amadurecer: a campanha de recrutamento de 
colportores feita pelo departamento de publicações 
da Missão Bahia-Sergipe, que recruta jovens das 
congregações do município de Jacobina. Dalmir Reis, 
Paulo César, Gilberto Oliveira, Florisvaldo Mendes já 
estavam colportando com grande êxito, mas a dupla 
João Sousa e Natanael Rodrigues é que recebe a 
cidade de Jacobina, passando a trabalhar de casa em 
casa com nossa literatura e buscando interessados209. 

Após estes fatos, destaque para a campanha de 
ofertas a nível de Missão com apelo a todos para o desafio 
da sede do município. Como resultado ocorreu uma 
série de conferências em 1980 sob a responsabilidade 
do pr. Zinaldo Azevedo, e o recém-formado pelo ENA, 
Emérico Café Ferreira210. Vale ressaltar ainda uma 
207 Ata da Missão Bahia-Sergipe, de 9 de maio de 1968.
208 Ata nº 85 da Missão Bahia-Sergipe, de 1º de novembro de 1971.
209 Ata nº254 da Missão Bahia-Sergipe, de 10 de agosto de 1978, voto 
nº 78/329.
210 Ata da Missão Bahia, de 23 de junho de 1980, voto nº 80-143.
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mudança em pouco tempo que nomeou Carlos Alves 
da Silva como novo pastor do distrito recém-criado de 
Jacobina211. Com apoio financeiro das lojas Santana 
comprou-se um terreno no centro da cidade e uma 
grande construção foi ali erguida, sendo a igreja-sede 
organizada com o seguinte núcleo: Homero Almeida 
Sousa, Sônia Maria Gomes Sousa e Olímpio Moura 
de Araújo. Demorou muito tempo para se concretizar 
o sonho de ver o evangelho triunfar no nordeste da 
Bahia, mas hoje ninguém tem dúvidas que tal fato 
ocorreu: três sedes de distrito, uma boa escola no 
centro e muitas congregações espalhadas por todo 
município de Jacobina.

Fazenda Pasto Novo (1946)

A história da Fazenda Pasto Novo (na época 
município de Jacobina) é um verdadeiro milagre de 
Deus. Ramiro Carrero, um senhor negro, morador da 
Fazenda Riacho foge nos anos trinta de sua terra por 
causa da seca de 32, indo para São Paulo e depois 
para o Paraná trabalhando na colheita do algodão. Lá 
conhece a mensagem adventista e retorna a sua terra, 
seu povo. Logo que chegou começou a falar de Jesus 
para algumas pessoas, sendo uma delas Zé Grande, da 
recém-fundada vila de Quixabeira. Essa mensagem 
se espalhou e Roque Ribeiro tomou conhecimento 
da mesma, mas antes que recebesse a visita de um 
missionário e o pedido de socorro de Ramiro Carreiro 
para que um pastor os visitasse (a carta foi enviada 
a São Paulo e de lá remetida para a liderança da 
obra na Bahia que só enviaria o pr. José Turíbio de 
Burgo em 1946) os presbiterianos, empolgados com a 
211 Ata da Missão Bahia, de 23 de junho de 1980, voto nº 82-152.
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cultura do sisal e com a evangelização na região (um 
seguimento da reforma), quase levaram à falência 
aquele grupo de guardadores do sábado. Não obstante, 
a visita de José Turíbio os reconduziu ao princípio 
da guarda do sábado e, em uma segunda viagem 
(1949), batiza no tanque da Fazenda Pasto Novo o 
primeiro grupo de pessoas (entre elas Saturnino, um 
jovem de 19 anos e pai do autor deste livro), marco do 
início da prosperidade do grupo. Logo veio o apoio de 
colportores, que se tornaram professores e instrutores 
bíblicos, como é o caso de Trajano Gonçalves Neto, 
espalhando a mensagem para Quixabeira, Junco de 
Jacobina, Fazenda Assa Peixe e outras localidades.

Este é o momento em que João Gualberto de 
Sousa e Arlindo Silva (mais conhecidos como irmão 
Zuza e Arlindo do Junco212) ingressam na colportagem. 
Enquanto o povoado de Quixabeira recebe 12.500,00 
para a construção, Bela Vista de Utinga e Caatinga 
do Moura também são beneficiados com recursos para 
edificação de suas respectivas casa de culto213. José 
Mauricio de Lima ingressa então na colportagem 
(1959) e Maria Rosa Rios recebe auxílio social da 
Missão Bahia-Sergipe para tratamento de doença. 
Nessa época (em 1965), Leonardo Brasiliano dos 
Santos214 tem uma crise com o fazendeiro onde havia 
sido construída a igreja, forçando a transferência 
de local. Então, Tadeu de Oliveira Rios (genro de 
Francisco Mandasaia) doa uma área de 4.360 metros 
para erguer o novo templo. Hoje para a glória de 
Deus, mais de 6.000 pessoas são membros da IASD 
nas proximidades da Fazenda Pasto Novo (ou Campo 
212 Ata nº 286ª da Missão Bahia-Sergipe, datada de 21 de fevereiro de 
1958, voto nº 58-022.
213 Ata nº 284 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 3 de fevereiro de 
1958, voto nº 58-002.
214 Ata nº 306 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 1959, voto nº 59-
112 e 132 161.
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Verde). Nos distritos pastorais de Capim Grosso, 
Quixabeira, Junco, Várzea do Poço e Várzea da Roça, 
o êxito do trabalho a partir daquela congregação só a 
eternidade revelará.

Araci, “Aurora do Dia”, 1950

“Aracy”, na língua indígena, quer dizer “aurora 
do dia” e era assim que os nativos (índios) chamavam 
aquele lugar, talvez por (sendo os primeiros moradores) 
conhecerem o brilho do sol ali a cada manhã. Mas 
aquele lugar teve outro nome no passado: também 
foi conhecido por Raso. No entanto, em função de sua 
emancipação política, voltou a se chamar Araci. 

Localizada na região nordeste do estado, Araci 
tem muita história para contar. Seu povo demonstra 
uma capacidade incrível para lutar e vencer os desafios 
comuns. Aquela região está localizada no polígono da 
seca, e a formação da cidade se deu bem no século 
19 próximo do Rio do Capim, onde se desenvolveu o 
povoado.

O senhor Cândido Pastor, bisneto de 
portugueses, instalou-se naquela região com o objetivo 
de desenvolver as atividades pastoris, tão comuns 
para a sobrevivência das famílias na época, mas 
tinha familiares em fazendas localizadas próximo de 
onde hoje estão as cidades de Água Fria, Biritinga e 
Lamarão. Araci não ficava tão distante delas. Fato 
é que essa área sempre pertenceu politicamente ao 
território do município de Serrinha e, por isso, até 
hoje alguns a chamam de Araci de Serrinha.

Na verdade, Araci sofreu bastante para se 
desmembrar desta. Os líderes políticos locais 
travaram verdadeira batalha pela emancipação, até 
que um ato estadual de 13 de dezembro de 1890 tornou 
a vila no município de Raso. Contudo, foi novamente 
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anexado pelos decretos estaduais de nº 7455 (de 23 
de junho) e nº 7479 (de 8 de julho) no ano de 1931. 
Araci ficou pertencendo a Serrinha até 1956, até que 
surgiram novos decretos, embora tal fato tenha sua 
confirmação apenas em 1º de janeiro de 1959. 

Enquanto tratamos da história política de Araci, vale 
lembrar que até 1949215 não existia igreja adventista ali, mas a 
conexão desta cidade com a IASD já estava traçada.

Dona Leonídia, esposa de Cândido Pastor tinha 
um primo que se foi ao Rio de Janeiro onde conheceu 
a mensagem adventista, mas embora tenha ficado 
alguns anos por lá, o encontramos entre os colportores 
no sul da Bahia. José Jeremias de Oliveira namorou 
uma moça da família dos pioneiros da região sul e 
posteriormente veio a se tornar pastor (e um pastor de 
destaque no Brasil). Ele se trata de um dos primeiros 
conversos Araci.

Outro fruto do trabalho em Araci foi Amaro 
Lima, mas este por morar no sudeste do Brasil, 
acabou ficando por lá.

Cândido Pastor tinha uma filha (Laura foi 
uma das primeiras filhas) e um jovem ajudando nos 
trabalhos da fazenda (José Moura). Contudo, mesmo 
trabalhando na fazenda, tinha uma visão ampla de 
futuro para sua vida: queria ser militar e se tornou. 
Mas não foi só, também se enamorou de Laura e, 
após o casamento, se mudaram para o Rio de Janeiro, 
onde receberia a preparação para a atividade que 
escolhera, a saber, o serviço militar. Além de alcançar 
a realização de sua vocação, outro bem cercou a 
família: Laura conheceu a mensagem adventista ali 
no Rio e, depois de certo tempo, toda a família voltou 
para Araci, estabelecendo domicílio. 
215 Este ano deve ser 1939, haja vista que, conforme informações 
dadas por José Pastor de Oliveira, sua irmã (Laura de Oliveira Moura) 
chegou do Rio de Janeiro em 1941, foi batizada na IASD e (juntamente 
com o colportor Antônio Trajano Neto) levou a Mensagem Adventista 
aos familiares de Araci (Natan Fernandes Silva, Adventismo em 
Alagoinhas, p. 66).
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Dona Laura e seus filhos a partir daí passam a 
sofrer o impacto da falta de uma igreja para congregar, 
pois os dias eram de profunda saudade das igrejas 
do Rio. Então, um dia a cidade recebe um jovem 
colportor destemido, com a experiência de ganhador 
de pessoas para Deus. Este fez seu trabalho na cidade 
com austeridade, cortesia e o tato que todo seguidor 
de Cristo tem. Em virtude de seu bom relacionamento 
com a diretora da agência dos correios dali ouve 
falar que na cidade de Araci existia uma senhora 
guardadora do sábado, Laura, esposa de José Moura. 
O referido colportor era Trajano Gonçalves Neto, que 
procurou dona Laura, apresentou-se como colportor 
e, no sábado seguinte, Araci teve a primeira escola 
sabática de sua história: era dada a largada para o 
triunfo do evangelho da salvação naquela cidade, se 
espalhando a partir dali por toda região.

O início da igreja em Araci aconteceu 
simultaneamente ao de Feira de Santana, Vitória 
da Conquista, Cândido Sales e Jacobina (sede). Em 
todas estas regiões o colportor Trajano Neto aparece 
dirigindo as primeiras reuniões da escola sabática.

Através da influência das famílias Pastor e 
Moura foram surgindo as primeiras congregações 
que atraiu famílias nobres da cidade ao evangelho da 
salvação, possibilitando o rápido sucesso. A seguir, os 
últimos filhos de Cândido Pastor e os netos de Laura 
Moura seguiram caminho em direção ao ENA, em 
Belém de Maria (Pernambuco) a fim de completarem 
seus estudos, vindo em seguida a vocação para o 
ministério adventista, o que começaria uma lista 
de ministros de sucesso na pregação do evangelho 
no Brasil. Tal lista é encabeçada por José Pastor 
somando a ele o nome de José Jeremias (um dos 
pioneiros pastores baianos adventistas), seguido por 
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Silas Lima (que chegou a assumir o departamento de 
educação na Missão Bahia-Sergipe), Pavel Moura, 
Arôvel Moura, Jabes Moura, Esdras Carvalho, 
Merlinton Pastor (filho de José Pastor), Valdeci Lima, 
Florisberto Gomes, Robson (pastor e médico) e tantos 
outros que ainda virão.

O crescimento da igreja em Araci é notável. 
Deus tem abençoado muito a semente plantada no 
solo sertanejo. Hoje, Araci está rodeada de igrejas, 
haja vista a quantidade de cidades vizinhas que têm 
congregações adventistas. Também os povoados dos 
municípios e as fazendas estão evangelizados. Araci 
é uma sede pastoral, sendo que a cidade possui duas 
grandes igrejas adventistas e caminha para uma 
terceira. Dessa região saíram muitos servidores e 
obreiros para a igreja de Deus, destacando-se Gilson 
Hélio e Laércio.

Conforme dito anteriormente Serrinha também 
é sede de distrito216. Assim, são muitas as vitórias do 
povo de Deus na cidade e aqueles que saíram de Araci 
ocupam funções de liderança na igreja em lugares 
importantes, sempre com o mesmo sentimento: o de 
ver Jesus voltar nas nuvens do céu.

História da IASD de Ipiaú

Duas tragédias fizeram Silvério Bispo dos 
Santos espalhar seus filhos com os parentes. 
Primeiro veio a morte de sua esposa (frequente em 
uma época de cuidados de saúde mais escassos do 
que hoje), haja vista que a mulher ficava muito mais 

216 Esta informação deixou de ser real em dezembro de 2005, ano em 
que o pr. Osmar Borges (juntamente com os líderes das igrejas e grupos 
do distrito) assinou um documento que trocava o local da sede para 
Conceição do Coité, cidade a 36 km de Serrinha.
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vulnerável e sua média de vida era bem menor do que 
hoje, aumentando o índice de mortalidade no parto. 
A fertilidade de uma mulher nas primeiras décadas 
do século vinte era quase que condenação à morte. 
Nas pequenas cidades, vilas, povoados e fazendas 
a situação era ainda pior. Nas capitais um grande 
número de mulheres tinham seus filhos com parteiras 
e poucas delas procuravam um hospital. Assim, 
histórias como essas se repetiam com frequência.

A outra tragédia não era menos torturante: com 
a seca, o homem do sertão viu a esperança desaparecer 
da sua vida ‘tal qual poeira que o vento carrega e 
fumaça que na tarde quente sobe em redemoinho, tão 
somente para desaparecer no céu azul de temperatura 
elevada e escaldante’. O sofrimento extremo que esta 
causa ao povo sertanejo, o leva (não mais suportando) 
a partir esperançoso a um lugar onde os recursos 
naturais lhe proporcionem duas coisas essenciais a 
todo ser humano: água e alimento.

Natural de Senhor do Bonfim (antiga Vila Nova 
da Rainha) que foi assolada pela seca de 1932, Silvério 
resolve buscar alívio para suas dores saindo da terra 
natal e instalando-se no município de Boa Nova, 
região que divide as matas do sul do estado com a 
caatinga do sertão (ao sudoeste), mais precisamente 
na fazenda Água Branca. Ali viveu muito tempo, com 
saudade dos filhos que a tragédia espalhou.

Firmino Alves (um dos filhos mais novos de 
Silvério) aceita a mensagem em Salvador. Paralelo 
a isso, Antônio Alves (o filho mais velho) resolve 
procurar pelo pai e seus irmãos. Nesta busca, acaba 
por encontrar o pai em Ipiaú, passando a trabalhar 
com o mesmo na fazenda. Ao encontrar-se com seu 
pai e Antônio, seu irmão na fazenda Água Branca, 
transmite-lhes a mensagem, passando a reunir-se na 
sede da mesma com alguns funcionários envolvidos 
na cultura do cacau e criação de gado.
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O senhor Silvério jamais se converteu, mas tal 
qual José do Egito (que consolou seus amedrontados 
irmãos de que com a morte do pai não se vingaria 
pela tragédia contra ele cometida, antes afirmando: 
“vossa maldade, Deus tornou em bem”) ele consola os 
filhos com a alegria do reencontro e a certeza de que 
Deus os protegeria, fazendo com que se encontrassem 
outra vez. Contudo, antes disso, Rio Novo (mais tarde 
Ipiaú) também recebeu forte ênfase evangelística 
através da colportagem217, através de Jeremias A. 
Costa, enviado para lá em 1946.

Logo em seguida a esse acontecimento, certo dia 
Antônio Alves recebe um jovem na fazenda na hora 
da escola sabática, Claudionor Moreira, que tinha 
ouvido da existência de uma igreja guardadora do 
sábado naquele local e fora lá conferir. Os contatos 
se intensificaram e em 5 de junho de 1948, ele e sua 
esposa (irmã e professora Adelina) descem às águas 
do santo batismo, sendo este realizado pastor geral 
da igreja na Bahia. O trabalho de Antônio Alves leva 
o pastor Manoel Ost a credenciá-lo como pregador218, 
iniciando naquele mesmo ano as transmissões do 
programa A Voz da Profecia em alto falantes na 
cidade de Ipiaú219. Esta transmissão foi mantida no 
ano de 1949 com custo mensal de Cr$ 500,00220 e 
renovado em 1950 com valor de Cr$ 1.000,00221.

Claudionor procurou Luiz Nonato Rodrigues, um 
reformista que lhe informou de uma escola sabática 
na fazenda Água Branca, sendo este (ademais disso) 
217 Ata nº106 da Missão Baiana, de 5 de março de 1946, voto nº 907/46.
218 Ata nº 131 da Missão Baiana, de 25 de março de 1948, voto nº 
018/48.
219 Ata nº 135 da Missão Bahia-Sergipe, de 29 de julho de 1948, voto 
nº 069/48.
220 Ata nº 148 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 20 de setembro de 
1949, voto nº 107/49.
221 Ata nº 167 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 28 de dezembro de 
1950, voto nº 304/50. 
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convertido pela leitura do livro Nossa Época à Luz 
da Profecia. Já no ano de 1951, destaque para a 
efetiva atuação de Ananias F. Sousa na cidade com 
o livro O Mundo do Futuro e o jogo Hora222. Pouco 
tempo depois o pastor Samuel Thomas regressa à 
região para fazer o batismo de mais 8 pessoas. Antônio 
Alves havia encontrado em Claudionor Moreira o 
parceiro ideal para a evangelização, tal qual Paulo a 
Silas.

Irmã Costa, seus filhos e um genro também 
foram batizados. Assim, para melhorar o trabalho de 
Antônio Alves, um novo equipamento é incorporado 
a sua pregação em Ipiaú: “o irmão Antônio Alves de 
Ipiaú recebe autorização para trocar seu projetor por 
um à gasolina223. Nesse contexto é que a cidade torna-
se sede de distrito liderada pelo pastor Gileno José 
de Oliveira, seu primeiro distrital224. O avanço na 
pregação possibilita a abertura da Escola Paroquial 
na cidade, tendo Noemi de Jesus225 como a primeira 
professora do ensino primário. Quatro anos depois, 
com a abertura da cidade à pregação do evangelho, 
o momento se tornou favorável a um investimento 
evangelístico mais forte, sendo destinado um 
orçamento de Cr$ 5.000,00226 para conferências 
públicas naquele ano. 

Esse pulo no evangelismo do distrito de Ipiaú 
veio com a nomeação de Plácido da Rocha Pita227, 
222 Ata nº 173 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 17 de abril de 1951, 
voto nº 92/51.
223 Ata nº 190 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 1º de novembro de 
1952, voto nº 161/52.
224 Ata nº 217 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 30 de abril de 1954, 
voto nº 153/54. 
225 Ata nº 225 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 25 de outubro de 
1954, voto nº 242/54.
226 Ata nº 222 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 29 de junho de 
1954, voto nº 200/54.
227 Ata nº 263 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 21 de novembro de 
1956, voto nº 166/56.
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em virtude da Missão o transferir de Juazeiro para 
Ipiaú. Com o crescimento, o salão se tornou pequeno 
e a necessidade de se adquirir um lugar maior era 
urgente. Esse grito foi atendido a partir de 1959 com 
o início da construção da igreja em um lugar amplo228. 

Há muito mais pra se contar do triunfo do 
evangelho nesta cidade, contudo o tempo e espaço não 
permitem. Não obstante, não é necessário ressaltar 
que daquela escola sabática da fazenda de Silvério 
Santos, fugitivo da seca de 1932, produziu uma das 
mais lindas histórias do poder de Deus: a história do 
nascimento vibrante da igreja de Ipiaú.

228 Ata nº 306 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 27 de julho de 1959, 
voto nº 59/098.
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Passados estes acontecimentos a igreja 
na Bahia foi se firmando cada vez mais: 
a cada dia uma nova alegria, uma nova 

conquista, um novo converso. Nada mais animador 
para um pregador do que presenciar a Palavra 
alcançando corações, o que se via com frequência. 
Decisões muito fortes, que mexiam com a comunidade 
e faziam sacudir corações por todas as regiões do 
estado. 

Barra – Quartel General 

O primeiro contato desta importante cidade com 
a Igreja Adventista ocorre em 1912. Manoel Kumpel 
em viagem a Porto Novo do Corrente e Santana dos 
Brejos parou em Barra, onde seu navio permaneceu 
por algumas horas, tempo suficiente para distribuir 
literatura.

Na época, Barra ufanava-se de ser o berço cultural 
do interior da Bahia, dado o relacionamento forte com 
a Europa. De lá recebia muitos turistas. Da Alemanha 
veio um dos primeiros geradores a ser instalados no 
interior da Bahia229. Em 1924, os dirigentes Leo Blair 
229 Este equipamento esteve por muitos anos em exposição numa 
praça da cidade. Pude vê-lo em 1994 quando em visita à cidade pela 
primeira vez.
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Halliwell e Gustavo Storch viajam para a região e 
distribuem literatura em abundância em um navio a 
ponto de serem questionados pelo padre conduzidos 
à delegacia. Contudo, Barra continuou adormecida 
para o adventismo até chegar a era dos grandes 
colportores que, por obrigação, tinham que passar 
por lá. Assim a literatura começou chegar à cidade.

A primeira dupla de colportores de que se tem 
registro em Barra foi Clodoaldo Brito de Oliveira e 
Tenóbio de Oliveira, que receberam como campo 
Juazeiro e algumas cidades da região, tais como: 
Remanso, Casa Nova, Santo Sé, Pilão Arcado, Barra 
e Xique-xique230. A direção da colportagem também 
envia para lá Moysés Santos, naquela época um 
dos melhores no estado baiano231. Vale ressaltar que 
Barra era (e ainda é) uma das cidades mais católicas 
e históricas da Bahia. Embora pequena em sua 
extensão, possui diversas igrejas católicas e por seu 
passado histórico (todo o ouro que era retirado da 
região e levado para Portugal passava pela cidade) 
passou a ser conhecida com a cidade da Baronesa 
Imperial. 

Embora pessoas tenham enviadas para lá, não 
aparece nenhum fruto. Barra estava sustentada 
na cultura, no preconceito e na base religiosa, haja 
vista que se tornara Diocese em 1913, tendo como 
primeiro bispo Dom Augusto Álvaro da Silva 232. Isso 
230 Ata nº 43 da Missão Baiana, datada de 23 de fevereiro de 1941, 
voto nº 250/41.
231 Ata nº 106 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 5 de março de 1946, 
voto nº 907/46.
232 Nascido em Recife, estudou no Seminário Diocesano de Olinda, 
sendo ordenado padre em 5 de março de 1899. Eleito bispo de Floresta, 
diocese recém-erguida em 12 de maio de 1911, sendo consagrado em 
22 de outubro por Luís Raimundo da Silva Brito, arcebispo de Olinda, 
assistido por Francisco de Paula e Silva (CM, bispo de São Luís do 
Maranhão) e por Joaquim Antônio de Almeida (bispo de Natal). Foi 
transferido para a diocese de Barra do Rio Grande em 25 de junho 
de 1915 e promovido à Sé Metropolitana de São Salvador da Bahia, 
em 18 de dezembro de 1924. Em agosto de 1935, recebeu o título de 
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tornou a cidade uma fortaleza quase intransponível 
ao evangélico. Contudo, Deus é todo-poderoso e Seu 
evangelho também. A fortaleza haveria de ruir assim 
como os muros de Jericó com a ida de um morador 
dali a São Paulo. Seu nome: Carmo da Silva.

Em São Paulo, Carmo conheceu a mensagem 
adventista e pouco tempo depois decidiu retornar a 
fim de evangelizar sua terra. 

Transcorria então o ano de 1950 com o irmão 
Carmo não poupando esforços na pregação da 
mensagem adventista. Várias pessoas começaram a 
se interessar e logo alguns já estavam preparados, 
entre eles os irmãos Ramos: João e Ivo. Os irmãos 
Ramos escrevem para a sede da obra em São Paulo 
que, recebendo esta a envia para Salvador, chegando 
finalmente a Juazeiro (sede do distrito). Depois da 
troca de correspondência e com a promessa do envio 
de um pastor para os ajudar aparece Florisbaldo 
Casal (conhecido posteriormente como pastor Casal), 
que começa realizar conferências em praças públicas 
(importante lembrar que Barra tem praças bonitas), 
obtendo resultados fantásticos. 

De fato, a guerra foi declarada quando o pr. 
Cipriano colocou em Barra (por volta de 1953) uma 
estação de rádio alto-falante, passando a transmitir 
a mensagem a toda cidade. Após essa atitude ousada 
o pastor e outros adventistas passaram a sofrer 
Conde do Papa Pio XI1 e foi assistente no Trono Pontifício em 22 de 
fevereiro de 1936. Foi denominado cardeal-presbítero no consistório de 
12 de janeiro de 1953, recebendo o barrete cardinalício e o título de 
Santo Ângelo em Pescheria, diaconia elevada pro illa vice, a título em 
15 de janeiro. Frequentou a Primeira Conferência Geral do Episcopado 
Latino-Americano no Rio de Janeiro, entre 25 de julho e 4 de agosto 
de 1955. Frequentou o Concílio Vaticano II entre 1962 e 1965, o 
Conclave de 1958, participou da eleição do Papa João XXIII (Conclave 
de 1963), participando ainda da eleição do Papa Paulo VI. Faleceu em 
14 de agosto de 1968 em Salvador e foi sepultado na Catedral-Basílica 
Primacial de São Salvador. Na época de sua morte era o mais antigo 
membro do Colégio dos Cardeais.
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diversos tipos de perseguição. O bispo (Dom João 
Muniz) declarou publicamente que os adventistas 
eram pessoas perigosas e que os moradores deveriam 
ficar longe daquele povo. Com essa atitude conseguiu 
colocar grande parte da cidade contra os adventistas. 
Se de um lado havia oposição, do outro Deus sustentava 
sua obra. Um padre da paróquia de Barra, ao ver o 
trabalho da igreja (especialmente com a lancha), 
passou a apoiar a mesma. Amou tanto os adventistas 
que passou a ajudá-los no que fosse possível. Desse 
modo a mensagem crescia rapidamente. Mais tarde 
esse padre largou a batina (atualmente reside em 
Brasília) e, embora não tenha se tornado adventista, 
o que se sabe é que sua decisão foi tomada por causa 
da influência dos guardadores do sábado.

Após este fato, Plácido da Rocha vai para o novo 
distrito da Barra objetivando abrir novos trabalhos 
e fortalecer os já existentes, chegando logo em 
seguida o colportor João Paulo de Jesus para semear 
literatura como ‘folha de juá’ no sertão. Barra só 
volta a ser notícia nas atas da Missão Bahia-Sergipe 
após o fechamento da Missão do São Francisco em 
1956, reaparecendo somente em 1967 com compra de 
um terreno de trinta contos de réis para a construção 
de um templo. Tudo estava indo bem até que as 
perseguições recomeçaram. Quando os irmãos iam 
realizar os cultos as pessoas (incitadas pelo bispo) 
jogavam pedras na igreja, furando assim o telhado. 
Mas mesmo enfrentando todo tipo de perseguição, 
a igreja em Barra permanecia firme e crescia cada 
vez mais. Em certa ocasião o irmão Ramos afirmou: 
“Essa Mensagem veio para ficar.” Contudo, o triste 
fato é que, mesmo havendo resistido às perseguições, 
a igreja da Barra não resistiu ao progresso: pessoas se 
afastaram quase que coletivamente e muitos outros 
escândalos passaram a acontecer na igreja, levando o 
número de membros quase a zero.
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Alguns membros vão embora para São Paulo, 
outros só abandonam a igreja e por volta de 1975 
dos trezentos adventistas que ali se encontravam 
o número fica extremamente reduzido. Mas Deus 
não deixaria que Sua mensagem morresse. Assim 
que alguns anos mais tarde a chama se reacende e 
a igreja começa a brilhar mais uma vez, dessa vez 
com mais intensidade. Com a implantação do sistema 
regional Barra voltou a receber assistência, fato que 
possibilitou novamente seu crescimento. Em 1993, a 
igreja possuía cerca de 30 membros, mas com o apoio 
de um obreiro leigo (Nilson, 1995) dobrou o número 
dos mesmos. No ano seguinte também e não parou 
mais. Hoje a cidade é sede de distrito, possui 6 igrejas 
e está pregando fortemente o evangelho do reino, 
enquanto aguarda a volta de Jesus.

Cândido Sales, 1950

A evangelização da cidade de Cândido Sales 
(antiga Nova Conquista) é resultado direto da 
colportagem. Nos primeiros anos da década de 
40 (mais precisamente em 1942) se converteu ao 
adventismo o auxiliar de tropeiro de Antônio Setenta 
que era adventista em Itabuna. Tratava-se do 
jovem Trajano Gonçalves Neto, natural de Piripá de 
Condeúba, na Bahia (essa cidade não fica tão distante 
de Cândido Sales) 233. Tão logo Trajano foi batizado 
sua instrutora bíblica o encaminhou para o curso de 
colportagem e, tendo trabalhado em várias cidades do 
estado decide ficar próximo da família. Na década de 
233 Entrevista concedida por Osvaldo Ferraz ao autor em Caravelas, 
extremo sul da Bahia, em dezembro de 2004. Sua versão confirmou 
a do colportor Trajano G. Neto feita na década de 80 por ocasião do 
congresso de Campo Verde, município de Quixabeira, BA.
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40 a vila de Quaraçu era muito pequena, mas estava 
cercada de grandes fazendas de atividade agrícola e 
pecuarista, o que as tornavam um ótimo campo para 
o colportor. Nesta região começou a realizar as visitas 
apresentando o livro Vida de Jesus. Aqueles eram 
dias de muita movimentação de bandos revoltosos 
(insatisfeitos com a política brasileira) clandestinos 
e, muito embora Lampião234 tivesse morrido, outros 
bandos aproveitavam a vulnerabilidade destas 
fazendas para atacá-las. 

Osvaldo Ferraz235 narrou que seu pai vigiava 
constantemente a casa, mantendo-se armado com 
boas espingardas, foices, facões e outros instrumentos, 
treinando ainda todos os seus filhos para a possível 
necessidade de defender a mesma. No início de uma 
semana o pai de Osvaldo precisou ausentar-se por 
cerca de dois dias e a orientação que caso alguém 
se aproximasse da fazenda eles deveriam examinar 
cuidadosamente a situação e defender a casa. Por 
volta das duas horas da tarde apareceram dois homens 
na malhada da fazenda, o que alvoroçou aqueles 
rapazes. Osvaldo e seu irmão se aprontaram para 
defender a casa, mas ao se aproximarem os viajantes 
e conversarem com eles perceberam se tratar de 
pessoas diferentes. Aqueles homens ofereceram os 
livros, mas Osvaldo não fez encomenda, indicando a 
eles outras fazendas próximas dali. Quando o pai de 
Osvaldo chegou ficou sabendo da visita dos viajantes 
Mas eles contaram dos bons modos e da maneira de  
tratar os outros, bem como a confiança que aqueles 
dois homens transmitiram. 

No início da semana seguinte, Osvaldo se dirigiu 
à vila de Quaraçu a fim de fazer compras quando 
234 Morte de Lampião em 28 de julho de 1938. Ata da Missão Bahia-
Sergipe, datada de 16 de fevereiro de 1942, voto nº 386.
235 FERRAZ, Osvaldo. Entrevista concedida em seu comércio no centro 
de Caravelas, local onde residia em 2005.
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ele percebe dois homens bem vestidos mostrando 
os livros em uma bodega. Ele se aproximou, viu a 
apresentação e ao término da mesma encomendou um 
exemplar da Vida de Jesus. Osvaldo começa a ler o 
livro e se converte à guarda do sábado. Pouco antes 
de se converter se muda com quase toda a família 
para Salinas em Minas Gerais, local onde ocorre a 
mesma.

Meados de junho de 1950 a família retorna 
a Nova Conquista (hoje Cândido Sales), mas desta 
vez em companhia das famílias de Jason Ferraz e de 
Nolasco Ferraz, que tomaram a decisão de voltar à 
sua terra natal a fim de evangelizar seus parentes. 
Para isso, abandonaram casas, lojas, seus negócios... 
Nada mais interessava ao grupo, senão a preparação 
para sair deste mundo.

O irmão Osvaldo Ferraz comandava a 
proclamação de todos ao arrependimento, a uma 
entrega total a Deus, movimento que ocorria entre 
todos os seus parentes. Oravam a todo instante e 
apelavam aos cunhados, irmãos, sobrinhos, etc., 
afirmando: “não há mais tempo a perder”.

A seguir, partiram para o povoado de Quaraçu 
onde morava o restante de seus familiares e ali fez uma 
revolução na evangelização. Oravam pedindo a Deus 
uma resposta (se realmente era correto o que estavam 
fazendo), até que Deus lhes enviou mediante alguns 
acontecimentos sociais. Certos da orientação divina, 
e conscientes dos próximos passos a serem tomados, 
alguns familiares voltaram para Salinas (para suas 
casas, seus negócios) e lá chegando encontraram 
tudo normal, pois em sua ausência a polícia cuidara 
de todo o patrimônio. Outros foram para Vitória da 
Conquista e depois de tudo calmo, regressaram a 
Cândido Sales, continuando a pregação da mensagem 
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adventista (até então uma religião desconhecida 
de todos). Pouco a pouco este evangelho foi sendo 
introduzido e o número de interessados aumentando, 
até que a missão tomou conhecimento de tal fato e 
vieram os primeiros batismos (dezembro de 1950). 
Inicialmente, congregavam em casas de famílias, 
cômodos, continuando como grupo até certo tempo e 
sendo posteriormente organizado como igreja. 

O progresso evangelístico era muito forte na 
região e para implementá-lo ainda mais foi planejado 
um curso de pregadores: “congressos de pregadores 
voluntários”.

Votado realizarmos um congresso de 
pregadores voluntários nos dias 19-21 
de fevereiro na cidade de Itabuna, e 
que os seguintes representantes sejam 
convidados:236de: Aracajú, Oséas Andrade; 
Cruz das Almas, J. de Sá;.Ipiaú, Antônio 
Alves; Ilhéus, Arlindo Paim; Jacareci, J. M. 
Pinto; Canavieiras, C. Marciel; Salvador, 
Anselmo Reis e Domingos Neves F.; Azul, M. 
Rodrigues; Nova Conquista, Osvaldo Ferraz; 
Águas Vermelhas, José Dionízio; Conquista, 
Humberto Liger. 

Entre estes é possível encontrar Osvaldo 
como representante e recebendo treinamento para 
continuar a missão. Depois deste treinamento vem a 
decisão de se comprar um terreno em Nova Conquista, 
mais tarde município de Cândido Sales.

A primeira capela construída na cidade surge 
em 1954, quando a Missão Bahia-Sergipe vota a 
construção de novas igrejas237: “votado adquirir de 
236 Ata da Missão Bahia-Sergipe, voto nº 359, ano de 1953.
237 Voto nº 85 de 1954. Votado autorizar a construção de um prédio em 
Nova Conquista, atual Cândido Sales, onde deverão funcionar a igreja 
e escola conjugadas, sendo usada a verba de Cr$ 30.000,00 concedida 
pela entidade Superior, sugerindo-se ainda a troca do terreno doado em 
Nova Conquista por um outro, de localização menos central.
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Antônio Pereira um terreno em Nova Conquista, pelo 
preço de Cr$ 1.500,00, destinado à construção de uma 
capela local”. No ano seguinte a nova congregação 
recebe o status de igreja organizada238 e, ainda em 
1955, uma transferência de fundos que era destinada 
a Canavieiras é destinada a Nova Conquista, o que 
acelerou o trabalho naquela nova frente239. A partir daí 
o crescimento é notório e, dois anos depois, é possível 
encontrar o pastor Isai Ludovice dirigindo uma série 
de conferências na cidade a fim de consolidar ali240.

Como fruto do trabalho missionário hoje a 
localidade possui várias igrejas e grupos:

 Cândido Sales: Igreja Central; Bairro 
Lagoinha; Bairro Celo Alves; Nova Conquista e um 
grupo do loteamento Primavera, dentre outras (ao 
todo são 11 igrejas na sede). 

 No município: Igreja de Quaraçu; Lagoa do 
Timóteo; Lagoa Grande; Lagoa Nova; Lagoa Verde; 
Lagoa do Melquíades; Barra do Furado: Barra da 
Lagoa; Mandacaru; Cercadinho; Barra do Mosquito. 

 Participação em outros lugares: Largo, 
Dantilândia, Ninheiras, Divisa Alegre, Curral de 
Dentro, Vila do Café, Mata Verde e Divisópolis, 
(Minas Gerais), que são frutos do movimento iniciado 
em Salinas. Além disso, é possível encontrar membros 
nos Estados Unidos, Bolívia, França, Suíça, em São 
Paulo, Minas e no norte do país.

 Pastores que já atuaram no distrito de 
Vitória da Conquista: Antônio Pereira; Plácido R. 
Pita; Manoel Porto; Isai F. Ludovice; Nilton Gomes; 
Amin Rodor; Jabes Moura; José Naves; Walvetrude 
Andrade e Aliomar Joguet.

 Pastores distritais de Cândido Sales: 
Francisco C. Lemos; Aliomar J. Soares; Francisco 
238 Ata da Missão Bahia-Sergipe, de 1955, voto nº 142.
239 Ata nº 284 da Missão Bahia-Sergipe, de 1955, voto nº 180.
240 Ata da Missão Bahia-Sergipe, de 1957, voto nº 147.
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Seifert; Miquéias Meira; Emérico Café; Natan 
Fernandes; Bernardo José; Tomaz Meira; Robson 
Neves; Gildásio Públio Pereira (em exercício 
atualmente). 

Hoje, o município de Cândido Sales é próspero, 
muito embora a igreja prospere mais que a própria 
cidade. Com dois distritos e igrejas vibrantes, 
juntamente com Capim Grosso, Eunápolis e 
Quixabeira, é onde se encontra a maior quantidade 
de adventista por pessoa: para cada adventista um 
não adventista. 

A primeira decisão quanto a cidade de Cândido 
Sales ocorre em 1953, ano da nomeação de uma 
professora para o povoado de Quaraçu (C. Ferraz) 
com um salário mensal de Cr$ 600,00 (cruzeiros )241. 
No dia 30 de setembro de 1953 vota se uma verba 
de 10.000,00 para a compra de um terreno para 
construção242.

No ano de 1958 a Missão Bahia-Sergipe possuía 
8 distritos pastorais (Canavieiras; Feira de Santana; 
Itabuna; Ipiaú; Juazeiro; Central (Salvador); 
Itapagipe; Vitória da Conquista243), ano em que se 
lançou o programa “Os 120 de hoje”, cuja intenção era 
mobilizar 31 pessoas. A meta de colheita para aquele 
ano foi distribuída assim:

 50 pessoas para José Baracat
 40 pessoas em Canavieiras (Newton Gomes)
 70 pessoas em Itabuna (Ataliba Abreu)
 60 pessoas em Ipiaú (Plácido da Rocha Pita) 
 40 pessoas para Almir Fonseca
 40 pessoas para Gileno de Oliveira
 40 pessoas para Antônio Pereira

241 Ata nº 197 da Missão Bahia-Sergipe, voto nº 53-150. 
242 Ata da Missão Bahia-Sergipe, datada de 30 de setembro de1953, 
voto nº 53/227.
243 Ata nº 284 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 3 de fevereiro de 
1958, voto nº 58/001
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 40 pessoas em Vitória da Conquista (Isai Faro 
Ludovice)

 Total esperado: 360 pessoas244

Em toda a Missão existiam apenas cinco 
ministros ordenados: Antônio Pereira, Ataliba Abreu, 
José Baracat, Newton Ferreira e Plácido Pita. Como 
ministros licenciados os seguintes nomes: Almir 
Alves, Gileno Francisco de Oliveira, Isai do Faro 
Ludovice, Corino Pires245. Neste ano a congregação 
que mais recebeu atenção e recursos foi a igreja 
de Bela Vista de Utinga, na Chapada Diamantina. 
Envio de recursos financeiros, visitas por parte dos 
departamentais foi um marco no itinerário de quase 
todos eles. Este é ainda o momento em que o grupo 
de Quixabeira tem sua primeira diretoria nomeada: 
José Gonçalves da Silva (diretor), Joaquim dos Santos 
Cunha (secretário-tesoureiro)246.

O ano de 1959 segue com a movimentação 
rotineira: educação, colportagem e campanha 
de recolta de donativos, as frentes missionárias 
mais frequentes daqueles dias. As campanhas 
evangelísticas por sua vez, quando planejadas, 
dificilmente eram executadas dadas as enormes 
dificuldades.

244 Ata nº 284 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 3 de fevereiro de 
1958, voto nº 58-001.
245 Ata nº 284 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 3 de fevereiro de 
1958, voto nº 58-002.
246 Ata nº 284 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 3 de fevereiro de 
1958, voto nº 58-115.
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Resumo dos Principais Fatos Históricos Ocorridos 
na Sexta Década do Século XX (1950 – 1959)

1950

Série de conferências públicas em Jequié (maio de 
50) com Pedro Luís de Sousa como chefe da equipe, 
Silas Lima e Antônio Pereira como auxiliares 
e Isabel Pereira na obra bíblica. Em Feira de 
Santana João Carvalho atuava como evangelista, 
José Ludovice como auxiliar e Manoel Ost (que se 
tornaria presidente da Missão Bahia-Sergipe) como 
obreiro bíblico.

1951
Conferências públicas em Itapagipe tendo J. F. 
Carvalho como evangelista e Milton Gomes como 
assistente.

1952

Relacionado o programa do centenário da escola 
sabatina com 12 recomendações para um ano efetivo 
na obra missionária. Também no mesmo voto é dito 
que seja dado destaque na obra missionária através 
dos evangelistas.

1953 Jequié irradia A Voz da Profecia com despesas 
mensais de Cr$ 50,00.

1954
Oferta em prol da rádio foi estipulada em Cr$ 
5.200,00 ou Cr$ 5.00 por membro. (total de membros 
na MBS: 1040).

1955 Corino Pires torna-se departamental de educação, 
sai de Jacobina e vai para a Missão Bahia-Sergipe.

1956 Pastor Antônio Pereira substitui Plácido da Rocha 
Pita no distrito de Barreiras.

1957
Transferência dos rolos de gravações de A Voz 
da Profecia de Salvador para Itabuna durante a 
conferência.

1958

Os 120 de hoje, movimento missionário para os 
jovens, que tinham como hino oficial: Os 120 de 
hoje saíram para conquistar as almas perdidas no 
mundo para Jesus encontrar. Ide, ide, disse Jesus 
ainda estando aqui. Ide, ide, buscai aqueles por 
quem eu morri.

1959 Venda terreno/imóvel da Rua Rui Barbosa em 
Itabuna e compra de uma casa pastoral.
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Destaques da Década

017 – Anselmo Reis (1950) 

Natural de Maragogipe nasceu em 21 de abril 
de 1912. Na juventude conheceu e se casou com 
Judite da Conceição aos 21 anos de idade. Deste 
casamento nasceram os filhos: Zózimo, Rute, Mirian, 
Daniel, Samuel e Neemias. Um dia enquanto orava 
em Conceição de Salinas das Margaridas recebeu a 
visita de dois ‘vendedores de livros’. Tratava-se da 
dupla Godofredo Batista e Dimas Santos. Anselmo 
recebeu os vendedores e na conversa manifestou 
interesse pela Bíblia, passando a receber estudos 
bíblicos e logo a seguir batizado. Assim que ingressou 
na igreja passou a manifestar firmeza na doutrina e 
na ação missionária. Tinha uma fábrica de sabão e, 
através dela, passou a patrocinar pequenos projetos 
missionários como comprar terreno, ajudar nas 
construções e abrir novos lugares. Faleceu em 27 
de setembro de 1991 e está sepultado cemitério de 
Campo Santo, Salvador.

018 – Dalila de Muritiba 

Nascida em Santo Antônio de Jesus no dia 13 
de abril de 1903, foi evangelizada pelo sr. Ne e por 
Joaquim Monteiro no fim da década de 40, sendo 
batizada, em 6 de junho de 1950, pelo então pr. João 
Carvalho. Manteve seu testemunho por mais de 50 
anos e no dia 15 de novembro de 2001 descansou no 
Senhor, sendo sepultada em Muritiba. Hoje a cidade 
de Muritiba melhorou muito e está aos cuidados 
do distrito de Governador Mangabeira e da Missão 
Iaenense.
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019 – João Alvino de Souza 

Natural do Rio Grande do Sul, em sua juventude 
conheceu a mensagem adventista mais não se 
batizou. Neste mesmo tempo enamorou-se de uma 
indígena chamada Ana Carlota de Lima com quem se 
casou. Lá também empreendeu um negócio com um 
sócio que lhe impôs grande prejuízo financeiro e no 
momento em que estava decidido a matá-lo conheceu 
o evangelho que o ajudou a tomar a decisão oposta, 
indo embora para um lugar muito distante (a Bahia), 
mais precisamente a cidade de Mundo Novo na 
Chapada da Diamantina. Foi batizado com uma de 
suas filhas em 1940. João Alvino e sua esposa tiveram 
sete filhos: Elias, Jeremias, Paulo, Maria, Ilda, Luzia 
e Júlia. Profundo conhecedor do Espírito de Profecia 
e do texto bíblico, era capaz de falar sobre a Bíblia 
com qualquer pessoa. Grande pregador e instrutor 
bíblico ajudou a consolidar a igreja em Fazenda 
Campo Verde (Quixabeira) e em Junco (de Jacobina), 
bem como abriu a igreja de Várzea do Poço.

020 – João Gama 

Natural de Ribeira do Pombal nasceu em 12 
de junho de 1924. Sua juventude foi de depravação, 
mas à medida que se afundava mais e mais no 
pecado sentia sede de Deus. Aos dezenove anos 
ouviu Vicente Góes (seu conterrâneo) estudando a 
Bíblia, se encantou com a Palavra, e passou a estudá-
la frequentemente. Conheceu o sábado e passou a 
guardá-lo, mesmo ciente de que só eles na região 
conheciam essa verdade. 
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Certo dia, tropeiros que vendiam carne de 
charque e que estavam vindo de Sergipe ouviram 
que eles guardavam o sábado e os informaram que 
em viagem sempre pernoitavam na casa de um 
fazendeiro, em um lugar chamado Baixa Grande, 
município de Ribeira do Amparo na divisa com 
Sergipe. A expectativa dos dois aumentou e com os 
animais selados (além da informação de uma possível 
congregação ali) viajaram 50 km até encontrarem o 
tal lugar. Já em 1951, João ingressou na colportagem, 
onde além de se destacar, ajudou na consolidação 
da congregação de Ipiaú convertendo Lucindo 
Barreto. Mudou depois para Salvador e participou 
efetivamente na construção da igreja de Itapagipe. 
Hoje, aos  92 anos, mora na cidade de Serrinha.

021 – Salvino Meira Neto

Nasceu em 8 de dezembro de 1911, em Brumado, 
BA. Casou-se com Geracina de Vasconcellos Meira, 
com quem tiveram os filhos: Eloisa, Nivalda, Diva, 
Maria das Graças (Lia), Regina Lúcia, João Batista, 
Maria Madalena, Expedito, Roberto, Deuzélia e 
Mariano.

Converteu-se pelo trabalho da colportagem 
dirigido por Lucindo Barreto, batizando-se no dia 
15 de janeiro de 1972, em (Vitória da Conquista) 
em cerimônia dirigida pelo pr. Antônio Talbot, 
departamental da Missão Bahia-Sergipe. Faleceu 
em 20 de setembro de 1979. Sua esposa foi batizada 
um ano depois dele em 6 de dezembro de 1970, pelo 
pastor Gustavo Pires. A família Meira de Brumado 
recebe destaque por sustentar o trabalho durante 
muitos anos até que a obra crescesse na região, tal 
qual se apresenta hoje.
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022 – Valdomiro Lemos

Nasceu no dia 25 de dezembro de 1918, ex-
membro da igreja Movimento Adventista de Reforma, 
conheceu a mensagem adventista do sétimo dia, em 
11 de abril de 1962, pelo pr. Plácido Pita, na cidade 
de Contendas do Sincorá. Era casado com Maria 
Domingas Alves, que veio a ser batizada no dia 17 de 
maio de 1975, pelo pr. Samuel D. Kettle. Seus filhos 
eram Vilma, José, Valdir, Everaldo e Rita.

O irmão Valdomiro juntamente com a irmã 
Maria das Graças Meira (Lia) foram os pioneiros 
que mais se gastaram pela causa do Senhor, sempre 
suprindo as necessidades do pequeno grupo e à 
procura de pessoas interessadas em receber estudos 
bíblicos num período de 12 anos (1968-1981). Após 
o falecimento da irmã Domingas Alves, se casou 
com Izabel Alves do Nascimento (falecida em 19 de 
setembro de 2014). Faleceu aos 77 anos no dia 27 de 
dezembro de 1995.

023 – Vicente Góes 

Nasceu em Ribeira do Pombal no dia 7 de 
setembro de 1911. Casou-se em 8 de outubro de 1940, 
e teve quatro filhos deste casamento: Isaura, Daniel, 
Assis e João Evangelista. Ficou viúvo e casou-se 
novamente, desta vez com Anelita da Silva, e deste 
casamento nasceram Ailton e Wilson. A leitura foi a 
chave que abriu o conhecimento para o reino de Deus, 
haja vista que sua conversão ocorre com o estudo da 
Bíblia em 1943, sendo este o mesmo período em que 
João Gama, seu conterrâneo, também aceita a Jesus. 
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Vicente foi amante da arte e da poesia. Desde 
que a mensagem adventista se propagou na cidade 
de Ribeira do Pombal, entre os novos conversos é 
possível encontrar os Góes. É importante destacar 
que Vicente Góes pregava através da literatura 
de cordel. Escreveu e publicou 5 destes trabalhos 
neste estilo literário, muito bem compreendido pelos 
conterrâneos. Em um deles, trava uma disputa de 
conhecimento bíblico com um irmão batista sobre o 
dia do descanso semanal. O evangélico afirma que o 
dia de sábado era um dia comum, mas assim rebate 
o cordelista:

Disse ao batista: o senhor,
disse uma grande heresia!
Não sabe que Deus criou,

com Sua sabedoria.
Nesse dia descansou,
e também abençoou,

e chamou de sétimo dia!

Com certeza este homem se destaca como um 
pioneiro do Adventismo em Ribeira do Pombal. 
Faleceu no dia 7 de novembro de 2011 com 100 anos 
(mas se for verdadeira a data de 1917 com 94 anos) e 
está sepultado nesta cidade.
.

Itaquara, o Eldorado da Bahia (1963/1964)

A pequena cidade de Itaquara (antigamente 
Caldeirão), no interior da Bahia, dista 300 km de 
Salvador. Possuindo clima temperado no verão e 
bastante frio no inverno, seguia rotina de cidade não 
aspirava à agitação da cidade grande. Tranquilidade 
sempre foi sua marca desde que fora criada no século 
XIX. Seus 206 km2 fazem divisão entre duas regiões 
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bem diversificadas do estado. É a poucos quilômetros 
deste que tem fim a região geográfica mais linda 
da Bahia, o Baixo Sul, iniciando então o sertão de 
caatinga. Vale lembrar que Itaquara foi incluída no 
chamado Polígono da Seca.

Uma estrada de bandeirante e a estrada de ferro 
Nazaré-Jequié beneficiaram a cidade, embora não o 
suficiente para promover agitação. Na década de 50 a 
população urbana era de apenas 1.744 habitantes, o 
que tornava isto quase impossível.

Embora pequena, a cidade investia em cultura 
e por volta do fim da década de 50 possuía três 
bibliotecas, uma cooperativa escolar (com 126 alunos 
associados), quinze escolas primárias (uma estadual 
e as demais municipais), uma associação cultural 
(clube) e um cinema. Mas a cidade estava 
para mudar com a chegada de imigrantes italianos 
que perceberam a riqueza do solo e do clima para 
as atividades hortifrutigranjeiras, instalando ali 
culturas tais como a de pimentão, tomate, repolho, 
chuchu, dentre outras culturas. Outras atividades se 
desenvolveram muito bem em Itaquara, sendo uma 
delas a criação de gado devido às fazendas existentes 
naquela região. Muitas famílias se dedicaram a esta 
finalidade.

Agenor Araújo (um destes), filho de 
Jesuíno Araújo, possuía visão de progresso e 
de desenvolvimento social para seu povo. Era o 
proprietário da fazenda de arroz no município de 
Itaquara, local de intensa atividade agrícola. O êxito 
econômico do labor agrícola e pastoril daqueles dias 
possibilitava aos filhos estudarem fora.

Enquanto a cidade seguia seu rumo, na diretoria 
da Missão Bahia-Sergipe existia um missionário 
americano com a capacidade de impulsionar a igreja 
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em todas as frentes da igreja. Ele buscou convênios 
com instituições que pudessem ajudar a atender 
não só aos membros da igreja, mas a todos com que 
entrasse em contato, onde existisse uma possibilidade 
de salvação. Uma das instituições com a qual fez 
convênios foi a Aliança Para o Progresso das Nações 
Unidas que, através da igreja, distribuía alimentos e 
roupas a pessoas carentes no interior e na capital. Este 
missionário era o tipo de líder que mostra o caminho, 
que ao se deparar com dificuldades não se detêm nos 
problemas, mas cria estratégias a fim de transpô-
las. Seu nome, George Merlin Kretschmar, que por 
quase toda década de 60 dirigiu a Missão Bahia-
Sergipe. Além da capacidade pessoal para liderança, 
sua força administrativa lhe permitiu montar uma 
das melhores equipes que a Missão já teve em toda 
sua história. Nomes como Daniel Porto, José Naves, 
Antônio Talbot, Severino Pimentel, Plácido Pita e 
destaque a dois jovens baianos, que entraram com 
todo vigor nas atividades da igreja: José Pastor de 
Oliveira e Gustavo Pires da Silva (filhos de pioneiros 
da igreja no interior do Estado). Com esta equipe 
George Kretschmar iniciou um crescimento que se 
seguiu por toda década de 70. 

Com o trabalho evangelístico e um forte programa 
social a igreja atraiu a atenção do Governo do Estado 
que propôs um convênio a fim de atenderam as frentes 
mais carentes no interior. As lanchas Luminar I e II 
já atuavam no Rio São Francisco com um trabalho 
belíssimo e outra delas era preparada para atuar na 
Bahia de Todos os Santos. A aproximação do estado 
com a igreja possibilitou a elaboração de alguns 
projetos inovadores, tais como a colônia agrícola, 
um internato, o projeto de irrigação, uma Clínica 
Adventista (tudo sempre nos moldes da orientação 
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da igreja). Nesta pequena cidade um bom clima, uma 
boa fonte de água eram coisas que se almejavam 
naquele momento. 

Enquanto isso, a igreja mundial dava ênfase 
na saída das grandes cidades para as pequenas 
(tônica na América e na Bahia) influenciadas pelo 
presidente, homem muito focado no evangelho aos 
pobres, aos lugares mais distantes. As primeiras 
providências tomadas na sede da igreja em Salvador 
dizem respeito a conhecer as pessoas que estariam à 
frente de cada um destes projetos. Otávio (vindo do 
Espírito Santo), um professor sergipano, ex-deputado 
estadual e de uma capacidade incrível para educar, 
foi escolhido para dirigir o colégio. A colônia ficou a 
cargo de José Pastor de Oliveira. Para a clínica foi 
chamado o médico Dr. Aloísio Sérgio Melo: “graças a 
Deus, porque o Dr. Aloísio Sérgio Melo, ilustre médico 
adventista, vem para Itaquara e reforçará a equipe”. 
Era o fim do ano de 1963 quando Otávio mudou-se 
para Itaquara. 

João Lula dos Santos era o prefeito da cidade no 
período 1963 a 1967, quando (na Revista Adventista 
de agosto de 1964) Otávio publica uma reportagem 
com novidades tão fortes sobre os fatos que ali se 
desenrolavam que, poucos meses depois, 18 famílias 
adventistas de todo o nordeste brasileiro mudaram-
se para a pequena Itaquara, com uma rapidez tal 
qual garimpeiro quando ouve falar de um lugar onde 
se pode encontrar ouro. 

No artigo, Otávio informa o endereço necessário 
para que as pessoas cheguem até o local. Morando 
na cidade e com a experiência de educador e político, 
começa a difundir os projetos traçados para a igreja 
e mobiliza uma plêiade de jovens promissores, 
entre eles o prefeito (João Lula), Dr. Afrísio Vieira 
Lima (presidente da Câmara Municipal e que 
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posteriormente se tornou deputado estadual e 
federal). Hoje, os filhos deste último lideram o PMDE 
na Bahia. Agenor Araújo é fazendeiro e gerente da 
agência do Banco do Estado da Bahia (Baneb), Dr. 
Gerson Pereira dos Santos, na agência em Itaquara, 
dentre outros247. 

Com todas essas influências obviamente 
surgiria uma igreja e Otávio notifica, na página 15 
do seu artigo, que aquele grupo de 18 famílias deu 
origem à igreja de Itaquara. Cerca de 20 famílias 
adventistas já se mudaram para lá248 e o grupo conta 
(atualmente) com cerca de 100 pessoas, lembrando 
que em novembro de 1963 não habitava nenhum 
adventista ali249. Outra mudança ocorrida foi a da 
feira do sábado para sexta, parte do decreto municipal 
assinado por João Lula (então prefeito) que, embora 
não tenha se batizado na igreja, sempre a apoiou. 
Eis aqui trecho do referido decreto: “resolve mudar o 
dia da feira para a sexta-feira, a partir de 1º de maio 
vindouro. Itaquara, 14 de abril de 1964. Assinado: 
João Lula dos Santos, Prefeito Municipal” 250.

Aproveitando um espaço na contracapa da 
revista de agosto, na qual já havia duas reportagens 
sobre os projetos de Itaquara, Otávio massifica a 
informação do futuro internato nos seguintes termos: 

“Itaquara — cidade de refúgio! Aos prezados 
irmãos e amigos do território da Missão Bahia-
Sergipe: levem seus filhos para o ginásio de 
Itaquara, externato. Centro Educacional 
de futuro, perto da colônia agrícola a ser 

247 ESPÍRITO SANTO, Otávio do. “Notícias de Itaquara”, in Revista 
Adventista. Ano 59, n. 8 (agosto de 1964), p. 14.
248 Destas vinte famílias citadas por Otávio é possível destacar Matias 
Ribeiro, vindo de Bela vista de Utinga para onde fora transferido, 
de Fazenda Pasto Novo (na época município de Jacobina, depois de 
Serrolândia), os Moura (de Araci), os Barbosa (de Pernambuco).
249 Idem, p. 15
250 Ibidem.
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brevemente instalada. Local aprazível. 
Peçam informações ou visitem primeiro. 
Desçam no entroncamento da Jaguaquara, 
e tomem um jipe até Itaquara. Escrevam 
aos cuidados da caixa postal 198, Salvador, 
Bahia”251.

Otávio repete a propaganda de Itaquara na 
revista de setembro de 1964252, sob o título: “O ginásio 
de Itaquara, Bahia, floresce”. Ainda em novo artigo 
destaca transformações na vida de algumas pessoas 
e a visita da comissão da Secretaria de Educação 
do Estado, pondo cópia do telegrama recebido em 
dias posteriores ao encontro nos seguintes termos: 
“Grato vosso esforço/ favor participação esse ginásio 
/encontro bandeira pedagógica cujo êxito alcançado 
pertence vosso louvável devotamento causa ensino./ 
saudações”253. Como se não fosse suficiente, na mesma 
revista (edição do mesmo mês e número) aparece 
como tema: “A Igreja Adventista de Itaquara”, onde 
enaltece a organização da igreja, admirado de que 
tenha sido organizada com 73 membros em 27 de 
junho de 1964. Concede ainda informações sobre 
o ginásio e anuncia a colônia agrícola. Menciona 
ademais a olaria, uma horta no centro da cidade e 
a conversão de muitos cidadãos taquarenses, dentre 
eles o senhor Agenor Araújo, o doador de uma área de 
2.000m2 na Rua da Liberdade, com escritura pública 
de doação e o anúncio de seu batismo. O artigo se 
encerra com essas palavras:

“a cidade se transforma, também. aqui se 
levanta uma olaria; ali, uma farmácia; bem 
no centro da cidade, uma horta que chama 

251 Ibidem, p. 19
252 BELZ, Rodolfo. “Nótulas do Este”, in Revista Adventista. Ano 
59, n. 9 (setembro de 1964), p. 29. 
253 ESPÍRITO SANTO, Otávio do. “O ginásio de Itaquara floresce!”, in 
Revista Adventista. Ano 58, n. 11 (novembro de 1964), p. 21.
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a atenção de todos! que linda plantação de 
tomates! que cabeças de repolho! quanta 
verdura! que terra maravilhosa! que religião 
que transforma o coração do povo e que 
renova uma cidade que morria!” 254.

Agenor Araújo, ao conhecer a obra social que 
a igreja desenvolvia, sentia ter encontrado ali a 
ferramenta ideal para promover o desenvolvimento 
de sua cidade, sua comunidade, seu povo. E assim, 
ajustes, convenções e projetos foram desenvolvidos 
com mais facilidade.

A igreja mundial estava fazendo 120 anos do 
desapontamento de 1844 e alguns segmentos dos 
estudantes das profecias bíblicas começaram a 
relacionar os 120 anos de pregação de Noé (antes do 
dilúvio universal que distribuiu os juízos sobre todo 
o planeta) com o episódio do desapontamento: 1964 
seria esse ano. A década foi marcada em seu início 
por forte ênfase no aspecto da semelhança com a 
pregação de Noé aplicada ao desapontamento, fato 
que se desenvolveu mais na América do Norte. Ali 
foi lançado o livro Preparação Para a Crise Final. 
Esta ênfase na saída das cidades grandes foi dada 
por aquelas famílias que estavam mais aprofundadas 
no estudo dos últimos acontecimentos. Sair das 
grandes cidades para as pequenas, cultivar verduras 
e legumes e obter uma pequena gleba de terra de 
propriedade para a família ganhava urgência. 

Naquela época esses conceitos não demoravam 
a chegar aqui na Bahia, pois o presidente da Missão, 
pr. Kretschmar tinha forte influência em seu país 
e viajava para lá com frequência, logo, os contatos 
eram constantes. No fim do mandato de João Lula, 
Agenor Araújo é apresentado como candidato pela 
254  Idem.
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Aliança Renovadora Nacional (AReNa) e sai vitorioso 
nas eleições municipais, passando então a promover 
oportunidades para a igreja. A primeira de suas ações 
foi criar um colégio para a cidade que funcionava como 
externato, mas que também possuía um pensionato 
a fim de receber pessoas de fora. Em outros estados 
já existiam internatos da igreja adventista: ITA/
IPAE, no Rio de Janeiro; IAE e o IASP em São 
Paulo; IACS no Rio Grande do Sul; em Pernambuco 
o ENA; EDESSA, no Espírito Santo. Ademais destes, 
havia uma inspiração bem mais próxima dali (a 
apenas 11 km), o Colégio Batista Taylor Egídio em 
Jaguaquara, onde os filhos do prefeito estudavam. 
Note que o anseio de igreja adventista da Bahia era 
ter seu próprio internato e esta era a oportunidade. 
O projeto começou na cidade como externato, mas se 
dirigiria para a fazenda onde 4.000 hectares de terra 
abrigariam o Instituto Adventista Itaquarense (IAI).

  Severino Muniz Pimentel, que pastoreava 
o distrito de Jequié (uma igreja organizada e 30 
grupos), agora ganha de uma vez a maior igreja 
de seu distrito, Itaquara. Envia telegrama para a 
Revista Adventista e na seção “nótulas do este”, 
publica em abril de 1965 mais notícias da cidade de 
Itaquara255. Ali o primeiro batismo foi realizado pelo 
pastor Dorival de Souza Lima, evangelista da Missão 
Bahia-Sergipe, cerimônia em que 15 pessoas da 
cidade foram batizadas. Seis meses depois, no dia 14 
de novembro, 26 pessoas descem às águas, sendo que 
nesta segunda cerimônia Agenor Araújo está entre os 
batizados. Otávio do Espírito Santo envia artigo para 
a revista, saindo a seguinte publicação em marco de 
1965: “um batismo notável e grandioso” realizado 
por Daniel Ferreira Porto, departamental da Missão 
255 BELZ, Rodolfo. Revista Adventista. Ano 60, n. 4 (abril de 1965), 
p. 29.
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Bahia-Sergipe. Neste artigo, Otávio não deixa passar 
a oportunidade e descreve o sucesso do externato 
de Itaquara, além da nova igreja organizada para o 
trabalho. 

 Alguns prefeitos de Itaquara256: Juscelino 
Lisboa Santos (1955-1959); Moisés José dos Santos 
(1959-1963); João Lula dos Santos (1963-1967); 
Edvaldo Queiroz Suzart (1967); Agenor S. de Araújo 
(1967-1970).

Hoje, muito tempo depois destes eventos, existe 
uma ótima igreja em Itaquara, além de um patrimônio 
humano espiritual extraordinário, resultado de todo 
esforço do evangelho na cidade. Um dos jovens que 
assistiu os trabalhos naquela movimentada fase da 
igreja (e que aceitou o evangelho), vendo o ministério 
de muitos líderes espirituais dedicados, aceitou o 
chamado para se preparar para o ministério: era 
Daniel Aragão. Formado em teologia, iniciou seu 
ministério em 1973 no bairro da Califórnia (Itabuna), 
trabalhando com afinco por 35 anos. Atualmente 
jubilado, mora em Salvador. 

Neste mesmo tempo um dos filhos de Agenor 
Araújo (Aliomar Araújo), que estudara no internato 
Taylor Egídio em Jaguaquara (e que o pai o preparava 
para se tornar um diplomata), aceita trocar esta 
perspectiva por um ministério na semelhança de 
Jesus Cristo. Torna-se o Pr. Aliomar Moura e Araújo, 
que trabalharia por cerca de 40 anos como pastor, 
educador, capelão e diretor de departamento. Hoje 
também jubilado, morando em Salvador, mas é filho 
de Itaquara.

Era fevereiro de 1982 quando, em culto de pôr 
do sol, na quadra do ENA, um corajoso jovem pregou 
enfaticamente por alguns minutos. Impressionou-me. 
Ao terminar, lhe fiz a seguinte pergunta: “quem és tu 
256 Informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Itaquara. 
Pesquisa feita em Agosto de 2004.
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e donde vens?”, ao que me respondeu: “sou Juscelino 
Batista e venho de Itaquara, Bahia. Vim fazer 
contabilidade e depois teologia”. Tornou-se pastor, 
e que pregador amigo e entusiasta! Entusiasmo e 
alegria eram as marcas de Juscelino Batista, filho 
de Itaquara, grande ganhador de pessoas para 
Cristo. Infelizmente, um acidente interrompeu seu 
ministério que despontava muito promissor. 

Um ano depois da chegada de Juscelino ao 
ENA, aparece lá um jovem muito simples e pacato 
que acompanhara Juscelino a fim de continuar seus 
sonhos e de se preparar para a vida: seu nome, José 
Wilson Barbosa. A simplicidade estava estampada 
em sua fisionomia, possuía a mente concentrada em 
seus objetivos e metas pessoais: terminar o curso de 
contabilidade e depois o de teologia. Hoje, José Wilson 
Barbosa continua simples e muito bem preparado 
para servir a Deus e a igreja como presidente da 
Associação Bahia, em Salvador. Mais um filho de 
Itaquara. 

Mas não para por aí. Quando em visita a meu 
irmão Denilton, estudante do IAENE (ele trabalhava 
na horta da escola para pagar os estudos), observei 
um jovenzinho trabalhando com ele. “De onde você é?” 
foi a pergunta que lhe fiz, ao que o jovem respondeu: 
“De Itaquara. Estou aqui tentando ser algo mais”. 
Tratava-se de Luís Carlos Vieira Araújo, grande 
pregador, pastor e administrador da igreja. Com 
ele, quase que ao mesmo tempo, Marcos Delgado, 
estudante de família muito simples, mas dedicado à 
obra de Deus. Hoje, após concluir sua graduação, é 
um dos grandes pastores da Associação Bahia Sul, 
onde trabalha desde que terminou a faculdade de 
teologia.

E mais: Jairo Torres, presidente Missão Bahia 
do Sudoeste, estudou também no Instituto Adventista 
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Itaquarense; Antônio Marcos Alves, jovem que 
estudou no Taylor Egídio, mudou-se em 1992 para 
São Paulo lá se graduando em letras e hoje atuando 
como líder de educação da União Sudeste Brasileira; 
Lúcio que fez teologia no UNASP, mas não ingressou 
no ministério. Continuou seus estudos em direito e 
hoje é um profissional desta área.

Obviamente existem muitos outros filhos de 
Itaquara servindo a Deus em outros lugares desse 
país e do mundo. Infelizmente o tempo e a dificuldade 
de se rastrear um por um não permite que todos 
sejam mencionados.

Itambé 1951/1952

Entre os poucos que conseguiram fugir da seca 
de 1932 estava Joaquim Alves, natural de Monte 
Alegre da Bahia, hoje cidade de Mairi (região do 
Piemonte, Chapada da Diamantina), região pastoril 
localizada no Polígono da Seca. Naquele ano quase 
sucumbiu à grande tragédia de 32, mas reunindo o 
resto de força e de esperança despediu-se dos demais, 
saindo em busca de um lugar melhor onde a água 
não fosse tão escassa e o alimento mais farto. Depois 
de dias de viagem parou na cidade de Itambé, onde 
as necessidades básicas pareciam ser mais fáceis 
de serem supridas e ali (encontrando trabalho com 
alguns fazendeiros) trabalhava com a esperança 
de sobreviver e de salvar a família. De gente bem 
receptiva e hospitaleira a cidade o acolheu e, passada 
a seca, continuaria trabalhando com aquele pessoal 
por muito tempo. 

O trabalho em Itambé cresceu tanto que em 
1945 a Missão Bahia-Sergipe cria o segundo distrito 
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no interior, no sul da cidade de Ibicaraí, a 45 km de 
Itabuna, chamando Antônio Pereira da Silva (pastor 
formado na turma de 1944 no Instituto Petropolitano 
de Ensino257) para cuidar do novo distrito. Entretanto, 
pouco tempo depois, é transferido para Itambé a fim 
de ajudar nos trabalhos que, sob a liderança dos Alves 
e dos Amorins, dava sinais claros de crescimento. 
Somado a isso existe o fato que esta localidade estava 
próxima da Fazenda Ladário, onde há muito tempo 
se encontrava uma forte igreja com candidatos 
batizados por Germano Streithorst (o voto nº 845 
confirma isso258). 

Nos meses seguintes, duas decisões fortalecem 
o novo distrito de Itambé: o início da escola (com a 
compra de um lote de 10 x 6,5m para construção do 
salão da mesma) e a nomeação da jovem Elisabeth 
Lopes como a primeira professora. No início, a escola 
começou com 70 alunos matriculados259. Destaque 
ainda para Joaquim Alves, que recebe da Missão 
Bahia-Sergipe a credencial de pregador voluntário.

A equipe da nova Missão é reforçada com a 
chegada de Plácido da Rocha Pita como colportor 
no território do novo  campo260. O escritório da nova 
Missão leva também o obreiro Werner Bleck, que 
cuidava do escritório em Salvador261. Plácido da 
Rocha Pita foi o primeiro pastor a atuar em Vitória da 
Conquista a partir do ano de 1960, aí permanecendo 
até 1964/1965262.

257 Ata nº 91 da Missão Baiana, datada de 5 de março de 1945, voto 
nº 748.
258 Ata nº103 da Missão Baiana, datada de novembro de 1945, voto 
nº 07.
259 Ata nº 119 da Missão Bahia-Sergipe, datada 17 de abril de 1947, 
votos nº 773 e 74-47.
260 Ata nº 116 da Missão Bahia-Sergipe; datada de 24 de fevereiro de 
1947.
261 Ata nº 143 da Missão Bahia-Sergipe; datada de 9 de fevereiro de 
1949, voto nº 49-19.
262 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército, p. 147.
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Ação Social Aliança Para o progresso 
(1963-1964)

Charles Scofield foi para a União Este 
Brasileira aquele que carregava a tarefa de tornar 
acessível às pessoas a obra que a igreja ministrava 
com os programas sociais desenvolvidos pelas ações 
americanas na década de 60. A lancha, por exemplo, 
além de dar um toque de compaixão à pregação do 
evangelho, quebrava preconceitos e abria caminho 
para colportores e pregadores adentrarem os sertões 
com a mensagem. Aliado ao trabalho das lanchas 
estava o programa de alimentação a pessoas carentes, 
denominado “Aliança Para o Progresso”, que aliviou 
a fome de muitas famílias da igreja e da comunidade 
próxima a esta. Alimentos como trigo, leite em 
pó, fubá de milho, feijão branco e outros produtos 
chegavam constantemente à sede do distrito e o pastor 
distribuía os mesmos em cotas para as comunidades 
mais carentes. À igreja cabia a responsabilidade de 
cadastrar as famílias e distribuir o alimento a tais 
pessoas. Curiosamente as embalagens que chegavam 
traziam texto em inglês além do nome do projeto e 
assim a obra em favor dos pobres era realizada a 
nível material e espiritual.  

As Lanchas (1941-1986)

Lancha Para São Francisco

“Votado pedir a divisão nos conceda 
o restante do fundo de construção de 

1941, pertencente a essa Missão, para ser 
aplicado como fundo para Lancha do São 

Francisco”.
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A origem histórica da lancha Luminar (1948) 
ocorre com o trabalho ininterrupto de assistência 
social para todo o vale navegável do São Francisco, 
atendendo a mais de 400 mil enfermos (até o ano 
de 1955), quando então se dissolve a Missão São 
Francisco e se organiza a Missão Mineira. No ano 
seguinte, o obreiro Leslie Charles Scofield Jr. passa a 
pilotar a velha e gloriosa luminar, mas não contente, 
idealiza e constrói outra unidade flutuante de 
maiores dimensões (e de dois pavimentos), a Luminar 
II, inaugurada em 1958. A primeira embarcação, 
que tão assinalado serviço prestou aos miseráveis 
barranqueiros, passa a ser chamada de Luminar 
I e é transferida para a região baiana, prestando 
ainda vários serviços por lá. Destaque para outros 
dois pilotos (dentre muitos): Cipriano Morais e, 
mais recentemente, Calebe Pinho. Outra lancha em 
operação na Bahia, depois de transferida para a Baía 
de Todos os Santos, sofreu avaria e ficou inutilizada.

As lanchas missionárias foram utilizadas para 
prestação de serviços aos que moravam na beira 
dos rios e em lugares de difícil acesso. Equipadas 
para atendimento médico e odontológico, contavam 
também com a presença de um pastor adventista que 
dava assistência espiritual às famílias.

O idealizador do projeto foi Hans G. Mayer 
Brachert e a primeira lancha missionária do Brasil foi 
batizada com um nome estrangeiro “Ulm Am Donau”, 
que significa “A Margem do Danúbio”. Hans era 
um missionário de sustento próprio que colportava, 
enquanto sua esposa vendia alguns aventais a fim de 
conseguirem recursos para a construção do barco.  

A segunda lancha recebeu o nome de 
“Mensageira” e Leo Blair Halliwell foi chamado pela 
obra adventista a fim de trabalhar nos rios do Brasil. 

NESIAS.indd   180 20/10/2015   12:20:08



Contando nossa história

181

O voto para seu chamado ocorreu em 1928, ano em 
que se inicia a construção da lancha, sendo esta 
inaugurada em 4 de julho de 1931263. Nesse mesmo 
ano inicia seu ministério no rio Amazonas a bordo 
da lancha Luzeiro I (assim chamada por sua esposa 
Jessie Halliwell). Esta (que foi projetada pelo próprio 
Leo Blair) media 11 metros de comprimento por 3,5 
de largura e era, ao mesmo tempo, clínica, consultório 
e sala pastoral (em seu primeiro dia de trabalho 
medicaram 300 pessoas)264. A ideia de atender essa 
população carente colocava a igreja em conformidade 
com o ensino de Jesus em Mateus 25, além de abrir 
portas e quebrar preconceitos. 

Era o trabalho ideal para a região oeste do estado 
da Bahia. O lendário ‘Velho Chico’ parecia adormecido 
em seu leito, mas escondia uma calamidade em sua 
população ribeirinha: idolatria, lendas, doenças, 
feitiçaria e perseguições. Que digam os colportores que 
por várias vezes foram presos em Bom Jesus da Lapa 
por tentarem evangelizar mediante literatura265. Em 
face da oportunidade, a igreja põe em águas baianas 
uma lancha médico-missionária no ano de 1944/1945. 
Este é o ano em que Leon Replogue, pastor presidente 
da União Este Brasileira, decide fazer uma viagem 
do Rio de Janeiro ao Recife, fazendo esta pelo São 
Francisco. Esta foi a viagem que despertou a ideia 
de se ter uma lancha nas águas do Velho Chico, 
como já ocorria no Amazonas e em outros lugares266. 
A lancha Luminar I aparece em 1946 (atendendo a 
população à beira do São Francisco), mas o sonho de 
se ter lanchas trabalhando na Bahia é bem anterior. 
Desde 1941 o voto nº 376 pede à DSA que transfira 
263 Em 4 de julho se comemora a Independência dos Estados Unidos.
264 Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia.
265 Em entrevista ao autor, Trajano Gonçalves Neto informou que foi 
preso em Bom Jesus da Lapa por estar vendendo literatura protestante.
266 PITA, Plácido da Rocha. Por Que Mudei de Exército, p. 46.
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o restante do fundo de construção do referido ano 
(disponíveis na Missão) para aplicá-lo em um 
velho sonho, a lancha da Missão Bahia-Sergipe267. 
Trabalhando por seis anos na região do Velho Chico 
(trecho que vai de Xique-Xique a Carinhanha) pude 
ouvir várias histórias emocionantes realizadas pela 
Luminar. Contudo, um trabalho como este não ficaria 
sem oposição e sob a tutela do Cardeal da Silva, bispo 
da diocese da cidade da Barra agitou grande rejeição 
ao evangelho neste local e em toda a região próxima. 
Isso levou (às margens do rio Grande) à instalação 
do quartel general dos adventistas do sétimo dia e a 
luta foi ferrenha. A vitória foi certa e a lancha foi o 
instrumento principal para a mesma, uma vez que 
nada resiste ao trabalho. Posteriormente a igreja 
lançaria a Luminar II para atender o trecho que vai 
de Pirapora a Carinhanha. Novamente um trabalho 
espetacular. 

A lancha Luminar III foi um empreendimento 
pessoal do pastor George Merlin Kretschmar para 
que à Bahia de Todos os Santos também fosse levado 
atendimento à população carente. As duas outras em 
funcionamento conseguiam muito êxito e a intenção 
era que os bons resultados obtidos no interior do 
estado também chegassem à capital, uma vez que 
até aquela data o crescimento era muito tímido. O 
pr. Kretschmar enxergava a Bahia como campo 
missionário e seu trabalho levou o desenvolvimento do 
interior do estado, fortalecendo o oeste, sul, nordeste 
e o centro da Bahia. No recôncavo e na capital não 
se via tal desenvolvimento. Assim que, mais uma 
vez em viagem a seu país, recolta donativos e traz 
ele mesmo um barco no qual já havia trabalhado por 
muito tempo. Uma vez importado, a embarcação fica 
267 Ata nº 53 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 23 de outubro de 
1941, voto nº 376.
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por muito tempo no Porto de Salvador aguardando 
liberação e, quando esta ocorreu (em face da 
aprovação da documentação), ela foi removida para 
um armazém geral no Bairro do Uruguai. A esta 
altura a mesma já estava bem estragada e tornava-
se necessário um reparo que lhe possibilitasse entrar 
em ação. Essa reforma coube ao irmão Jaime franco 
na época membro da igreja de Itapagipe. Convocado 
por Merlin Kretschmar para tal reforma. Por muitos 
dias Jaime franco trabalhou nessa grande tarefa. 
Ponta para navegar a lancha foi posta nas águas da 
Bahia de todos os santos em caráter experimental. 
Ai apareceu um problema mecânico que só Jaime 
franco conseguia resolver. Isso adiou a entrada nos 
serviços para o qual se destinava a lancha na Baía 
de Todos os Santos. Num dia desses, o segurança da 
lancha, sem autorização e sem a presença do irmão 
Jaime, toma a iniciativa de dar uma volta pela Baía 
de Todos os Santos com a lancha. Esta naufragou e 
foi para o fundo do mar, fechando o sonho da lancha 
próxima da capital.

A partir daí surgiu a ideia de se usar dessa 
ferramenta também em outras regiões do país. São 
Paulo pretendia trabalhar com duas lanchas, uma no 
Vale do Ribeira e outra no Rio Parnaíba. Os estados do 
Piauí e da Bahia já apresentavam as condições ideais 
para isso268. Assim, gradativamente foram surgindo 
outras lanchas pelo Brasil: Lancha Samaritana (1955) 
atendia o Rio Ribeira; Luzeiro V (1961); Luzeiro do 
Sul (1963) atendendo a Baía de Paranaguá; Luzeiro 
d’Oeste (1972) no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 
Luzeiro Paulista (1981); Luminar V (1983).

268 CHRISTIANINI, Arnaldo. “A luz vem do oriente: a história de um 
grande campo”, in Revista Adventista. Ano 64, n. 9 (setembro de 
1969), p. 12.
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O Avião (1967)

A ideia de um avião para a Missão se deu por 
duas razões básicas: a Bahia possui um território 
muito extenso e de difícil atendimento; o trabalho 
das duas lanchas no Rio São Francisco necessitava 
desse equipamento. Talvez este fosse um desejo 
de se impulsionar ainda mais o trabalho já eficaz 
da assistência social, desenvolvido na Bahia pela 
da igreja: as lanchas e as Sociedades de Dorcas 
eram exemplos claros disso. Além do mais, havia a 
experiência marcante da igreja no Amazonas, com o 
primeiro avião anfíbio utilizado pela igreja em suas 
atividades, batizado de Leo Halliwell.

A Bahia não poderia ficar para trás e a 
mobilização foi rápida e segura. Através de recolta 
de donativos na América, o pr. George Kretschmar 
(então presidente da Missão) levantou o fundo 
suficiente para a aquisição de um avião do modelo 
CESSNA 180. Nesse momento da história, já atuava 
na Bahia um missionário americano (e também 
era piloto) chamado Ben George269: “votado que Ben 
George vá até os Estados Unidos buscar o avião”.

Ben George e mais um ou dois ajudantes 
promoviam consultas e distribuição de medicamentos/
alimentos e a Bahia foi incluída em um projeto 
assistencial chamado de Aliança Para o Progresso, 
iniciativa do governo americano para ajudar países 
pobres.

Para o funcionamento da assistência aérea, 
campos de pouso foram construídos em diversos 
lugares do interior do estado, sendo possível citar 
os da Colônia de Seu Paulo Carvalho (no oeste da 
269 Fazendo recolta de donativos na América, pr. George Merlin 
Kretschmar levantou fundo suficiente para adquirir um avião para a 
Missão conforme Ata nº 04 de 28 de abril de 1968, voto nº 68/043.
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Bahia e próximo ao conjunto Serra do Ramalho), o de 
Junco (em Jacobina), outro no povoado de Umbuzeiro 
(município de Mundo Novo) dentre outros270.

 Aproveitando toda a força da igreja no novo 
‘Eldorado da Bahia’ (a cidade de Itaquara) a Missão 
autoriza o R.A. George (piloto do ‘Teco-teco’) a se 
mudar para Itaquara e construir ali um abrigo 
para o avião. Toda vez que o avião pousava o pastor 
presidente ou um diretor de departamento atendia a 
igreja, enquanto o enfermeiro e piloto R. A. George 
(também chamado de Ben George) consultava e 
medicava as pessoas gratuitamente.

Dois pontos interessantes merecem atenção: 
o primeiro deles trata-se da ação social desse 
programa fazendo frente a um programa semelhante 
desenvolvido pela igreja católica, através do padre 
austríaco Alfredo Haasler271. Seu programa social 
também distribuía alimentos, roupas, remédios 
e mantinha uma rede de escolas paroquiais. 
Contudo, o programa desenvolvido pela igreja 
adventista avançava muito mais devido à facilidade 
produzida pelo avião missionário e pelo atendimento 
especializado que prestava.

O segundo foi a marca de uma igreja que se 
interessava pelas pessoas e procurava atender-lhes as 
necessidades, o que atraía multidões. Na inauguração 
do campo de pouso do povoado de Umbuzeiro, cerca 
270 Ata nº 50 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 25 de abril de 1970, 
voto nº 70/54.
271 Padre Alfredo Haasler S.O.C. - Santíssima Óstia Consagrada (era 
essa sua identificação junto à missão). Aaustríaco, por ocasião da 2ª 
Guerra Mundial (por conflitos ideológicos e políticos) sentiu-se frustrado 
com suas esperanças e decidiu dedicar-se ao sacerdócio. Escolheu o 
Brasil e o povo brasileiro para evangelizar e amar, cuidando dos pobres 
à semelhança de Jesus. Foi enviado para a Paróquia de Jacobina e 
ali viveu até sua morte. Em escala menor, sua obra se assemelhava 
a da irmã Dulce, o Anjo Bom da Bahia. O Jornal Estado de São Paulo 
publicou matéria de capa sobre sua obra em favor dos pobres no sertão 
baiano. Padre Alfredo criou ademais uma rede de escolas paroquiais 
(tive a oportunidade de fazer a 5ª série numa delas).
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de 3.000 pessoas se encontravam junto ao campo, 
esperando o avião. A expectativa era grande. Ali 
estava um número grande de crentes do distrito de 
Juazeiro, que haviam se deslocado até 300 km para 
ver a ‘novidade’ e serem atendidas. Havia chovido 
muito e a terra estava molhada. O piloto sobrevoou 
várias vezes a pista de pouso em voo rasante. Com 
toda empolgação o pastor distrital Severino Pimentel 
(querendo interpretar a ação do piloto) tirou a camisa 
branca e começou sacudir de cima para baixo. O que 
para ele era sinal de que o terreno estava bom e que 
o avião poderia aterrissar, foi interpretado pelo piloto 
George como alerta de perigo. Assim, o piloto deu 
mais um voo rasante e foi embora, deixando cerca de 
3.000 pessoas sem ver o avião e sem serem atendidas.

Pouco tempo depois uma nova decisão autoriza 
que o avião se mude para Eunápolis, ao projeto do 
internato, e logo depois para a cidade de Alagoinhas272. 
Embora a utilidade do avião fosse notória, começaram 
a aparecer dificuldades e, finalmente em 1975, a 
Missão decidiu vendê-lo com o intuito de comprar 
um mais novo, o que não aconteceu. Assim, o piloto 
(missionário) retornou para seu país e a aeronave foi 
vendida por Cr$ 240.000,00273.

272 Ata nº 137 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 10 de abril de 1974, 
voto nº 74/078.
273 Ata nº 158 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 20 de outubro de 
1975, voto nº 75/158.
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Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorridos na Sétima Década do Século XX 

(1960 – 1969)

1960

Construção das igrejas de Alagoinhas e Ipiaú. 
Primeiro congresso MV na cidade de Ipiaú. 
Compra do primeiro telefone para o escritório 
da Missão Bahia-Sergipe.  Primeiro concílio 
de família. Faz-se uma reunião parecida com o 
concílio de família em Camaçari no período de 
carnaval.

1961

Metas para batismos em 1961: 380 pessoas; 
Recolta: 655.000,00. Mensalidades escolares 
assim distribuídas: 1º ano150,00. 2º ano 200,00, 3º 
ano 250,00, 4º ano 300,00, e 5º ano 350.00. George 
Merlin Kretschmar vota realizar 11 congressos 
MV na Bahia, um por distrito.

1962

Charlles Scofield, diretor de lanchas na UEB, 
recomenda a nomeação de Constantino Silva 
para trabalhar na Luminar II no posto médico.

A MBS inicia 62 com 6 obreiros ordenados, 4 
licenciados; 6 ministros licenciados, 3 colportores 
credenciados, 1 colportor licenciado (Pedro Sousa) 
e 20 colportores aspirantes, dentre eles Gilberto 
Oliveira, José Pereira Reis, Arlindo Pereira dos 
Santos e Natanael Rodrigues.

1963

Início do projeto (classe bíblica) que mais tarde 
se chamaria Batismo da Primavera. Em noite de 
vigília 17 pessoas são curadas na Ilha do Cajueiro 
após grande luta com a perseguição ao evangelho. 
Cipriano de Morais foi quem dirigiu a vigília.

1964 Recebimento de terras no município de Itaquara 
para projetos que fariam o evangelho avançar.

1965
Realização da 6ª Assembleia Trienal da Missão 
Bahia-Sergipe dos dias 25 a 30 de janeiro de 1965 
em Itabuna, Bahia.

1966 Naufrágio da Lancha que seria a Luminar III na 
Bahia de Todos os Santos (sem vítimas).
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1967 Realiza-se nos dias 30 e 31 de janeiro de 1967, 7ª 
Assembleia Bienal da Missão Bahia-Sergipe.  

1968

Revista Adventista de maio de 1968 (na página 
12) comenta a importância da igreja Central de 
Salvador e da Missão Bahia-Sergipe estarem 
localizadas bem próximas ao majestoso fórum 
Ruy Barbosa.

1969 Retorno da família de missionário George Merlin 
Kretschmar por motivo de educação dos filhos.

Destaques da Década

024 – Antônio Alves

Nasceu em Senhor do Bonfim, BA, lugar também 
conhecido por Vila Nova da Rainha. Perdeu sua mãe 
na infância e foi criado sob os cuidados das tias e 
avós até que mais tarde localizou seu pai (Silvério) 
na Fazenda Algodão, próximo de Ipiaú. Enquanto 
estava com ali recebeu a visita de seu irmão mais 
velho (Firmino Alves) que também procurava o pai. 
Esse irmão (que era adventista do sétimo dia) havia 
conhecido a mensagem em Salvador e transmite a 
mesma a Antônio que a recebe e se batizada no início 
da década de 50 em Ipiaú. Casou-se com Raquel Dias 
de Souza de Gongongi, com quem teve os seguintes 
filhos: Ruth, Rubens, Aroldo, Neemias, Jacy, Antônio 
Alves Filho, Zélia. Wilde, Vera Lúcia, Marlene, 
Kedma, Vasti, Evandro e Walter. Desde que ingressou 
na igreja manifestou vocação para a obra missionária 
e, tendo como dupla missionária Claudionor Moreira, 
dedicou-se a evangelizar fazendas e vilas, adquirindo 
ainda um projetor a gasolina que abriu portas para 
a salvação de muitos. Quando Itaquara iniciou 
o projeto Antônio foi persuadido por Claudionor 
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Moreira a participar do mesmo, mudando-se para lá 
e realizando ótimo trabalho. Também foi fundador 
da igreja Central de Jaquanqura. Faleceu em 9 
de outubro de 1995 e foi sepultado no cemitério de 
Itaquara. 

025 – Antônio Martins

Natural de Serrolândia nasceu na fazenda Assa 
Peixe, próximo ao povoado de Maracujá em 1911. Aos 
19 anos um professor primário na Vila de Maracujá 
lhe mostrou uma Bíblia, falando o suficiente para 
ele se encantar. Passou a admirar seus ensinos e 
os dividiu com o senhor Nenê, velho patriarca, que 
também abraçou o conhecimento. Em 1931, quando 
João Alvino apareceu na região falando sobre o 
adventismo logo encontrou em Antônio Martins 
(popular Antônio de Nenê) o primeiro adepto. Tempos 
depois, casou-se com Antônia Gomes da Fazenda 
Inchu, a poucos quilômetros dali, com quem teve três 
filhos. Mais alguns anos se passariam até que fosse 
batizado e ingressasse na colportagem, trabalhando 
valentemente até não poder mais. Faleceu em 2005, 
aos 95 anos.

026 – Demétrio Inácio dos Santos

Demétrio de Jequié. Nascido em 21 de junho 
de 1927 em Jequié, levava sua vida normal cursando 
até o ensino médio, destaque para sua facilidade 
notória em aprender a língua inglesa. No ano de 1951 
casou-se com Adalgisa Cidreira. Um dia, passando 
pela cidade de Jequié (próximo a um local de depósito 
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de lixo), observou um papel que lhe chamou a atenção. 
Olhando ao redor e não vendo ninguém, agachou-se e 
pegou uma velha Revista Adventista. Após folheá-
la encontrou um artigo falando sobre a virgem Maria 
e a guarda do sábado, citando Lucas 23:54 a 56. Leu 
todo o artigo e passou a se interessar pelo assunto. O 
nome Revista Adventista o levou a ligar esta com o 
nome de uma igreja que já conhecia, não demorando 
muito a ser batizado. 

Modesto Marques (então presidente da igreja) o 
batizou em Itabuna no ano de 52. Sua experiência com 
a língua inglesa favoreceu sua atuação na igreja, pois, 
no início do trabalho em Itaquara, quando em contato 
com os missionários Dr. Dick Shaw e R.A George 
(e até mesmo com o próprio Merlin Kretschmar) 
Demétrio era o tradutor. Tornou-se obreiro bíblico 
para o distrito de Jequié, auxiliando os pastores 
distritais e apoiando na fundação das igrejas nas 
seguintes cidades: Boa Nova, Guandu, Ipiaú, Ubatã e 
outras. Sua principal atividade missionária (além de 
dar estudos bíblicos) era rodar nos alto-falantes das 
cidades o programa A Voz da Profecia. Foi também 
o co-fundador da igreja de Daramão (município de 
Wenceslau Guimarães), juntamente com Gustavo de 
Itaim. 

Em dias posteriores a todo progresso de Itaquara 
(quando uma crise espiritual ali se instalou), a 
Secretaria de Educação o transferiu para dar aulas 
de inglês e História na referida cidade. Demétrio 
desenvolveu um verdadeiro estudo bíblico. Suas 
aulas de História usavam o período da reforma 
e da idade média como pontes que se ligavam às 
profecias. Sempre com ampla influência aos jovens 
da comunidade, Demétrio inspirou dois deles a 
seguirem estudando e preparando-se para servir: 
Marcos Delgado e Luís Carlos Vieira.
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027 – João do Padre

João Auto Pereira nasceu no município de Capela 
de Alto Alegre, quando ainda este era município de 
Riachão do Jacuípe em 1904. Na juventude encontrou 
Balbina Barbosa, com que se casou em meados de 1930, 
tendo os seguintes filhos: Agenário, Angelina, Laura, 
Enoque, Elias, Israel, Geadas, Esdras, e Adinalva.  
Quando morava na Fazenda Papagainho (município 
de Várzea do Poço, BA) conheceu a Bíblia e passou a 
estudar só. Um dia encontrou a igreja presbiteriana 
e a aceitou, mas pouco tempo depois, quando sua 
filha Angelina se enamorou de um rapaz da região, o 
assunto ‘religião’ entrou em pauta quando o mesmo 
foi pedir autorização para namorar esta ao pai da 
moça. Foi quando João Auto ouviu pela primeira vez 
acerca da guarda do sábado, e desafiou aquele que 
viria ser seu genro (casando-se não com Angelina, 
mas com Laura, uma das filhas mais jovens) que, 
caso provasse na Bíblia a guarda do sábado, passaria 
a guardá-lo. Na mesma noite foi convencido e nunca 
mais deixou de guardar o sétimo dia. Batizou-se na 
década de 50 na fazenda Pasto Novo e a partir daí 
ingressou em uma equipe evangelista rural. Pregar 
nas fazendas foi sua missão até a morte em 5 de maio 
de 1990.

028 – José Bento Lino (Bento de Pilões)

Nasceu em Saúde, BA, no dia 8 de agosto de 
1927. Em 1932 conseguiu fugir da tragédia para 
buscar dias melhores e salvar o resto da família. 
Foi doutrinado na infância nas religiões afro da 
umbanda e do candomblé (sofreu muito com isso), 
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mas Deus o chamou para a salvação. Converteu-se 
de forma milagrosa com estudos bíblicos ministrados 
por Julieta Monteiro de Oliveira (mãe do pr. José 
Monteiro de Oliveira) em 1956. Casou-se com idade 
avançada com sua ex-cunhada em 26 de Janeiro 
de 1964 na igreja de Santo André, São Paulo, em 
cerimonia realizada pelo pastor Ademar. Bento 
instruiu, ensinou, pregou e motivou a igreja na 
região, levando muitos de seus familiares a aceitarem 
o evangelho da salvação. Fundou o acampamento de 
Pilões (local de sua propriedade) dando o imóvel para 
servir à causa de Deus. Faleceu em sua residência e 
está sepultado na área do acampamento de Pilões.

029 – Lucindo Barreto 

Nasceu no dia 3 de maio de 1923 em Nazaré, 
BA. Valério e Paula queriam que o sétimo filho se 
chamasse Luciano, mas quando foram batizá-lo, o 
padre disse Luciano era um nome feio, mudando-o 
para Lucindo. Aos 23 anos, em 1 de março de 1946, 
casou-se Joventina Pereira Barbosa. Um dia, João 
Mendes Amorim, assistente de colportagem, o 
convidou a fazer a obra mais evangelística da época. 
Lucindo ingressou em 1957, trabalhando ainda como 
obreiro bíblico na conferência de Ismael Ferreira 
Santos e do presidente da Missão Bahia-Sergipe (pr. 
Ary Raffo). Destacou-se na obra de publicações e foi 
líder do novo grupo de Ipiaú, ajudando a confirmar 
Jequié, Vitória da Conquista, além de fundar a igreja 
de Brumado. Mas foi em Alagoinhas (nos anos 70 e 
80) que, já jubilado, descansou no Senhor. 
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030 – Mário Cardoso Dourado (1960)

Nasceu no povoado de Lajeado, atualmente 
município de Canarana, BA, no dia 16 de outubro 
de 1916. Teve oportunidade de frequentar a escola, 
o que lhe possibilitou aprender a ler. Conheceu 
Diolina Fernandes e no dia 23 de março de 1943 a 
ela se uniu em matrimônio, nascendo-lhes seis filhos: 
Edinéa, Ednalva, Abimael 1º, Abimael 2º, Diomário 
e Mariolina. Destes, dois faleceram ainda pequenos: 
Abimael 1º e Diomário.

Em 1968, no Clube “A Voz da Liberdade”, a 
família foi levada a assistir a uma série de conferências 
bíblicas dirigidas pelo Pr. José Carlos Ramos, então 
evangelista da Missão Bahia-Sergipe e ali Mário, 
Diolina e Edinéa se batizaram274.

Mário fez parte do núcleo inicial da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia em Irecê, sendo, 
posteriormente, indicado como ancião por anos 
seguidos. Sempre esteve envolvido com as coisas da 
Igreja e esta era a sua prioridade em toda e qualquer 
circunstância. Uma das atividades que Mário muito 
apreciava era oferecer e dirigir estudos bíblicos para 
aqueles que se mostravam interessados. Por sua 
influência direta mais de 100 pessoas foram batizadas 
na Igreja Adventista, inclusive dois jovens que anos 
mais tarde se tornariam pastores desta Igreja: Lécio 
Carlos de Oliveira e Natan Fernandes Silva.

031 – Olímpio Varjão 

Nasceu em 15 de setembro de 1926 na cidade 
de Jeremoabo, nordeste do estado. Aos dezenove 
274 RAMOS, José Carlos. “O Evangelismo na Bahia III: Crê Mesmo 
que Deus lhe Dará a Vitória?”in Revista Adventista. Ano 63, nº 9 
(setembro de 1969), p. 22.
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anos de idade, no dia 19 de dezembro de 1945 
casou-se com Nicéa Matos Bittencourt Santana e 
converteu-se em Paripiranga (divisa com o estado de 
Sergipe), onde ele iniciou a congregação antes de ser 
batizado. Minha mãe e avó estudavam a Bíblia com 
presbiterianos, enquanto ele só escutava a discussão 
acerca do dia de guarda, o sábado ou o domingo. Um 
dia decidiu estudar por si mesmo e descobriu que o 
sábado era o dia bíblico de repouso e que o domingo 
pertencia aos católicos, segundo ele. Afirmou que 
guardaria o sábado, conforme encontrara na Bíblia. 
Estudando um pouco mais, chegou a Levíticos 11 e a 
partir daí abandonou a carne de porco e outras coisas 
perniciosas. Então os presbiterianos começaram a 
estudar junto com ele (estes aceitaram a mensagem): 
era o nascimento de uma congregação adventista.

Ai também aconteceu o batismo do casal no 
dia 14 de março de 1946 e foi oficiado pelo pastor 
Guilherme Ebinger presidente da Missão Baiana. 
Varjão ingressou na polícia militar e depois se 
mudou para Salvador. Foi um dos responsáveis pela 
fundação da igreja de Lauro de Freitas. Da união 
com Nicéa Bittencourt nasceram sete filhos: Ulda 
Miriã, Ulda Sinai, Udivalda Lídia, Ubirajara, Uilde 
Sueli e Uelinton Paulo. Por longos anos serviu como 
administrador e líder de igreja, pregador e condutor 
de pessoas para o reino de Deus. Sua esposa faleceu 
no dia 20 de julho de 2001. Hoje aos 89 anos segue 
firme na esperança da volta de Jesus.

032 – Osvaldo Ferraz (Quaraçu – Cândido 
Sales) 

Conforme mencionado, todas as tentativas de 
encontrar maiores informações sobre Osvaldo Ferraz 
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falharam. Para acompanhar trechos da história do 
mesmo, ver a história de Cândido Sales e o trabalho 
pioneiro deste homem.

033 – Rafael Magalhães (1960) 

Nasceu em Poções, BA, em 17 de abril de 1915 
e ainda na juventude mudou-se para Itabuna onde 
duas coisas boas lhe aconteceram. A primeira delas foi 
conhecer o evangelho em um congresso na cidade em 
que se batizaram alguns jovens (entre eles Gustavo 
Pires e ele mesmo). A segunda delas foi encontrar 
Gildate Mota Menezes (filha dos primeiros adventistas 
de Sergipe). Deste casamento nasceram Ruth, Lieta 
Noêmia e Mirinha (esposa de Edie Thomas). Desde 
que assumiu seguir a Cristo viveu com dignidade 
a vida profissional e cristã, criando e educando os 
filhos nos caminhos do Senhor. Sua família foi uma 
influência positiva na cidade de Itabuna. Faleceu em 
11 de setembro de 2014 e sua esposa irmã Gidalte 
Magalhães faleceu em 11 de julho de 2014. 
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cApítulo vi
novos  métodos

A tarefa de criar caminhos mais curtos para 
o êxito, encontrando melhores e maiores 
resultados não é fácil, mas é função 

do líder. Para que se tenha essa visão é necessário 
ser possuidor de muita garra, determinação, boas 
ideias. Ainda se tinha a colportagem, a educação e a 
assistência social como as principais ferramentas. Em 
1943 agregou-se a pregação pelo rádio com a criação do 
programa A Voz da Profecia. Como a missão é salvar 
o máximo de pessoas (uma vez que nem todos creem), 
devido às dificuldades para se chegar aos milhões de 
baianos era necessária a criação de novos métodos. 
Encontrá-los seria o grande achado, semelhante à 
antiga história de um jornalista americano que sobre 
sua mesa de escritório mantinha a figura de alguém 
debruçado em oração com a súplica: Ó Deus, dá-me 
uma grande ideia”.275 

Essa tarefa é (como dito há pouco) sempre 
responsabilidade do líder. Líderes humanos 
geralmente tendem a fazer o que todos os outros vêm 
fazendo. Um grande número deles se contenta com 
os resultados que obtiveram e engrandecem esses 
resultados quando se contabiliza o número de pessoas 
275 NEVES, Ronaldi Batista. “Evangelismo: as unidades 
evangelizadoras são necessárias”, in Revista Adventista. Ano 86, n. 
4 (abril de 1991), p. 40.
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batizadas. Mas o número da população aumenta, 
e com ele os desafios que surgem, sem contar com 
um grave problema ainda sem solução: a evasão ou 
afastamento. 

No final da década de 1960, Salvador tinha 
apenas três igrejas organizadas: Itapagipe (1926), 
Central (1940) e Capelinha (1969). No interior os 
lugares mais desenvolvidos eram: Itabuna, Ipiaú, 
Jequié e Juazeiro. O oeste já havia sido esquecido com 
o fechamento da Missão do São Francisco em 1955 e 
congregações ficaram até doze anos sem a presença 
de um pastor276. No início da década de 1970 na UEB 
nomeou o pr. Marcos Eduardo Gutierrez para cuidar 
da ação missionária no território da referida União. 
Este, com uma visão mais aberta e tendo ouvido o 
que alguns pastores estavam praticando em lugares 
diversos no Brasil, implantou dois novos métodos que 
viriam mobilizar as igrejas e dar o crescimento que 
elas esperavam.

Li todas as atas da UEB (que incluíam decisões 
interessantes ao evangelho na Missão Bahia) desde 
seu início até 1937 e é possível afirmar que desde 
suas tentativas de implantar (a primeira com John 
Lipke e a segunda com Manoel Kuempel) até a 
implantação efetiva da Missão Baiana em 1922, as 
ações que sempre mobilizavam o crescimento eram 
a colportagem, a educação e a recolta de donativos. 
Havia em cada igreja uma escola primária que ia 
quebrando preconceitos e abrindo portas para a 
pregação. Escolas muito diferentes das escolas de 
hoje. Era extenuante ler aquelas atas e encontrar 
em todas elas a mesma ordem de pautas e registros: 
276 Congregação ou grupo de adventista no povoado de Porto Novo do 
Corrente e o de Olhos d’Água do Serafim, na Chapada da Diamantina. 
Também os grupos de Arapiranga e Pico do Itabira passaram mais de 
uma década sem receber uma única visita de um ministro do evangelho 
para pastoreá-los.
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colportagem, educação e recolta de donativos. 
Raramente uma campanha evangelística. Estes 
foram os métodos predominaram desde a fundação 
da Missão até o fim da década de 60.

Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorridos na Oitava Década do Século XX 

(1970-1979)

1970
Mordomia Cristã realiza a primeira campanha da 
União Este Brasileira com Paulo Stabinov na Missão 
Bahia-Sergipe.

1971 Gustavo Pires: primeiro departamental de mordomia 
da Missão Bahia-Sergipe.

1972

Organização de vários grupos em igrejas. Quaraçu 
(Joana M. Ferreira, Juarez M. Ferreira e Jesuíno 
N. Costa); Lagoa Verde (José Ferreira Xavier, 
Agenor Paiva Xavier e Wilson P. dos Santos); Barra 
da Lagoa (Timóteo, Israel e Isaac P. dos Santos); 
Itambé (Wilson Alves, Joaquim Alves e Jonas R. 
Sousa); Cordeiros (Isaías Caires Pessoa, Marcílio L. 
Novais e Rita S. Novais).

1973 Aquisição do acampamento Encontro das Águas em 
Alagoinhas (BA) a 120 km de Salvador.

1974

Mudanças de obreiros: Manuel Porto vai para 
Itapagipe; Flávio Gonzáles para Capelinha; Lino 
Leitão para Feira de Santana; Abgmar Dourado a 
Ilhéus; Samuel Kettle para Vitória da Conquista; 
Aliomar Araújo vai para Ibicaraí; Pedro Marinho 
para a Missão; Antônio Pereira jubilado, mas 
cuidando de Alagoinhas.

1975
Firmada a meta de batismo para 1975 em 1600 
pessoas, sendo deste um total de 450 juvenis e 
jovens. Meta para a primavera.

1976
Carlos Alves da Silva é nomeado diretor do ICA e 
auxiliar de colportagem. Dalmir Reis é chamado  
para auxiliar os colportores.

1977

Voto 77-236 – reunião de estudo sobre o internato na 
Bahia. Convidados: Horne Silva e Arthur Darson. 
Antônio Moisés de Almeida em Salvador: CAS 
(Colégio Adventista de Salvador), primeira iniciativa 
de implantá-lo.
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1978
Semana de oração com Assad Bechara na (igreja 
central).
Pedro Marinho, obreiro bíblico que havia assumido o 
distrito, recebe autorização para batizar.

1979

Compra da Fazenda Capoeiruçu em Cachoeira, BA, 
para a implantação do IAENE. Local do internato.
Enchente do Rio São Francisco em Xique-Xique: 
Lancha do Hospital Silvestre envia equipe: Dr. 
Marcos Pimentel, Araújo, Edimilson e Calebe 
(enfermeiro).
Congresso de jovens Coqueirais da Fé promovido 
pelo departamento de Jovens da Missão Bahia-
Sergipe, com passeio de barco pela Baía de Todos os 
Santos.

Destaques da Década 

034 – Aldemira Leal Silva Tavares (Déa 
Tavares)

  
Nasceu em Vitória da Conquista em 10 de 

junho de 1917. Casou-se com Altino Correia Tavares. 
Converteu-se na conferência do Pr. Nilton Gomes 
em sua cidade mesmo. Seu esposo nunca aceitou 
a mensagem, mas permitiu que ela semeasse 
em corações infantis a semente do evangelho. 
Por influência da Bíblia seus filhos receberam os 
seguintes nomes: Leni, Aguinaldo, Jair, Jaciara, 
Paulo, Vânia, Íris, Salomão, Gessé. Desde o início do 
trabalho de evangelização de Vitória da Conquista 
nos anos 50, Déa Tavares estava entre os primeiros 
conversos, sempre dando testemunho de sua fé. Por 
mais de cinquenta anos frequentou a Igreja Central 
de Vitória da Conquista. Faleceu em 25 de dezembro 
de 2013.
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035 – Antônio Amorim 

Natural de Varzedo, BA, nasceu em 12 de 
junho de 1935.  Aos 23 anos casou-se com Tereza 
Reis no ano de 1958 em Ilhéus. Amorim e Tereza 
tiveram treze filhos: Luiz Cláudio, Antônio Carlos, 
Eduardo José, Wellington, Paulo Cézar, Tereza 
Cristina, Luciano, Jair, Kátia, Aline Débora, Rosana 
e os gêmeos Fabiana e Fábio. Enquanto em Ilhéus 
Amorim nunca se preocupou com religião. Já Tereza 
sua esposa, devota do Senhor Bom Jesus da Lapa, de 
Santo Antônio e de Santa Catarina, mantinha sua 
fé até o dia que uma Testemunha de Jeová lhe doou 
uma Bíblia. Lendo a mesma, Tereza descobriu que os 
ídolos ocupam o lugar de Deus, então os jogou fora. 
Amorim nada queria saber de crente e quando Tereza 
lhe falou sobre religião bradou: “eu quando for crente 
serei batista”. Pouco depois ficou desempregado 
em Ilhéus e decidiu ir para Salvador. Lá chegando 
arrumou um trabalho e escreveu para a esposa do 
novo emprego. Tereza não perdeu a chance e escreveu 
para o esposo falando das bênçãos que recebeu com o 
estudo da Bíblia que havia ganhado.

Deus estava trabalhando pela conversão de 
Amorim. Gustavo Pires o batizou em Itapagipe em 
27 de novembro de 1965, mas quando chegou a hora 
de frequentar a igreja (morando em Plataforma e 
frequentando a igreja na Cidade Baixa) percebeu 
que não daria certo, uma vez que era trabalhoso e 
caro. Chamou outros membros de Itapagipe (entre 
eles Menandro e Edna) e reabriram os trabalhos 
evangelísticos no bairro Plataforma, que estavam 
parados há mais de 40 anos. Dali expandiu a igreja 
para os bairros de Lobato, Alto do Sertão, Alto do 
Cabrito, Dias D’Ávila, São João do Cabrito, Conjunto 
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Senhor do Bonfim e outros. Pessoa alegre, sempre 
com um sorriso no rosto, muito responsável com as 
coisas da igreja, animado, motivado, de boa oratória, 
pregava, aconselhava os jovens e adultos. Com 
Amorim pude aprender evangelismo e foi ele quem 
esteve em minha casa para pedir a autorização para 
o meu batismo. A obra de Deus na vida de Amorim 
foi completada. Morreu firme na fé em Cristo. 
Está sepultado aguardando a volta de Jesus. Aqui 
destacamos a importância e utilidade deste grande 
líder da igreja atuando no subúrbio ferroviário nestes 
110 anos de adventismo.

036 – Antônio Pastor de Oliveira 

Nasceu em Araci, BA, em 18 de fevereiro de 1921. 
Sua infância e juventude foram ao lado da família nas 
atividades agrícolas até que decidiu mudar-se para 
Alagoinhas. Casou-se com Maria da Anatividade 
com quem teve cinco filhos. Mesmo sendo de família 
adventista só tomou a decisão pelo batismo quando 
Antônio Pereira, pastor em Alagoinhas, o encaminhou 
à decisão em 1963. Quem visitava a Igreja Central de 
Alagoinhas, sempre se beneficiava da hospitalidade 
da casa de Antônio Pastor e sua esposa Nativinha 
(nome popular). Faleceu em 28 de junho de 1989 e 
está sepultado em Alagoinhas.

037 – Antônio Pereira Reis 

Nasceu próximo ao povoado de Maracujá, 
município de Serrolândia. Ali viveu sua infância e 
juventude e também foi onde conheceu Isabel Novais 
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(popular tia Bé, como é tratada com carinho por todos) 
e se se casaram em janeiro de 1951. Por influência 
de sua esposa conheceu e aceitou a mensagem 
adventista, sendo batizado em 1960. Após o batismo 
iniciou suas atividades na igreja da região pregando 
e ensinando. Foi um dos fundadores da igreja do 
Junco de Jacobina. O casal teve quatro filhos: Elíude, 
Elenilson, Eliaude e Elinaldo. Zeloso da Palavra 
e na igreja direcionou seus esforços para uma boa 
educação dos filhos. Mudou-se para Feira de Santana 
no fim dos anos 60. Ali ajudava na igreja enquanto 
negociava cereais. Em uma viajem para Junco de 
Jacobina seu caminhão tombou e (infelizmente) com 
ele esse pioneiro. Está sepultado no cemitério de 
Junco de Jacobina.

038 – Crispim Marques dos Santos 

Nasceu em 8 de dezembro de 1933 em Arapuá, 
município de Ribeira do Amparo, BA, local onde viveu 
sua juventude. Converteu-se de forma dramática 
(segundo relato de Plácido Pita). Casou-se em 31 de 
dezembro de 1955 com Maria Rodrigues dos Santos 
Marques, com quem teve os filhos: José Marques, 
Antônio João Paulo, Elias, Mirian, Davi, Márcia 
e Raquel.  Faleceu em 4 de agosto de 2001 e foi 
sepultado no cemitério de Arapuá. Merece destaque 
pela maneira maravilhosa que Deus o usou para 
revelar Sua obra de salvação a seus conterrâneos.

039 – Daniel Pereira Filho 

Daniel nasceu em 10 de março de 1917 em 
Anchieta, ES. A família se mudou para Itabuna e seu 
pai se tornaria um dos primeiros adventistas ali.  Ele 
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foi batizado pelo Pr. Teófilo Berger no ano de 1927, 
ingressando pouco tempo depois na colportagem. 
Casou-se em 1950 com Dagmar Almeida Públio e 
teve os seguintes filhos: Berenice, Ebenézer, Gildásio, 
Humberto, Olga, Samuel, Gláucia, Haroldo e Sandra. 
Enquanto funcionário do Denocs foi o fundador da 
igreja nas cidades de Guanambi e Tremedal. Daniel 
Pereira Filho faleceu em 18 de maio de 2012 e está 
sepultado no Cemitério Jardim da Saudade em 
Vitória da Conquista.

040 – Domingos José do Nascimento 

Nasceu em 1º de dezembro de 1924, natural 
de Simão Dias, casou-se com Josefa Silva em 14 de 
março de 1946, com quem teve os seguintes filhos: 
José Silva, Zenaide, Nivaldo, Antônio, Neuza Maria, 
José Augusto, Daniel, Rute Maria, Enoque José, 
Noêmia Maria, e Heron Saucedo. Por volta de 1951 
foi de Sergipe para Salvador, deixando a família à 
procura de trabalho. Em Salvador (entre 1951 e 1955) 
conheceu a Igreja Adventista de Itapagipe através 
de um conterrâneo chamado Alto Borges, de quem 
tomou estudos bíblicos, decidindo-se pelo batismo em 
1956. Ajudou ainda na consolidação de São Cristóvão, 
Itapoá, e foi um dos fundadores de da Igreja em Lauro 
de Freitas. Faleceu em 13 de maio de 1996.

041 – Enos Ramos 

(Neto de João Roberto Ramos, pioneiro no sul da 
Bahia). Nasceu em 28 de outubro de 1927 e criou-se 
sob a orientação do evangelho na igreja adventista 

NESIAS.indd   203 20/10/2015   12:20:09



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

204

de Boqueirão, depois no eixo Ibicaraí/Floresta Azul. 
Batizou-se em 1º de novembro de 1941 em cerimônia 
realizada pelo pr. Jorge Hoyley. Casou-se em 30 
de junho de 1953 com Lídia Maria Ramos e teve os 
filhos: Wilma Montargil, Iveth Maria, Nilzeth Maria. 
Conduziu o trabalho nas igrejas da região por 60 anos. 
Descansou no Senhor em 16 de novembro de 2013 e 
está sepultado em Floresta Azul, BA, no Cemitério de 
Quintas dos Lázaros.

042 – Francisco Severo de Oliveira 

Nasceu em Jacobina em 5 de setembro de 1919, 
mas saiu de lá a fim de buscar melhoria de vida. Na 
juventude casou-se com Maria Rosa de Oliveira. A 
conversão ocorreu enquanto moravam na cidade de 
Araci nos primeiros anos da década de 50. Paulina 
(a primeira filha) relembra detalhes da escola 
sabatina em cultos que marcaram sua mente juvenil. 
Do casamento de Francisco e Maria Rosa além de 
Paulina o casal teve Noé, Neilson e Márcia Flávia. 
Exímio marceneiro, quando se tornou adventista 
sentiu desejo de se reaproximar da família. Seu 
pai (Ricardo) morava na Vila de Caiçara (próximo 
a Capim Grosso) e ali, juntamente com seu pai, Dé 
da borracharia e seu irmão foram os pioneiros da 
mensagem.

043 – Ivo Melgaço (1970) 

Nasceu em Ilhéus em 12 de agosto de 1927. 
Neto de Hermínio de Jesus (tesoureiro da primeira 
congregação organizada em território baiano), Ivo 
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representava a terceira geração de adventistas de 
sua família. Foi batizado entre 50 e 52 por Ataliba de 
Abreu Neto. Casou-se e teve Neiva Samara Melgaço. 
Por ter ficado viúvo se casou com Lúcia Lins e teve 
dois filhos: Windeamim Lins e Alen Lins Melgaço. 
Ivo Melgaço foi destaque na liderança da igreja por 
muitos anos. Sempre cordial e amigo, sempre disposto 
a servir. Muito importante na vida de Ivo foi o que 
o Senhor realizou em sua vida há pouco tempo. Em 
2004 esteve doente e foi a óbito no Hospital Calixto 
Midjelen. A família foi avisada, mas enquanto esta 
realizava os preparativos para o funeral, Isabel 
Dórea (ainda no hospital) passou e viu o corpo sem 
vida de seu irmão de igreja, ao que exclamou: “Meu 
Deus! Esse homem não pode morrer!” Ali mesmo orou 
e Deus a ouviu. Pouco tempo após a oração irmão 
havia ressuscitado. Este testemunho foi contado por 
ele mesmo em muitos lugares. Deus, que é a própria 
Vida, quis realizar tal milagre trazendo Ivo Melgaço 
de volta. Hoje aos 88 anos está firme na esperança 
que um dia o alcançou. 

044 – João Pereira da Silva 

Nasceu em 29 de junho de 1933 no povoado de 
Mandacaru, hoje cidade de Cordeiros, BA. Ainda jovem 
viajou para o sudeste e sul do Brasil. Em Maringá, 
PR, encontrou-se com Jesuína Nascimento da Silva 
e se casaram em 27 de outubro de 1956 e tiveram 
ali os filhos: Manoel Isidoro, Verônica, Newman, 
Ruth, Noêmia, Davi.  João Batista (o JB). Ainda em 
Maringá se batizou em 28 de novembro de 1958 em 
cerimônia realizada pelo pastor Paulo Freitas. Pouco 
tempo depois resolveu regressar a sua terra natal, 
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assumindo a caminhada cristã com uma seriedade 
impressionante. Líder, cristão e evangelista seguro 
merece destaque nestes 110 anos da igreja.

045 - Joaquim dos Reis 

Nasceu em Quixabeira, BA, em 8 de maio de 
1921. Viveu sua infância e juventude na Fazenda 
Varjota, próximo à Fazenda Pasto Novo. Ali ouviu 
o evangelho e o aceitou. Ainda bem jovem, casou-se 
com a filha de um fazendeiro (vizinho da fazenda de 
seu pai) em 23 de abril de 1954. De seu casamento 
com Gerolina Porfírio Novais nasceram os filhos: 
Osvaldo, Joana, Odálio, Esnir, Orlando, Elíude, Jessé, 
Zildomar e Zenivaldo. Se destacou por sua dedicação 
à obra de Deus na cidade de Quixabeira e em Senhor 
do Bonfim. Foi o carpinteiro que preparou o telhado 
da igreja Central de Senhor do Bonfim e juntamente 
com Pedro Evilácio consolidaram a igreja na cidade. 
Faleceu em 9 de junho de 2005 e está sepultado em 
Quixabeira  Bahia.

046 - José Gonçalves (Zé Grande de Quixabeira) 

Nasceu em 17 de setembro de 1912 no município 
de Capela do Alto Alegre, mudando-se com a família 
para as proximidades da fazenda Quixabeira (mais 
tarde cidade de Quixabeira). Casou-se com Anízia 
Maria de Jesus em 6 de janeiro de 1938 e tiveram os 
seguintes filhos Luiz José, Nair, Rute, Davi, Jeremias, 
Josenias, Isabel, Jesaías. Foi a primeira pessoa a ser 
batizada na região (por volta de 1946) pelo pastor José 
Turíbio de Burgos, na lagoa de Ariston Rodrigues, 
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bem próximo do povoado de Quixabeira. Curioso é 
o fato que ele foi por muitos anos o líder da igreja 
adventista, enquanto sua esposa liderava a igreja 
católica. Zé Gonçalves recebia e hospedava padres 
(entre eles o saudoso padre Alfredo). Faleceu em 28 
de janeiro de 2010 e está sepultado no cemitério da 
cidade.

047 – Francisco Santiago 

Nasceu em Serrinha, em uma comunidade rural, 
no dia 9 de julho de 1933. Tendo se mudado para o 
município de Araci passou a habitar uma localidade 
conhecida como Queimada dos Borges. Ali apareceu 
o irmão Jefinho de Araci evangelizando a localidade. 
Francisco Santiago ouviu e aceitou o evangelho na 
igreja Adventista. Casou-se com Genésia, com quem 
tiveram: sete filhos Nilton, Batista, Sergio, Gilson, 
Gustavo, Laercio e Hélio. E três filhas Nivalda, 
Eliene e Cristiane Batizado em10 de junho de 1975, 
Francisco passou a educar os filhos e encaminhá-los 
ao serviço de Deus e de Sua obra. Uma vez, ouvindo 
apelos sobre as necessidades da igreja doou tudo que 
tinha para passar o mês. Conversou com sua esposa 
e ela argumentou: mais Francisco, tudo? Sim. Mais 
não se preocupe, Deus proverá! Na semana seguinte 
quando foi buscar o dinheiro de sua aposentadoria 
lá estava o dobro do que ele recebia mensalmente. 
(relato do filho Gilson) Hoje muitos dos filhos de 
Francisco  servem à igreja  e colaboram na conclusão 
da pregação. Francisco faleceu em 30 de abril de 2013 
e está sepultado em Araci. 
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048 – Juvenal Muniz Barreto 

Nasceu em Santo Amaro, BA, em 8 de agosto 
de 1911 e ainda na juventude foi para Salvador. Lá 
encontrou Floripes Ramos, com quem se casou e 
teve os filhos: Celma Marina, Celina, Walter, Valda, 
Juvenal, Mirian, Jamile, Paulo, Marcus, Elias e 
Daniel. Destacou-se na igreja da Bahia pela força do 
trabalho missionário e o cuidado na evangelização. 
Na Cidade Baixa e no subúrbio foi um pioneiro de 
valor, ajudando a criar a igreja de Plataforma em sua 
reabertura (1969). Trabalhou por lá até consolidar 
a mesma e assim fez em outros bairros da capital. 
Faleceu em 26 de setembro de 2011. 

049 – Emiliano Joaquim dos Santos

Nasceu em Umbuzeiro de Mundo Novo, BA, 
no dia 18 de julho de 1923. Casou-se com Marieta 
Magalhães dos Santos no dia 10 de abril de 1944 e 
se converteu em 1954 através de estudos bíblicos 
ministrados por seu irmão caçula Saturnino Joaquim 
dos Santos. Foi batizado neste mesmo ano na fazenda 
Pasto Novo. Do casamento com Marieta vieram os 
filhos Maria Dalva, Roque, Raimundo, Maria Edna, 
Nivaldo, Julieta, Rute, Anadson, Eziquiel. Exéquias, 
Ellen White, Vileide e Eli. Tornou-se um baluarte na 
pregação do evangelho na região nordeste do estado 
da Bahia, fundando várias igrejas e consolidando 
outras tantas. Cristão seguro, de vida exemplar, 
um bom companheiro, amigo de todos e exímio 
vendedor, atuou por mais de 60 anos como líder 
de igreja. Distribuir literatura foi seu ministério 
preferido quando não podia fazer outra atividade 
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evangelizadora. Faleceu em 11 de abril de 2015, um 
dia após completar 71 anos de casado. Está sepultado 
em Junco de Jacobina (BA).

050 – Oséias Santos 

Nasceu em Santa Inês, BA, em 7 de maio de 
1935. Converteu-se na juventude, quando um grupo 
de pessoas no referido município aceitou o evangelho. 
Seus pais Vitorino e Antônia Palmeira estavam entre 
eles. Casou-se em 27 de setembro de 1961 com Olívia 
Barbosa, fruto de Pioneiros de Ferradas (Itabuna), 
comunidade de adventistas que se destacou nas 
primeiras décadas do século XX. Tiveram quatro 
filhos: Osceli Barbosa, Ama Maysa, Oséias Santos 
Júnior e Sérgio Wesley. Faleceu em 5 de novembro 
de 2013 e está sepultado em Itabuna mesmo. Oséias 
Santos destacou-se na igreja pela sensatez, liderança 
eficaz, pelos conselhos e pelo espírito evangelista, 
sendo exímio ganhador de almas para Deus. 

051 – Esmeraldo Damasceno 

Nasceu em 17 de agosto de 1937, na cidade de 
Ibicuí. Seu contato inicial com o evangelho ocorreu 
na igreja Católica, aonde chegou a ser congregado 
mariano, mas o contato com a mensagem adventista 
veio através da irmã Clarice. Segundo ele “um anjo 
o chamou para assistir a uma semana de oração 
matutina”, o passo final para sua conversão. O 
batismo ocorreu provavelmente em 1962 na Igreja 
Central de Vitória da Conquista e, posteriormente, 
ingressou na colportagem estimulado pelo pastor 
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Plácido Pita. Casou-se com Elza Oliveira em 9 de 
maio de 1966, com quem teve os filhos Márcia, Marcos 
João e Nélia. Mudou-se para próximo ao IAENE no 
fim dos anos 70 e ali iniciou sua obra evangelística 
fundando igrejas e conservando outras tais como: a 
Central de Cachoeira em 1982 (junto com o tio Wetzel 
e irmã Sara); plantio da igreja de Itororó em 1983; 
fortalecimento das igrejas de Sapeaçu, Central de 
São Félix, Mercês, São Félix II, Capoeiruçu II, Belém, 
Boa Vista de Belém, Serra e Cruzeiro. Quando doente 
o médico afirmou: “nunca estive na presença de um 
homem como seu Esmeraldo. Manso e paciente”, fato 
confirmado pelo então chefe de nutrição dr. Nilson. 
Todo o tempo da internação foi aproveitado para 
evangelizar e, segundo Elza, distribuiu vários Dvd’s 
da Grande Esperança, sendo o último entregue duas 
horas antes de seu falecimento para uma enfermeira. 
Descansou em 13 de julho de 2013 e está sepultado 
em Capoeiruçu (BA).

052 – Antônio José de Souza 

Nasceu no dia 6 de março de 1944, em Ponto 
Novo, na Bahia. Converteu-se aos 21 anos de idade 
e foi batizado em 11 de dezembro de 1965 pelo 
pastor Antônio Gomes, distrital de Juazeiro. Seu 
testemunho cristão o levou a encontrar-se com 
Eunildes (conhecida também como Nilde de Várzea 
do Poço) com quem se casou em 28 de janeiro de 1971. 
O casal teve os filhos William Wagner, Péricles Leon, 
Azenate Kênia, e Milca Rebeca. Ao lado de Joaquim 
dos Reis e de Pedro Evilásio dirigiu a igreja Central 
de Senhor do Bonfim com muita dedicação e zelo 
pelas pessoas e pela Palavra do Senhor. Dormiu no 
dia 28 de outubro de 1999 está sepultado na cidade 
de Senhor do Bonfim. 
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053 – Adélia Abreu 

Nasceu em Rio de Contas, BA, no povoado de 
Arapiranga, em 1920. Seus pais a enviaram para o 
internato a fim de fazer o curso técnico. De lá, Adélia 
ingressou na obra bíblica e, entre esta, em atividades 
no escritório da Missão Bahia (posteriormente 
Associação Bahia). Adélia serviu com determinação 
e amor à causa do Mestre Jesus. Já falecida, está 
sepultada no cemitério Campo Santo em Salvador. 

054 – Âgnelo Amâncio 

Nasceu em Santa Terezinha no dia 8 de maio 
de 1817. Ainda na juventude ingressou na Ferrovia 
Leste Brasileira. Mais tarde, em 31 de dezembro 
de 1951 casou-se com Áurea Santana Bispo e deste 
casamento nasceram três filhos: Adna, Adnaldo e 
Ednalva. Enquanto trabalhava na Ferrovia, em uma 
noite muito perigosa de acidente com o comboio, 
foi salvo por um milagre. Quando transferido para 
Contendas do Sincora encontrou-se o evangelho, 
abraçando e vivendo a fé adventista até seu ultimo 
dia. Aparece enquanto precursor do evangelismo em 
Capoeiruçu, Belém de Cachoeira, Boa Vista e São 
Gonçalo dos Campos.

055 – Vicente Ferreira (‘Seu Ferrer’) 

Nasceu em Uauá, BA, no início de século XX. 
Como todo bom interiorano, resolveu se aventurar à 
vida na capital, onde conheceu o evangelho através 
dos presbiterianos. Tornou-se vendedor ambulante 
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e viajou pelo interior do estado como mascate 
(ambulante camelô). Encontrou-se pelo menos uma 
vez com o cangaceiro Lampião e lhe vendeu muitos 
produtos. Vendeu e recebeu. Poucos anos depois se 
alistou em um grupo chamado volante, pelotão que 
combateu o rei do cangaço. Passados esses episódios 
‘seu Ferrer’ conheceu a mensagem adventista e 
passou a proclamá-la. Seu método de evangelístico 
era pitoresco. Colocava uma placa de flandres escrita 
nas costas e a carregava por toda a cidade levando a 
mensagem. Usava ainda um chapéu de um produto 
parecendo metal e por onde passava compartilhava a 
esperança que recebeu com a salvação em Jesus. 

056 – Israel Albuquerque 

Nasceu em Ilhéus em 20 de março de 1940 e 
casou-se com Antônia, tendo com ela quatro filhos: 
Jônatas, Andréia. Isaque e Joelinton. Converteu-
se pelo testemunho da pregação de seu irmão João 
Albuquerque que, embora não fosse adventista, 
conhecia a igreja e a indicou não só a Israel como a 
Noel Albuquerque. Encantou-se pela evangelização 
e, juntamente com o pastor Antônio Braga, fundou 
a igreja do bairro de Fátima, em Itabuna, nos anos 
88/89. Faleceu num acidente automobilístico em 31 
de outubro de 1988, mas no tempo em que viveu, 
além da igreja citada, fundou também a congregação 
de Arataca. Em toda ação da igreja no subúrbio ou 
fora de Salvador (que lhe era facultado o direito de 
participar) lá estava atuando. Liderou a igreja no 
subúrbio por muitos anos. 

NESIAS.indd   212 20/10/2015   12:20:10



Contando nossa história

213

057 – Lourivaldo Epifânio da Silva 

Popularmente conhecido como ‘Bobó’ nasceu 
em Várzea do Poço, BA, em 11 de abril de 1942, e 
aceitou a mensagem adventista juntamente com a 
família. Era ainda muito jovem quando se tornou um 
membro desta igreja. Casou muito cedo e teve dois 
filhos: Reinaldo e Reinivaldo, os quais iniciaram sua 
formação religiosa ao lado do pai e da avó. Falava 
de Jesus e da Bíblia com alegria de alma. Entre ele 
e Seu Criador não existiam dúvida: amava a Deus 
sobre todas as coisas. Vítima de um acidente elétrico 
faleceu em 7 de junho de 2015.

Batismo Da Primavera

 No período anterior a 1967 é possível encontrar 
nos artigos da Revista Adventista a expressão 
“batismo na primavera” ou “da primavera”, mas este 
não é o método que conhecemos, e que fez a igreja 
crescer tanto. A expressão batismo na primavera só 
ocorre em 1967 quando Artur do Vale (líder da igreja 
na Divisão Sul-Americana) escreve para a Revista e 
expressa o movimento que a União Sul faria no dia 
da primavera 23 de setembro. A ideia da primavera 
ligaria o evento ao aumento do número de batismos277. 

Enoch de Oliveira, em artigo publicado na 
Revista Adventista de dezembro, apresenta foto da 
cerimônia de batismo do Pacaembu (1967) e refere-se 
ao batismo da primavera em São Paulo, mencionando 
planos para 1968278. Maryland F. Brands escreve sobre 
277 VALE, Artur do. Revista Adventista. Ano 62, n. 11 (novembro de 
1967), p. 27.
278 OLIVEIRA, Enoch de. “Batismo da Primavera”, in Revista 
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a incorporação dos juvenis neste batismo e parece 
denominá-lo “batismo dos juvenis”, pondo como razão 
para tal nomenclatura o fato de que a primavera é o 
mês das flores e que os juvenis vivem a primavera da 
vida. Assim, gradativamente o nome foi sendo posto 
como método de evangelismo279. Juvenil primavera da 
vida, setembro primavera das flores, juvenis flores 
para o Senhor Jesus. Contudo, até que se chegue 
ao que se conhece hoje como batismo da primavera, 
outra história precisa ser contada. 

Em 1963 na cidade do Rio de Janeiro (mais 
precisamente no bairro de Madureira) um jovem 
pastor (Ademar Quint) oscilava entre conter juvenis 
que fervilhavam sua igreja, produzindo movimento e 
barulho ou ensiná-los sobre a importância da fé. Ele 
resolve então montar uma classe bíblica para tais 
meninos e meninas com local adequado, conteúdo 
adaptado, o que ao final levou muitos deles à decisão. 
Esse seria o passo fundamental para se estabelecer o 
método de evangelístico do “batismo da primavera” 
(1963). Quatro anos mais tarde, São Paulo publicaria 
matérias na revista oficial da igreja apresentando o 
método de batismo conforme dito. De fato, o método 
une dois grandes elementos: evangelizar juvenis 
e a beleza que a estação primaveril traz para a 
cultura, arte e música (atingindo a vida do cidadão). 
Estas coisas se tornaram fortes apelos aos corações 
infantis. O primeiro material dedicado ao auxílio 
dos instrutores bíblicos foi produzido pelo Centro de 
Evangelismo Ilustrado (CEI) em 1968 e divulgado na 
revista de abril do mesmo ano.

Na Bahia, tão logo o método foi se confirmando 
como ferramenta ideal de crescimento acompanhando, 
Adventista. Ano 62, n. 12 (dezembro de 1967) p. 3.
279 BRUNDTS, F. Maryland. “Batismo da Primavera”, in Revista 
Adventista. Ano 63, n. 4 (abril de 1968), p. 26 e 35.
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o mesmo começou a ser usado. Um dos primeiros 
esforços em direção ao evangelismo de juvenis 
aconteceu na cidade de Xique-Xique por ocasião de 
uma série de conferências ministrada ali, resultando 
no maior número de juvenis ensinados e batizados. 
No fim da primavera de 1976 a União Este Brasileira 
contabilizou 2.132 batismos de juvenis, senda a 
contribuição da Bahia para este montante de 402 
juvenis batizados280.

Paralelo ao tempo de Ademar Quint outros 
obreiros no norte e no sul foram despertados para 
a evangelização dos juvenis: um deles foi Samuel 
Dolzanes Kettle. Seu método de ensinar juvenis e 
conduzi-los à decisão tornou-se programa de trabalho 
com livro publicado em parceria com o pastor Izeias 
Cardozo intitulado “Por Que Creio no Batismo 
de Menores”. Pastor Kettle em seu ministério não 
apenas trabalhou para levar os juvenis à decisão 
por Jesus através das águas batismais, como 
acompanhava muitos destes meninos e meninas 
durante anos. A alegria de vê-los firmes nos caminhos 
do Senhor o motivava cada vez mais. Pude trabalhar 
próximo do pastor Samuel pelo menos duas vezes. 
A primeira foi no período que compreende os anos 
1985-1989, ele na igreja do IAENE, e eu no distrito 
de Cruz das Almas, que atendia o entorno do colégio 
em Cachoeira, sendo possível ver o resultado do seu 
trabalho. 

Existem vantagens extraordinárias para a 
igreja o trabalhar com a evangelização dos juvenis. 
Em uma classe bíblica composta de 100 adultos de 
30 a 33% serão levados à decisão. Em uma classe de 
igual tamanho, mas composta de juvenis, o resultado 
chegara próximo dos 80%. Assim, o batismo dos 
280 RAMOS, José Carlos. Revista Adventista. Ano 71, n. 12 
(dezembro de 1976), p. 16.
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juvenis na primavera como um novo método fez muito 
pelo crescimento da igreja. Os anos de 1983-1988 na 
Associação Bahia registram as maiores colheitas, 
chegando a ser o campo a batizar mais no Brasil 
por três anos seguidos. Em 1993, 2.495 pessoas; em 
1994, 2.372; no ano seguinte (1995) 3.485 pessoas; 
em 1996, 3.214. O ano seguinte foi ainda melhor com 
3.506 batismos e em 1998 (último ano do sistema 
regional que levou as ações de evangelismo a todos 
os cantos da Bahia) na primavera de setembro foram 
3.814 pessoas281. 

Grandes batismos passaram a acontecer 
na primavera a cada ano, mas destaca-se aqui a 
primavera de 1990 em que mais de 100 pessoas (numa 
mesma tarde) se batizaram em Itabuna. O pr. Jair 
Góis e o autor deste livro organizaram a piscina do 
CISO e ali 104 jovens vindos dos distritos de Itabuna 
e do bairro da Califórnia foram batizados, recebendo 
uma muda de rosa doada pela CEPLAC. 

No período dos regionais tais colheitas guardam 
nomes como o do pr. Marcos Nunes e Erivonaldo 
(Senhor do Bonfim); pr. João Bosco (Barreiras). 
Em uma linda tarde de sábado mais cem pessoas 
foram batizadas no famoso Rio de Ondas. Também 
Juscelino Batista (em Ipiaú) organizou semelhante 
batismo da primavera em uma caçamba em praça 
pública. Marcos Nunes em uma única tarde chegou 
a batizar na cidade de Senhor do Bonfim o total de 
380 juvenis e jovens. Hoje o batismo da primavera é 
método consolidado de evangelismo com resultados 
seguro. É tiro ao alvo.

281 Secretaria da Associação Bahia em relatório de batismo dos anos 
de 1993 a 1998. Pesquisa feita pelo autor em 4 de agosto de 2013.
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Clínica

A primeira iniciativa da obra médica na Bahia 
ocorre durante o período do pastor George Merlin 
Kretschmar (1961-1968), sendo igreja Central de 
Salvador o primeiro endereço para o ambulatório/
clínica de Salvador282. A experiência com a obra 
de saúde foi testada e se provou eficaz, mas as 
dificuldades financeiras e a falta de profissionais 
de saúde com a filosofia da igreja283 obrigariam o 
fechamento da mesma em 31 de dezembro de 1976, 
reabrindo posteriormente em imóvel próprio. Já em 
1979 nomeia-se uma comissão para estudo da clínica 
Corinto Magno Amorim e Vital Samento284.

A seguir um imóvel foi alugado em Brotas próximo 
ao cemitério e ali atendimento médico gratuito era 
concedido à população carente de Salvador. Jonas 
Rogaciano, ex-funcionário da clínica relata o volume 
de atendimento a pessoas carentes e o empenho 
do pastor George Merlin para ver esse trabalho 
funcionando com dedicação. Este complemento da 
mensagem de esperança pregada ao povo baiano 
que colocava a igreja em semelhança com Cristo na 
compaixão e no serviço ao próximo. Em 1978 a ideia 
de a clínica reiniciar suas atividades ganha força 
novamente, principalmente entre os dirigentes da 
igreja na Missão Bahia-Sergipe285. Contudo, ao invés 
de uma clínica, ganhou-se um hospital. A direção 
da Missão tomava a seguinte decisão: “a clínica de 
Brotas deve ser desativada e passar o atendimento 
para o Hospital Salvador” 286 .
282 Ata nº 378 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 5 de julho de 1962, 
voto nº 62/075.
283 Ata nº 186 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 16 de novembro de 
1976, voto nº 76-282.
284 Ata da Missão Bahia, voto nº 79/224.
285 78/230, Clínica de Salvador.
286 Ata nº 376 da Missão Bahia, datada de 14 de fevereiro de 1984, 
voto nº 84 – 027.
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Não obstante, o sonho durou menos de 10 anos 
e o hospital teve que ser devolvido, e mesmo em face 
da devolução do Hospital Adventista de Salvador 
para a Golden Cross o sonho de se ter uma casa 
de saúde da igreja e para a igreja não morreu. No 
tempo do hospital alguns médicos que vieram para 
trabalhar terminaram por permanecer na cidade, o 
que acalentou o sonho de uma nova tentativa. Um 
destes foi o Dr. Carlos Gama Michel, pastor e médico, 
sempre a serviço da igreja juntamente com o pastor 
e presidente desta, Helder Roger (1989-1995). Com 
auxílio da Golden Cross foi adquirida uma propriedade 
no Alto das Pombas, próximo ao antigo hospital, para 
o estabelecimento de uma clínica que relacionasse a 
igreja com a mensagem de saúde desta, sendo Carlos 
Gama o escolhido para tal missão287. O voto 121/1998 
autoriza o pedido de entidade jurídica para a referida 
clínica, situada na Rua Severo Pessoa, nº 170.

Com um novo local as atividades são reiniciadas, 
e novamente, diversas dificuldades fazem com que o 
trabalho não prospere. O prédio tornou-se um centro 
de referência e cumpriria sua missão, embora não 
como clínica, sempre sob os cuidados da pastora 
Arineide Tavares. Atualmente a igreja do projeto foi 
mudada para o bairro de Ondina, abrindo ali uma 
oportunidade para os moradores do bairro. Hoje a 
referência em saúde está por conta das faculdades de 
enfermagem e fisioterapia na cidade de Cachoeira, 
bem como da sua clínica escola, que presta relevantes 
serviços à comunidade.

287 Ata nº 70 da Associação Bahia, datada de 30 de julho de 1996, voto 
nº 96/121.
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Centro de Treinamento da Juventude 
Adventista – CTJA (1989-2014)

Com o crescimento da igreja no Estado e em face 
de que até 1978 a Missão atendia os estados da Bahia 
e de Sergipe, reuniões, treinamentos e congressos 
demandavam um lugar apropriado para tais 
atividades. Assim foi que na década de 70, na gestão 
do pastor José Bellesi Filho, adquiriu-se “Parque das 
Águas” em Alagoinhas, local aprazível entre enormes 
árvores e piscinas, servindo de local de encontros e 
treinamentos para a liderança do campo, tais como os 
retiros espirituais em períodos festivos na cidade288.

Na cidade de Alagoinhas se converteu ao 
adventismo um senhor muito influente que havia 
passado por alguns problemas familiares e encontrara 
na mensagem pregada pela igreja um refrigério, 
tornando-se, assim, adventista do sétimo dia. Trata-se 
de Osvaldo Matos, conhecido no meio adventista como 
coronel Osvaldo. Proprietário de um bom patrimônio 
financeiro e de um clube particular na zona rural 
de Alagoinhas (cerca de 20 km do centro da cidade, 
bem próximo a uma límpida nascente), aproveitou o 
desnível natural construindo um complexo de lazer 
muito especial. Um prédio com dois andares, bom 
auditório (para cerca de 400 pessoas), uma casa de 
força para o motor e gerador, um campo de futebol, 
além da ótima localização: às margens da BR-101 
Norte. 

Este era o lugar ideal e quem passava na recém-
inaugurada BR-101 poderia ver a pouca distância 
a sede do Acampamento MV e, posteriormente, 
Acampamento JA. Ali se desenvolveu grande parte 
da história da igreja (concílios, treinamentos, 
288 SILVA, Natan Fernandes. Os Presidentes da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia na Bahia (Cachoeira, BA: CePLiB, 2015).
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assembleias, cursos de colportagem, todos os 
eventos eram realizados ali). Ir ao acampamento 
de Alagoinhas sempre era motivação a jovens e 
adultos. Porém, nos primeiros anos da década de 80 
instalou-se o parque industrial da cidade e com ele 
o um curtume. Sem que se percebesse, a indústria 
instalada começou a poluir primeiro o ar e depois a 
água.  O local amanhecia com um cheiro terrível e 
sem uma fiscalização efetiva por parte da Missão os 
dejetos da indústria eram depositados na nascente, 
tornando o acampamento inviável. 

Com pouca resistência e capacidade da 
igreja para pleitear uma recuperação ambiental o 
acampamento foi morrendo aos poucos, até que se 
realizou o último evento naquela instituição, o retiro 
de São João para o distrito de Cruz das Almas, em 
junho de 1989. Infelizmente o acampamento fechou 
as portas e a indústria deu uma ínfima indenização, 
fazendo com que a igreja perdesse seu patrimônio 
cultural, espiritual, social e físico. Perdeu-se ainda 
o total de 600 tarefas de terras adquiridas próximo 
ao acampamento, com o propósito de implantar ali o 
campo de avião e o internato.

Não era possível uma igreja em crescimento 
ficar sem um centro de treinamento. Então, líderes 
aproveitaram a oportunidade para corrigir o único 
problema que a sede de Alagoinhas tinha antes do 
problema ambiental: a distância de Salvador. Assim 
foi descoberto um terreno no bairro de Itapoá, com 
ótima vista para o mar (na praia de Itapoá). O 
corretor (um recém converso ao adventismo) entre 
venda e doação separou cerca de 50.000 m2 de área 
para o referido projeto. Nascia o CTJA (Centro 
de Treinamento da Juventude Adventista). Uma 
cozinha foi construída, seguida de um auditório e 
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uma piscina, casa para o administrador, um prédio 
com 20 apartamentos (todos com ar condicionado) e 
alojamento para cerca de 350 pessoas. 

O pensamento naquele momento era de 
uma não divisão de campo. Os regionais estavam 
atuando muito bem nas cinco áreas designadas e o 
administrador do CTJA começava receber caravana 
de outros estados. Isso (tamanho sucesso) levou à 
decisão de se criar em todas as sedes regionais um 
centro de treinamento para a juventude. Assim, 
foram escolhidas as seguintes cidades: Barreiras, 
Capim Grosso (que já tinha um projeto), Fazenda 
Pilões (já começara o trabalho), Juazeiro, Feira de 
Santana, Itabuna, (ou Porto Seguro) e Vitória da 
Conquista. Embora o sucesso fosse grande, as igrejas 
e regiões sofreram por muito tempo com a distância. 
Após algumas viagens de Nilton Guimarães para 
divulgação, bons resultados foram obtidos e hoje 
estão sólidos: o acampamento oeste no município de 
São Desidério; o CTJA na cidade de Capim Grosso, 
que continua servindo à igreja muito bem, chegando 
a receber em seus programas de retiro 5.000 pessoas 
por edição; o de Fazenda Pilões, também consolidado 
e cumprindo a função, embora precise de melhorias.

Com as reuniões, treinamentos e concílios 
retomados, a igreja na Bahia viveu momentos muito 
especiais ali. Sem embargo, cerca de cinco anos depois 
surgiram problemas sérios. O primeiro dono de um 
terreno apareceu reclamando a propriedade e desta 
história perdeu-se mais da metade da área. Embora 
a construção urbana tenha agregado muitas e boas 
residências à região, a segurança não melhorou, 
tornando o local meio inviável. A Associação Bahia 
tinha um projeto para reestruturar o CTJA e permitir 
que continuasse servindo à igreja, mas uma reforma 
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iniciada não decolou. O golpe mortal mesmo foi 
dado ao CTJA, quando o antigo doador reclamou na 
justiça que havia doado o terreno para um fim e que 
o mesmo não estava sendo usado para tal. A justiça 
então intermediou um acordo e finalmente o CTJA foi 
devolvido ao antigo proprietário. 

Educação 

Conforme mencionado a educação foi uma 
das três principais ferramentas de trabalho de 
evangelização. Além de possibilitar às pessoas a 
alfabetização (os índices de analfabetismo eram 
alarmantes naqueles dias) possuía outra utilidade: 
quebrar preconceitos. Com a demora da consolidação 
do sistema de educação no Brasil (que ocorre nas 
primeiras décadas do século XX) até a primeira 
metade século as escolas eram chamadas de escolas 
paroquiais ou confessionais. Com o estado brasileiro 
omisso o que dizia respeito à educação, famílias, 
instituições e especialmente as igrejas usavam a 
educação em suas atividades, gerando conhecimento 
e abrindo oportunidades. As escolas paroquiais se 
espalharam por todos os lugares de tal modo que, onde 
se abria uma igreja (nas cidades, vilas ou fazendas), 
abria-se também uma escola.

A legislação brasileira da época possibilitava 
o movimento e essas escolas cumpriram o papel na 
educação e na evangelização. Destaque para as de: 
Porto Novo do Corrente (a mais antiga) por volta de 
1921/1922; Itapagipe, fundada em 1926; Santa Maria 
da Vitória, em 1928 (com Octávio do Espírito Santo); 
Ferradas e Serrado (interior de Itabuna); Cruz das 
Almas (1939); Jacareci (município de Camacã); 
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Canavieiras; Juazeiro. A obra da educação cristã 
caminhou até que o sonho do IAI deu a impressão de 
que se solidificaria. 

Depois de quase uma década de tentativas 
de implantação, progresso e declínio, o período de 
aparente fracasso não seria mais tão longo, pois 
Deus estava atuando. Pouco tempo depois a União 
Este autorizava a procura de novo endereço para o 
estabelecimento do tão sonhado internato. Quase 
foi fechada a compra de uma fazenda no Vale do 
Jequiriça, mas o negócio não evoluiu. A doação de 200 
hectares de terra junto a Eunápolis por Juca Rosa 
parecia uma boa alternativa, mas também não deu 
certo. Veio depois a aquisição de 600 tarefas de terra 
em Alagoinhas que também não vingou (maiores 
detalhes sobre o processo das escolas consulte A 
Escola da Vida da Gente, que será lançado em 
breve).

No fim de 1979 foi comprada de ‘seu Pedriatte’ 
a Fazenda Capoeiruçu em Cachoeira, visando a 
implantação do internato e da sede da faculdade de 
teologia, que até então funcionava no ENA. Mas os 
desafios para a implantação concreta dos mesmos 
ainda eram muito grandes.

 
Evangelismo Semana Santa

A ideia de uma ação evangelística no período da 
Semana da Paixão de Cristo veio de forma providencial. 
Alguns pastores distritais perceberam que no período 
da chamada Semana Grande ou Semana Santa as 
pessoas ficavam mais sensíveis À abordagem feita 
pela IASD, ouvindo com mais atenção a Palavra. Era 
como se neste período o preconceito fosse colocado de 
lado a fim de se ouvir sobre a morte de Cristo. Assim, 

NESIAS.indd   223 20/10/2015   12:20:10



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

224

decidiram aproveitar a oportunidade para pregar 
e evangelizar, e os resultados até hoje continuam 
surpreendendo. 

Aproveitando a viagem de férias de R. A. George 
em 1973, a MBS compra uma grande quantidade de 
materiais a fim de se melhorar o projeto289. Recordo de 
1972 quando chegou à igreja a divulgação do mesmo. 
Não era de se espantar que a igreja reagisse a algum 
método novo e neste caso uns o criticavam afirmando 
se tratava de um retorno ao catolicismo, enquanto 
outros viam neste mais uma oportunidade de 
evangelizar. A partir do início dos anos 70 (na Bahia) 
surgiram mais grupos e igrejas em novos lugares do 
que nos 48 anos desde a fundação.

Nesse período foram solidificados os programas 
que mais contribuíram para o crescimento da igreja 
na Bahia e esta ganhou notoriedade na igreja 
mundial, atraindo a atenção do pastor F. Pierson 
que (em visita a igreja na Bahia, mais precisamente 
em Jequié) foi homenageado pelo então prefeito 
da cidade Lomento Júnior, por vereadores e até 
pelo vigário. Jequié era chamada a Tacoma Park 
brasileira, segundo o professor Demétrio de Itaquara. 
Uma multidão de baianos seguiu até a rua João 
Goulart, 210, para inaugurar o templo destaque 
da Bahia. Deste modo foi que a igreja recebeu a 
primeira visita de um presidente mundial da igreja. 
Em reconhecimento e este método tão abençoado (e 
que agora já não é novidade) planejou-se para 2015, 
por ocasião do aniversário dos quarenta e cinco anos 
do Evangelismo de Semana Santa, uma programação 
especial comemorativa290.
289 Ata nº 120 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 7 de agosto de 
1973, voto nº 113/73.
290 Votos da Comissão Diretiva Plenária da Divisão Sul-Americana, 
Brasília (DF), 2014, voto nº 2014-095.
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Em 1978 o projeto de evangelismo de semana 
santa recebeu o nome de Projeto Calvário291 ou 
Semana do Calvário. Ainda hoje o evangelismo deste 
período tem se constituído no mais eficaz método para 
abertura de novas igrejas em bairros, vilas, povoadas 
e cidades não alcançadas. Foi uma ideia de Deus 
conceder ao pastor Daniel Belvedere, na Argentina, 
esse grande projeto que impulsionou o crescimento 
da igreja em toda América do Sul e principalmente 
na Bahia.

Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorridos na Nona Década do Século XX 

(1980-1989)

1980
Teixeira de Freitas veio por último da Associação 
Leste Vitória (ES), tendo Sebastião Silva como 
pastor distrital. Faz sua primeira Campal de 7 a 
10 de agosto com a presença de Valdomiro Reis.

1981
Semana de oração do IAENE em 1981. No 
primeiro semestre pelo Pr. Plácido Pita e no 
segundo por Luís Antônio Santana.

1982
Ingresso de Benildo Gabriel na colportagem. 
Dalmir Reis volta a ser colportor estudante junto 
com Miguel Pinheiro Costa.

1983

Reabertura do distrito de Santa Maria Vitória 
e chegada do novo distrital Arnaldo Silva. 
Inauguração da nova lancha após as trienais 
de fevereiro de 1983 no IAENE. Antes disso, 
Ursulino Freitas ministrou em Santa Maria.
Efetivação das Metropolitanas em Salvador, com 
o evangelista Severino Bezerra e os estudantes 
do 3º ano do curso de teologia do ENA.

1984

Acampamento de Alagoinhas. Construção de um 
dormitório para mulheres.

Rádio. Votado criar uma comissão para a 
aquisição de uma rádio.

291 Ata nº 233 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 28 de fevereiro de 
1978, voto nº 78/068, Semana Santa Oficial para ponto “Calvário”.
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1985 A Bahia ganha o status de Associação em 
assembleia realizada no IAENE.

1986
Primeira grande Campal da União Este Brasileira 
em Itabuna, território da Associação Bahia.

1987 Comemoração do Cinquentenário da Missão 
Baiana, Ano do Jubileu (1937 a 1987).

1988 Eleição de Helder Roger e Clóvis Bunsen para a 
direção da igreja na Bahia.

1989
Aquisição da primeira estação de rádio para a 
igreja no Brasil: Afonso Cláudio, no Espírito 
Santo. Fechamento do acampamento de 
Alagoinhas.

Destaques da Década 

058 – Antônio Barreto Santana 

‘Irmão Tote de Periperi’, como é conhecido na 
igreja em Salvador, nasceu em Santo Amaro, BA, 
em 27 de abril de 1942. Mudou-se para a capital 
onde conheceu a mensagem de esperança que deu 
sentido a sua vida. Batizou-se em 24 de setembro de 
1966/1967 pelo pastor Alfredo Viana e pouco tempo 
depois se casou com Maria Candeias Pinheiro em 
31 do maio de 1972, sendo a cerimônia dirigida por 
José Carlos Ramos. O casal teve três filhos: Virgílio, 
Carlos Alberto, e Jônatas. Desde que ingressou na 
igreja demonstrou grande interesse no crescimento 
da mesma.

059 – Claudionor Moreira 

Nasceu em Itaquara, no dia 3 de setembro de 
1919. Casou-se com a professora Adelina Santos 
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em 4 de novembro de 1947, com quem teve Claudir, 
Cleuza, Claudionor Filho, Clélia, Célia, Cleide, Aidil 
e Paulo César. Encontrou a mensagem através de um 
reformista em Ipiaú, batizando-se junto com a esposa. 
Pouco depois foi tomado o voto 155/50 para ingresso 
de Claudionor na obra de colportagem. Assim que a 
igreja solicitou seus serviços, Claudionor atendeu e se 
tornou (no período de George Kretschmar) o mestre 
de obras, construindo Canavieiras, Floresta Azul e 
tantas outras igrejas. 

060 – Cândido Duarte 

Nasceu na Fazenda Diogo, município de 
Jaguarari, ao norte da Bahia em 3 de outubro de 
1930. Converteu-se influenciado pela decisão do 
patriarca dos Duarte, que recebeu o evangelho 
através da pregação de Teófilo Berger (por volta do 
ano de 1932/1933) enquanto trabalhava nas matas 
do sul da Bahia na cultura do cacau. Foi batizado em 
1945 aos 15 anos de idade e casou-se com Laurentina 
Barbosa em 28 de novembro de 1967, tendo três 
filhos. Tornou-se líder de igreja servindo como ancião 
e tesoureiro por muitos anos. Atualmente, aos 82 
anos, ainda atua na pregação do evangelho. 

061 – Cirilo Pereira Dos Santos 

Nasceu em Acajutiba, BA, em 9 de julho de 1927. 
Na juventude mudou-se para Salvador em busca 
de oportunidade de vida, onde se encontrou com os 
prazeres da juventude. Tornou-se boêmio nos anos 
40/50 e, devido a isto, os planos e projetos de vida foram 
mudados. Situações adversas foram acontecendo até 
que, um dia, entrou em contato com o evangelho em 
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uma igreja adventista de Salvador. Não hesitou. 
Aceitou a Jesus como Salvador pessoal, passando 
a se interessar por temas teológicos e doutrinários. 
Posteriormente se tornaria um instrumento poderoso 
na Associação Bahia no combate ao movimento de 
Reforma. Nunca se casou. Ainda hoje permanece 
firme em sua crença, embora os demais familiares 
pertençam à igreja Congregação Cristã. Ele ama a 
mensagem que defendeu por toda a vida.

062 – Evaldino Roberto Ramos 

Neto de João Roberto Ramos, ele nasceu no dia 
20 de junho de 1932 e foi a 3ª geração de adventistas 
de sua família. O pastor Jorge Boiler o batizou no dia 
15 de novembro 1945 em Ferradas (Itabuna). Casou-
se em 11 de março de 1960 com Valdelia Almeida 
Assunção e teve seis filhos: Eudes, Nei, Beto, Naide, 
Neide e Evaldino Júnior. Serviu por 42 anos à igreja 
e como diretor de mordomia por 12 anos.

063 – Jepheter De Oliveira Pereira

Nasceu em Alagoinhas no dia 27 de março de 
1942. Filho de ferroviários se criou entre Serrinha 
(onde seu pai trabalhava) e depois em Araci, terra 
de sua mãe. Aos 10 anos viu os pais unirem-se ao 
movimento de reforma e lá Jepheter foi batizado por 
influência destes. Não se encantou com o movimento, 
pois sabia que algumas coisas não representavam 
a vontade de Deus. Quando alcançou a maioridade 
retornou para o núcleo da igreja adventista do sétimo 
dia da cidade, sendo recebido por profissão de fé pelo 
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pastor Plácido Pita. Logo após esse acontecimento 
enamorou-se e se casou com Heizir de Moura, filha 
de Laura Moura. Após o casamento passou a pregar o 
evangelho e a fundar igrejas, não parando até hoje. O 
casal teve quatro filhos: Jezir, Jefter, Jabes e Jedson. 

064 – Lourival Pereira 

Nasceu no Povoado de Lajedão do Patrício (atual 
município de Ipanema, BA), no dia 8 de dezembro de 
1939. ‘Louro’, como é conhecido, não teve oportunidade 
de frequentar a escola, mas acabou aprendendo a ler 
e a fazer contas em casa e nas experiências da vida. 
Trabalhando como colportor, teve a oportunidade de 
conhecer Julieta de Azevedo em 1965 na cidade de 
Cruz das Almas. Dois anos depois, em uma cerimônia 
primaveril realizada pelo Pr. Plácido Pita, uniu sua 
vida à da jovem cruz-almense no dia 28 de setembro 
de 1967. Desse enlace nasceram Léa, Linéa, Lindeval, 
Ana Lúcia, Samai, Lívia e Stella.

Sua conversão se deu por meio da irmã mais 
velha, Norberta Pereira, filha do primeiro casamento 
de Patrício. Embora fosse presbiteriana, se tornou 
Adventista do Sétimo Dia depois da visita do 
colportor Daniel Pereira Filho em 1945. Batizou-se 
em 22 de julho de 1962 no Povoado de Prevenido, 
atual município de América Dourada pelo Pr. Merlin 
G. Kretschmar.

Lourival ingressou na colportagem e, 
posteriormente, serviu como obreiro bíblico na série 
de conferências de Irecê, dirigidas pelo pr. José Carlos 
Ramos em 1968. Durante anos, atuou na “Obra 
da Página Impressa” como mensageiro silencioso, 
levando aos lares do Brasil a esperança da salvação 
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em Jesus Cristo. Teve oportunidade de trabalhar em 
cidades onde se desconhecia totalmente a mensagem 
adventista, como, por exemplo, em Conceição do 
Coité, BA.

Em seu trabalho como colportor, obreiro bíblico 
e/ou pregador leigo, Lourival tem levado muitas 
pessoas ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo, 
ajudando assim a difundir a luz do evangelho em 
locais que se encontram sob as trevas da superstição 
e da idolatria. Congregações têm sido formadas como 
resultado da sua participação ativa na pregação do 
Evangelho 

065 – Maria Auxiliadora Prazeres 

Nasceu em Boquim, SE, em 18 de julho de 1944. 
Na juventude mudou-se para Salvador. Lá conheceu 
Luís Prazeres e se casaram em 9 de Abril de 1963. 
Tiveram seis filhos: Maria Celma, Sandro Luís, 
Lilian, Sleide, Jean Paulo e Alan Andrade. Quando 
os trabalhos evangelísticos no bairro de Plataforma 
foram reabertos o casal aceitaram a mensagem e 
foram batizados. Irmã Leni como é conhecida na cidade 
passou a desenvolver as atividades de pregadora 
e instrutora bíblica, sendo exímia ganhadora de 
pessoas para Cristo. Líder espiritual na igreja local, 
seus 70 anos de vida são um testemunho eficaz.

066 – Maria Freire Souza dos Santos 

Nasceu em Ilhéus no dia 15 de novembro de 
1940 e cresceu em um lar adventista. Aos 14 anos, 
confirmou sua fé em Jesus mediante o batismo em 
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fevereiro de 1955, na cidade de Itabuna, em cerimônia 
realizada pelo pastor Ataliba Abreu. Casou-se com 
Dorival Pedro em 6 de junho de 1961, com quem teve 
os filhos: Samuel Ruben, Ismael, Joede, Léia, Josué, 
Heber e Laís. Seu esposo foi ancião de igreja por mais 
de 40 anos e ainda hoje atua como diácono. Maria 
Freire por sua vez, aos 84 anos, alcançou a incrível 
marca de 50 anos como professora da Escola Sabatina. 
Ademais, trabalhou como diretora e coordenadora 
distrital do Ministério da Mulher. Seus filhos estão 
(todos eles) envolvidos em posições de liderança nos 
diversos ministérios da igreja. 

067 – Mirian Santos Santana 

Nasceu em Paripiranga, BA, em 18 de janeiro 
de 1939.  Inicialmente o evangelho chegou à família 
através dos presbiterianos, uma vez que sua mãe 
pertencia a esta denominação. Elienai (sua irmã) 
encontrou na cidade alguns irmãos adventistas, que 
posteriormente foram até o sítio. Uma lembrança 
especial é que lá chegaram (ao sítio) cantando um 
hino cuja letra se referia à proximidade da volta de 
Jesus. Uma das irmãs adventistas, necessitando de 
um pouco de sal para remédio, entrou na cozinha 
juntamente com dona Lindaura, sua mãe. Quando 
a irmã viu uma parte de carne de porco recusou 
imediatamente o “tal remédio” e alegou que, por 
motivos de princípios bíblicos de saúde e seguindo 
a ordem de Deus, não comia carne de porco. Este 
testemunho impactou a vida de Lindaura, que 
imediatamente resolveu dispensar aquele alimento, 
logo se tornando adventista. Ela era uma mulher 
muito aplicada na educação dos filhos, e não deixou 
de orientar os mesmos no caminho do Senhor. 
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Quando a mensagem adventista chegou à 
família, Mirian tinha por volta de quatro anos. Seu 
batismo se deu aos 15 anos de idade em uma fazenda 
no município de Paripiranga. Indo posteriormente 
estudar no IAE. Mas por causa da saúde de sua mãe 
retornou a Feira de Santana, seguindo depois para 
o IAENE, onde começou a trabalhar como obreira 
voluntária, inicialmente com o professor Davi da 
Silva. Mirian conduziu o trabalho na cidade de 
Governador Mangabeira por muito tempo. 

068 – Manoel José Vivas e a Família Nonato 

Manoel José Vivas nasceu em Camamu, BA, 
no dia 22 de Agosto de 1933. Conheceu a mensagem 
adventista em 1975 e se batizou em Itabuna, em 
cerimônia dirigida pelo pastor Luís Antônio Costa 
Santana. Casou se com Tereza Nonato, líder da 
igreja em Canavieiras e filha da família Nonato, 
pioneiros na cidade. Djalma Nonato, Ionê, e Maria 
Lúcia (esposa do professor Durval França) atuaram 
como líderes da igreja por muitos anos na cidade. Em 
Itabuna, juntamente com Júlio, fundou a igreja no 
bairro de Bananeiras. Ainda em Canavieiras, abriu 
a igreja nos bairros de Sócrates, Resende e Tancredo 
Neves.

069 – Neuza Aguiar 

Nascida em 18 de novembro de 1932 em 
Salobrinho, Ilhéus, Neuza na juventude mudou-
se para Salvador e ali se casou com Urbino Aguiar. 
Deste casamento nasceram quatro filhos. Perdeu 
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seu irmão mais velho por infarto quando ele tinha 
apenas 29 anos de idade e dor levou Neuza a uma 
depressão profunda. No terceiro mês de sofrimento, 
buscou algo que lhe ocupasse a mente, tendo a feliz 
ideia de ler a Bíblia. Na leitura encontrou Cristo 
e a guarda do sábado e, mesmo tendo parentes 
na igreja presbiteriana, escolheu para si a igreja 
adventista. Educou seus filhos nos valores cristãos 
e tornou-se exímia evangelista, atuando ainda hoje 
incansavelmente na parte social da igreja. Ficou 
viúva há 10 anos, mas segue firme na pregação do 
evangelho.

070 – Pedro Dórea 

Nasceu em Mascote, BA, em 2 de outubro 
de 1932. Na juventude trabalhou na fazenda 
dos parentes em Jacarandá. Ali um homem de 
nacionalidade alemã passou vendendo livros e seu 
tio adquiriu vários exemplares. Esse tio faleceu e os 
livros foram repartidos entre os parentes/herdeiros. 
Pedro a princípio não se interessou muito pelos livros, 
mas com o passar dos dias encontrou próximo do rio 
Salsa um livro molhado, sem capa e sem as páginas 
iniciais que leu. Sentiu o desejo ser como aquele livro 
apresentava, mas outras coisas preencheram a vida 
de Pedro e ele se esqueceu dos ensinos do mesmo. 
Trabalhando com o velho Casemiro Machado (dono 
de uma bodega de secos e molhados), outro colportor 
passou e vendeu várias revistas ao comerciante, que 
as usava para enrolar fumo de corda e toucinho que 
eram entregues aos fregueses. 

Pedro lia aquelas mensagens e se lembrava 
da leitura do livro misterioso. Em 1970, quando 
o governo abriu a BR 101 cortando o município de 
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Mascote, Pedro teve a ideia de fundar uma vila que 
chamou de Paraíso. O prefeito de Mascote pedia a 
Pedro que colocasse o nome de São João do Paraíso, 
a fim de homenagear o santo de quem aquele era 
devoto. Contudo (em 1952) foi batizado pelo pastor 
Ataliba Abreu. Em 19 de março de 1961 casou-se com 
Carmelita Reis e tiveram os filhos Eliana, Eleide, 
Evaneide, João Eduardo, Jabes, Joabe e Jefter. 
Pedro foi fundador da vila e da igreja, além da Escola 
Adventista de São João do Paraíso. Vereador por 
dois mandatos, hoje aos 83 anos prega e dá estudos 
bíblicos.

071 – Sérgio Pereira da Silva 

Nasceu em 26 de agosto de 1946, em Salvador 
e casou-se com Thereza Maria dos Santos, em 14 
de junho de 1972 (em São Cristóvão). Conheceu a 
igreja adventista através de sua esposa por ocasião 
do batismo dela em 1975. Como Thereza adoecera 
não mais poderia acompanhar os instrutores bíblicos 
(Domingos Nascimento, Antônio Mota, José Lima e 
Germano) nos lares, assim Sérgio passou a fazê-lo. 
Enquanto ouvia as mensagens ensinadas a outras 
pessoas, também foi tocado e salvo para o Senhor 
Jesus, passando a congregar na Igreja de São 
Cristóvão juntamente com sua esposa e sogra. Ali foi 
lhe confiado o cargo de diácono após ser batizado por 
Tércio Duarte em 1978. Seus filhos: Ivanilda, Idelmazi, 
Ilmara Regina, Ester, Jane Sara, Melquizedeque, 
Quelvin, Ana Paula, Ana Lúcia, Paulo Sérgio, Débora 
e Itamar. Desde seu batismo Sérgio tem manifestado 
interesse na pregação da mensagem.
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072 – Zózimo José dos Reis 

Nasceu em Salvador em 4 de abril de 1934 e 
cresceu frequentando a igreja da Cidade Baixa, na rua 
Visconde da Pedra Branca. Filho de pais adventistas 
foi batizado na igreja do Bonfim em 1944 aos dez 
anos de idade. Ainda jovem casou-se com Daura 
Santos, filha de Dimas Santos, pioneiro da igreja em 
Salvador e missionário que atuou em todo o estado 
da Bahia. A cerimônia foi realizada em 22 de maio 
de 1962 na igreja de Itapagipe e desse enlace vieram 
os filhos Keila, Geibel, Golbery, Zózimo Jr. e Kênia. 
Zózimo se destacou na liderança da igreja servindo 
em diversas áreas, além de atuar como provedor de 
recursos para construção, em reforma de igrejas e 
compra de terrenos na capital, bem como no interior. 

073 – Wilson Alves 

Nasceu em Itambé, BA, no dia 27 de abril de 1936, 
e recebeu a mensagem através da família. Batizou-
se ainda jovem através de uma série de conferências 
de Alfredo Viana em Vitória da Conquista no dia 22 
de agosto de 1953, pelo pastor João Carvalho, então 
evangelista da Missão Bahia-Sergipe. Enamorou-se 
de Eurides e deste casamento nasceram sete filhos: 
Wildes, Wnildes, Wdenildes, Eudes, Wilson, Wlisses 
e Uziel. Desde que foi batizado passou a assumir a 
liderança da igreja na cidade, servindo ao Senhor com 
alegria. Educou seus filhos nos valores do evangelho e 
foi ademais, pregador e fundador de igreja, ganhando 
pessoas a Jesus.
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O Hospital (1982-1988)

A obra médico-missionária foi dos elos fortes 
para a igreja na Bahia, uma vez que a história desta 
aparece como destaque por muitos anos dado às obras 
sociais e médicas desenvolvidas pelas lanchas no 
São Francisco até a década de 90, quando se tornou 
inviável o atendimento aos ribeirinhos. O hospital era 
um sonho esperado por todos na igreja adventista da 
Bahia (bem como em outras partes do mundo), uma 
ferramenta tão poderosa para espalhar a mensagem.

Este presente cairia ‘no colo’ da igreja baiana 
em 1981/1982 quando a Golden Cross (através do seu 
proprietário, Dr. Milton Afonso) compra um prédio 
em construção, o conclui, entregando-o ao grupo que 
administrava a sistema de saúde da igreja na União 
Este Brasileira. Para melhor organização do hospital, 
diretorias foram compostas, equipes mobilizadas, 
novos profissionais contratados e, assim, o mesmo 
começou a funcionar. A empolgação era tamanha 
que se registrou voto de agradecimento, tal como 
segue: “[a Missão Bahia] registra agradecimento pelo 
atendimento a pessoas necessitadas e por dar nova 
cara à igreja em Salvador292. A seguir, Demóstenes 
Neves foi chamado para atuar como capelão no 
Hospital Adventista de Salvador293 e, como parte da 
equipe financeira, Jurandir Januário Reis (como o 
responsável pelas contas hospitalares294) e mais tarde 
João Antônio Rodrigues (assumindo a capelania, 
sendo seguido por, Aliomar Araújo). Somando à 
equipe de capelães aparece ainda Arineide Tavares.295

292 Ata nº 393 da Missão Bahia, datada de 20 de dezembro de 1984, 
voto nº 84-349.
293 Ata nº 399 da Missão Bahia, datada de 30 de maio de 1985, voto 
85/092.
294 Ata nº 409 da Missão Bahia, datada de 24 de dezembro de 1985, 
voto nº 85/231.
295 Ata nº 514 da Missão Bahia, datada de 20 de fevereiro de 1991, 
voto nº 91/11.
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Tudo ia bem até que problemas no setor 
financeiro surgiram no Hospital Adventista da 
Bahia, talvez pela inexperiência no ramo, até que (por 
haver se tornado uma situação irreversível) o HAS-
Salvador teve que ser devolvido para a Golden Cross, 
tornando-se apenas no Hospital Salvador. Embora a 
igreja ainda alimentasse a ideia de que se tratava de 
uma instituição da igreja, tal pensamento não estava 
correto. Entre os profissionais de destaque aparecem: 
Dr. Wilson Almeida, Isaías Almeida e Carlos Gama 
Michel, um obreiro dedicado à pregação através da 
saúde. Com o fim das atividades do hospital pela 
igreja, este último continuou em Salvador cuidando 
do departamento de saúde. Ademais, fundou a igreja 
bairro da Barra, localizada no bairro da Graça (bairro 
influente de Salvador), deu aulas na faculdade de 
teologia (em Cachoeira), até que surgiu a ideia de uma 
nova instituição de saúde: a Clínica de Referência. 
Dr. Michel foi nomeado como seu diretor. 

Projeto Pioneiro

Para tratar deste assunto é necessário regressar 
ao início de 1970, ano do pr. José Bellesi Filho na 
presidência da Missão Bahia-Sergipe. Nascido 
em Fernando Prestes, SP, no ano de 192, filho 
de José Bellesi e Narciza Ruzzão Bellesi (ambos 
descendentes de italianos), cursou teologia no colégio 
adventista brasileiro (CAB, que se tornaria no IAE 
e posteriormente UNASP) formando-se na turma de 
1951.

Sua família recebeu as primeiras informações 
acerca do evangelho através de Ana Campos em 1935 
(Ibitinga, SP). Posteriormente, a decisão ocorreu em 
Londrina, PR, após comprarem o livro A Esperança 
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do Mundo (de Carlyle B. Haynes) das mãos do 
colportor Emiliano Juliano. José (o pai) se batizou em 
1938, e Narciza em 1940, e por esta razão todos os 
nove filhos se tornaram adventistas do sétimo dia296. 
Conheceu Nair Böell com quem se casou e teve três 
filhos.

Iniciou seu ministério em Guarapuava, PR, 
em 1952. Em 1955 assume o distrito de Campo 
Mourão, PR, e em 1958, o de Paranavaí, PR. Em 
1960, torna-se preceptor do Ginásio Adventista do 
Paraná (atual IAP) e, em 1962, pastor distrital em 
Forquilha, Associação Rio-Minas, ao sul de Minas. 
Em 1964 assume a mesma função no Méier (RJ). Em 
julho de 1964, aparece como departamental de escola 
sabatina, atividades leigas e rádio da Associação Rio-
Minas, até que, em 1968, passa a atuar na mesma 
função na União Este Brasileira (UEB). Em junho de 
1971 se torna presidente da Missão Bahia-Sergipe, 
administração que dura até 1973.

O pr. Gustavo Pires juntamente com o pr. José 
Bellesi cuidavam do programa missionário da igreja 
nesta mudança de administração um fato que merece 
destaque é o “Projeto Pioneiro”. Esse novo método 
foi responsável pelo maior crescimento registrado 
da IASD não só na Bahia, mas em todos os lugares 
do Brasil. Tamanho foi o impacto causado que soava 
como o clamor de Ellen White por novos métodos. 

Após desafios, mobilizações e treinamentos o 
projeto foi colocado em marcha. E em que consistia 
o mesmo? Em tirar de uma igreja cheia, uma classe 
de escola sabatina a fim de que esta abrisse outra 
congregação em um bairro, vila ou cidade. O trabalho 
se desenvolveu de modo tão intenso que a todos os 
momentos novas frentes de trabalho surgiam, e isso 
296 “Bodas de Rubi”, in Revista Adventista. Ano 76, n. 7 (julho de 
1981), p. 22. Dois casais atingem 65 anos de casados. 

NESIAS.indd   238 20/10/2015   12:20:11



Contando nossa história

239

em todo lugar. Tive oportunidade de organizar muitas 
igrejas no estado da Bahia e no histórico de muitas 
delas é possível constatar que nasceram no final da 
década de 60 e início da década de 1980, período em 
que o Projeto Pioneiro estava em plena execução. 

Em 1991, Ronaldi Neves Batista, diretor do 
departamento de escola sabatina e evangelismo para 
toda UEB, afirmou em artigo publicado na Revista 
Adventista que “o projeto pioneiro é essa grande 
ideia”297, acrescentando ainda que o batismo da 
primavera e o evangelismo da semana santa, esses 
novos métodos, revolucionaram a igreja naquele 
período. O testemunho de Juazeiro prova isso: “no 
período do pastor Mariano Santana novos grupos 
surgiram: Remanso Sento Sé, Casa Nova, Curaçá, 
Passagem do Sargento, Projeto Maniçoba, Fazenda 
Lagoa, Caraíba Metais, Junco do Salitre, Santana do 
Sobrado, Parnaíba e outras”298, e todos com o Projeto 
Pioneiro.

José Bellesi Filho faleceu em Curitiba, PR, aos 
87 anos de idade em 2009299. 

Rádio Novo Tempo em Salvador (AM 920 - 
1994)

Não se sabe ao certo que inventou o rádio (se 
padre Landell no Brasil em 1893, se Marconi na 
Itália em 1895 ou ainda Nicola Tesla em 1893), mas 
é fato que Marconi foi aquele que primeiro registrou 
297 NEVES, Ronaldi Batista. “Evangelismo As unidades 
evangelizadoras são necessárias”, in Revista Adventista. Ano 86, n. 
4 (abril de 1991), p. 40.
298 Carta de testemunho da igreja de Juazeiro assinada por irmão 
Cardoso, e confirmada por pastor Mariano Francisco que trabalhou por 
muito tempo no referido distrito.
299 Falecimentos: José Bellezzi Filho”, in Revista Adventista. Ano 
104, n. 6 (junho de 2009), p. 37.
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a patente. Embora hoje se trate de uma invenção 
ultrapassada, não é descartada, pois continua 
atuando como ótimo veículo de comunicação. “No dia 
2 de novembro de 1920, operando na frequência 833kc 
e com 50 watts de potência, a kdka, entrava no ar 
(pela primeira vez) uma estação de rádio na América 
do Norte”300. Não mais que “alguns acordes da ópera 
‘o guarani’, de Carlos Gomes, e uma saudação do 
presidente Epitácio Pessoa, entre interferências e 
ruídos”’ puderam ser ouvidos por dezenas de pessoas 
nesta ocasião, a primeira transmissão radiofônica 
no Brasil (7 de setembro de 1922) durante a festa 
do centenário da independência no Rio de Janeiro, 
naquele momento, a capital da República.301 

A primeira transmissão foi feita por uma estação 
montada no alto do Corcovado pela companhia Norte-
Americana Westinghouse e captada por alto-falantes 
instalados em pontos estratégicos e pelos aparelhos 
distribuídos pelo governo em São Paulo, Petrópolis e 
Niterói302. Era o início da era do rádio no Brasil.

De olho em novas oportunidades a fim de se 
alcançar multidões com a mensagem do advento, 
os americanos neste mesmo ano (1920) começaram 
a fazer uso do rádio em evangelismo. Nomes como 
H. M. Richards, Herber A. Wandeman (e outros) 
acreditaram haver encontrado o meio para se alcançar 
mais e mais pessoas. E não estavam errados: a 
capacidade do rádio é extraordinária. Enquanto que 
nos Estados Unidos eles tenham usado esse recurso 
muito cedo, ele só chegou ao Brasil em 1931, quando 
a igreja no Paraná levou ao ar o programa “Momentos 
de Meditação”303. 
300 CONCEIÇÃO, Jonatan. Fé, Coragem e Vidas Transformadas, 
Nova Friburgo, RJ, 2014, p. 13.
301 http://oglobo.globo.com/cultura/ha-90-anos-primeira-transmissao-
de-radio-no-brasil-6021399#ixzz37eBkU7Dr
302 http://oglobo.globo.com/cultura/ha-90-anos-primeira-transmissao-de-
radio-no-brasil-6021399#ixzz37eC2ufRV
303 CONCEIÇÃO, Jonatan. Fé, Coragem e Vidas Transformadas, 
p. 41.
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Enquanto J. R. Passos afirmava que a igreja em 
Curitiba estava sendo reavivada, na sede da Divisão 
Sul-Americana estavam acelerados os planos para 
a transmissão do programa The Voyce of Profecy 
(ou simplesmente A Voz da Profecia) no Brasil. Não 
foi tarefa fácil implantar o evangelismo pelo rádio 
no Brasil, mas aquela experiência era necessária e 
oportuna, o que levou os esforços a serem redobrados. 
Por fim, depois de dias nos estúdios dos Estados 
Unidos 52 programas estavam prontos para irem ao 
ar. O dia para inauguração foi marcado mais de três 
vezes, mas em 26 de setembro de 1943 soava pela 
primeira vez aquele sotaque americano na abertura 
da transmissão do programa A Voz da Profecia. Sete 
dias depois, em 3 de outubro de 1943, domingo, às 
19h20min, os baianos emocionados ouviam o anúncio 
da volta gloriosa de Jesus pelo rádio pela primeira 
vez: era a Rádio Sociedade da Bahia, em sua primeira 
transmissão.

As transmissões se espalharam pelo país afora. 
A maioria dos ouvintes gostava do programa. Gente 
da alta sociedade brasileira não somente ouvia 
como aceitava a mensagem apresentada pela Voz 
da Profecia. Contudo, a oposição logo se levantou, 
sendo uma das mais ferrenhas a ocorrida no sertão 
da Bahia, na cidade da Barra. O pastor Cipriano de 
Morais (distrital de Juazeiro) iniciara um trabalho 
evangelístico através da lancha, montando um ponto 
de apoio na cidade da Barra, pois esta ficava em local 
estratégico para a embarcação. Devido à aceitação 
decidiu montar uma rede de alto-falantes na cidade, 
o que, embora tenha sido um sucesso, provocou a 
oposição do bispo da diocese. 

Entre queixas na delegacia e se o pastor 
continuaria ou não projeto, o assunto chegou à sede 
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da Missão Bahia em Salvador e o presidente (pr. 
George M. Kretschmar) resolveu visitar a cidade da 
Barra, indo à diocese. Lá se encontrou com o bispo a 
portas fechadas e, desse dia em diante, nunca mais 
este se opôs à transmissão do programa de rádio. Nos 
43 anos seguintes A Voz da Profecia foi transmitida 
em estações alugadas. Em 1989 um pastor no 
Espírito Santo teve a oportunidade de adquirir uma 
estação de rádio para a igreja, algo inédito até 1989. 
A rádio AM 730 de Vitória foi a primeira, mas pouco 
tempo depois, só no estado a igreja possuía mais 
quatro estações, o que causou uma euforia entre os 
administradores, em face da possibilidade da igreja 
em pouco tempo trabalhar em rede. 

A igreja da Bahia não ficaria para trás, foi 
quando em Salvador apareceu à venda a rádio Globo 
Salvador AM 920, do grupo do empresário espanhol 
Luís Pedro Irujo, dono da Rádio Sociedade da Bahia, 
da Itapuã FM e da TV Itapuã. Com o contato feito, a 
chance de a Bahia ter sua rádio foi se concretizando, 
no que se tornaria um projeto que mobilizaria todo 
o estado e pessoas de fora dele. Um dos maiores 
incentivadores do projeto de aquisição de estações de 
rádio pelo Brasil foi o empresário Milton Afonso. Ele 
que sempre se mostrou muito atencioso pela Bahia 
e que participou de grandes projetos, tais como a 
compra da Fazenda Capoeiruçu para implantação 
do IAENE e da construção do Colégio Adventista 
de Salvador (CAS), não ficaria de fora. Quando 
procurado pela liderança da igreja, fez (como sempre) 
uma grande contribuição ao projeto da Rádio. 
Ainda assim faltava muito dinheiro, o que levou 
a uma campanha distrito por distrito, pastor por 
pastor. A organização Lojas Santana, outra parceira 
nos grandes empreendimentos evangelísticos, 
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educacionais e espirituais não ficaria de fora. Com 
toda esta força reunida a compra se concretizou e o 
sonho virou realidade. 

Um episódio curioso que merece destaque 
ocorreu em um concílio pastoral na sede de 
acampamento dos batistas em Itapemirim no dia 
da compra da rádio. O professor Gustavo (como era 
conhecido), convertido na cidade de Ipiaú nos anos 
50 e fundador da igreja de Daramão (município de 
Wenceslau Guimarães, baixo sul) estava abrindo 
uma frente de trabalho no recém-criado município de 
Itatin, às margens da BR 116. Por esta razão foi ao 
concílio em busca de recursos para tocar a construção 
do salão-sede da nova igreja. Contudo não conseguiu 
nada, pois a igreja mobilizara para a compra da rádio. 
Em um determinado momento, ao ouvir o pastor 
Helder Roger falar sobre as dificuldades financeiras 
para se concretizar tamanho projeto, Gustavo foi à 
frente, pediu a palavra e disse que havia ido àquela 
reunião em busca de recursos para a construção de 
sua congregação e não conseguira. Porém, em face da 
beleza daquele projeto, gostaria de ser o primeiro a 
participar. Assim dizendo, retirou do bolso tudo que 
tinha, separou o equivalente para a passagem de volta 
e doou todo o resto. Aquele foi um momento de comoção 
e todos foram encorajados a fazer uma mobilização 
especial para tamanha tarefa. Finalmente a rádio foi 
adquirida em 1994, com pagamentos à vista, o que 
lhe permitiu o início de sua operação. 

A primeira diretoria desta estava a cargo de 
Moisés Azevedo, um radialista de sucesso na Rádio 
Sociedade da Bahia. Em 1º de julho de 1994, na 
sequência do programa A Voz do Brasil entrava 
uma vinheta com a música Exalte o Nome do Senhor 
do conjunto Harmus (de Salvador). Samuel Lima 
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realizou o primeiro programa que foi ao ar das 20h até 
meia-noite. A grade de programação, posteriormente, 
era composta da seguinte forma: das 6h às 12h João 
Azevedo, radialista de Feira de Santana; das 12h às 
18h Gerson de Deus; das 19h às 18h a programação 
era interrompida pela Voz do Brasil e, logo após, 
Samuel Lima comandava a programação até meia-
noite. Este último conduziu o trabalho da rádio até 
dia 7 de outubro de 1994, quando foi substituído 
por Jorge Correia Brito com o programa Amigos do 
Coração, que faria sucesso por muito tempo. 

Não muito tempo depois surgiu em Ilhéus 
nova oportunidade de se adquirir uma emissora 
e os dirigentes não perderam tempo. A esta altura 
já se configurava a rede de rádio, uma vez que 
havia presença de emissoras nos seguintes estados: 
Alagoas, uma emissora; Bahia com duas; Ceará e 
Espírito Santo com duas em cada um; Minas Gerais 
com uma, além de outros estados que, ou já possuíam, 
ou estavam desenvolvendo projetos nesta direção. 

Passada a empolgação, percebeu-se a falta de 
profissionais de rádio com a formação denominacional, 
o que ocasionou o surgimento de alguns contratempos. 
Ademais, as finanças dessas emissoras tornaram-
se motivo de preocupação. Mas Deus é o dono desta 
igreja e habilitou os dirigentes a equacionarem tais 
despesas, de modo que atualmente a situação está 
controlada, mas a rádio de Ilhéus teve que ser vendida. 
A emissora de Salvador continua suas atividades na 
qualidade de instrumento poderoso na pregação e 
na mobilização da igreja neste estado, fazendo bem 
mais que isso: diversas pessoas são batizadas por ano 
como fruto do evangelismo realizado pela Rádio Novo 
Tempo. 
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A existência de emissoras espalhadas por todo 
Brasil facilitou o processo de formação da rede de 
rádio e no dia 1º de junho de 1995, ao meio dia, a partir 
de Vitória (ES) se transmitiu o primeiro programa 
da rede SAT304. O nome escolhido agradou ao público 
desde a primeira emissora e não foi difícil que a rede 
mantivesse o nome Rádio Novo Tempo.

O avanço da pregação do evangelho na Bahia 
superava outras regiões do país e, conforme descrito 
em Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho do reino 
era pregado mais e mais. Agora a capital, recôncavo, 
norte, oeste, sudoeste e sul despontavam com um 
crescimento extraordinário. Entende-se que a rádio 
Novo Tempo AM Salvador foi uma das maneiras de 
usadas por Deus para atender a oração de Spies em 
1906, quando suplicou a Ele meios para pregar o 
evangelho aos baianos. Foi semente em boa terra.

Ao raiar o sábado, achando-me eu só, 
lembrei-me então de Nínive e de seus milhares 
de habitantes que, no tocante às verdades 
de Deus, nem sabiam fazer distinção entre a 
sua mão direita e a sua mão esquerda. Que 
necessidade de um trabalhador que viesse 
iniciar o trabalho na Bahia! Essa multidão 
de 250.000 almas se me afigurava como um 
rebanho sem pastor. Entretanto eu não podia 
demorar-me ali; os interesses do vasto campo 
só me permitiam ficar ali algumas semanas. 
mas o que poderia ser feito em favor da 
Bahia? Senti um grande peso pela população 
da Bahia e, ajoelhando-me, derramei a minha 
alma diante de Deus. Contei-lhe a grande 
necessidade desse povo, seu estado perdido, 
a necessidade que havia de alguém que 
viesse anunciar-lhe a mensagem para estes 
últimos dias, a fim de estar preparado para a 
vinda do Senhor 305.

304 CONCEIÇÃO, Jonatan. Fé, Coragem e Vidas Transformadas, 
p. 131.
305 SPEIS. F. W. “Viagem à Bahia”, in Revista Mensal. Ano 3, n. 1 
(janeiro de 1908), p. 4.
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Nos dias 19 e 20 de julho de 2014 em programação 
especial com cerca de 20 mil pessoas no auditório 
da Avenida Paralela e com a presença de dezenove 
integrantes da Rádio Novo Tempo de Jacareí, SP, se 
comemorou os 20 anos de existência da Rádio Novo 
Tempo AM 920 em Salvador.

 Gente em destaque na Rádio Novo tempo AM 
920 Salvador.

074 – José Carlos R. de Oliveira
 
Nasceu em Queimados, RJ, em abril de 1952. 

Converteu-se por método natural de conversão 
(família cristã), foi batizado, em abril de 1970, pelo 
pastor Penido Barros. Casou-se com Valdiléia e tem 
dois filhos, Edivaldo e Débora, e um netinho muito 
querido (o Robert). Ingressou na Rádio Novo Tempo 
Salvador em 1999. De lá para cá tem sido o principal 
locutor de nossas manhãs em Salvador para cerca de 
8.000 pessoas. Tem a influência positiva do programa 
“Bom Dia, Novo Tempo”, começando com a Lição da 
Escola Sabatina.
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cApítulo vii
ninguém segurA A BAHiA: de missão A AssociAção

Com o esforço (que poderia ser chamado 
de força tarefa) dado ao pastor Gustavo 
Pires da Silva no fim de 1983, após o fim 

das metropolitanas de Salvador por Floriano Xavier 
dos Santos, então presidente da União Este, e de se 
reestruturar as finanças da igreja (enfraquecidas por 
causa dos gastos das metropolitanas) grande avanço 
foi feito aqui. Neste tempo Gustavo Pires dirigia nas 
finanças e Germano Böell presidia a Missão.

Germano Böell nasceu em Bom Retiro (SC) em 
1926, filho de pioneiros do adventismo no estado, 
Marcos Frederico Böell e Clara Olm Böell. Depois dos 
estudos iniciais em sua região foi cursar teologia no 
Colégio Adventista Brasileiro, formando-se em 1956. 
Adventista de berço, e parte da terceira geração 
de adventistas catarinenses, foi batizado ainda na 
juventude.

Depois de se formar em teologia, iniciou seu 
ministério como pastor distrital de Cascavel (PR) 
em 1957, assumindo, posteriormente, o distrito de 
Apucarana (PR). Na década de 60 tornou-se distrital 
da igreja Central de Curitiba, tendo contribuído para 
a construção da mesma. No ano de 1964, Germano 
aparece como departamental de expansão patrimonial 
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da Associação Paranaense306. Nos anos iniciais da 
década de 70 é indicado como departamental de ação 
missionária e escola sabatina na Missão Nordeste, 
sediada em Recife. Em 1975 é indicado como 
departamental nas mesmas funções na Associação 
Leste, no Espírito Santo, sendo reeleito em 1980, 
acumulando outros departamentos307. Atuaria ainda 
como presidente da Missão Bahia de 1982 a agosto 
de 1985.

Neste período houve grande progresso da 
pregação do evangelho e na conquista de pessoas 
para Deus. Com a saída de Germano, Luiz Henrique 
Perestrelo (então secretário) assume a presidência 
interinamente, completando o ano de 1985, quando 
na Assembleia Trienal no IAENE torna-se presidente 
eleito. 

O sucesso da pregação na Bahia foi tamanho 
que a Divisão e a União Este sinalizaram que a 
instituição poderia ser avaliada para mudar seu o 
status (caso as metas fossem alcançadas) de Missão 
Bahia para Associação Bahia. A Missão deixava para 
trás um tempo para começar um novo caminho, de 
Associação. A nova diretoria ficou da seguinte forma: 
Luiz Henrique Perestrelo (presidente), Ronaldi 
Neves Batista (secretário) e Gustavo Pires da Silva 
(tesoureiro). Começava-se um triênio cheio de 
expectativas. 

Dados biográficos de Luiz Perestrelo, o primeiro 
presidente da recém-criada Associação. 

Luiz Henrique Perestrelo nasceu na Ilha da 
Madeira, em Portugal, no dia 15 de julho de 1935, 
filho de Luiz Perestrelo e Eulália Doroteia de Freitas 
306 VALE, Arthur do. “Bienais da Associação Paranaense”, in Revista 
Adventista. Ano 59, n. 5 (maio de 1964), p. 22.
307 “Trienal e Campal na Associação Leste”, in Revista Adventista. 
Ano 75, n. 9 (setembro de 1980), p. 24 e 25.
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Perestrelo. Cursou o ensino fundamental e o médio 
no então Instituto Teológico Adventista (hoje IPAE) 
em Petrópolis (RJ). Cursou ainda administração 
de empresas e ciências contábeis na Universidade 
Católica de Belo Horizonte entre os anos 1978 e 1981. 
Quando Luiz Henrique tinha poucos meses de vida 
sua mãe aceitou ser batizada na igreja adventista do 
sétimo dia de Funchal, capital da Ilha da Madeira. 
Portanto, praticamente nasceu em um lar já 
adventista, se batizando aos onze anos de idade.

Conheceu Derlila Caraúna enquanto ambos 
estudavam no ITA. Naquele tempo, os alunos se 
sentavam e servidoras levavam os pedidos às mesas. 
Ela era uma das servidoras e como precisava guardar 
um remédio que o médico lhe receitara, Luiz pediu-
lhe para fazer isso por ele. Um dia surgiu no coração 
do jovem a ideia de lhe escrever um bilhete pedindo 
para namorarem (até hoje o bilhete existe), e ela 
aceitou o pedido. Luiz se formou, foi trabalhar no Rio 
de Janeiro e depois de alguns meses se casaram. A 
cerimônia aconteceu na igreja adventista Central do 
Rio no dia 2 de janeiro de 1958, e teve como oficiante 
o pastor Rodolfo Belz, então presidente da União 
Este. Esta união deu origem a Wladimir, Leilane e 
Luzerlila.

Luiz Henrique Perestrelo trabalhou para a 
igreja adventista do sétimo dia incialmente na 
Associação Rio-Minas de 1956 a outubro de 1958 
como auxiliar de escriturário. De novembro de 1958 
a junho de 1961 foi caixa na União Este e de julho 
de 1961 a fevereiro de 1968 atuou como secretário-
tesoureiro da Missão Nordeste, em Recife. Desde 
março de 1968 até setembro de 1971 ocupou a mesma 
função na então Missão Bahia-Sergipe, em Salvador. 
Serviu na Associação Leste de setembro de 1971 a 
março de 1975 e de abril de 1975 até setembro de 
1977 trabalhou no IPAE. 
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A partir de outubro de 1977 foi secretário-
tesoureiro na Associação Rio-Minas, indo a seguir para 
a Missão Mineira em 1978, e lá ficando até outubro 
de 1982. De novembro de 1982 até dezembro de 1985 
aparece como secretário-tesoureiro da Missão Bahia 
e, finalmente, de 1986 a 1988 atuou como presidente 
da recém-inaugurada Associação Bahia (AB). Período 
de passos largos no avanço da evangelização, época 
em que se estabeleceu no recém-instalado IAENE 
a faculdade de teologia. A partir daí novos distritos 
foram abertos: era o início de um crescimento sem 
precedentes. 

Em 1987 a Associação Bahia completaria 50 
anos (jubileu de ouro) de fundação e Luís Henrique 
motivou o grupo de pastores a alcançar o máximo de 
pessoas. Reunidas as informações chegou-se a um total 
estimado de 7.000, que se tornaria a meta para 1987. 
Infelizmente o alvo não foi alcançado. Ocorre então 
uma nova Assembleia Trienal no IAENE e desta vez 
Luís Henrique Perestrelo não se reelegeu, passando 
a trabalhar (a partir de 1989) como ministerial 
da mesma Associação. De maio de 1989 a 1992 foi 
departamental da UEB e de 1993 a 1995 serviu 
como pastor distrital na AB, completando assim uma 
extensa folha de serviços prestados à causa de Deus, 
vindo por fim a jubilar-se308. Atualmente reside em 
Artur Nogueira, SP, e aos 80 anos conserva-se firme 
na esperança da volta de Jesus.  A Associação Bahia 
seguiu seu cominho destinada ao sucesso na pregação 
do evangelho.

308 PERESTRELO, Luiz Henrique. Formulário respondido a Natan 
Fernandes Silva. Engenheiro Coelho, SP, 10 de junho de 2012.
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Liderança Ativa 

Após a Assembleia, a nova diretoria para o 
triênio 1989 a 1991 ficou composta da seguinte 
forma: Helder Roger Cavalcanti (presidente), Clóvis 
Ferreira Bunzen (secretário). Gustavo Pires da Silva 
(tesoureiro). 

Dados biográficos de Helder Roger Cavalcanti 
Silva 

Natural de Recife nasceu no dia 9 de julho 
de 1956, filho de José Tenório da Silva e Emir 
Cavalcante Silva. Cursou as séries iniciais na Escola 
Adventista da Lapa, SP, e, em seguida, mudou-se 
para o Educandário Nordestino Adventista (ENA) 
em Belém de Maria, PE, onde estudou o restante 
das séries, o ginásio e o científico. No ano de 1974 
ingressou no seminário de teologia, formando-se com 
a turma de 1977. Fez um mestrado em teologia no 
UNASP em 1988 e, atualmente, cursa doutorado em 
teologia pastoral no UNASP - Engenheiro Coelho.

Filho de mãe e avós maternos adventistas, sua 
conversão ocorre em grande parte por sua educação, 
muito embora seja notável a influência do ENA em 
sua decisão. No dia 18 de novembro de 1967 Helder 
foi batizado pelo pastor Modesto Marques de Oliveira, 
então diretor da instituição em Belém de Maria. 

Conheceu Débora Meira no ENA enquanto ambos 
estudavam e se casaram no dia 26 de novembro de 
1975, em cerimônia realizada pelo Pr. Horne Pereira, 
na capela do educandário. Dessa união matrimonial 
possuem três filhos: Helder, Helen e Hudson.   Helder 
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Roger, depois de formado em teologia, iniciou seu 
ministério como pastor distrital em Prazeres (PE) de 
1978 a 1980. De 1981 a 1983 desempenhou a mesma 
função em Maceió (AL). Entre 1984 e 1986 atuou 
como departamental do ministério pessoal, de jovens 
e da ADRA na Missão Nordeste, em Recife. Serviu 
também como presidente da mesma Missão nos anos 
1987 e 1988. Depois disto foi eleito presidente da 
Associação Bahia em 1988 e, reeleito, ficou até 1995. 
De 1996 até maio de 2004 tornou-se presidente da 
recém-criada União Nordeste Brasileira (UNeB), 
sediada em Jaboatão dos Guararapes (PE). No seu 
período de administração da AB esteve ao lado de 
companheiros leais cordiais, tais como Clóvis Ferreira 
Bunzen (secretaria), Gustavo Pires (tesouraria) e 
depois Carlos Alberto Rosa de Oliveira. 

Novos rumos se somaram à liderança efetiva, 
através de treinamentos, da consolidação de planos e 
metas... Altos sonhos e metas eram constantes entre 
os obreiros e a igreja. Um deles, o atendimento às 
regiões de mais difícil acesso, passou a ser perseguido 
pela equipe da liderança. 

Um dos desafios que a Bahia possuía (e ainda 
possui) tratava-se de seu território extenso, haja vista 
que a área geográfica do estado é maior e que a soma 
dos demais estados da região nordeste juntos309. Mas 
em sua gestão a obra no estado fez rápido progresso 
através de diversos meios, destaque para a introdução 
dos pequenos grupos como ferramenta de trabalho 
para a igreja. Ademias, novos líderes eram formados 
a cada ano. Foi no período de sua administração (de 
Helder Cavalcanti) que se experimentaria por quase 
dez anos um modelo diferente de administração 
dos campos e, além do trabalho intenso em prol da 
implantação da Clínica, se adquiriu também a Rádio 
Novo Tempo de Salvador.
309 Para maiores informações consulte o Instituto Brasileiro de 
Geografia Estatística (IBGE).
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Cenário Empresarial Mundial

O cenário empresarial mundial se apresentou 
no início da década de 90 com novos aspectos que 
modificariam a sociedade, uma vez introduzidos 
nesta. Alguns destes elementos prometiam melhoras 
significativas na qualidade de vida, tais como o código 
de defesa do consumidor, o programa de qualidade 
total, a valorização do cliente, o estatuto da criança e 
do adolescente, a publicação e divulgação de direitos 
e deveres do cidadão. Por todo o planeta se espalhava 
a experiência positiva da administração japonesa. 
Edward Deming aparece no cenário com seus novos 
conceitos de soerguimento da economia no período 
pós-segunda guerra mundial e, rejeitado em por seu 
país, volve sua atenção para o Japão. Russell Burrill 
afirma que “os japoneses aceitaram e incorporaram 
os conceitos juntamente com o que chamaram de 
círculo da qualidade, um pequeno grupo relacional 
de autogerenciamento criado para agregar valor aos 
produtos fabricados”310. 

Com os japoneses recebendo os novos conceitos de 
Deming saíram das cinzas deixadas pelo período pós-
guerra, tornando a novidade uma febre, verdadeira 
epidemia. A publicação do livro A arte japonesa de 
gerenciamento afirma que a influência da igreja 
Católica Romana nas estruturas governamentais da 
sociedade ocidental permitiu que o Japão (que não 
estava sob sua influência) fosse mais receptivo à 
mudanças inovadoras311. Tais conceitos formularam 
um cenário de muita responsabilidade no mundo 
empresarial. É também neste período que homens 
cristãos adventistas bem sucedidos nos negócios se 
310 BURRILL, Russell. Como Reavivar a Igreja do Século XXI 
(Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2013), p. 16.
311 BURRILL, Russell. Ibidem, p. 17.
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mobilizam criando a FE (Federação dos Empresários 
Adventistas) e, conclamados pela liderança das 
instituições da igreja, põe-se mais próximos e 
dispostos a ajudar. 

Destes esforços surgiram bons resultados 
tais como os conceitos de qualidade de vida e de 
atendimento ao cliente, os direitos do consumidor, a 
consolidação da lei de indenização por danos morais e 
tantas outras coisas que levavam as pessoas a acreditar 
que um novo tempo havia chegado à sociedade e, por 
isso, mudanças também eram esperadas na igreja. 
Um documento intitulado “O governo da igreja” cita 
a declaração do empresário japonês Aiko Morita, um 
dos homens mais ricos do mundo, afirmando que uma 
administração eficaz é aquela administração simples, 
que não possui escritório caro, e que seu trabalho 
é visitar e trabalhar com sua equipe treinando, 
motivando e equipando312. Assim se desenvolveu o 
conceito de que uma instituição não poderia gastar 
um percentual elevado de seus recursos com a 
administração da empresa, mas sim, na linha de 
frente. Curiosamente já havia quem afirmasse que 
uma das razões por que a igreja não avançava mais 
era o elevado gasto na administração da mesma. 

No cenário empresarial nacional (entre outros) 
havia o empresário Luiz Antônio Santana, que 
fora pastor adventista por muito tempo, muito 
contribuindo na pregação do evangelho, mas que 
deixara o ministério a fim de auxiliar a família na 
empresa Lojas Santana, rede de lojas de calçados 
que atuava em todo o nordeste do Brasil. Empresário 
de sucesso e membro atuante da igreja, passou a 
oferecer à equipe de administradores da Associação 
Bahia treinamentos e atualização das novas técnicas 
312 SANTANA, Luís Antônio. Governo na Igreja. Folheto avulso, p. 
6. 
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administrativas e de motivação da equipe, conceitos 
e treinamentos estes que serviram para que a igreja 
entrasse em um novo momento na Bahia.

NESIAS.indd   255 20/10/2015   12:20:11



cApítulo viii
os regionAis

Os regionais marcam um período em que 
a Associação Bahia, com autorização da 
Divisão Sul-Americana experimentou 

um modelo de atendimento a um campo (Associação 
ou Missão) grande como a Associação Bahia (antes 
de ser dividida em 1998). Sem operar a divisão do 
território em muitas outras missões, os recursos 
disponíveis seriam aplicados na linha de frente da 
igreja. Tal sistema ficou conhecido como Sistema 
Regional, experimentado oficialmente de 1992 até 
1998.

A Implantação

Clamor por auxílio ao crescimento da igreja era 
ouvido por toda a parte na Bahia e não havia como 
atender a todas as iniciativas dos líderes das igrejas 
locais. Fazia-se urgente uma nova ação. Enquanto uns 
votavam pela divisão do campo, a solução encontrada 
foi a implantação do sistema de atendimento através 
de um pastor morando na região e cuidando da 
implementação/promoção das atividades da igreja na 
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região.  Helder Roger, aquele ‘menino’313 (1988) com 
sua visão das possibilidades de se estar mais perto 
das congregações não duvidou: agiu, e este seria 
o ‘canteiro pronto’ para a implantação do projeto 
dos regionais. Somado a isto está a experiência do 
pr. Helder Roger em treinamentos e implantação 
de projetos na Missão Nordeste, onde grandes 
distâncias eram encurtadas, quando (uma vez por 
mês) um diretor da igreja acompanhado de um ou 
dois secretários de departamentos reuniam pastores 
de certa região em determinado local e ali passavam 
o dia juntos. Este era o momento em que a agenda era 
passada, o material distribuído, relatórios recolhidos, 
o que tornava mais fácil o atendimento à igreja. Mais 
tarde a UNeB implantaria esse modelo em todos os 
campos da União, denominando esta a Reunião de 
Regionais.

Iziel Miranda morou na cidade de Itabuna no ano 
de 1990 e 1991 atuando como evangelista, secretário 
ministerial e como regional para o sul da Bahia. Por 
sua vez, Ursulino Freitas, diretor do departamento de 
Mordomia da Associação Bahia, foi morar em Vitória 
da Conquista atuando como representante da referida 
associação na região. Antônio Braga de Moura atuava 
em Feira de Santana, mas residia em Salvador, onde 
também era o diretor do departamento de jovens. 
Mais ao final de 1992 a equipe sofre algumas assim 
alterações, ficando assim composta: para a região 
de Salvador, José de Mascarenhas Viana; a região 
de Itabuna, a cargo de Jair Garcia Góis; o IAENE e 
região, orientada por Jorge Luís de Oliveira; para a 
região Feira de Santana, Edson de Oliveira Pinto; e, 
finalmente, Nesias Joaquim para atender a região de 
Vitória da Conquista.
313 Assim foi chamado Helder Roger, em face de sua nomeação na 
comissão de nomeações da Assembleia de 1988 no IAENE.
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As Regiões, Suas Sedes e Seus Diretores 
Regionais

Região Central ou Recôncavo – Sede: IAENE / 
Alagoinhas

‘

Primeira sede no IAENE. O pastor Edson  de 
Oliveira Pinto esteve morando no IAENE e cuidando 
da Região Central ou Recôncavo entre os anos 1994 
e 1995, quando a sede da região sai de Capoeiruçu 
(Cachoeira) e se desloca para a cidade de Alagoinhas, 
mais ao centro da área, facilitando o atendimento às 
igrejas. Edson de Oliveira Pinto foi seu diretor por 
cinco anos (1993 a 1998). Veja o quadro a seguir com 
o desempenho do trabalho.

Quadro de batismos no período dos Regionais 
da AB - 1993 a 1998. Diretor regional: Edison de 
Oliveira Pinto
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N° DISTRITO 1993 1994 1995 1996 1997 1998

01 ALAGOINHAS 97 1 8 100 95 186

02 CATU 124 63 75 85 144 139

03 CRUZ DAS ALMAS 54 11 7 125 95 244

04 DIAS D’ÁVILA 157 14 59 140 135 205

05 IAENE 128 9 63 63 290 59

06 MISSÃO 
IAENENSE - - - - - 111

07 PAULO AFONSO 29 1 5 49 65 59

08 RIBEI. Do POMBAL 101 0 9 102 66 133

09 SANTO A.DE 
JESUS 99 37 57 157 127 254

10 VALENÇA - - - - 102 115

TOTAL: 789 136 283 821 1119 1505

Região Norte – Sede: Feira De Santana
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Morando em Salvador, o pr. Antônio Braga 
cuidava da Região de Feira de Santana, denominada 
Região Norte, mas não se adaptou ao projeto devido à 
ação de seus departamentos (jovens, desbravadores, 
comunicação e outros) não se adequarem ao sistema 
de regionais.

 Diretores regionais: Jair Garcia Góes (1992); 
Edison Pinto (1993ª 1994); Jurandir Reis (1994-
1995); Jeremias Gonçalves (1997-1998) 314.

.
N° DISTRITO 1993 1994 1995 1996 1997 1998

01 ARACI 83 118 320 170 142 166

02 CAPIM 
GROSSO 188 283 346 343 260 206

03 CIDADE NOVA 100 162 117 104 168 146

04 FEIR DE 
SANTANA 95 131 183 139 157 198

05 F. SANTANA 3 - - 64 - - -

06 IRECÊ 128 181 192 113 175 177

07 JACOBINA 101 148 203 113 155 138

08 JUAZEIRO 90 380 246 193 - 193

09 JUNCO 168 136 142 125 111 125

10 ITABERA - - - - 109 79

11 SENHOR DO 
BONFIM 160 212 265 245 334 245

12 SOBRADINHO/
JUAZEIRO - - - - 77 -

TOTAL 1113 1751 2078 1545 1688 1673

 

314 Secretaria da Associação Bahia. Anuário de resultados de batismo. 
Pesquisa feita em dezembro de 2012 por Nesias Joaquim dos Santos.
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Região Salvador

Situada em Salvador, que fora atendida a 
princípio por Jorge Luís de Oliveira Sousa, mas que 
em 1993 receberia José Mascarenhas Viana (que 
atuara como professor da faculdade de teologia no 
SALT/IAENE). Toda a região metropolitana estava 
aos seus cuidados em uma época de grande progresso 
para o desenvolvimento de Salvador. De 1996 a 1998 
o pastor Jurandir Reis cuidou desta que era a menor 
área geográfica, mas a maior em número de membros 
e desafios missionários.

 Região Salvador – sede: Salvador
 Diretores regionais: Jorge Luís (1993); José 

Mascarenhas Viana (1994); Jurandir Reis (1996 a 
1998).
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N° DISTRITO 1993 1994 1995 1996 1997 1998
01 BROTAS 138 64 104 91 92 58
02 CAJAZEIRAS - - - - - -
03 CAPELINHA 125 111 55 125 147 147
04 CAS 18 48 49 44 35 63
05 C. BRANCO 227 101 96 106 74 207
06 CENTRAL 122 127 83 85 79 97
07 GRAÇA - - - - 49 60
08 ITAPAGIPE 325 94 179 136 232 416
09 JD.CRUZEIRO 101 98 100 102 98 120
10 L. DE FREITAS 195 - 132 265 170 94
11 LIBERDADE - - 86 101 183 141
12 PARIPE - - 86 - 01 116
13 PAU DA LIMA 86 87 77 88 66 94
14 PERNAMBUÉS 169 191 104 - 236 118
15 PITUBA 134 24 107 84 79 61
16 P. GRANDE 120 125 305 264 267 221
17 S.CRISTOVÃO - 240 160 115 104

TOTAL 1760 1050 1803 1651 1923 2117

Região Sudoeste – Sede: Vitória da Conquista 
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 Em 1992, ali estava o pr. Ursulino Freitas, morando 
em Vitória da Conquista e criando a sede da região sudoeste. 
Seu território era o mais vasto e o mais desafiador.
Aqui o mapa de resultados da região sudoeste.

N° DISTRITO 1993 1994 1995 1996 1997 1998

01 BARREIRAS 96 8 197 177 159 191

02 CANDEIAS 127 12 135 177 168 213

03 GUANAMBI 95 5 80 128 72 90

04 IBOTIRAMA 95 5 60 104 114 92

05 ITAPETINGA 71 8 147 70 127 137

06 JAGUAQUARA - 2 129 108 72 125

07 JEQUIÉ 123 21 167 200 186 107

08 S. M. DA 
VITÓRIA 126 28 147 125 125 145

09 V. 
CONQUISTA I 117 73 131 91 107 67

10 V.CONQUISTA 
II 87 30 190 124 107 136

TOTAL 806 162 1303 1404 1237 1294
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Região Sul – Sede: Itabuna

No fim do ano de 1990, Iziel Miranda, que morava 
em Itabuna e exercia a função de evangelista e ministerial na 
Associação Bahia, foi para outro campo. 
 A administração da AB chamou outro jovem para ser 
regional no sul da Bahia, com sede em Itabuna: Jorge Luiz 
de Oliveira Souza (1991 e 1992). Seu território era conforme 
apresentado no mapa. Jair Garcia Góis atuou como regional 
na região sul entre os anos 1993 e 1995.

Nº DISTRITO 1993 1994 1995 1996 1997 1998

01 CALIFÓRNIA 97 181 195 144 205 360

02 CAMACAN 164 180 166 204 161 122

03 CANAVIEIRAS 48 80 95 120 141 89
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04 COARACI 102 100 94 177 124 122

05 EUNÁPOLIS 300 135 176 130 211 177

06 ILHÉUS 228 120 188 201 194 261

07 IPIAÚ 311 500 395 404 300 217

08 ITABUNA 118 125 71 112 133 252

09 ITAMARAJÚ 106 120 226 149 109 153

10 S.RITA/
EUNÁPOLIS - - 215 161 - -

11 SÃO 
CAETANO - 155 240 106 246 180

12 PORTO 
SEGURO - - - 126 157 170

13 T. DE FREITAS 143 121 398 280 321 330

TOTAL: 1.617 1.637 2.456 2.314 2.302 2.311

Vantagens do Sistema Regional

A primeira grande vantagem deste sistema foi 
para o pastor distrital que recebia atendimento fora 
do comum: a presença constante de um representante 
da administração do campo. Para o membro da 
tal presença em sua cidade era motivo de festa. A 
presença do presidente da igreja, do secretário e do 
tesoureiro, além de ser um elemento motivador, era 
também uma maneira de a congregação perceber 
que “existia, estava aqui; fazia parte da igreja”. Se 
tal benefício para o pastor distrital era notório, para 
um aspirante então muito melhor. Nos oito anos em 
que atuei como distrital não recebi a presença do 
secretário ou departamental para auxiliar em um 
projeto no campo de trabalho.

Os distritos, por sua vez receberam muitos 
aspirantes no período dos regionais. Os aspirantes 
eram os pastores distritais mais beneficiados em todo 
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o período do projeto e muitos deles são hoje pastores 
de sucesso, preparados para grandes projetos e 
desafios, que talvez não fosse o caso se não tivessem 
recebido o apoio dos regionais.

A segunda maior vantagem dizia respeito 
às igrejas em quatro aspectos: 1) a chegada dos 
programas e projetos da associação a todos os cantos 
do campo. Dos lugares mais próximos aos mais 
distantes os materiais chegavam e os programas ainda 
contavam com a presença do distrital e dos regionais; 
2) diversos treinamentos. Os regionais, juntamente 
com os distritais, montavam os treinamentos e 
congressos. Nunca a Bahia teve tantos congressos 
de jovens, chegando, às vezes, ao número de cinco 
deles em um fim de semana; 3) certa competição 
entre as regiões. Nos relatórios das reuniões gerais, 
que alguns chamavam de concílios era coisa boa 
ouvir o progresso das regiões. Foi exatamente em um 
destes concílios que se descobriu que nessa época a 
Bahia foi tricampeã mundial de batismos. Grandes 
batismos passaram a acontecer na primavera a cada 
ano. No período dos regionais essas grandes colheitas 
guardam nomes como o do pr. Marcos Nunes e 
Erivonaldo, em Senhor do Bonfim; pr. João Bosco, em 
Barreiras, quando cem pessoas foram batizadas em 
uma linda tarde de sábado no famoso Rio de Ondas; 
4) vale acrescentar ainda a distribuição de recursos 
para evangelismo e construções.

A proposta do sistema não beneficiava somente 
a igreja e o pastor, mas também a administração. 
Neste período diminuíram as queixas das igrejas 
com a administração da igreja na associação. Havia 
tempo extra para os administradores cuidarem de 
ideais e projetos para as igrejas, uma vez que os 
regionais filtravam muitos problemas (o que poderia 

NESIAS.indd   266 20/10/2015   12:20:12



Contando nossa história

267

ser resolvido na região era resolvido, somente o que 
não complexo demais era levado para a administração 
em Salvador). Os problemas eram resolvidos antes 
de produzirem maiores danos, o que melhorou a 
qualidade espiritual da igreja. Ademais na hora de 
se tratar de um caso no escritório, ali estava uma 
pessoa com conhecimento do assunto, logo, melhor 
preparada para lidar com a situação.

Este período foi uma bênção para mim. Ainda 
é possível recordar da primeira reunião com o Pr. 
Clóvis Bunzen, secretário da Associação Bahia, 
na qual foram dadas as coordenadas das ações que 
deveríamos implantar nas respectivas regiões. É 
possível lembrar ainda de José Mascarenhas Viana, 
um gigante da experiência e da arte de falar, ali ao 
meu lado ouvindo, humildemente as orientações do 
Pr. Clóvis sobre sua atuação na região de Salvador. 
Simplesmente demais!

Foto em que o autor, Pr. Nesias (o primeiro da direita) 
aparece junto à equipe.

A preocupação dos regionais acerca do futuro de 
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cada um deles não veio a ser uma desvantagem, pois, 
uma vez terminado o período, assumiram funções 
de maior responsabilidade na igreja. Alguns deles 
se tornaram presidentes, outros secretários e outros 
ainda diretores de departamentos.

O título de Tricampeã Nacional em Batismo 
marcou o auge do projeto dos regionais. A igreja 
estava sendo atendida em todos os seus aspectos 
graças ao novo sistema de atendimento implantado. 
O relacionamento com a administração fluía muito 
bem (Carlos Alberto Rosa, presidente; Salomão 
Sarmento, grande líder na tesouraria; Jorge Luís de 
Oliveira, secretaria) em um programa bem alinhado 
com a nova União Nordeste Brasileira. À medida 
que artigos e programas iam surgindo, a igreja 
crescia; as decisões e os testemunhos sendo sempre 
apresentados; em Cachoeira, a faculdade de teologia 
preparava (a cada ano) nova remessa de obreiros e, 
assim, a igreja sempre era alimentada e cuidada. 
Tal situação possibilitou em três anos subsequentes 
o maior número de pessoas já contabilizado por 
uma Associação ou Missão até aquele momento no 
Brasil, o que lhe outorgou merecidamente o título de 
Associação tricampeã em batismos.

Observe a tabela abaixo:

Ano/
Exercício 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Associação 
Bahia 5.775 7.043 7.816 7.501 7.501 8.879
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Carlos Alberto Rosa de Oliveira 

Filho de Nilton de Oliveira e Carolina Rosa 
de Oliveira, nasceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de 
junho de 1953. Fez seus estudos primários na escola 
Professor Hilário em Queimados (RJ) de 1961 a 1965. 
Também em Queimados cursou as etapas seguintes, 
mas agora no colégio comercial Dr. Pedro Jorge de 
1966 a 1972. Ainda neste ano (1972) começou o curso 
de bacharel em Ciências Contábeis, no Instituto 
Superior de Ensino Celso Lisboa. Estudou para se 
tornar Bacharel em Teologia 1985 no Educandário 
Nordestino Adventista. Fez ademais um mestrado 
em teologia pastoral no Seminário Latino-Americano 
de Teologia (SALT-IAENE), concluindo em 2005.

Carlos Alberto nasceu em um lar adventista, 
sendo, na verdade, a terceira geração de adventistas 
(seus avós paternos, Elpídio e Clarinda eram 
adventistas). Elpídio era o diretor do grupo de 
Queimados e um homem muito dedicado à igreja. 
Quanto aos avós maternos, sua avó Francisca era 
uma adventista muito consagrada que, segundo a mãe 
de Carlos, havia aprendido a ler sozinha através da 
Bíblia. O avô, Joaquim, era português de nascimento 
e também uma pessoa muito agradável. No dia 31 
de outubro de 1970 aos 17 anos, Carlos Alberto foi 
batizado no Rio do Ouro, em Queimados, sob a bênção 
do pastor Penido Barbosa, então distrital de nova 
Iguaçu (RJ). Seis anos depois, Marlene Medeiros 
chamou sua atenção durante uma comemoração de 
natal na casa de seu irmão mais velho e, dois anos 
mais tarde se casavam no dia 24 de dezembro, sendo 
o enlace oficializado pelo pastor Melquíades Pereira 
de Assis. Da aliança veio um casal: Samira e Hudson.

Enquanto cursava teologia no ENA, trabalhou 
como professor de contabilidade de 1982 a 1985 e, 
ao concluir o curso, atuou como pastor distrital em 
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Embarrei (RJ) até 1987. Nos dois anos seguintes 
trabalhou como tesoureiro da Associação Rio de 
Janeiro, desempenhando a mesma função até 1996, 
mas na Associação Bahia. Tornou-se presidente da 
mesma por dois mandatos consecutivos (1996-2004). 
Como o Sistema de Regionais era um programa que 
funcionava com autorização provisória no fim de 
1998 (com a criação da Associação Bahia-Sul) foi 
encerrado, embora tenha dado bons resultados para 
a Bahia na Assembleia de 1998. 

Durante o tempo da administração do pastor 
Carlos Alberto o CAS (Colégio Adventista de 
Salvador) se consolidou, bem como outras escolas 
na grande cidade. Como resultado natural das 
mudanças dinâmicas na igreja, no período em 
que se comemorou o centenário da implantação da 
mensagem adventista em território baiano (ocorre 
uma linda festa velho estádio Fonte Nova) Carlos 
Alberto foi nomeado presidente para toda a região 
metropolitana do Recife, seguindo seu ministério 
agora em Pernambuco. Para seu lugar foi chamado o 
pastor Jair Garcia Góis.

Resumo dos Principais Fatos Históricos 
Ocorridos na Associação Bahia - Última 

Década do Século XX (1990-1999)

1990  Assembleia Mundial da igreja - lançamento da 
Missão Global.

1991 Implantação do Sistema Regional.

1992
Os irmãos Luís Antônio Santana e Francisco Santana 
são incentivados pela Missão Global a promovem o 
fortalecimento evangelístico em Feira de Santana.

1993
Campal de Feira de Santana. Comemoração dos 50 
anos da Voz da Profecia no Estádio da Fonte Nova.

1994 Compra da Rádio Novo Tempo AM 920 em Salvador.
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1995

1° de junho de 1995 forma-se a Rede de Rádio Novo 
Tempo.
Lançamento pela CPB do novo Hinário Adventista.

1996 Grandes colheitas no período da primavera e a 2ª 
Campal de Itabuna.

1997 Repetição das grandes colheitas do batismo da 
primavera.

1998
Criação da União Nordeste Brasileira com sede em 
Recife. Criação da ABS (Associação Bahia-Sul) em 
Itabuna.

1999 Criação do Posto Missionário para desenvolvimento 
do Oeste visando nova divisão do campo.

Destaques da Década

075 – Moisés Vieira dos Santos 

Nasceu em Gurupá-Mirim, município de 
Potiraguá, BA, em 9 de fevereiro de 1947. Nascido 
em lar adventista batizou-se aos 12 anos de idade 
na igreja da cidade em que nasceu. O pr. Gileno B. 
Oliveira foi quem oficiou esta cerimônia no dia 20 de 
setembro de 1959. Mudando-se posteriormente para 
Eunápolis (BA) conheceu na Igreja Central Maristela 
de Souza, com quem se casou em 20 de junho de 1978. 
Deste casamento nasceram as filhas  Neiva Dayone e 
Évelin Stela. Durante todo esse tempo serviu à igreja 
em variadas funções, embora a de ancião seja a de 
maior destaque.

076 – Pedro Evilácio 

Natural de Jequié nasceu no dia 16 de setembro 
de 1934. Ainda criança foi morar em Santo André, 
SP, onde, já adulto, se casou com Marcelina 
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Generosa. Desta união nasceram cinco filhos: 
Manoel Evilácio Neto, Daniel Evilácio, Leda Maria, 
Márcia Aparecida e Pedro Evilácio Filho. Conheceu 
o evangelho em 1964 através da sua esposa, uma 
vez que trabalhava de domingo a domingo e esta 
o convidava a passar pela igreja, ajudando a levar 
os filhos para casa aos domingos à noite. Assim, 
começou a participar da classe bíblica, aceitando 
posteriormente o batismo. 

A partir de então abraçou a missão de levar 
o evangelho a todos quanto lhe fosse possível. Aos 
sábados ia para a igreja pela manhã e à tarde saía 
para realizar o trabalho missionário, voltando 
somente após o pôr do sol. Em 1977 voltou para a 
Bahia com toda a família, mais precisamente para a 
cidade de Senhor do Bonfim e ali se tornou um líder 
no evangelismo. Pensando na educação dos filhos, 
mudou-se para Cachoeira no momento em que o 
IAENE estava nascendo. Consciente da grande 
necessidade de se evangelizar, juntamente com sua 
esposa saía para abrir pontos de evangelismo. Foi 
ancião por muitos anos na igreja de Capoeiruçu, mas 
ficar apenas na igreja lhe era insuficiente e sempre 
estava envolvido no cumprimento da missão em 
algum lugar.

Extraordinário mecânico de veículos movidos 
a diesel montou uma simples oficina no Posto 
Águia (BR-101) em Governador Mangabeira, 
local em que evangelizava clientes e vizinhos da 
mesma. Caminhoneiros tinham problemas com seus 
caminhões em outras cidades, mas preferiam trazê-
los para que o irmão Pedro pudesse consertá-los. O 
compromisso de Pedro Evilácio por Jesus e pela Bahia 
encantava a todos. Foi o fundador das igrejas: Posto 
Águia, Cabaceiras, São Filipe, Canoa, Conceição do 
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Almeida, dentre outras. Fundador e mantenedor de 
igrejas, Pedro Evilácio se destacou no evangelismo, 
até que no ano 2000 faleceu em um acidente 
automobilístico. Está sepultado em Capoeiruçu.

077 – Manoel Pedro dos Santos 

Natural de Camamu, BA, nasceu em 19 de março 
de 1936. Conheceu e casou-se com Dinalva Santos 
em 20 de novembro de 1958, mas foi só aos 36 anos 
que se converteu ao adventismo, sendo batizado em 
30 de dezembro de 1972 na igreja de Jequié pelo Pr. 
Florisbaldo Casal. Teve os seguintes filhos: Ubiratan, 
Ubirajara, Dinah, Urandy, Yara, Jussiara, Marly e 
Uranio. Por muitos anos exerceu a função de ancião 
da igreja, sempre leal a Deus e à Bíblia, contribuindo 
muito para solidificação da mensagem na cidade.

078 – Antônio Braga de Moura 

Nasceu em Itaquara, BA, em 20 de agosto de 
1925. Ainda na juventude mudou-se para a região de 
Jitaúna a fim de se dedicar à cultura do cacau. Ali 
formou sua família. Conheceu a mensagem adventista 
em 1958 através de um colportor na fazenda onde 
morava. Em uma série de conferências realizada pelo 
Pr. José Carlos Ramos em 1968 na cidade de Jequié 
conheceu a igreja. Apesar de ter aceitado a mensagem 
nessa época, só se batizou em fevereiro de 1977. Foi 
um ardoroso defensor dos princípios e entusiasmado 
instrutor bíblico, tendo levado dezenas de pessoas 
ao batismo. Qualquer um que tenha trabalhado 
ou visitado a igreja Central de Jequié recorda com 
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alegria a dedicação do irmão Antônio Braga para com 
as coisas de Deus. Mesmo em face da crise do cacau 
na Bahia manteve o filho Braguinha nos estudos de 
Teologia. Faleceu em março de 2003.

079 – José Eronildes Santana 

Natural de Antas, BA, nasceu em 21 de junho 
de 1941. Casou-se 25 de janeiro de 1984 com Maria 
da Glória Matos. Converteu-se por influência de seu 
irmão Antônio da Loja, pai de Celsa, sendo batizado 
no ano de 1987 pelo Pr. Severino Muniz, na Igreja 
Central de Paulo Afonso, BA. Ainda no ano de 
seu batismo, com apoio da esposa e do seu irmão 
Tonho da Loja, começou uma grande jornada para 
evangelizar sua cidade e região, enfrentando uma 
cidade quase 100% católica. Ajudado pelos pastores 
Juscelino Batista e Edmar Sena, comprou o terreno 
no centro da cidade e construiu a Igreja de Antas, 
sendo a partir desta difundida a mensagem a todo o 
município. Em dezembro 1999 instalou a TV Adisat 
(hoje simplesmente TV Novo Tempo) na em Cícero 
Dantas, Antas, Fátima, Novo Triunfo, Senhor do 
Bonfim e até em Arapiraca, AL. “Eu amo o meu Jesus 
e há 27 anos que ando com Ele, sei que não vai me 
abandonar, peço forças a Ele e sabedoria para que me 
ajude a vencer. Eu digo a minha mulher que a vida 
sem Jesus não tem sentido! É Ele quem me conforta, 
e me dá esperanças.” Merece destaque pelo esforço e 
dedicação especialmente no trabalho de instalação e 
manutenção da retransmissão do sinal da Rede Novo 
Tempo.
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080 – Antônio Santana 

Antônio Felício da Silva (irmão Antônio da Loja) 
nasceu em Antas, BA, em 19 de setembro de 1924. 
Casou-se com Josefa Matos, com quem teve seis 
filhos: Maria Celsa, José Oliveira, José Salmo, Maria 
Salomé, Marta Maria Matos, Marcos Antônio. Sua 
família era católica ele conheceu um senhor chamado 
Clóvis Fróis, militar e filho de um padre, começou a 
estudar a Bíblia e conversar com ele sobre a mesma. 
Os dois tinham discussões acirradas, sobretudo 
sobre o sábado, até que Antônio pediu ao padre 
explicações sobre o sábado e, não sentindo firmeza 
na explicação deste resolveu pedir uma Bíblia. Para 
sua surpresa constatou que a Bíblia católica também 
afirmava que o dia de guarda era o sábado, ao que 
aceitou imediatamente este dia como verdadeiro. 
Foi batizado em Jurubeba (SE) no ano de 1965 pelo 
Pr. José Naves Júnior, dedicando a vida ao serviço 
do Mestre. Fundou as igrejas de Caxias, Sítio do 
Quinto, Adustina, Antas e Cícero Dantas. Descansou 
no Senhor às 6h30m do dia 12 de dezembro de 2006 
em casa mesmo, ao lado da esposa e dos filhos. Está 
sepultado no cemitério de Caxias.

081 – Vivaldo Castelão 

Nasceu em 6 de junho de 1940 em Catu, BA, e se 
casou em 3 de janeiro de 1967 com Marlene Borges, 
com quem teve os filhos Selena, Talita e Uziel. Aceitou 
o evangelho primeiro na Igreja Batista. Certo dia, o 
irmão Lima foi fazer um trabalho missionário ali na 
cidade e encontrou uma irmã da igreja batista. Ao 
estudar sobre o sábado a referida irmã se encantou 
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com a mensagem. Partilhou a novidade com o pastor 
batista, que pediu uma entrevista com o irmão 
Lima. Na entrevista o pastor o desafiou a buscar o 
melhor adventista a fim de discutirem acerca do 
tema do sábado. Lima trouxe José Carlos Ramos e 
Luiz Santana em uma reunião que começou às 8h 
e se estendeu até às 12h30m de um domingo. No 
final da reunião Vivaldo castelão e mais cerca de 30 
pessoas estavam convertidas ao adventismo. Vivaldo 
foi batizado com a esposa, no dia 28 de dezembro de 
1969, pelo Pr. Daniel Porto.

082 – Benedito Bispo 

Nascido em Trindade, PE, em 26 de fevereiro de 
1937, Benedito Bispo casou-se Com Ilda em 13 de julho 
de 1968. Deste casamento vieram três filhos: Antônio 
César, Paulo Sérgio e Maria Suzana. Converteu-se 
em Junco de Jacobina, local escolhido após sua saída 
de Pernambuco, recebendo estudos bíblicos de seus 
amigos Emiliano Joaquim, Dalmir Reis e de outros 
mais. Desde que foi batizado assumiu a liderança 
da igreja e por 43 anos serve com alegria à causa de 
Deus na referida cidade.

083 – Anadssor Magalhães 

Nasceu em Junco de Jacobina, BA, no dia 27 
de fevereiro de 1955, recebendo o evangelho da sua 
mãe Marieta Magalhães. Sua infância, adolescência 
e juventude foram vividas na igreja. Conheceu Maria 
de Lourdes Pereira e se casaram em 21 de novembro 
de 1975. O casal teve quatro filhos: Neiva Samara, 
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Nedjane, Nedvânia e Neadson. Anadson se destacou 
na igreja como líder, ancião e fundador de igreja. 
A maneira como vivia o evangelho demonstrava 
que andava com Deus diariamente. Mudou-se 
para Tapiramutá e ali fundou a igreja da cidade. 
Pela maneira como se relacionou com o ministério 
adventista, além do modo como tratava as pessoas, 
é destaque nestes 110 anos de história da igreja na 
Bahia. Infelizmente em uma sexta-feira sofreu um 
acidente de trabalho enquanto auxiliava um amigo. 
Faleceu em 7 de fevereiro de 1994 e está sepultado no 
cemitério de Tapiramutá.

084 – Ivone Maia

Nasceu em Cruz das Almas em 7 de outubro de 
1943 e casou-se com Arnaldo de Jesus Maia em 23 de 
dezembro de 1965 com quem teve dois filhos. Levou os 
filhos para a igreja adventista quando um tinha sete 
e o outro seis anos, mas somente anos depois, quando 
a filha mais velha (com 15 anos) leu pela segunda o 
grande conflito, se decidiu ao adventismo. Em seguida 
leu Parábolas de Jesus e se batizou onze meses depois 
que guardara o primeiro sábado. Foi batizada pelo 
Pr. Otoniel Fonseca. Desde que se batizou tornou-se 
verdadeira discípula de Jesus, fazendo de seu salão 
de beleza um lugar de relacionamento e testemunho 
de sua fé.

085 – Raimundo Lemos Sant’Ana 

Nasceu em Salvador, BA, em 26 de setembro de 
1918 e ali recebeu instrução, iniciando suas atividades. 
Ainda na juventude casou-se com Haidê Costa, com 
quem teve seis filhos: Luiz Antônio, Raimundo, José, 

NESIAS.indd   277 20/10/2015   12:20:13



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

278

Francisco, Maria do Carmo e Fernando. A conversão 
do primeiro filho (Luiz Antônio), transformado pelo 
ensino da Bíblia, fez com que seu coração recebesse 
com temor a Palavra. Enfrentou forte oposição em 
casa, uma vez que eram fortes os laços culturais com 
a igreja católica. Viveu desse modo por alguns anos, 
visitando a igreja (com algum interesse pela mesma), 
mas sem se decidir. Nesta época foi nomeado um 
novo pastor para a igreja central (José Monteiro de 
Oliveira) e este, possuidor de uma capacidade incrível, 
estudou com ele e este se decidiu pelo batismo em 
1970. Uma vez batizado, Raimundo escolheu seu 
ministério pessoal (que realizou por tanto tempo 
como fiel discípulo): visitar doentes em hospitais 
de Salvador, levando esperança para os mesmos e 
distribuindo literatura. Faleceu em 4 de dezembro de 
2011 e está sepultado no cemitério do Campo Santo.

086 – Isaque Santos dos Reis 

Isaque nasceu em Candeias, BA, em 14 de 
janeiro de 1956. Quanto tinha apenas dez anos sua 
família se converteu a Jesus em Salvador e todos 
foram batizados na Igreja de Capelinha pelo pastor 
Ronald Botsford (dia 18 de dezembro de 1966). Após 
concluir seus estudos em Salvador escolheu a cidade 
de Iguaí como campo de trabalho. Lá encontrou Vânia 
Rodrigues e com ela se casou em 22 de fevereiro 
de 1981, tendo três filhos como fruto deste enlace: 
Ingrid, Igor e Irving. Isaque Reis tem servido à igreja 
de Cristo com uma dedicação extraordinária. Amante 
do evangelismo, da obra bíblica, atualmente trabalha 
como ancião, tesoureiro, evangelista e fundador de 
igreja. Seu coração, alma, e finanças estão consagrados 
a Deus à Sua igreja.
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087 – José Albertino dos Santos 

Natural de Mundo Novo, BA, nasceu no dia 28 
de setembro de 1928 e casou-se com Rosa Gomes em 
outubro de 1948. Converteu-se com estudos bíblicos 
ministrados por seu irmão Saturnino Santos. O 
casal teve Valda Flores, Rosalva, Daniel, Rivaldo, 
Davi e Rosival. Líder espiritual e ancião por muito 
tempo foi uma pessoa benevolente e abnegada (um 
verdadeiro pacificador), além de grande pregador 
leigo. Foi muito respeitado pelo exemplo de vida 
deixou. Em 1992 apresentou-se doente e, após 
cirurgia no Hospital Adventista Silvestre, retornou 
para sua família, vivendo alguns dias de melhora. 
Não obstante, faleceu em 15 de novembro de 1993 e 
está sepultado no cemitério Municipal de Quixabeira. 
Merece destaque pelo modo que viveu e repartiu a 
mensagem do conhecimento de Jesus. 

088 – Francisco Costa Santana 

Nasceu em Salvador em 6 de agosto de 1951. 
Sua conversão ocorreu na adolescência estudando a 
Bíblia, sozinho, na fazenda em que morava. Em uma 
ocasião na qual Luiz Antônio Santana (seu irmão 
mais velho) veio em visita à família, Francisco lhe fez 
algumas perguntas sobre a Bíblia e seu irmão pôde 
ministrar-lhe estudos bíblicos. O batismo ocorreu em 
25 de dezembro de 1965, ainda com 14 anos. Do seu 
primeiro casamento teve os filhos: Daniel, Débora, 
Davi e Rodrigo. Em 11 de outubro de 2000 casou-se 
com Auricélia Brito. Segue temente ao Senhor e vive 
a convicção de a Palavra do Senhor é o que alimenta 
sua vida. 
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089 – Jaime de Oliveira Franco 

Nasceu em Salvador em 5 de abril de 1939. 
Em sua vida começava a demonstrar vocação pelo 
evangelho. Suas irmãs se tornaram batistas e 
uma noite, enquanto acordado na casa de uma das 
irmãs, ouviu claramente uma voz que dizia: “você 
precisa guardar os mandamentos de Deus”, assim 
que Jaime passou a estudar a Bíblia à procura dos 
Dez Mandamentos. Estando em casa de outra irmã, 
ouviu uma delas despedir dois representantes de 
uma igreja dizendo que já eram evangélicos e que 
deveriam visitar outras pessoas. Ele olhou pela 
janela e perguntou se aqueles homens conheciam os 
mandamentos de Deus, e se lhe poderiam mostrar 
quais eram estes. De pronto a dupla missionária 
(que tinha João Gama como participante) iniciou os 
estudos bíblicos e Jaime foi batizado, em 7 de junho 
de 1959, pelo Pr. José Naves. Jaime enamorou-se de 
Mirian do Reis e se casou com esta em 22 de maio de 
1972. Com ela teve quatro filhos: Robson, Sid Wagner, 
Vankleuber e Jaime Junior. Jaime Franco passou a 
cuidar de igreja e a abrir novas locais de culto, sendo 
exemplos dessa atividade Jardim Cruzeiro e Calçada. 

090 – João Ramos dos Santos 

Nasceu no Sul da Bahia no dia 21 de junho de 1938 
e foi morar com seu padrinho (Joaquim) quando tinha 
cerca de seis anos de idade. Ainda jovem (entre 18 e 19 
anos) conheceu o Pr. Plácido Pita e por intermédio da 
sua filha Adna, de apenas 10 anos de idade, conheceu 
o evangelho, vindo a se tornar adventista. Passou a 
morar com o Pr. Plácido Pita que o tinha como filho 
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e João ajudava na educação dos filhos deste em sua 
ausência. O Pr. Pita lhe apresentou Clarice Alves 
Damasceno, dizendo que ela deveria ser a sua esposa. 
A despeito do desconforto inicial da apresentação, se 
conheceram melhor e vieram mesmo a se casar, sendo 
a união realizada pelo próprio Pr. Pita. 

Clarice Alves Damasceno nasceu em Cajazeiras 
(sertão baiano) no dia 21 de janeiro de 1941. Cresceu 
com sua família em um lar devoto do catolicismo, 
principalmente a mãe, uma mulher piedosa e muito 
generosa. Aos 17 anos de idade conheceu o evangelho 
e se batizou. Sua decisão trouxe-lhe muitas 
dificuldades com os familiares que não aceitavam a 
nova fé. A mãe, propositalmente colocava banha de 
porco na comida, os irmãos se afastaram, mas ela 
manteve-se fiel ao Senhor. Começou a fazer os cultos 
em casa em voz alta e a ler a bíblia também. Esta 
atitude atraiu o seu irmão (Esmeraldo) e a mãe para o 
evangelho. Mais tarde outros três irmãos aderiram à 
fé. Do casamento com João Ramos teve quatro filhos: 
Esmeraldo, Sônia Elzi, Heraldo e Sara. Todos estão 
na igreja e são ativos na pregação do evangelho. 

Jair Garcia Góis 

Filho de João de Assis Góis e Rosalva Garcia 
Góis nasceu na cidade de Salvador no dia 18 de junho 
de 1956. Cursou o ensino fundamental na Escola 
Adventista de Itapagipe e o ensino médio no ENA 
até 1981. Em 1982 ingressou no curso de teologia 
ali mesmo, formando-se em 1985. Fez mestrado em 
teologia no UNASP-Engenheiro Coelho, concluindo 
este em 2005. Também outro mestrado, desta vez 
em liderança, na Universidade de Santo Amaro, SP. 
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Nascido em lar adventista e foi batizado na juventude 
na igreja de Itapagipe. Conheceu Ivanete Lima dos 
Santos no ENA enquanto estudava, casando-se com 
esta no dia 25 de julho de 1985 em cerimônia realizada 
pelo Pr. Marcos Paiva. Como resultado desse enlace 
veio o casal de filhos Edrei e Rísia.

Depois de formado em teologia, Jair trabalhou 
como capelão no colégio Teófilo Berger (atual Colégio 
Adventista de Salvador) em 1986. De 1987-1989 
serviu como pastor distrital em Juazeiro, e depois 
foi transferido para Itabuna (1990-1991). Em 1992 
atuou como regional em Feira de Santana, exercendo 
a mesma função de 1993-1995, desta vez em Itabuna, 
indo posteriormente para Salvador (1996) como 
secretário da Associação Bahia (AB). De 1996-1998 
atuou como Departamental de Jovens da União 
Nordeste Brasileira. Ainda em Recife serviu como 
presidente da Associação Pernambucana em 1998, 
atuando no mesmo ano como secretário da UNeB até 
2003. De 2004-2007 aparece como presidente da AB. 
Os anos de ministério do Pr. Jair Garcia Góis à frente 
da Associação Bahia foram de progresso, destaque 
para dois pontos: 1) o programa dos pequenos grupos 
com o tema “A Bahia já se definiu”, no qual conclamou 
todos os líderes e obreiros a formarem uma frente de 
apoio aos pequenos grupos; 2) o programa “Nossa 
família pra Jesus”, além do fato de que se desejava 
muito um presidente que fosse baiano e aí estava um 
legítimo soteropolitano liderando a igreja adventista 
do sétimo dia na Bahia. Por ocasião de sua saída 
(2008) o Pr. André Henrique Dantas foi chamado 
para assumir seu lugar. 
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André Henrique de Souza Dantas 

Nasceu em Recife no dia 25 de dezembro de 
1964, filho de José Dantas Filho e Lydia Maria de 
Souza. Cursou as séries iniciais em sua cidade 
natal na Escola Governador Barbosa Lima (1978-
1981), mas o ensino médio, com o curso de Técnico 
em Contabilidade, foi feito parte no IEP (1982-
1983) e parte no ENA (1984-1985). No ano seguinte 
(1986) ingressou no curso de teologia nesta última, 
transferindo-se para o IAENE, onde estudaria os 
três últimos anos restantes, concluindo em 1989. É 
mestre em teologia pelo SALT-IAENE (2000-2005) e 
também possui mestrado em liderança pela Andrews 
University, cuja tese teve por título: A representação 
social de batismo da primavera para batizandos, 
batizados e familiares, no território da Associação 
Bahia da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

A família de André possuía raízes no adventismo, 
sendo ele mesmo adventista de quarta geração. Sua 
mãe era ex-adventista quando ele nasceu e seu pai 
não conheceu a mensagem, pois o deixou órfão aos seis 
anos de idade. Na adolescência foi morar na casa de 
uma prima onde todos eram adventistas. Ali passaria 
a estudar a Bíblia, tendo reforço com duas obreiras 
bíblicas da Igreja Central de Recife, Carmen e Vízia. 
André foi batizado em Recife no dia 28 de junho de 
1981, pelo Pr. José Freire, então Departamental de 
Mordomia da UEB.

Conheceu a maranhense Marília Barros de 
Carvalho no ENA, enquanto estudante de teologia, 
e se casaram em Natal, RN, no dia 14 de janeiro de 
1988, sendo a cerimônia celebrada pelo Pr. Derosdete 
Ferreira Serafim. Desse enlace nasceram três filhos: 
Aline, Myrna e Kevin.
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Depois de se formar em teologia, serviu à 
obra como pastor distrital em Currais Novos, RN, 
de 1990-1992 e de 1993-1996 em Carpina, PE. Em 
1998 foi distrital em João Pessoa, PB. Atuou como 
Departamental de Escola Sabatina e Ministério 
Pessoal, ADRA e Missão Global na Associação 
Pernambucana (1999-2002). Serviu ainda na mesma 
associação como secretário de campo e secretário 
ministerial (2002-2005) e, posteriormente, como 
presidente (2006-2007). Seu período na Associação 
Bahia foi muito promissor e a missão foi muito 
bem desenvolvida, sendo dada forte ênfase na ação 
missionária enquanto elemento mobilizador da igreja. 
Neste período se consolidou a compra do terreno, hoje 
sede da União Leste Brasileira, além do terreno para 
o Colégio de Lauro de Freitas, dentre tantas outras 
ações importantes. Vale ainda destacar o projeto de 
evangelismo de classes altas Caminho das Árvores e 
o Projeto Advir no bairro de Ondina.

Em 2008 foi chamado para trabalhar na 
Associação Bahia como presidente, função que 
desempenhou até 2011. Desde 2012 serve como 
secretário na União Norte Brasileira. Após sua saída 
o Pr. José Wilson Barbosa ocupou seu lugar.

Resumo dos Principais Fatos Históricos Ocorridos na 
Primeira Década do Século XXI (2000-2009)

2000 Início da nova ênfase sobre a Mordomia Cristã.

2001 Época de grandes avanços na área de orientação da 
Mordomia Cristã.

2002 Programa evangelístico consolidado.

2003 Abertura de novos distritos, o que possibilitou mais 
uma divisão do campo.
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2004 Criação da Missão Bahia Central, hoje Associação 
Bahia Central, com sede em Feira de Santana.

2005
Início do SEE (Seminário de Enriquecimento 
Espiritual) em solo baiano.
Comemoração do Centenário do Adventismo na Bahia. 
Programação especial no Estádio da Fonte Nova.

2006 Lançamento do programa “Nossa Família pra Jesus”.

2007 Centenário do primeiro batismo no estado da Bahia: 
Antônio Leôncio da Penha e família.

2008 Compra para o terreno da futura União Leste 
Brasileira.

2009 Compra do terreno para Escola de Lauro de Freitas.

Destaques da Década

091 – Ademar Alves 

Nasceu em Conceição da Feira, BA, em 13 de 
julho de 1952. Ainda na juventude foi para Salvador, 
onde conheceu Edna de Oliveira Silva. Enquanto 
namoravam decidiram ambos aceitar Jesus como 
Salvador pessoal. Ele ministrava estudos bíblicos 
para ela e vice-versa. Foram batizados antes do 
casamento. O oficiante do batismo foi o Pr. Edberto 
Pereira, então distrital de Capelinha. Do casamento 
de ambos nasceram três filhos: Fernanda, Fernando 
(ancião e líder em na igreja de Plataforma) e 
Mariana. Foi destacado líder (por muitos anos) na 
igreja do bairro de Plataforma e atualmente Igreja 
da Barra. Sempre seguro nas comissões das igrejas 
em que foi líder, também atuou como mesário da 
Associação Bahia em algumas ocasiões. Participou 
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ainda de grandes movimentos evangelísticos como o 
de Pequenos Grupos e das Jornadas Espirituais de 
40 dias. 

092 – Antônio Oliveira 

Antônio Colportor como é conhecido, nasceu em 
Pé de Serra, BA, a região do Sisal, em 23 de fevereiro 
de 1952. Como não havia alternativa todos os jovens 
da região para lá se dirigiam, o que lhe aconteceu 
também. Estando trabalhando num campo de sisal 
no município de Quixabeira, se deparou com Manuel 
Santana, um gerente de motor de sisal que havia 
conhecido o evangelho havia pouco tempo na igreja 
de Campo Verde. Separado do movimento de pessoas 
Santana ministra estudos bíblicos para Antônio 
e este não resiste, entregando sua vida a Jesus ali 
mesmo próximo do motor. Poucos meses depois foi 
batizado por Dilfon Martins de Castro, então distrital 
de Juazeiro. Casou-se com Luíza Mota dos Santos e 
desta união nasceram os filhos Arivelton, Ivanildo, 
Jezabel, Jeosadaque, Damaris, Sirlene, Sibele e 
Loide. 

Em um domingo quando estava na feira do 
Junco, no armazém de Benedito Bispo, Antônio 
revelou a este o desejo de colportar e foi encaminhado 
a Dalmir Reis, então líder de colportagem da região, 
que também o encaminhou, desta vez a Élcio Goulart 
diretor de publicações na Missão Bahia. Em 1º 
de setembro de 1980, passado os primeiros dias, 
não parou mais de vender, tornando-se um exímio 
vendedor. Adaptou o método tradicional a seu estilo 
de venda e ainda hoje continua trabalhando. Em 
setembro deste ano completou 35 anos de venda. 
Fundou igrejas e conquistou muitas pessoas para 
Cristo Jesus. 
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093 – Carlito da Gráfica 

Amaro Carlos da Silva Bezerra, o ‘Carlito da 
Gráfica’ nasceu em 4 de novembro de 1943 na cidade 
de Bezerros, PE. Converteu-se por uma experiência 
meio dramática ocorrida, do episódio envolvendo 
uma briga de coronéis. Um cristão cumpridor do 
dever missionário foi à gráfica do pai de Carlito para 
encadernar uma Bíblia muito usada nos estudos 
bíblicos. Ali ministrou um estudo que durou das 19h 
às 3h da manhã e quando este terminou havia muita 
gente decidida, inclusive Carlito. Batizou-se em 1965 
e neste mesmo ano casou-se com Margarida, nascendo 
desta união seis filhos: Olímpia, Antônio Demétrio 
Neto, Débora, Laomi, Laylce e Laíres. Destacou-se 
na pregação como artista a serviço da igreja e da 
pregação do evangelho, pois construía cenários para 
as grandes campais tais como as de Itabuna, Feira 
de Santana, a comemoração dos 50 anos da Voz da 
Profecia no Brasil (na Fonte Nova). Por 40 anos serviu 
(e serve ainda) à igreja trabalhando no preparo de 
pessoas para breve volta de Jesus.

094 – Elíude Pereira Reis 

Nasceu em Serrolândia, BA, em 4 de novembro 
de 1951. Primeira filha do casal Isabel Hermelina 
e Antônio Pereira, criou-se no cenário da igreja a 
qual sempre amou, haja vista que sua mãe já era 
adventista e seu pai pouco tempo depois também se 
converteu. Desta forma, sua conversão foi natural e 
batizou-se ainda pequena. Estudou sua adolescência 
e juventude no IASP e ingressou na vida empresarial, 
permanecendo nesta atividade por muito tempo. Um 
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dia decidiu seguir estudando, mas desta vez uma 
área que sempre a encantou, a psicologia. Após a 
graduação retornou para a cidade de Salvador e 
passou a atuar na igreja. Trabalhou com palestras, 
seminários, aconselhamentos e volveu sua atenção 
para o social, atendendo a pessoas que não tinham 
condições financeiras de consultar um psicólogo. 
Ajudou na distribuição e na orientação do Seminário 
de Enriquecimento Espiritual II e nas jornadas de 
saúde atuou como palestrante de saúde emocional. 
Seu amor, fervor e dedicação a Deus nestes anos 
lhe deram um lugar de destaque na igreja nestes 
110 anos. Faleceu em 28 de setembro de 2012 e está 
sepultada no cemitério Jardim das Saudades em 
Salvador.

095 – Lindani Ladeia 

Nascida em Caetité no dia 23 de abril de 1955, 
aos dezenove anos casou-se com José Silveira Ladeia 
no natal de 1974 e tiveram quatro filhos: Magno Luiz, 
Nádia Luísa, Nara Tayene e Nayana. Trabalhando 
em sua cidade mesmo conheceu o evangelho através 
da igreja adventista, passando a trabalhar com os 
familiares e amigos. Foi batizada em 28 de abril de 
1982 pelo Pr. João Siqueira Bosco. Lindani é dona de 
um zelo pela Bíblia, pela igreja e por Jesus Cristo que 
impressiona a muitos. 

096 – Nora Ney de Jesus Souza 

Natural de Guanambi, BA, nasceu em 21 de 
fevereiro de 1976 e ali viveu sua adolescência. Seu 
irmão Gilvan se converteu primeiro, através de 
um colega de escola (Cláudio) que era adventista 
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e que lhe deu estudos bíblicos. “Meu irmão sempre 
foi peça-chave para a minha decisão. Ele era bem 
comprometido e dizia as coisas com muita veracidade, 
com conhecimento de causa, não tinha dúvidas sobre 
as verdades da igreja adventista”. Foi batizada em 
2 de dezembro de 1995 pelo Pr. Wellington Campos. 
Casou-se com Aparecido Alves de Souza, com quem 
teve (em 16 de janeiro de 2009) Jade de Jesus 
Souza. Merece destaque nestes 110 anos por ser a 
responsável pela iniciativa embrionária que se 
tornaria no grande Projeto Calebe. 

097 – Romildo Darós Júnior 

Nasceu em São Gabriel da Palha, ES, em 23 
de junho de 1967 e, como é adventista de berço, sua 
conversão foi pelo método natural. Foi batizado em 
um galpão (conferências ABBI – bairro Pequi em 
Eunápolis) no dia 1º de setembro de 1979 pelo Pr. 
Abigmar Dourado. Conheceu Tatiana Quirino na 
Igreja Central de Eunápolis com quem se casou em 
7 de dezembro de 1997. Desta união nasceram Ana 
Laura e Maria Luíza. Sempre atencioso à mensagem 
adventista já desenvolveu várias atividades na igreja. 

098 – Lázaro Brito 

Lázaro Punciono de Brito nasceu em Salvador 
em: 11 de fevereiro de 1942. Ainda bem jovem, 
assistiu a conferências públicas no Auditório Móvel 
montado no bairro de Itapagipe pelo conferencista e 
pastor José Mascarenhas Viana. Receberam estudos 
bíblicos do instrutor bíblico Onofre Batista (do antigo 
quarteto Céu Azul), que atualmente está no IAENE. 
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O Pr. Luiz Santana era o distrital, mas o batismo foi 
realizado por Gustavo Pires em 1964. Casou-se em 
30 de maio de 1964 com Marinalva Torres de Brito 
e juntamente com ela desceu às águas no dia 7 de 
fevereiro de 1971. O casal teve quatro filhos: Marcos, 
Lilian, Rita e Marta, filhos estes que lhes deram 
nove netos. Além disso, o casal já comemorou bodas 
prata, rubi e de ouro, sendo todas estas cerimônias 
realizadas pelo Pr. Luiz Santana.  

Nos 51 anos de vida cristã desempenhou várias 
funções na igreja, destaque para: 

Diretor de Escola Sabatina em Itapagipe. 
▪Ancionato: em Pernambués (1973-1980); Igreja 
Central de Aracaju (1980-1985); bairro Augusto 
Franco (1985-1992); bairro de Brotas (1992-1994); 
novamente em Pernambués (1994-1995); novamente 
à Central de Aracaju (1995). ▪Diretor de Mordomia 
(2000-2010); Conselheiro de Mordomia Cristã (2014). 
▪Conselheiro de Tesouraria (2010-2014). ▪Diretor 
da Rádio Novo Tempo de Salvador (1995-1996). 
▪Delegado da Conferência Geral em Atlanta (2010).

Ademais destas atividades, participou na 
construção da Igreja de Pernambués e da igreja de 
barra do Gil na ilha de Itaparica Japãozinho; auxiliou 
na administração das Igreja de: Augusto Franco, e da 
nova  igreja central de Central de Aracaju-SE.

José Wilson da Silva Barbosa 

Filho de Manoel José Barbosa e Antônia da Silva 
Barbosa nasceu em Itaquara, BA, no dia 22 de janeiro 
de 1967. Cursou as séries iniciais na escola Itajaí 
Hélio Silva e nos anos 1978-1979 estudou no Centro 
Educacional Abimael Teixeira, na mesma cidade. De 
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1980 a 1982 estudou no Colégio Taylor Egídio em 
Jaguaquara, BA, até o primeiro ano do ensino médio, 
quando se transferiu para o Educandário Nordestino 
Adventista (ENA). Após concluir o ensino médio 
cursou teologia, transferindo-se juntamente com o 
curso para o IAENE. Concluiu seu bacharelado em 
1989 e de 1997 a 2000 fez mestrado em Teologia no 
UNASP-Engenheiro Coelho.

A conversão de José Wilson se deu da seguinte 
forma: recebeu uma Revista Decisão que apresentava 
artigos sobre os sinais da volta de Cristo e os Dez 
Mandamentos. No mesmo dia que leu a revista 
começou a ler também a Bíblia, conforme incentivava 
um dos artigos. Quando se deparou com os Dez 
Mandamentos em Êxodo 20, percebeu que estes eram 
iguais aos da revista, e procurou descobrir a qual igreja 
esta pertencia. Uma vez descoberto que se tratava da 
igreja adventista decidiu frequentá-la e, seis meses 
depois, foi batizado no dia 18 de setembro de 1982 
pelo Pr. Dilpho Martins de Castro em Itaquara.

Conheceu Eudes Alves em um Campori em 1990. 
Ela era uma das enfermeiras do evento e, jogando 
bola, ele machucou o pé, necessitando de curativos. 
Eudes cuidaria não só do pé, mas também do coração 
de José Wilson. Começaram a namorar um mês após 
o evento e dois anos depois se casaram em Itambé 
(BA), no dia 3 de janeiro de 1993. A cerimônia foi 
realizada pelo pastor Jair Garcia Góis e desse enlace 
nasceram Harley e Vitor.

Depois de formado em teologia, trabalhou como 
pastor distrital em Campo Formoso, BA, no ano 
de 1990; em Senhor do Bonfim de 1991-1992; em 
Jequié de 1993-1995; no bairro de Nazaré (Salvador) 
de 1996-1997; como capelão no Colégio Adventista 
de Salvador (CAS, Nazaré) e simultaneamente no 

NESIAS.indd   291 20/10/2015   12:20:14



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

292

distrito do mesmo; no bairro de São Caetano (Itabuna) 
de 1998-2000; em Ilhéus de 2001 a julho de 2005; de 
agosto de 2005 a 2006, atuou como departamental 
de Mordomia Cristã na ABaC; de 2006-2008 como 
departamental de Família e Ministerial também na 
ABaC, paralelamente com as atividades de secretário 
da mesma (2005 a junho de 2008). Em junho de 2008 
foi eleito presidente desta associação, função que 
desempenhou até novembro de 2011, quando assumiu 
a presidência da Associação Bahia em Salvador.

História do Escritório da Associação Bahia e 
de Seus Nomes (1937-2014)

Por voto da obra no Brasil, em 1910 criou-se 
a primeira instituição com jurisdição no estado da 
Bahia, a chamada Missão Oeste Brasileira (MOB). 
Contudo, seu superintendente (John Lipke) ao tomar 
conhecimento da região passou a chamá-la de Missão 
Este Brasileira (MEB) e ainda de Missão Leste 
Brasileira (MLB).

Em 1921/1922, quando foi recriada sob a direção 
de Leo Halliweel e Gustavo Storch, esta recebeu o 
nome Missão Baiana (MB), embora em 1948 cuidasse 
também de Sergipe. Ocorre então uma nova mudança 
e esta passa a ser conhecida como Missão Bahia-
Sergipe (MBS), mas a partir de 1978, com o estado de 
Sergipe passando a pertencer à Missão Nordeste, o 
nome volta a ser Missão Bahia. A última mudança de 
nome ocorre em 1985, quando muda seu status para 
Associação Bahia ou simplesmente AB. 
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Histórico do Prédio ou do Escritório

Como se tem registro, as primeiras reuniões da 
igreja no período entre os anos 1922-1932 ocorreram 
na Rua do Tira Chapéu, região central de Salvador. 
Indicações bem remotas apontam a Rua da Assembleia 
do Centro Histórico, próximo ao Elevador Lacerda, 
como o lugar onde F. W. Spies reuniu os primeiros 
interessados. Segundo Olga Streithorst no livro Leo 
Halliweel na Amazônia, a sede da obra se instalou a 
princípio em um “sobrado de dois andares e um sótão, 
no centro da cidade, em uma Rua estreitíssima, a Rua 
do Tijolo, perto do Beco do Padre Bento, não longe do 
Beco do Papagaio e do Beco da Carne Seca315”. 

Não há registros de que o escritório tenha se 
mudado do local durante essa primeira administração 
da Missão, que se estendeu até 1932/1923 quando 
os obreiros foram remanejados. Neste período 
Gustavo Storch vai para o Rio Grande do Sul e Leo 
Halliwell para a Amazônia a fim de iniciar trabalhos 
missionários, enquanto que, ao que parece, na nova 
diretoria formada por J. G Jorgerson U. Wissner 
(1928), novamente por J. G. Jorgensen (1929-) e por 
Juan Méier (1930-1931)316 não houve mudança de 
endereço. Há evidências de que a sede da obra tenha 
ficado neste endereço até seu fechamento no fim de 
1932317, reabrindo em 1937, com as primeiras reuniões 
ocorrendo no quarto 14 do Hotel São Bento, ficando ali 
até 18 de março de 1937. Embora atualmente o hotel 
esteja em ruínas, ainda é possível visitar o local318. 
315 STHEITHOREST, Olga. Leo Halliwell na Amazônia (Santo 
André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1979), p. 33.
316 Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. Liderança da Igreja 
na Bahia.
317 Entrevista cedida por Noé de Oliveira Ramos ao autor em Cruz das 
Almas, Bahia, dezembro de 1988.
318 Visitei e fotografei este local em dezembro de 2000.

NESIAS.indd   293 20/10/2015   12:20:14



Nesias Joaquim dos Santos & Natan Fernandes Silva

294

A terceira reunião da comissão diretiva da 
Missão Baiana ocorre em 22 de março de 1937, 
provavelmente em um hotel na rua Frederico Pontes 
nº 333, junto a entrada do embarque do Ferry. Já em 
21 de outubro de 1937 a sede da missão mudou-se 
para a rua São João, nº10, na entrada da Tororó, mas 
não permaneceria ali por muito tempo: pouco mais 
de um ano e meio (de fato 20 meses). A necessidade 
de estar mais perto da Agência dos Correios e do 
banco obrigou uma nova mudança, desta vez para a 
rua Conselheiro Saraiva nº 26, ali permanecendo até 
julho de 1940. A próxima reunião se realizaria na rua 
Álvaro Tibério, nº 58, praça do Campo da Pólvora.

Algum tempo depois a rua ÁlvaroTibério recebeu 
o nome de Carrocom, e a praça permanecendo com o 
nome de Campo da Pólvora. Este nome se deve ao 
confronto por ocasião da guerra da independência da 
Bahia neste local. Outro fator que atraiu a sede da 
obra foi a construção do Fórum Rui Barbosa, iniciada 
em 1934, interrompida no Estado Novo e reiniciada 
no Governo de Otávio Mangabeira, sendo por fim 
inaugurada em 1949319. Esforços já haviam sido feitos 
para colocar a Igreja Central neste local, o local 
mais desejado, e nada melhor que colocar também a 
sede da obra ali. Assim, ficou de novembro de 1940 
até 1995 no primeiro andar da Igreja Central de 
Salvador, quando se mudou novamente para o atual 
endereço: rua Professor Hugo Baltazar da Silveira, nº 
28, Jardim Baiano.  

Em 1945 era necessário atender a duas 
necessidades básicas: escritório e escola. Por fim, 
chegou-se à conclusão que a sede deveria voltar 
para Cidade Baixa se conseguisse uma área na qual 
pudessem funcionar as duas instituições. Por isso 
319 Wikipédia. Consulta em 31 de outubro de 2012.
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o voto 865 informa que ficou “votado mudarmos o 
escritório da Missão Baiana para a Cidade Baixa 
logo que acharmos um lugar conveniente para isso, 
pelas razões seguintes: o escritório está completamente 
fora de mão, longe do Correio e de todas as vias de 
comunicação, espaço muito limitado, e a necessidade 
de precisarmos do lugar agora ocupado pelo escritório 
para escola primária”320. 

A partir daí, o único movimento em prol do 
projeto é ideia de se fazer uma reforma e de se adequar 
a sede ao atendimento público, conforme se lê: 
“votado executar uma pequena reforma no escritório 
abrindo um ‘guichê’ para o caixa atender as pessoas 
estranhas, conservando-se a porta de entrada fechada, 
ficando apenas aberta a porta de expedição. A despesa 
ocorrerá por conta do fundo-conservação de prédios, e 
está orçada em Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros).321 
Já em 1953 a ideia de se deixar as dependência da 
Igreja Central e construir uma sede para a Missão 
chegou a ser comentada, e um voto foi tomado a fim 
de se levantar o custo para o empreendimento, voto 
este que não surtiu efeito322. Dois meses depois recebe-
se o projeto, mas nada do orçamento.

Este era o momento que antecedia a Assembleia 
Mundial da Igreja, desta vez em Utrecht, na Holanda e 
muitos obreiros e membros se dispuseram a participar 
desta reunião espetacular, a segunda em território 
europeu (Viena – Áustria, 1985 e Utrecht- Holanda, 
1995). Foi então que Pr. Helder Roger incumbiu o Pr. 
Joseni Azevedo de administrar o escritório durante 
a viagem, que durou quase três semanas. Neste 
período Joseni pintou o prédio da Associação e quando 
320 Ata nº 105, datada de 30 de dezembro de 1975, voto nº 865.
321 Ata nº 214 da Missão Bahia-Sergipe, datada de 29 de março de 
1954, voto nº 117.
322 Atas nº 202 e 204 da Missão Bahia-Sergipe, datadas de 30 de 
setembro de 1953 e de 4 de novembro de 1953, votos nº 53-259 e 53-298.
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os servidores viram a recuperação feita ficaram 
empolgados e em comentário exclamaram: por que 
não temos um lugar mais amplo? Tal pergunta ficou 
sem respostas por algum tempo. 

Uma das funcionárias, Tânia Garrido, indo para 
sua casa na hora do almoço e com a interrogação em 
mente observou um imóvel à venda próximo de sua 
casa entre a Associação na rua do Carro e o Lago 
Dique do Tororó. Na época aquele era um bairro 
residencial e com bom espaço para estacionamento, o 
que a levou a pensar que aquele seria um bom local. 
Ligou e tomou conhecimento do preço e começou o 
processo de persuasão do Pr. Helder Roger, presidente 
da Associação, para solicitar da Golden Cross uma 
daquelas ajudas sempre atendias. A ideia das 
funcionárias foi ganhando forma e o que era apenas 
sonho virou realidade. A casa foi comprada e com 
uma pequena reforma tornou-se a sede da Associação 
Bahia, o primeiro imóvel próprio de uma sede na 
UNeB. Esta foi uma mudança substancial, mas ainda 
eram necessárias melhorias. Poucos anos depois 
(1999) foi feita uma sala de culto que serviu também 
a pequenos treinamentos, mas logo ficou pequena, 
até que em 2006 uma reforma mais completa tornou 
a sede da obra na grande Salvador em um dos mais 
modernos escritórios da igreja no nordeste do Brasil. 
Destaque para um lindo auditório com capacidade 
para 260 pessoas muito bem acomodadas, onde se 
realizam os cultos do escritório a cada manhã, bem 
como as reuniões maiores. O espaço recebe algumas 
instituições da própria igreja, tais como educação, 
ADRA, Loja do SELS, etc. Devido ao crescimento fez-
se necessária a construção em um terreno ao lado 
da Associação de um anexo com três andares, bem 
moderno, que atende satisfatoriamente os trabalhos 
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atualmente realizados. Também foi construído 
um restaurante para pequenas confraternizações. 
Atualmente, 110 anos depois da chegada da mensagem 
do sábado na Bahia, e 82 anos desde a instalação 
da Missão Baiana em 1922, temos a alegria de ver 
uma igreja instalada e muito bem organizada para o 
cumprimento da missão.
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cApítulo iX
crescei e multiplicAi

Associação Bahia-Sul

Para que se conheça bem o histórico do 
surgimento da Associação Bahia-Sul é 
necessário voltar e rever como se deu 

a chegada e o desenvolvimento do evangelho na 
região. Fazendo isto o leitor poderá compreender 
como o surgimento desta foi (e ainda é) um plano de 
Deus para a pregação do evangelho. Embora tenha 
ocorrido certa demora em sua criação, seus excelentes 
resultados serviram para acelerar a abertura de 
outras sedes regionais com mais tranquilidade. 

Por ser a primeira na Bahia a ser desmembrada e 
por oferecer nova visão à liderança das mantenedoras 
tornou-se uma experiência muito positiva a criação 
desta sede, dando ainda nova motivação à liderança 
das igrejas locais. Para se ter ideia, no segundo ano 
de funcionamento da recém-criada Associação Bahia-
Sul, esta recebeu mais de cinco mil novos membros, 
o que levou ao aumento do número de distritos, o que 
levou o Pr. Ruy Nigel a sugerir na comissão que criou 
a ABS: “Vamos criar a Associação Bahia-Sul com seu 
território definido para que não se precise mudá-la 
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por ocasião da criação de um novo campo após este”323. 
Onze anos depois a ABS estava sendo dividida. 

Dos 123 municípios de seu território inicial boa parte 
foi cedida à Missão do Sudoeste em 2009 que teve 
como primeiro presidente Edson de Oliveira Pinto 
(1999-2002).

Edson de Oliveira Pinto 

Nasceu em Simões Filho no dia 2 de maio de 
1957, filho de José de Araújo Pinto e Augusta Carlos de 
Oliveira. De 1971-1974 cursou o ensino fundamental 
no ginásio Padre Luiz Palmeira, em Simões Filho. O 
ensino médio seria cursado Liceu de Artes e Ofício, 
no Rio de Janeiro entre os anos 1976-1978. Ainda no 
ali, ingressou no curso de Farmácia na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, mas não o completou. 
Em São Paulo, no Instituto Adventista de Ensino 
fez o curso de teologia, de 1982-1985 e também um 
mestrado na mesma área no UNASP-Engenheiro 
Coelho (o novo IAE) de 1993-1995.

Entrou pela primeira vez no Auditório 
Guanabara (como era conhecida a Igreja Adventista 
de Botafogo, além de ser a sede da Voz da Profecia) em 
um sábado à noite do mês de maio, quando o Grupo 
Integração estava se apresentando. Pensou que se 
tratava de uma festa, mas mesmo desapontado ficou 
ali porque uma senhora muito educada e distinta foi ao 
seu encontro desmontando todos os seus preconceitos 
com seu amor e carinho. Ela, Najla Bechara, o tomou 
pelo braço e saiu lhe apresentando as pessoas da 
igreja. No momento em que o apresentou ao Pr. 
323 Palavras do Pr. Ruy Nagel por ocasião da reunião do survey, que 
estudou e aprovou os relatórios da Associação Bahia para a criação da 
Associação Bahia-Sul. O autor esteve presente na referida reunião.
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Roberto Rabelo, Edson disse que conhecia aquela voz, 
mas que não se lembrava de onde. Najla lhe falou 
do programa e ele se lembrou do rádio da sua casa, 
dele ouvindo o programa todos os dias das 6h15min 
às 6h30min, em uma emissora de Salvador. Como 
resultado final desse contato, Edson foi batizado no 
dia 17 de setembro de 1978 na igreja de Botafogo pelo 
Pr. Assad Bechara.

Edson conheceu Leonice Goulart no período em 
que era militar na Marinha do Brasil, no Forte do 
Exército (RJ). Os dois iniciaram o namoro, depois o 
noivado e acabaram se casando no dia 14 de dezembro 
de 1980 na igreja de Botafogo, em cerimônia celebrada 
pelo Pr. Assad Bechara. Dessa união conjugal vieram 
três filhos: Hebert, Wesley e Everton Augusto.

Depois de formado em teologia, Edson serviu 
a obra adventista como pastor distrital em Teixeira 
de Freitas de 1986-1989. Em 1990 desempenhou a 
mesma função em Camacan (BA). Em 1991 esteve em 
Nazaré ao mesmo tempo em que acumulava a função 
de capelão do Colégio Adventista de Salvador. Ainda 
em 1991 foi servir como distrital no bairro de Brotas 
(Salvador) até 1992. No ano seguinte esteve em Feira 
de Santana onde atuou como regional do norte. Nos 
dois anos seguintes morou no IAENE, servindo como 
regional da área central. De 1996-1998 continuou na 
mesma função, mas passou a residir em Alagoinhas. 
Em 1998 foi indicado como presidente da recém-criada 
Associação Bahia-Sul, onde ficou até 2002. De 2003- 
2004 serviu como Departamental da ADRA da União 
Nordeste Brasileira (UNeB). Dos anos 2005-2009 foi 
pastor na Igreja Central em Garanhuns (PE). Em 
2010 foi transferido para a mesma função em Caruaru 
(PE) e desde 2012 atua como terapeuta familiar na 
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Missão Pernambucana desta cidade324. Edson fez uma 
opção em seu ministério no atendimento e ajuda às 
famílias e, atualmente, segue trabalhando animado 
e firme.  

Clóvis Ferreira Bunzen Júnior (2003-2006) 

Nasceu em Recife no dia 12 de julho de 1952, 
filho de Clóvis Ferreira Bunzen e Ivanilda Paulina 
dos Santos. Estudou o fundamental na escola 
Estadual Joaquim Nabuco, em Recife de 1960-1965. 
Cursou o ensino médio parte na escola Estadual 
Joaquim Nabuco e o restante no ENA, onde fez o 
curso de científico. Graduou-se em teologia no ENA 
e em 1982 concluiu uma licenciatura em pedagogia 
na Faculdade de Filosofia do Recife e fez também um 
mestrado em teologia (1987), no IAE. Adquiriu em 
1998 o título de Bacharel em Letras Vernáculas pela 
Universidade Federal da Bahia e uma pós-graduação 
em administração escolar (nível de especialização) no 
UNASP-Engenheiro Coelho entre 1998 e 1999. Ali 
também deu início a um doutorado em teologia, mas 
está incompleto. É também mestre em Administração 
e Liderança pela UNISA desde 2003. 

Criado em lar católico, conheceu a mensagem 
adventista através de sua tia Isabel e recebeu 
estudos bíblicos com o João Aristides, sendo batizado 
aos catorze anos em Recife pelo Pr. Anísio Chagas (15 
de dezembro de 1967). Conheceu Sônia Maria Lopes 
na igreja de Brasília, no Pina (Recife) em 1970, com 
quem se casou. A cerimônia realizada no dia 28 de 
dezembro 1976, pelo Pr. José Monteiro na igreja de 
Mustardinha. Dessa união nasceram Isac, Israel e 
Débora. 
324 PINTO, Edson de Oliveira. Formulário respondido a Natan 
Fernandes Silva. Caruaru, PE, 7 de julho de 2012.
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Clóvis Bunzen Júnior trabalhou como pastor 
distrital em Mustardinha, bairro de Recife de 1976-
1979. A seguir foi transferido para o bairro Abreu e Lima 
(1979-1980), assumindo em seguida a Igreja Central 
de Natal (RN). No ano de 1984 foi Departamental de 
Ação Missionária e secretário da Missão Nordeste 
(sediada em Recife) até 1985. Nos anos 1986-1995 
trabalhou como secretário da Associação Bahia e 
nos cinco anos seguintes desempenhou as funções 
de professor do SALT-IAENE (1996- 2000), diretor 
do mesmo, professor da Faculdade de Pedagogia 
e também como diretor geral do IAENE, cargo que 
ocupou até 2002. Implantou, juntamente com sua 
equipe, as faculdades de Pedagogia, Administração, 
Fisioterapia e a Clínica Escola de Fisioterapia, 
além da autorização da Faculdade de Teologia. 
Aparece enquanto presidente da Associação Bahia-
Sul de 2003-2007 e, desde 2008, exerceu a função de 
presidente da Associação Pernambucana em Recife, 
quando se jubilou325.

Daniel Weber Thomas (2007-2011)

Daniel Thomas Weber, natural de Itabuna, BA, 
nasceu em 12 de fevereiro de 1964, filho de Iddo Thomas 
e Eunice de Almeida Thomas. Sua educação básica 
e fundamental (1972-1979) se iniciou no La Sierra 
Elementary School – Califórnia, EUA, transferindo-
se posteriormente para o Instituto Adventista Grão-
Pará, Belém, PA, e por fim para o Colégio Neiva 
Samara – Itabuna. Foi quando morou em Belém do 
Pará que Daniel Weber escolheu aceitar Jesus como 
seu Salvador pessoal. Neto de pastor, e membro da 
325 SILVA, Natan Fernandes. SALT-IAENE: História e Vidas 
(Cachoeira, BA: CePLiB, 2009), p. 61 e 62.
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terceira geração de uma família adventista do sétimo 
dia, o ainda pequeno Daniel Weber, motivado pelo 
estudo da Bíblia em uma classe bíblica de Juvenis, 
aceitou ser batizado na primavera de 1973, no dia 23 
de setembro. A cerimônia do batismo foi oficiada pelo 
pastor João Wolff. 

O seu período de ensino médio (1980-1982) 
também se deu em mais de uma instituição. Primeiro 
no antigo IASP- Instituto Adventista de São Paulo, 
hoje UNASP Campus Hortolândia, e depois no 
Colégio Nossa Senhora da Glória, em Itabuna. 
Sua primeira opção universitária foi o curso de 
Administração (1984), iniciado também em Itabuna, 
mas acabou desistindo do mesmo. Pouco depois (1989-
1982) cursou o bacharelado em Teologia pelo SALT-
IAENE, onde mais tarde (2011) também concluiu um 
mestrado em teologia. Foi no período da faculdade 
que Daniel conheceu a pernambucana Zuleide 
Leite da Silva. Após o período de namoro e noivado 
se casaram em 26 de janeiro de 1992 na cidade de 
Recife, sendo a cerimônia de casamento oficiada pelo 
Pr. José Mascarenhas Viana. Dessa união nasceram 
dois filhos, Priscila e Gabriel.

Logo após sua graduação em Teologia, ocorrida 
em dezembro de 1992, Daniel Weber saiu direto para 
o campo de trabalho, atuando como evangelista na 
Igreja de Bela Vista em Teixeira de Freitas, onde 
permaneceu durante os meses de dezembro de 
1992 e janeiro de 1993. Logo após ingressou como 
professor de Bíblia e diretor de disciplina no Colégio 
Adventista de Salvador (CAS) e, simultaneamente, 
atuava como pastor auxiliar nas igrejas do Bairro da 
Graça e Federação, ambas na capital baiana. No ano 
seguinte, 1994, passou a atuar como pastor auxiliar 
da igreja do bairro Iapi, também em Salvador. Seu 
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próximo destino foi Feira de Santana, onde atuou 
como pastor da Igreja Central durante os anos de 
1995-1997. Foi então convidado a pastorear a Igreja 
de Itapagipe, novamente na capital baiana, o que 
se deu no período de 1998 a 2001. Posteriormente, 
de 2002 até maio de 2006, pastoreou a igreja de 
Nazaré, ainda em Salvador. Em junho de 2006 foi 
chamado a ocupar a função de secretário ministerial 
da Associação Bahia-Sul (ABS), sediada em Itabuna. 
No ano de 2007 foi eleito presidente desta mesma 
Associação, permanecendo no posto até novembro 
de 2011, quando foi chamado a ser presidente da 
Associação Bahia Central (ABaC), sediada em Feira 
de Santana326.

Fernando Lopes de Melo (2012-)

Fernando Lopes de Melo, oriundo de Santo 
André, SP, filho de Francisco Batista de Melo e 
Marinete Lopes de Melo, nasceu em 31 de outubro de 
1963, em um lar adventista. Ainda quando morava 
em sua cidade natal, foi batizado aos 14 anos de idade 
pelo Pr. Bernardo E. Schünemann e no ano seguinte 
(1977) concluiu o ensino fundamental. Mudou-se 
então para Abreu e Lima, PE, onde cursou o ensino 
médio na Escola Polivalente, concluindo essa etapa 
educacional em 1985. Nesse mesmo ano, no dia 19 de 
dezembro, se casou com Mauritânia Alves Santos e 
dessa união nasceram duas filhas: Fernanda e Flávia. 

Pouco depois iniciou seus estudos universitários, 
cursando o bacharelado em teologia durante os anos 
1988-1991 no antigo IAE – Instituto Adventista de 
Ensino (hoje UNASP – Campus São Paulo). Mais 
326 THOMAS, Daniel Weber. Formulário respondido a Natan 
Fernandes Silva. Feira de Santana, BA, 24 de maio de 2012.

NESIAS.indd   304 20/10/2015   12:20:14



Contando nossa história

305

tarde, em 2002, iniciou um mestrado em teologia 
pelo SALT-IAENE, recebendo o título de Mestre em 
2005, cuja dissertação teve como título “Instrumentos 
musicais na adoração”. Atualmente cursa um 
doutorado em teologia pastoral pelo UNASP – 
Campus Engenheiro Coelho, sendo o objeto de estudo 
“A influência da liturgia e do culto no crescimento da 
IASD”.

O ministério pastoral de Fernando começou 
antes mesmo de terminar sua formação em teologia. 
De 1990-1991 serviu como pastor auxiliar do distrito 
de São Carlos, SP, na APO – Associação Paulista 
Oeste. Após a graduação foi chamado para atuar 
como pastor de Belo Jardim, PE, na APE – Associação 
Pernambucana, onde permaneceu entre os anos 
de 1992 e 1993. Em seguida pastoreou o distrito 
de Garanhuns, PE, e posteriormente Recife, entre 
1997-1998. No ano seguinte foi convidado a ocupar o 
Departamento Jovem da Associação e Pernambucana, 
permanecendo nessa função até 2004, quando foi 
convidado a pastorear a igreja do Campus do IAENE. 
Em 2005 voltou a atuar no Departamento Jovem, mas 
desta vez na Associação Mato-Grossense (AMT) em 
Cuiabá. Ainda nesta função, mas agora em Brasília, 
Associação Planalto Central – APlaC, atuou entre 
2006 e 2010. Em 2011 foi nomeado secretário da 
Associação Bahia-Sul (ABS), em Itabuna, sendo no 
ano seguinte eleito presidente dessa mesma327, função 
que permanece exercendo até o presente momento.

327 MELO, Fernando Lopes de. Formulário respondido a Natan 
Fernandes Silva. Itabuna, BA, 11 de junho de 2012.
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Faculdade Adventista da Bahia – FADBA

O Instituto Adventista de Ensino do Nordeste 
(IAENE) já existia há mais de 20 anos quando o 
MEC iniciou o que seria uma revolução na educação 
do Brasil. Muito frequentemente se tinha notícia da 
abertura de uma nova faculdade pelo interior ou na 
capital. Pegando carona nesta onda, líderes da igreja 
no nordeste (incentivados pelo então diretor do IAENE 
Clóvis Bunzen) começaram a utilizar e espalhar 
uma nova nomenclatura para o colégio: o que era 
Instituto Adventista de Ensino do Nordeste passou 
a ser chamado de Faculdade Adventista da Bahia 
(FADBA). Neste momento da história a instituição 
já possuía dois cursos superiores reconhecidos pelo 
MEC (Administração de Empresas e Pedagogia) 
e um ainda sem ser reconhecido (Teologia). 
Posteriormente novos cursos seriam agregados 
(Fisioterapia, considerado por anos seguidos como 
o melhor do estado, Enfermagem, Psicologia). Para 
melhorar ainda a qualidade de ensino, o curso de 
Teologia administrado pelo Seminário Adventista 
Latino-Americano de Teologia (SALT) receberia o 
reconhecimento do MEC neste mesmo período. 

O sonho que por muitos anos ficou no papel é 
agora realidade. Cada novo curso de nível superior 
agregado é comemorado pela igreja como um dom de 
Deus e assim a instituição caminha na pregação do 
evangelho, preparando profissionais para servir ao 
mundo e à igreja. Ademais, a faculdade de teologia é a 
principal escola formadora de líderes para o nordeste 
e para o resto do país.
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Missão Bahia Central/Associação Bahia 
Central

A criação da sede administrativa em Feira de 
Santana denominada MBC (Missão Bahia Central) se 
em resposta à euforia dos líderes da igreja em face dos 
bons resultados obtidos com a criação da Associação 
Bahia-Sul. O encurtamento das distâncias facilitou 
o atendimento à igreja e ao trabalho, tornando-se 
fator muito positivo para a criação da MBC. Com 
frequência se ouvia o brado: dividir para crescer e, 
dadas às dificuldades ainda predominantes na região 
oeste e sudoeste, a sede de Salvador resolve fechar o 
posto missionário no oeste da Bahia (em Ibotirama) e 
fortalecer o investimento evangelístico na região que 
se tornaria território da MBC. Após ser solicitado o 
estudo a fim de se avaliar o projeto, a União Nordeste 
Brasileira e a Divisão Sul-Americana receberam 
parecer que se demonstrava favorável a mais uma 
divisão do território no estado e, a partir de 1º de 
janeiro de 2004, este teria mais uma sede regional 
administrativa. 

E que decisão acertada! Sob a liderança do Pr. 
Carlos Alberto de Oliveira e sua equipe os planos 
foram se concretizando e um terreno com um casarão 
foi adquirido em 1981/1982, ocasião da mudança 
da Igreja Central de Feira da Avenida Presidente 
Dultra para rua Mourão Filho. Tal espaço mostrou-
se ideal, uma vez que na criação de novo campo um 
dos maiores obstáculos é sem dúvida o local da sede. 
Tudo se encaminhava para o crescimento da MBC e 
até a previsão orçamentária de R$ 308.000,00 foi logo 
superada nos primeiros meses de funcionamento. 

Quatro anos depois passaria ao status de 
Associação Bahia Central, promovenduma nova 
divisão das jurisdições/territórios dos campos, 
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haja vista a farta colheita de almas que se realizou 
neste período. A Associação Bahia liberou uma 
parte do recôncavo baiano e a Associação Bahia-
Sul os municípios do lodo oeste (próximo de Vitória 
da Conquista e Jequié), possibilitando a criação da 
nova sede. Mas antes de prosseguirmos é necessário 
conhecer os dirigentes da ABaC.

Raúl Daniel Gómez Nicoll (2004-2006) 

Nascido em Lima, Peru, no dia 1 de fevereiro 
de 1967 é filho de Raúl Elias Gómez Méjico e Hilda 
Yolanda Nicoll de Gómez. Cursou as séries iniciais e 
o ensino médio no Colégio Adventista de Miraflores 
(Lima) entre 1972 e 1983. Graduou-se em teologia 
pela Universidad Peruana Unión em 1989, iniciando 
um mestrado em teologia na mesma instituição, mas 
concluindo este  em 2002 no UNASP-Engenheiro 
Coelho.

Nasceu e cresceu em lar adventista, e de família 
pastoral, o que lhe proporcionou formação espiritual 
nos caminhos cristãos. Embora seu pai viajasse 
bastante sua mãe dirigia os cultos familiares, e isto 
faria com que anos depois decidisse seguir uma vida 
ministerial. Foi batizado no dia 25 de dezembro de 
1976 com a idade de nove anos. De seu casamento 
com Sílvia vieram os filhos Sílvia Daniella e Raúl 
Jair Júnior.

Depois de sua formatura em teologia Raúl Gómez 
trabalhou como pastor assistente no Departamento de 
Evangelismo na Misión Peruana del Norte (1990), e 
como pastor distrital em Piura, Castilla (1991-1994). 
Ainda na Misión Peruana del Norte trabalhou como 
distrital em Chiclayo, Victoria. Em 1996 atuou como 
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Departamental de Mordomia Cristã (Misión Peruana 
del Sur) e como pastor distrital no Bairro Industrial em 
Fortaleza, CE, servindo à Missão Costa-Norte (1997-
1998). De 1999-2001 foi distrital na Igreja Central de 
Recife, assumindo posteriormente o Departamento 
de Ministério Pessoal na Associação Bahia-Sul (2002-
2003). A seguir, se tornaria presidente na então 
Missão Bahia Central (atual ABaC), indo depois atuar 
como secretário da Unión Peruana del Sur (até 2009). 
Em 2010 serviu como pastor do Hospital do Pênfigo, 
MS, retornando assim ao Brasil, e desde 2011 serve 
como pastor, em Campo Grande, no mesmo estado328.

Eber Liessi (2006-2008) 

Filho de Octávio Liessi e Rosa Domingues Liessi, 
Eber nasceu na cidade de Guarulhos, SP, no dia 25 
de novembro de 1963. Cursou o ensino fundamental 
na Escola Estadual Marechal Carlos Machado 
Bitencourt (1971-1978), mas o ensino médio na Escola 
Estadual Homero Rubens de Sá (1979-1981), ambas 
as escolas em Guarulhos. Concluiu seus estudos em 
teologia em 1985 pelo SALT-UNASP, em Itapecerica 
da Serra. Também é mestre em teologia pela referida 
instituição desde 1993. Sua dissertação teve como 
foco “A teologia do sábado no novo testamento”. Eber 
possui ainda o título de doutor em teologia, sendo 
autor da tese “A evasão de pastores do ministério 
adventista”.

Eber recebeu sua herança religiosa dos pais que 
se converteram e passaram a fazer parte da igreja 
adventista pouco antes de seu nascimento no Hospital 
Adventista de São Paulo. Enquanto adolescente, o 
328 GÓMEZ NICOLL, Raúl Daniel. Formulário respondido a Natan 
Fernandes Silva. Campo Grande, MS, 19-23 de julho de 2012.
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clube de desbravadores teve papel fundamental na 
decisão ao batismo, este que foi realizado no dia 25 de 
junho de 1978 pelo Pr. Romeu Pinto.

Enquanto cursava a disciplina de Apocalipse no 
teológico conheceu Fátima, uma jovem que também 
cursava a referida disciplina. O casamento se deu 
em São Paulo no dia 14 de setembro de 1986, no 
ano seguinte à formatura dele e dois anos depois da 
formatura dela. Desse enlace matrimonial vieram 
os filhos Hebert Davi Liessi e Mozart Liessi. Hebert 
se formou em teologia pelo SALT-IAENE em 2011 e 
Mozart cursa medicina na Universidad de Chile em 
Santiago desde 2012.

Depois que concluiu seu bacharelado em 
teologia, Eber Liessi trabalhou como pastor associado 
do distrito de Americanópolis na Associação Paulista 
(AP), assumindo este em 1987. A seguir foi transferido 
(também como distrital) para Campo Grande, na 
Associação Paulista Sul (APS). Dos anos 1994-1997 
assumiu o distrito central de Cuiabá na Missão Mato-
grossense (MMT). De 1997-2002 ocupou as funções 
de Secretário Ministerial e Departamental da mesma 
associação, assumindo em 2003 o cargo de secretário 
e departamental. Nos anos 2004-2006 atuaria como 
presidente da MMT, que se tornara parte da União 
Centro-Oeste Brasileira (UCOB). A seguir (2006-
2008) desempenhou a função de presidente da Missão 
Bahia Central (MBC) e em sua gestão esta se tornou 
Associação Bahia Central (ABaC), quando, ainda na 
metade de 2008, foi chamado para presidir a União 
Chilena, em Santiago, atualmente é secretário da 
União Leste Brasileira329.

329 LIESSI, Eber. Formulário respondido a Natan Fernandes Silva. 
Santiago, Chile, 9 de dezembro de 2011 e 27 de julho de 2012, sendo 
confirmado em 28 de maio de 2013.
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José Wilson Barbosa 

Ver dados biográficos  de Pastor Wilson  no 
histórico da Associação Bahia.

Daniel Weber Thomas 

Atual presidente da ABaC. Ver dados biográficos 
de Pastor Thomas na história da Abs.

Missão Bahia Sudoeste

A Missão Bahia Sudoeste é resultado do poder 
de Deus e da vontade de líderes vocacionados para 
terminar a pregação do evangelho, abreviando a 
volta de Jesus. O território da MBS corresponde a 
aproximadamente 40% de todo o território do estado, 
começando de Santa Inês (o limite ao leste) até a 
divisa com Goiás (município de Correntina, BA) são 
cerca de 800 km. Partindo de Potiragua/Maiquinique/
Macarani (o ponto extremo ao sudeste) e subindo até 
Mansidão (divisa com o Piauí) a distância é ainda 
maior: cerca de 1200 km. Embora o campo ainda hoje 
possua tamanha extensão, em face do crescimento da 
igreja no estado logo será criado o campo da Missão 
Bahia-Oeste sediado em Barreiras, a cidade na região 
que possui as melhores condições para receber um 
escritório.

No campo da MBS Jequié foi o primeiro ponto 
a receber a mensagem adventista, fato que ocorre 
em 1904/1905 com o colportor Ernesto Schwantes, 
embora o seu trabalho não tenha prosperado. Em 
1937 é possível encontrar o movimento separatista 
reformista atacando a cidade e a igreja adventista 
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localizada nesta. Seguimos para Porto Novo do 
Corrente, município de Santana dos Brejos (hoje 
cidade de Santana) entre 1908 e 1912, de onde 
surge, simultaneamente, a própria sede de Santana 
com Pedro Fiscal e onde são realizados os primeiros 
batismos.

A primeira escola paroquial em território baiano 
só aparece em meados de 1920 quando Pedro Fiscal 
se dirige ao sudeste a fim de procurar uma professora 
que possa ensinar na comunidade de Porto Novo do 
Corrente. De lá seguimos para Sítio do Rio Grande, 
que recebe a mensagem através de bom número de 
colportores. Este também é o local onde uma senhora 
sonha na noite anterior com a chegada de um colportor 
e este aparece no dia seguinte vendendo livros com a 
mensagem adventista. 

O sudoeste só conhece o adventismo a partir 
de 1950 com o Pr. Samuel Thomas, que, estando em 
Itabuna, atende um grupo de guardadores do sábado 
na Fazenda Ladário (município de Encruzilhada) a 
cerca de 250 km de distância. Este grupo quase se 
extinguiu com o crescimento da igreja direcionado 
a outras regiões e à capital que aceleravam seu 
desenvolvimento. Até 1969 Salvador tinha apenas 
três igrejas organizadas (Capelinha, Central e 
Itapagipe) e mais uns poucos grupos (Cidade Nova, 
Cidade Baixa, Quintas, etc.). 

Com o trabalho direcionado a outros locais, 
infelizmente, Fazenda Ladário ficou 20 anos sem a 
visita de um pastor, até que em 1993 uma senhora alta 
e magra, aparentando uns 70 anos entrou aos berros 
na igreja sede de Vitória da Conquista, clamando por 
ajuda. Assim, o Pr. Emérico Café, então distrital de 
Cândido Sales, foi designado para Ribeirão do Largo 
e reconstruiu o que sobrou da Fazenda Ladário.
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O outro ponto do adventismo no sudoeste surge 
com as famílias Amorim e Dultra em Itapetinga 
(Sítio Liberdade) com Teófilo Berger em 1939. Por 
sua vez em Itambé no ano de 1941 surge um grupo 
de guardadores do sábado, fato que ocorre quando 
Joaquim Alves (fugindo da seca que assolava a região 
norte da Bahia) sai à procura de melhores condições 
de vida e se instala na região pastoril do sudoeste do 
Estado.

Rio de Contas é o quarto lugar na região a 
receber a mensagem adventista entre 1920 e 1930. 
Por sua vez, Iguaí recebe os Pires que saíram de 
Rio de Pontas para encontrar um melhor local para 
a atividade pastoril. O próximo local a receber a 
mensagem foi Quaraçu em 1945/1946 e Cândido 
Sales (na época Nova Conquista) com Osvaldo Ferraz 
1950-1955. Já Vitória da Conquista é fruto direto 
do trabalho da colportagem de 1952-1953, conforme 
narra Trajano G. Neto.

Até os anos noventa, o sudoeste da Bahia era 
de pouco destaque no cenário do adventismo. A 
distância de Salvador, a distância entre as cidades 
e outros fatores tudo isto impedia o crescimento 
da igreja. Entretanto, com os novos métodos já 
descritos, a partir de 1980, e mediante o plano de 
atendimento dos regionais, a região despertou. Em 
1992 existiam cinco igrejas na cidade de Vitória da 
Conquista, embora uma estivesse fechada. Então o 
Pr. Paulo Cézar Chagas (diretor de evangelismo da 
Associação Bahia) dirigiu uma série evangelística 
nas igrejas e outras cinco foram fundadas, além de 
por em funcionamento a igreja de Conquista VI. Isso 
foi o ponto de partida para se pensar que uma sede 
da igreja no centro desta região seria o principal 
instrumento de crescimento. Ademais, outros fatores 
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favoreceram a criação deste campo, destaque para a 
melhora nas finanças da igreja no nordeste (um grande 
diferencial sob a liderança do Pr Geovani Queiroz) e 
o desenvolvimento do estado. Hoje para a glória de 
Deus a Missão Bahia-Sudoeste está consolidada. 

Seu primeiro presidente foi Manoel Abdoral 
de Freitas Cintra (2008-2012), que nasceu em 
Venturosa (PE) no dia 29 de janeiro de 1957, filho de 
João de Souza Cintra e Doralice de Freitas Cintra. 
Estudou na cidade de Iguatu (CE) no grupo escolar 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (1969-1975). Em 
1976 deu início ao ensino médio no Centro Educacional 
Municipal Padre Januário Campos, mas concluiria os 
dois anos seguintes no ENA, com o curso de técnico 
em contabilidade. No ano de 1979 ingressou no curso 
de Teologia e se graduou em 1982 no próprio ENA. 
Fez um mestrado em teologia no UNASP-Engenheiro 
Coelho, com o tema “Estratégias evangelísticas para 
a classe alta”. Em Vitória da Conquista cursou uma 
pós-graduação em psicologia do aconselhamento 
familiar (2010 e 2011) pelo INTA.

Abdoral sempre estudou em escolas de 
paroquiais e sua família queria que se tornasse padre. 
Assistindo a uma classe no ensino médio dirigida pelo 
padre Geraldo Vieira (em Iguatu) ganhou uma Bíblia 
publicada pela Editora Ave Maria. Ao começar a ler, 
deparou-se com a guarda do sábado e na sequência 
foi falar com o padre: “padre, aquela Bíblia parece 
que tem problema, pois manda guardar o sábado. Por 
que nós guardamos o domingo?” O padre respondeu: 
“Se você quiser ser padre, faça tudo o que o bispo de 
Roma manda. Mas, se quiser ir para o céu, faça o que 
a Bíblia manda, pois é a Palavra de Deus”. A partir 
dessa época Abdoral passou a guardar o sábado de 
meia-noite a meia-noite. 
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Dois anos depois apareceu um colportor em 
Iguatu (Otacílio Medeiros) que vinha do ENA e vende 
um livro para Doralice, mãe de Abdoral, além de lhe 
falar sobre o sábado. Doralice mencionou o fato de seu 
filho guardar o sábado e na entrega do livro os dois se 
conheceram. Otacílio prometeu lhe enviar um curso 
bíblico e falou que iria estudar teologia, mas após 
nove lições Abdoral recebeu uma carta de Balduíno 
Medeiros, irmão de Otacílio, contando que ele havia 
morrido. Abdoral escreve então uma carta para o 
ENA querendo saber da possibilidade de ir estudar 
no educandário adventista. Quando a resposta 
chegou já estava batizado na igreja adventista, sendo 
convidado estudar no colégio. Ali terminou o ensino 
médio e cursou o teológico.

Nesse período Solange Toscano de Souza e com 
ela se casou em Recife no dia 14 de fevereiro de 1982, 
na igreja adventista de Arruda, em cerimônia oficiada 
pelo Pr. Abinoam Olímpio de Souza. Do casamento 
vieram três filhos: Klebert, Kenedy e Kleyton.

Depois que se formou em teologia Abdoral 
trabalhou como pastor distrital em Floriano (PI) 
e em José Walter (CE). Em 1984 foi assistente de 
colportagem em Teresina (PI) e no ano seguinte 
assumiu Parnaíba como pastor distrital. Em 1987 
pastoreou a igreja adventista do Aeroporto (PI). No 
ano de 1989 assumiu o distrito Central de Fortaleza 
e dois anos depois passou a ocupar a função de 
evangelista e ministerial na Missão Costa-Norte 
(MCN), em Fortaleza. No ano de 1994 atuou na mesma 
função, agora na Missão Central Amazonas (MCA), 
acumulando a função de secretário na mesma. Em 
1997 tornou-se secretário e ministerial na Associação 
Amazônia Ocidental (AAMO) em Rondônia e no ano 
seguinte (1998) tornou-se presidente da mesma, 
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onde esteve até que em 2004, foi chamado para atuar 
como presidente da Missão Nordeste (MN). Em 2008 
assumiu a presidência da Missão Bahia-Sudoeste 
e ali permaneceu até 2012, sendo transferido para 
Goiânia como departamental de Mordomia e Lar e 
Família da Associação Brasil Central (ABC)330.

Com a saída de Abdoral, foi chamado o pastor 
Jairo Emerick Torres (2012-), nascido em Brasília 
(DF) no dia 10 de abril de 1958, tendo como pais Sílvio 
Torres e Noraldina Emerick Torres. Jairo estudou 
inicialmente na escola Frederico Ozanã em Belo 
Horizonte (MG), mas deu continuidade aos estudos no 
Educandário Espírito Santense Adventista (EDESSA), 
internato da cidade de Colatina, concluindo o ensino 
fundamental em 1975. Embora tenha começado o 
ensino médio no mesmo local, o concluiu no ENA no 
ano de 1978. Em 79 ingressou no curso de teologia e o 
concluiu no Instituto Adventista de Ensino em 1982. 
Dos anos 1997 a 2000, fez mestrado em teologia no 
IAE, tendo como tema de sua dissertação “O pastor 
como treinador de sua igreja”.

Filho de adventistas, Jairo foi poupado das 
cicatrizes de uma vida sem Deus. Seu pai, líder 
voluntário e obreiro da igreja (tanto no interior de 
Minas Gerais como em alguns lugares da Bahia) 
lhe ofereceu um modelo. Sua mãe, cristã zelosa, 
cuidou de sua formação espiritual com todo afinco. 
Participava ativamente de todas as atividades que a 
igreja oferecia, religiosas ou sociais (lição da escola 
sabatina, escola cristã de férias, pregação mirim, 
recolta, concursos bíblicos, horas sociais, etc.). Assim, 
seu batismo foi um processo natural e no dia 10 de 
setembro de 1967, na cidade de Belo Horizonte, o 
Pr. César Augusto, cumprindo a ordem do mestre, o 
batizou.
330 CINTRA, Manoel Abdoral de Freitas. Formulário respondido a 
Natan Fernandes Silva. Goiânia, GO, 4 de julho de 2012.
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Jairo conheceu Gilza do Ouro enquanto 
estudavam no ENA, ela terminando o ensino médio e 
ele começando teologia. No dia 17 de janeiro de 1983 
se casaram na igreja adventista da Alvorada, em São 
Paulo, em cerimônia oficiada pelo Pr. Gérson Pires 
de Araújo. Desse enlace vieram os filhos Everson e 
Jefferson.

Depois de concluir o curso de teologia Jairo 
trabalhou como pastor distrital em Jardim Europa 
(GO). Em 1986 foi pastor da igreja Central de Goiânia 
e nos anos 1987-1992 atuou como Departamental 
de Ministério Pessoal e Jovens (MIPES e JA) na 
Associação Brasil Central (ABC). Em 1993 serviu 
como MIPES na Associação Paulista Oeste, em São 
José do Rio Preto. De 1994-1996 trabalhou como 
MIPES e ADRA da União Norte Brasileira (UNB). 
Nos anos 1997-2001 atuou como presidente da Missão 
Maranhense, em São Luiz, ocupando a mesma função 
em 2002 e 2003 na Associação Baixo-Amazonas (ABA) 
em Belém do Pará. De 2004-2010 também exerceu 
a função de presidente, agora, porém, na Associação 
Planalto Central (APLaC) em Brasília. Em 2011 foi 
o presidente da ABC, indo posteriormente exercer 
a presidência na Missão Bahia-Sudoeste (MBS) em 
Vitória da Conquista, onde está desde 2012331.

Missão Bahia Norte 

O crescimento da mensagem adventista no 
estado se mostrou progressivo. As experiências com 
as Associações Bahia-Sul, Bahia Central e Missão 
Bahia-Sudoeste projetaram um caminho seguro para 
331 TORRES, Jairo Emerick. Formulário respondido a Natan 
Fernandes Silva. Vitória da Conquista, BA, 24 de outubro de 2012.
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a criação de uma nova sede, agora na região norte. 
Acerca do crescimento da igreja no estado da Bahia 
nestes 110 anos, vale ressaltar brevemente: 1) oeste 
foi destaque de crescimento de 1912 até 1946; 2) o sul 
da Bahia assumiu a dianteira logo após, chegando a 
puxar para a região as assembleias bienais, trienais 
(e os grandes congressos) e passando a pleitear a 
criação de uma sede administrativa (o após muito 
tempo de atraso se concretizou em 1998); 3) nordeste 
é separado da região sul, haja vista que sempre 
favoreceu a criação da Associação Bahia Central. Nos 
primeiros estudos realizados pela AB (2000/2001) e 
pensando-se na proposta feita pelo então dirigente 
da igreja para a América do Sul (Pr. Ruy Nigel) de 
se colocar uma sede mais centralizada (favorecendo 
os irmãos que estavam tão distantes das sedes de 
Salvador), foi a distância da região norte que levou a 
transferência do projeto do oeste para o recôncavo, ou 
seja, o ponto chave da questão foi a região norte. 

O primeiro ponto de evangelização na referida 
região ocorre em 1939 quando instigado pela seca 
comum a família Duarte saiu da Fazenda Diogo para 
a região de Ubatã (sul da Bahia) a fim de trabalhar 
na lavoura cacaueira, lá entrando em contato com 
a pregação adventista realizada por Teófilo Berger. 
Segundo Cândido Duarte (em entrevista ao autor), 
passada a seca seus pais retornam ao sertão e começam 
a guardar o sábado. Em 1942 duas senhoras da 
família Macedo, de Porto Novo do Corrente, passam a 
morar em Juazeiro e entram em contato com Plácido 
da Rocha Pita, colportor enviado pela Missão Bahia 
Sergipe que abre ali a primeira Escola Sabática.  

Próximo desta mesma data o grupo de Várzea 
Nova se estabelece com o tio e pai de Nicodemos, 
Falcão, no município de Jacobina. Nos anos de 
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1942-1945 Rufino Carreiro retorna do sul (Paraná 
e sudeste de São Paulo) distribuindo a mensagem 
na Fazenda Riacho, próximo a Junco de Jacobina, à 
Fazenda Quixabeira (de Zé de Belau) e da Fazenda 
Pasto Novo (de Roque Ribeiro), onde surgiram 
os primeiros guardadores do sábado. A partir 
daí a região passa a crescer em ritmo acelerado e, 
considerando a população da região em relação ao 
número de adventistas do sétimo dia, esta é a região 
mais adventista do Brasil. A instalação da Missão 
Bahia do Norte (MBN) será poderoso instrumento no 
avanço da pregação do evangelho. 

Cleiton Lins da Silva Motta 

Nasceu em Salvador no dia 30 de junho de 1974, 
filho de José Carlos Motta e Maria do Carmo Lins da 
Silva Motta. Entre os anos 1986 e 1989 estudou no 
colégio Lápis de Cor em João Paulo e Entre Rios (BA), 
onde concluiu o fundamental I. O ensino médio o fez 
no Colégio Adventista de Salvador (CAS) de 1990 a 
1992, seguindo para o IAENE, onde cursaria Teologia 
de 1993-1996. Nos anos de 1997-2000 cursou ciências 
econômicas na Universidade Católica de Salvador 
e em 2012 concluiu um mestrado em liderança no 
UNASP-Engenheiro Coelho. O curso foi realizado em 
parceria com a Andrews University (Michigan, EUA) 
e o tema da dissertação foi “A arte de delegar do líder 
cristão”.

A conversão de Cleiton Lins ocorreu 
naturalmente. Quando ainda estudante do CAS 
foi convidado a participar da classe bíblica para os 
estudantes e, embora tivesse apenas 13 anos, tomou 
a decisão de aprender a verdade sobre Jesus e acerca 
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das doutrinas bíblicas. Foi batizado no dia 21 de 
setembro de 1991 no festejado batismo da primavera, 
em cerimônia realizada pelo Pr. Milton Torres na 
igreja adventista do bairro de Nazaré, Salvador.

Cleiton conheceu Gerlin Carneiro Silva durante 
atividades da igreja, quando já atuava como pastor. 
Após participarem de alguns eventos juntos decidiram 
namorar e, por fim, se casaram, em cerimônia 
celebrada pelo Pr. Ivo Júnior, ocorrida na igreja 
adventista da Cidade Nova, em Feira de Santana.

Após se formar serviu a igreja adventista nas 
seguintes funções: ▪capelão no Colégio Adventista 
Dom Pedro II no bairro de Itapagipe, Salvador (1997-
2000); ▪pastor distrital de Paramirim (2001-2002); 
▪distrital em Xique-Xique (2003-2004); ▪distrital 
em Capim Grosso (2005-2006); ▪departamental de 
mordomia cristã (2007-2009) na ABaC; ▪secretário na 
mesma associação (2009-2011); ▪secretário do campo 
norte da Bahia, em Juazeiro (2012-2013); ▪presidente 
da recém-criada MBN (desde 2013)332.

Missão Bahia-Sul

Outro projeto embrionário que dentro em breve 
sairá do papel é a segunda divisão da Associação 
Bahia-Sul, embora nas palavras de Ruy Nigel (1998) 
“seu território seria definitivo”. A velocidade do 
crescimento da igreja na região sul alegra a quem 
olhar e, mesmo que há cinco anos a Associação Bahia-
Sul tenha passado por uma divisão de seu território, 
cedendo espaço para a formação da jurisdição da 
Missão Bahia-Sudoeste, muito em breve deverá 
passar por nova reformulação territorial. Dado o 
332 MOTTA, Cleiton Lins da Silva. E-mail enviado a Natan Fernandes 
Silva em 26 de agosto de 2013.
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crescimento acelerado da igreja nos últimos anos e o 
impulso dado pela União Leste Brasileira, é seguro 
afirmar que isto é questão de tempo.

Atualmente há um terreno adquirido para 
construção da sede, sendo que um posto missionário 
está instalado na cidade de Eunápolis, morando 
ali um pastor que luta para mobilizar as forças 
atuantes da igreja na região extremo-sul baiana. Tais 
indicadores apontam o aumento de cinco para seis 
campos no estado (ou sete, se contarmos com o projeto 
de Barreiras). Imagine se os pioneiros pudessem 
contemplar todo esse crescimento no estado! 

Desde que em 1978 se tornou autônoma em 
relação ao território da Associação Leste (com sede 
em Vitória ES) o extremo-sul da Bahia vem recebendo 
investimento da sede da igreja em Salvador. Aquela 
região desponta como projeto evangelístico seguro e, 
uma vez criada a Missão Bahia-sul (não confundir com 
Associação Bahia-Sul), esta possuirá um território de 
progresso econômico, além de uma das regiões mais 
belas do país. Resta seguir os passos dos pioneiros e 
clamar pela ajuda de Deus para que tal projeto não 
demore.

Missão Bahia do Oeste

Conforme visto no primeiro capítulo deste 
trabalho no início do século XX a igreja avançou mais 
no oeste do que no litoral e capital, prova disso foi a 
criação da Missão do São Francisco (MSF) em 1946. 
O fechamento da Missão do São Francisco não se deu 
por inviabilidade, mas por acomodação de território. 
Belo Horizonte precisava de investimentos e tornava 
mais fácil o atendimento às demandas devido a sua 
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localização mais ao centro do estado. As atas da Missão 
Baiana mostram o bom desempenho evangelístico da 
região do São Francisco, mas o fechamento da Missão 
e o foco na região fez com que o oeste começasse a 
declinar. Novamente as grandes distâncias a se 
percorrer (além das dificuldades com estradas e a 
navegação fluvial em declínio) derrubaram o progresso 
da região. Esta só experimentaria crescimento 
novamente no sistema regional. 

O sistema regional foi o grande motor do 
crescimento e a Missão do Oeste nasceu em função 
também da vontade dos membros na região, além é 
claro, da indicação feita pelo Pr. Ruy Nigel na reunião 
plenária de 1997/1998 da Associação Bahia, quando 
ainda se estudava a criação da Associação Bahia-Sul. 
Possuindo um mapa do estado da Bahia, Ruy Nigel 
abriu espaço para considerações a região, e pude dar 
informações precisas, pois trabalhava há seis anos na 
região. Neste momento ele apontou para a cidade de 
Bom Jesus da Lapa e afirmou: “A próxima sede deverá 
ser aqui. Assim daremos continuidade ao crescimento 
da região e encurtaremos distâncias”. 

O passo seguinte foi traçar no mapa a ABS, 
já com a afirmação de que a o território da Bahia-
Sul seria demarcado definitivamente na assembleia 
trienal de 1998 no IAENE. Esta reunião consolidou 
a criação da ABS e ali mesmo (na reunião da nova 
AB, agora com parte do estado) foi votado um posto 
missionário no oeste, visando uma breve divisão do 
campo a fim de formar a Missão Bahia-Oeste. Este 
autor teve a honra de conduzir por cinco meses o 
referido posto missionário, sediado em Ibotirama. 

Porém na sede de Salvador as mudanças eram 
emergentes e constantes e para fazer frente a outros 
desafios o posto missionário foi desativado, muito 
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embora a esperança dos membros da igreja na região 
tenha duplicado. As demais mudanças e criação de 
novos campos só aumentaram o anseio da igreja no 
oeste do estado e, hoje, os planos para a implantação 
da referida Missão estão bem consolidados, com 
algumas ações já implantadas, tais como a construção 
da nova Igreja Central de Barreiras, a nova Escola 
Adventista da cidade, a compra do terreno para 
construção da nova sede, enfim, prenúncios de mais 
uma Missão em solo baiano.

União Leste Brasileira

A ideia de se ter uma União Leste Brasileira 
é originada na capacidade de trabalho da igreja na 
região nordeste do país. Com a criação da União 
Nordeste em 1995 houve um desmembramento 
da antiga União Este Brasileira, instalada desde 
1918/1919 no Estado Rio de Janeiro e que por 84 
anos atendeu os estados de Alagoas, Bahia, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, 
Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em 1994 a 
Divisão Sul-Americana reestruturou o território das 
Uniões existentes. A União Norte Brasileira com 
sede em Belém liberou os estados do Ceará e Piauí. 
Assim, o desmembramento de 1995 que dá origem 
à União Nordeste foi um marco para a igreja no 
Brasil. Tive a oportunidade de fazer parte daquela 
assembleia de instalação com a função de delegado 
regular. Com a nova diretoria eleita para iniciar os 
trabalhos, era evidente que o crescimento viria. Boas 
administrações ocorreram nos quinquênios 1995-
2000 e 2000-2004, sob a liderança do Pr. Helder Roger 
Cavalcante e no período de 2005-2012, dessa vez sob 
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a liderança do Pr. Geovani Souto Queiroz. Neste 
último quinquênio os resultados foram extremamente 
animadores para igreja no Brasil. Os resultados que 
apareciam mostravam percentuais impressionantes 
em todos os índices, seja no âmbito das finanças, ou 
na entrada de milhares de novas pessoas na igreja, 
o que projetou o cenário para a criação de mais um 
escritório regional. Leve-se em conta que os estados 
da Bahia e do Sergipe possuem uma área geográfica 
maior que os demais estados do nordeste juntos. Uma 
vez considerados estes pontos e na presença de um 
líder visionário como o Pr. Geovani Queiroz bastava 
percorrer o caminho.

Em 2010 foi adquirido um terreno no condomínio 
Vilas do Atlântico no município de Lauro de Freitas, 
região metropolitana de Salvador, a pouco menos 
de 5 km do Aeroporto Internacional. O local era de 
grande ocupação pela classe média alta da região 
metropolitana, tornando-se um local estratégico 
para a implantação do residencial e da instalação do 
escritório que atenderia as Associações e Missões que 
fariam parte da nova União.

Em 2011 a Divisão Sul-Americana nomeou os 
três administradores para a nova instituição: Geovani 
Souto Queiroz (presidente), Cícero Gama (secretário) 
e Ivo Vasconcelos (tesoureiro). Essa nova instituição 
recebeu o nome de União Leste Brasileira, com sua 
jurisdição abrangendo os estados de Bahia e Sergipe. 

Em 11 e 12 de novembro de 2012 no município 
de Camaçari instalou-se a Assembleia Geral da União 
Nordeste Brasileira, que votou o desmembramento 
de território criando a União Leste Brasileira, onde 
no mesmo local, após alguns minutos, instalou-se a 
primeira Assembleia Geral da União Leste. Ali 80 
líderes de todas as instâncias administrativas da 
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igreja local, de Associações e Missões, juntamente 
com líderes da União Nordeste (originadora da nova 
união) e da Divisão Sul-Americana organizaram 
as devidas comissões, votaram estatutos, criaram 
planos e elegeram os oficiais para os departamentos. 
Estes são os nomes dos oficiais eleitos: 

• Aventureiros, Desbravadores, Jovens, 
Música: Pr. Héber Kleber, vindo da 
Associação Costa Norte; 

• Mordomia Cristã e Saúde: Pr. Josanã 
Alves, vindo da Missão Nordeste; 

• AFAM, Ministério da Criança, Ministério 
dos Adolescentes e Ministério da 
Mulher: Rosicler Queiroz;

• Educação: Professor Márcio Góes; 
• Ministério de Publicações e Família: 

Pr. Geraldo Magrela, vindo da União Sul 
Brasileira;

• Evangelismo, Escola Sabática, Pequenos 
Grupos e Ministério Pessoal: Pr. Osmar 
Borges, vindo da Associação Bahia-Sul.

O novo campo surge com uma população de cerca 
de 18.090.698 habitantes333 e uma área geográfica de 
589.257 km² 334; com três Associações (Bahia, Bahia 
Central e Bahia-Sul); duas Missões (Missão Bahia 
333 http://www.infoescola.com/demografia/populacao-da-bahia/, 
consulta feita por Nesias Joaquim em 18 de dezembro de 2012. 
A população da Bahia é a maior do Nordeste e a quarta maior 
do Brasil  (perdendo apenas para os estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro). Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) são 14.080.654 habitantes, divididos 
nos 417 municípios do estado. Na capital Salvador (uma das maiores 
capitais do Brasil), a maioria da população da Bahia é afrodescendente. 
De acordo com os dados do IBGE (2007), 63,4% da população é parda, 
15,7% é negra, 20,3 % é caucasiana e 0,6% é amarela ou indígena.
334 http://www.brazilsite.com.br/brasil/estados/sergipe.htm. Consulta 
feita por Nesias Joaquim em 18 de dezembro de 2012.
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Sudoeste, em Vitória da Conquista e Missão Sergipe, 
na capital); com uma universidade em formação (o 
IAENE, que se tornaria nas Faculdades Adventistas 
da Bahia); uma estação de rádio AM 920 em 
Salvador; 25 escolas (mais de 14 mil alunos e 1.300 
professores335); cerca de 250 pastores distribuídos 
para 2.113 igrejas e grupos336. 

A população da Bahia é muito grande e segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) são 14.080.654 habitantes, divididos nos 417 
municípios do estado. No que diz respeito à divisão da 
população por sexo, as projeções do IBGE apontavam 
em 2007 a população masculina como representando 
49% da população total, enquanto que a feminina 
51%. Quanto à divisão da população por faixa etária, 
pessoas entre 0 e 19 anos representavam 44%; de 20 
a 59 anos 48%; de 60 anos em diante 8%. 

Quanto à escolarização, o índice de analfabetos 
com 15 anos ou mais no estado era de 18,5%, sendo 
34% da população nessa mesma faixa etária de 
analfabetos funcionais. Em todo o estado existiam 
23.015 escolas (entre públicas e particulares) de 
ensino fundamental e médio, nas quais mais de 
3,5 milhões de alunos estavam inseridos. No que 
diz respeito ao ensino superior existiam na Bahia 
116 instituições, 7 públicas e 109 privadas, sendo o 
número de matrículas em 2005 de aproximadamente 
190.000 alunos. Atualmente, a taxa de mortalidade 
infantil no estado gira entorno de 34,5 mortes/1000. 

Em face desta realidade é que igrejas escolas, 
Associações e Missões procuram cumprir a ordem de 
pregar o evangelho a todos o mais rápido possível.

335 LEMOS, Nadilson, “O Senhor procura os fiéis da terra”, in Revista 
Nasce a Esperança, Frank Oliveira, editor.
336 Idem, p. 15.
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TV Novo Tempo Canal 39 

Em 1925/1926 John Logie Baird fazia a 
demonstração de seu novo invento: a televisão. 
No ano seguinte surge a poderosa CBS (Columbia 
Broadcasting System) e neste mesmo ano foi feita a 
primeira transmissão de TV. Era o The Jazz Singer, 
que estreia revolucionando a comunicação no mundo 
em 1926, e na Inglaterra, o El Jolson, em 6 de 
setembro de 1927337.

Com o avanço das tecnologias de comunicação 
em massa no mundo o Brasil não podia se eximir 
destes avanços, embora ainda fossem necessários 14 
anos para alcançá-los (3 de abril de 1950). Nesse ano 
(1950) a TV Tupi foi criada338 e doze anos mais tarde 
a igreja adventista faria uso pela primeira vez desta 
poderosa arma para a evangelização. O programa 
Fé Para Hoje (o primeiro da igreja no país) foi ao ar 
no dia 26 de novembro de 1962 às 11h45min339. Em 
1991/1992 a igreja fez a segunda experiência com o 
uso da TV no Brasil: o programa Está Escrito, que 
era apresentado nos Estados Unidos havia muitos 
anos e que foi veiculado pela TV Bandeirantes 
(aos domingos), a partir da 8h da manhã em rede 
nacional. A euforia foi geral. A igreja fez a divulgação 
do lançamento e no dia seguinte lá estavam pastores, 
membros e amigos diante da TV Bandeirantes, 
assistindo George Vandeman. Foi uma experiência 
extraordinária para a igreja no Brasil. Embora se 
houvesse conquistado muito, ainda não era suficiente 
para atender às necessidades existentes. Os 
programas Fé para Hoje e Está Escrito foram os que 
337 CONCEIÇÃO, Jonatan. Fé, Coragem e Vidas Transformadas, 
p. 68.
338 Ibidem, p. 69.
339 Idem.
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projetaram o cenário para a criação da TV da IASD. 
Quatro anos de transmissão do Está Escrito levaram 
a organização a pensar em algo maior, pois já não era 
possível regressar.

Pensando à frente a igreja tomou uma decisão 
corajosa: alugar um satélite e transmitir para as 
três Américas a mensagem de esperança. Em 1º de 
novembro de 1996, com a emissora Intel Sat 709 
(em Manaus), o Pr. Robert Folkenberg colocava a 
igreja adventista na era da Televisão ao transmitir 
os sermões deste para todo Brasil340. Entre os 
primeiros dirigentes da recém-criada TV estavam 
Jonatan Conceição e Wiliam Costa Júnior e esta 
recebeu o nome de TV ADSAT. A esta altura a igreja 
adventista já possuía “A Voz da Profecia” consolidada, 
o programa “Está Escrito”, o “Fé para Hoje”, a “Rádio 
Novo Tempo” e agora, a “TV ADSAT”, um mix de 
comunicação que culminou com a criação do SISAC 
(Sistema Adventista de Comunicação). 

O governo brasileiro sob a presidência 
do Fernando Henrique Cardoso nomeou como 
ministro das comunicações Sérgio Mota (o Serjão 
como era chamado). Este fez verdadeira abertura 
para o sistema de telefonia, rádio e TV através de 
concessões a pessoas ou instituições que desejassem 
explorar o ramo. Os grupos que hoje monopolizam 
a comunicação fizeram verdadeiras revoluções, mas 
ainda assim era muito difícil se transmitir algo em 
todo o Brasil. Contudo, a urgência pela transmissão 
da mensagem de esperança dia-a-dia conduzia os 
dirigentes da igreja a trabalharem pela transmissão 
e retransmissão da mensagem. Mas havia uma 
barreira: não poderíamos ser retransmissores, uma 
vez que não éramos geradores de TV. 
340 CONCEIÇÃO, Jonatan. Ibidem, p.173. RANZOLIN, Léo. “Roberto 
M. Rabello: Uma Voz Para Deus”, in Revista Adventista. Ano 91, n. 
11 (novembro de 1996), p. 7-9.
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Mas após esforços feitos, os recursos apareceram 
e essas barreiras foram quebradas. Adquiriu-se uma 
geradora de TV e começaram a surgir as autorizações 
para canal aberto nas cidades. Um pequeno 
transmissor era instalado na torre da prefeitura local 
e a região recebia o sinal da TV ADSAT. Naquela 
época, somente a Rede Globo e a TV Educativa 
funcionavam com registro de concessão autorizado 
pela ANATEL, enquanto que em cidades de pequeno 
porte a prefeitura detinha a autorização do canal. 
Nas grandes cidades, visando o lucro com comerciais, 
essas concessões valiam uma fortuna, o que não 
ocorria nas pequenas. Não obstante, as grandes 
massas estavam nos aglomerados populacionais e, 
sem dúvida, era preciso que a mensagem lá chegasse. 
À medida que as metrópoles foram se organizando, 
foram comprando suas concessões, sendo Maceió a 
pioneira do nordeste. 

A Bahia sonhava com o canal aberto na grande 
Salvador e após muita oração e esforços realizados 
de todas as partes o sonho se torna possível, graças 
à venda do canal 39 na cidade. O preço era muito 
alto, mas a liderança estava disposta a buscar 
recursos. Por duas ou três oportunidades pareceu 
que seria impossível, mas o Pr. José Wilson Barbosa 
(pastor geral dos adventistas na grande Salvador) 
continuava orando e trabalhando pelo projeto. Foram 
meses de negociações até que Deus atuou de maneira 
impressionante e o contrato foi assinado. Assim que a 
igreja conseguiu adquirir o canal 39 uma campanha 
publicitária foi montada e os membros foram às 
ruas divulgar o referido canal. De grande ajuda foi 
a orientação do empresário Luís Antônio Santana, 
indicando e auxiliando o Pr. José Wilson a encontrar 
profissionais habilitados para conduzir tamanha 
tarefa. 
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Tão logo a TV foi ao ar e as mais lindas decisões 
começaram a surgir, decisões estas que só têm 
aumentado em toda a grande Salvador. Lílian, 
uma mulher de 35 anos, estava com problemas 
pessoais que a impediam de dormir certa noite. 
Passando pelos canais da TV se deparou com o 
canal 39. Detendo-se ali por alguns instantes foi 
atraída pela beleza da programação e não parou de 
assistir a programação, procurando a igreja mais 
próxima de sua casa, onde recebeu estudos bíblicos 
e foi batizada. Na grande Salvador, em um ano de 
transmissão do Canal da Esperança, já passa de cem 
conversões, fruto da programação que agrada a todos 
os evangélicos baianos. Um senhor que frequenta 
a igreja Congregação Cristã no Brasil abordou o 
líder da igreja adventista no bairro de Boa Vista do 
Lobato com a seguinte declaração: “Estou amando a 
programação do canal 39. Está uma benção”. Para 
festejar tamanha vitória, nos dias 19 e 20 de junho de 
2014 (com a participação de 16 pessoas da TV Novo 
Tempo de Jacareí, SP) foi comemorado um ano de TV 
Novo Tempo em Salvador.

Resumo dos Principais Fatos Históricos Ocorridos na 
Associação Bahia na Segunda Década do Século XXI 

(2010 -)

2010 Consolidação de projetos para o avanço da igreja 
na cidade de Lauro de Freitas.

2011

Saída do Pr. André Dantas para a União Norte 
Brasileira e chegada do Pr. José Wilson Barbosa 
para dirigir a Associação Bahia.
Centenário da primeira igreja no território da 
Bahia, em Pontal (Ilhéus).
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2012 Primeira grande caminhada no Dique do Tororó 
pela igreja de Salvador em prol da educação.

2013
Aquisição do canal 39 para a TV Novo Tempo 
em Salvador (canal aberto).
Criação da Missão Bahia-Norte com sede em 
Juazeiro, o quinto campo no território baiano.

2014 Envio do Pr. Yure Gramacho e família como 
missionário para terras de além mar.

2015

Comemoração dos 110 anos da mensagem 
adventista no estado da Bahia.
Celebração do ano da compaixão: 110 ações de 
mobilização evangelizadora.
Lançamento do livro Contando Nossa 
História.
Lançamento do livro A Escola da Vida da 
Gente. Centenário da Educação Adventista no 
estado da Bahia.

Destaques da Década

099 – Josemar Lima de Miranda

Nasceu em Salvador, BA, em 23 de fevereiro de 
1962.

Criou-se na Igreja Central de Salvador, onde foi 
batizado aos 11 anos de idade. Aos 23 anos casou-
se com Divânia Lemos de Falcão, com quem teve os 
filhos Mateus e Levi. A igreja que frequentou desde 
pequeno é onde manifesta toda sua dedicação a Deus, 
fazendo sempre o melhor para Sua glória. Já serviu à 
obra como de ancião, diretor de comunicação, diácono, 
sonoplasta e tesoureiro. 
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100 – Gilberto Quadros 

Nasceu em Nanuque, MG, em 25 de dezembro 
de 1972. Filho de família adventista sua conversão 
foi natural, sendo batizado pelo Pr. Francisco Costa 
Seifert em Teixeira de Freitas em 1994. Gilberto 
conheceu a jovem Elci Barbosa Dornelas e se casou 
em 16 de janeiro de 1996. O casal tem dois filhos: 
Gabriel e Gilberto. Desde que aceitou a mensagem 
adventista tem dedicado a vida a esta causa atuando 
como líder e pondo todo esforço na proclamação da 
mensagem de esperança que aceitou. 

101 – Gilmar Guimarães Queiroz 

Nasceu em Vila Resende, Itanhém, BA, em 21 de 
março de 1962. Casado com Maria Aparecida Costa 
Guimarães, dessa união nasceram quatro filhos: 
Gilmar Júnior, Lucas, Gustavo e Andressa. Confira 
seu depoimento:

Nossa conversão aconteceu no ano de 1991, 
quando oferecido estudo bíblico por uma 
irmã muito dedicada ao trabalho missionário 
na nossa cidade, a irmã Lícia Ferraz. Neste 
período quem pastoreava a igreja era o 
nosso querido Pr. Francisco Seifert, que com 
muito jeito foi visitando o estudo bíblico feito 
em nossa casa e criando amizade com a 
nossa família. 
Neste período tínhamos um negócio muito 
próspero, inclusive uma distribuidora de 
Cervejas Cerpa, uma Loja, Serraria e uma 
empresa de aproveitamento de eucalipto 
que carregava mais de 30 caminhões por 
dia de domingo a domingo. Quando o Pr. 
Francisco com muito jeito me disse que teria 
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o batismo da primavera eu perguntei a 
data e ele respondeu que seria no dia 15 de 
setembro de 1991. Não hesitei. Falei com ele 
que estaria me batizando junto com minha 
esposa e meu irmão Cláudio neste dia. Já 
na Semana Santa de 1992 começamos 
uma semana do Calvário na minha casa, 
e o grupo que se batizou comigo resolveu 
iniciar a partir daí uma igreja no bairro, logo 
começando a construção da Igreja de Bela 
Vista, que teve como Pr. José Lourenço e 
como auxiliar de prática o Pr. Weber Thomas. 
Este foi o momento em que quase toda a 
minha família foi batizada, apenas meu pai 
não aceitou.
Em 1996 tivemos uma grande alegria 
quando o nosso pai nos fez uma surpresa e 
foi batizado pelo Pr. Florisberto, que durante 
seis anos pregou o evangelho todos os dias 
até seu descanso em 2002. Deus nos deu o 
privilégio de fazer o compromisso de construir 
uma igreja a cada aniversário de batismo e, 
hoje, acreditamos ter construído mais de 30 
igrejas na Bahia. Da igreja de Bela Vista fomos 
fundando outras até retornar para minha 
casa. 
Hoje estamos no Projeto Fé (juntamente 
com toda a família) em uma igreja especial 
que funciona no primeiro andar do prédio 
onde moro, onde tenho a alegria de estar 
com um grupo de irmãos especiais que já 
nos acompanham há alguns anos, além de 
outros que se agregaram no decorrer dos 
anos. Temos feito bem pouco por esse Pai 
maravilhoso que deu seu único Filho pra 
morrer por nós. A minha igreja tenho muito que 
agradecer pelo carinho, e por ter me dado 
o privilégio de ser delegado na Conferência 
Geral, além de estar feliz por um de meus 
filhos fazer parte da mesa da união. Neste 
ano estamos começando a construção de 
uma belíssima igreja em um bairro do centro 
da cidade e pedimos ao nosso bondoso Deus 
que nos dê a alegria de entregar mais essa 
igreja para os irmãos do Teixeirinha.
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102 – Luiz Antônio Costa Satana 

Nasceu em Salvador, BA, no dia 23 de fevereiro 
de 1945. Sua infância e adolescência foram vividas 
em sua cidade natal. No início da juventude começou 
a preocupar seus pais e Raimundo procurou um 
internato para o filho onde a educação o ajudasse 
naqueles dias. Sendo-lhe indicado o IAE enviou 
Luiz para lá. Em São Paulo este passou a gostar 
do ambiente de internato, bem como do ensino e 
não demorou muito para se converter, vindo a ser 
batizado em 1963 em uma cerimônia com outros 
alunos na escola. O batismo foi oficiado pelo lendário 
professor Pedro Apolinário. Tornou-se amigo de 
Elionai Serpa e um dia foi com este visitar a família 
dele no Paraná. Ali Serpa lhe apresentou sua irmã 
Leoni, com quem se casou posteriormente, nascendo 
desta união três filhos: Landerson, Cristiana e 
Luiz Antônio. Ingressou na faculdade de teologia e 
se formou na turma de 1968 e é o mesmo Pr. Luiz 
Santana a quem se faz muitas referências nesta 
obra. Afastou-se temporariamente da obra a fim de 
auxiliar nas necessidades dos negócios da família, 
mas desde que isso ocorreu passou a envolver-se 
com a pregação de modo muito efetivo. Tornou-se 
empresário, filantropo, patrocinador de grandes 
projetos evangelísticos e sociais. Além disso, ama a 
obra bíblica de instrução, de missão e de pregação. 
Destacou-se enquanto pastor, mas também merece 
destaque por seu trabalho individual e pessoal. 
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103 – Reinaldo e Fátima (Guanambi) 

Reinaldo nasceu em Amargosa, BA, em 27 de 
junho de 1961 e conheceu a igreja adventista através 
de seu cunhado Joseval (hoje falecido), aceitando a 
mensagem após estudar o Apocalipse em Vitória da 
Conquista. Foi batizado em Guanambi pelo Pr. Pedro 
Marinho em 25de junho de 1989. Conheceu Fátima 
de Jesus e se casaram em 25 de dezembro 1990. O 
casal tem uma filha, Raquel, que nasceu em 29 de 
julho de 1998. Fátima e Reinaldo renderam-se ao 
evangelho por inteiro, passando a atuar como líderes 
em suas igrejas, pioneiros da missão global, dentre 
outras atividades. 

104 – José Santos Villalonga (Zé de Maia) 

Em 27 de agosto de 1958, na cidade de São 
José do Jacuípe, BA, nasceu Zé de Maia. De família 
católica, permaneceu assim até se casar (em 16 de 
abril de 1981) com Iraci Oliveira. Neste mesmo ano 
um milagre o levou a conhecer a Igreja Adventista 
e a aceitar a mensagem do evangelho. Foi batizado 
na primavera pelo Pr. Pedro dos Santos Marinho. De 
seu casamento com Iraci nasceram três filhos. Após o 
batismo ingressou no quarteto Vale do Éden da central 
de Capim Grosso, cantado o baixo. Ganhou destaque 
por sua voz e por apresentar bom trato com todas as 
pessoas. Daí foi ‘um pulo’ para o êxito na pregação, 
dirigindo projeto desta arte em muitas igrejas. Não 
se pode enumerar, mas dos convites para pregar em 
outros estados vale lembrar-se de Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Pernambuco, São Paulo, Tocantins. Destaca-
se por ser ganhador de pessoas para Jesus e ancião 
da igreja por muitos anos.
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105 – Antônio Miguel 

Miguel, como é conhecido na igreja, nasceu em 
Salvador no dia 16 de março de 1962. Aos treze anos foi 
batizado na igreja Central em novembro de 1975 pelo 
Pr. Gustavo Pires. Casou-se com Jussara M. Chaves 
Silva em setembro de 1989 com quem teve três filhos: 
Caio Lucas, Lara e Lana Kelly. Miguel encontrou em 
Deus e no evangelho toda a possibilidade de viver e 
de se preparar para o céu. Por isso aceitou trabalhar 
pelo crescimento da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, atuando desde auxiliar de diácono a ancião. Nos 
grandes desafios da Igreja Central sempre esteve 
disposto e firme a ajudar, auxiliando ainda outras 
igrejas adventistas em Salvador. Sempre é possível 
encontrar neste homem um servo disposto a ajudar.

106 – Irmão Khoury

Yorgy Nicola Spiro Khoury nasceu na Líbia, em 
16 de março de 1918, onde tornou-se fiel ao islamismo. 
Perdeu o pai aos 9 anos de idade e sonhou vir para um 
lugar mais seguro para a família. Depois de muitas 
orações a Allá teve a confirmação que deveria vir 
para o Brasil. Desembarcou no porto de Santos e de 
lá viajou para Mundo Novo, BA, onde morava um tio.  
Lá, casou-se com a prima, Janete Malakie Karaoglan 
Khoury, em 14 de novembro de 1948. Conheceu 
Juazeiro e encantou-se com o Rio São Francisco. Ali 
viu oportunidade de negócio. Montou um alambique 
e começou a trabalhar. Tempos depois do alambique, 
começou a pensar que não era certo ganhar a vida às 
custas da desgraça dos outros desistiu da alambique 
montou uma empresa. Converteu-se ao Cristianismo 
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na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Juazeiro. De 
lá mudou-se para Salvador, onde se destacou pelo 
ânimo e pela alegria como vivia a fé cristã. Leu a 
Bíblia 270 vezes em sua vida. Era o “Número Um” 
na recolta de donativos na Bahia. Faleceu em 29 de 
dezembro de 1995 e está sepultado no cemitério do 
Jardim da Saudade.

107 – Eduardo Lula

Nasceu em Itaquara, BA, no dia 19 de outubro 
de 1949. Estudou no primeiro internato Adventista 
da Bahia localizado em Itaquara. Converteu-se 
na juventude quando estudava ensino médio no 
internato IAE em São Paulo. Foi batizado no dia 18 
de março de 1966 pelo Pr. Pedro Apolinário. Graduou-
se em arquitetura e depois mudou-se para Itabuna, 
onde montou seu escritório. No dia 19 de fevereiro de 
1975, casou-se com Lieta Angélica Magalhães (filha 
de Rafael Magalhães) e desse casamento tiveram dois 
filhos: Adriane e Anderson. Eduardo Lula participou 
de grandes momentos dessa Igreja na montagem das 
primeiras campais em Itabuna: 1986 e 1996. Também 
com significativas contribuições na construção de 
igrejas e escolas como IAENE e IAPE. A vida simples 
e os bons relacionamentos com a liderança da igreja 
na Bahia fazem de Eduardo Lula e família, nos 110 
anos da igreja na Bahia, é gente em destaque. 
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108 – Izaías Barbosa de Andrade 

Nasceu em 22 de setembro de 1940, em 
Cabaceiras, na Paraíba.

Estudou no ENA por sete anos. Foi batizado em 
22 de setembro de 1956 no ENA, pelo Pr. João Bork. 
Casou-se com Lindinalva Amorim de Andrade, em 
27 de fevereiro de 1963, na cidade de Itabuna, BA. 
Teve três filhas: Regina (1965), Risia (1968) e Rejane 
(1972). Deixou uma neta, Sasha (2008). Frequentava 
a Igreja Adventista da Pituba, Salvador, BA. Iniciou 
sua vida profissional em março de 1963, quando 
assumiu a função de Caixa na União Norte Brasileira. 
Passou, posteriormente, a Contador da Missão Baixo-
Amazonas. Em seguida, foi Diretor do Hospital 
Adventista de Belém; Após, atuou como Relações 
Públicas da União Norte Brasileira.  Em seguida, 
trabalhou por 5 anos no escritório de advocacia 
Acchiles Lima. Em 1979 mudou-se de Belém do Pará 
para o Rio de Janeiro, a fim de chefiar o Departamento 
Pessoal do Hospital Adventista Silvestre. Foi também 
assessor jurídico do mesmo hospital por 6 anos. Em 
1986, assumiu o Departamento Jurídico da União 
Este Brasileira. Em 1992, mudou-se do Rio de Janeiro 
para Salvador, na Bahia, onde exerceu a advocacia 
autônoma, além de defender a IASD em todas as 
instâncias judiciárias, tendo ainda participado de 
todas as conferências gerais promovidas pela IASD 
pelos últimos 25 anos. Autor dos seguintes títulos: De 
Vaqueiro a Advogado, Carta de Alforria e Eu e Meu 
Senhor. Faleceu às 22 horas do dia 17 de fevereiro de 
2012, no Hospital da Bahia, em Salvador e sepultado 
no Jardim da Saudade. Nos 110 anos da história da 
igreja na Bahia Izaías Andrade e família é gente em 
destaque.
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109 – Elpídio Nunes 

Nasceu numa localidade chamada de Pau Ferro, 
distrito de Petrolina, PE, em 21 de janeiro de 1916. 
Ali viveu sua juventude. Casou-se, em dezembro de 
1944, com Noemia dos Santos Nunes. Tiveram os 
seguintes filhos: Malan, Antônio, Raimundo, Maria 
de Lourdes, Elpidio, Maria Auxiliadora e Maria das 
Graças. Conheceu a mensagem adventista na Série de 
conferências ministrada pelo pastor Severino Muniz 
Pimentel, em Petrolina, PE. Batizou-se em 1968, 
pelo mesmo pastor Pimentel, na igreja de Juazeiro. 
Foi vereador em Petrolina, na época da conversão. 
Envolvido com sua nova esperança, deixou a política.

Atuou bastante com implantação e construção 
de igrejas Petrolina, Salitre (Distrito de Juazeiro), 
com obras sociais, ajuda estudantil em colégios 
internos, apoio a colportores na região de Petrolina, 
Juazeiro, oferecimento de suas chácaras para retiro 
de carnaval e férias de pastores. Colocou nos centros 
de Petrolina e Juazeiro: as tábuas da lei de Deus.

Patrocinava programas de rádio e ajuda de 
combustível para o evangelismo nos arredores da 
região. Faleceu em 30 de outubro de 1996 e está 
sepultado em Petrolina, PE.

110 – Débora Tavares Gonsalves Silva

Nasceu em Feira de Santana, BA, em 11 de 
dezembro de 1950. Ainda criança mudou-se para 
Vitória da Conquista. Na juventude, conheceu 
Marcolino Gonçalves da Silva Neto, um ex-
seminarista, contador, que se graduou em direito. 
Casaram-se em 19 de agosto de 1972. Débora, na 
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sua juventude, havia sido batizada pelo Pastor Izai 
Ludovice. O casal teve dois filhos, Markus Henrique 
Tavares G. Silva e Yrisviviane Tavares Gonsalves 
Silva. Em função do trabalho de seu esposo como 
advogado, Débora mudou-se para Condeúba, e foi 
uma das pioneiras na cidade de Condeúba. Não 
envidou esforços para implantar a igreja na cidade. 
Seu esposo, Marcolino, foi eleito prefeito da cidade por 
três mandatos. Em uma conversa familiar, enquanto 
traçavam planos para o futuro, como candidatar-se a 
deputado, ir para Brasília e representar sua região, 
seu esposo confessa que seu desejo era abdicar destes 
sonhos, se preparar para o batismo na igreja de seus 
filhos e de sua esposa, e lecionar Direito no Unasp, 
em Artur Nogueira, perto dos filhos. Débora era uma 
mãe em Israel. Seu esposo veio a falecer num trágico 
acidente em 22 de janeiro de 2004, enquanto ainda 
era prefeito da cidade de Condeúba. Mesmo com o 
revés, não diminuiu sua comunhão e relacionamento 
com Jesus Cristo, aumentando sua esperança e fé 
em Cristo e na Palavra de Deus. Pela maneira como 
viveu e representou Jesus Cristo nesta terra, Débora 
Tavares Gonsalves Silva é gente de destaque nos 110 
anos da História da Igreja na Bahia.

110 - A – Cássio Borges

Natural de Salvador Bahia nascido em 23 de 
fevereiro de 197.1 Casou com Joelma Borges, em 10 
de janeiro de 2001. O casal tem duas filhas: Camilly 
Cristina, de 11 anos, e Mariana Vitória, de 9 anos. 
Em 2005, converteu-se por influência da família 
e, ainda na juventude foi batizado pelo pastor Ivo 
Junior, em dezembro de 2005, na igreja central de 
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Salvador, onde é membro e exerce sua liderança. 
Eleito um dos anciãos, Cássio Borges foi presidente 
da FE (federação dos empresários adventista secção 
Bahia) por3 anos. Esse jovem e sua liderança, nos 110 
anos da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Bahia, é 
gente em destaque.

110 - B – Isac Possato

Nasceu no dia 29 de maio de 1958, em Bela Vista, 
SP, em família cristã. Adventista de berço, batizado 
na primavera de 1970, sendo um dos primeiros 
frutos do batismo da primavera. Dia 20 de setembro 
de 1970, foi batizado pelo Pr. Elias Lombardi. Na 
juventude mudou-se para Salvador. Aqui passou a 
frequentar a igreja central. Casou-se com Josânia 
de Miranda Possato, em 25 de dezembro de 1986. 
O casal tem  três filhos: Rodolfo Possato, Ronaldo 
Possato e Juliana Possato. O ministério desta família 
tem influenciado a igreja na Bahia. Isac, tem sido 
cantor no Quarteto Sideral, por 10 anos. Tornando-se 
empresário bem-sucedido nas suas atividades passou 
a apoiar o MUSIFÉ (projeto que deu oportunidade 
a muitos jovens para aprender música e servir 
a igreja). Foi um diretor da FE (Federação dos 
Empresários Adventistas do Brasil por 3 anos). E por 
5 anos presidiu a mesma instituição na unidade da 
Bahia. Tem apoiado os principais projetos da Igreja 
na Bahia, no Nordeste e em outros lugares. Nos 110 
da história da Igreja, a família Possato é gente em 
destaque.
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110 - C – Jair Passos

Nasceu em 17 de janeiro de 1939, em Várzea 
Alegre, no Estado do Espírito Santo. Converteu-
se na infância vindo a ser batizado nesta fase. Na 
juventude, casou-se com Arlete Storch Passos, no 
dia 18 de dezembro de 1958. Tiveram quatro filhos: 
Jairo Passos, Jarilete, Jarilene e Jacqueline. Jair 
Passos mudou para Eunápolis, onde se estabeleceu 
em sua atividade de madeira, ao mesmo tempo em 
que se dedicou à Igreja de maneira notável. Sempre 
resoluto, leal, foi por muito tempo mesário da Missão 
Bahia/Associação Bahia. Completamente envolvido 
nas ações da Igreja que visava seu crescimento. Foi 
um dos grandes incentivadores da criação da 
Associação Bahia Sul, em 1998. Apoiador dos grandes 
movimentos da Igreja na cidade e na região.

Jair Passos era um homem muito espiritual 
e com uma visão clara das verdades e sua missão 
voltada para o evangelismo, através de conferências, 
fundação e construção de igrejas. Ele não temia em 
fazer sacrifícios quando o objetivo era o crescimento 
espiritual e físico da Igreja. Faleceu em 14 de junho de 
2013. É gente em destaque nos 110 anos de história 
da Igreja na Bahia.

110 - D – Osvaldo da Silva Matos

Conhecido como Coronel Osvaldo. Nascido em 
Itiúba, BA, em 21 de janeiro de 1924. Na juventude, 
ingressou na Companhia de Polícia Militar da Bahia. 
Estabeleceu-se em Alagoinhas, onde construiu o 
Parque das Águas, que mais tarde foi vendido para 
a Missão Bahia e se tornou a sede de Acampamento 
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dos Missionários Voluntários (MV). Casou-se com 
Berenice Barreto Martins, em junho de 1966.  Neste 
mesmo ano, converteu-se na Igreja Adventista e foi 
batizado pelo Pr. Gustavo Pires, de quem se tornou 
grande amigo. O casal Osvaldo e Berenice teve quatro 
filhos: José Matos Martins, Tatiana Matos Ferraz, 
Tatiara Matos Keller e Alessandra Matos Martins 
Andrade Miranda. Serviu a Igreja como pregador 
voluntário. Candidatou-se a Deputado Estadual e 
depois a Federal em duas ocasiões.  Aposentou como 
Coronel da Polícia Militar da Bahia. Falecido em 30 
de julho de 1990, está sepultado no cemitério Campo 
Santo em Salvador, BA. Nos 110 anos da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia na Bahia Osvaldo Matos é 
gente em destaque.

110 - E – José Alves dos Reis

Nasceu em Coaraci, BA, no da 1º de julho de 
1920. Casou-se Joana Lopes dos Reis, em 12 de julho 
de 1960, com quem compartilhou a vida até que 
a morte os separou. Joana (conhecida como Jana) 
sempre foi uma pessoa muito atenciosa e dedicada 
ao lar e à família. Tiveram três filhos: Jeanne, 
Ariosto e Caroline. Como José dos Reis tocava violão 
(clássico), a família fazia os cultos familiares, quando 
as crianças ouviam as histórias sobre o amor de 
Jesus e as músicas eram acompanhadas ao som do 
instrumento. Chegou a acompanhar, como violonista 
profissional, a vários artistas populares. Também 
compôs várias músicas e gravou dois discos. Depois 
da conversão, passou a usar seu talento para Deus.

Foi proprietário e locutor da Rádio A Voz da 
Liberdade, em Itabuna, para onde havia se mudado. 
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Um dia, ele ligou o rádio e ouviu a voz de veludo do 
pr. Roberto Rabello. Daí começou seu interesse pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recebeu, junto com 
Jana, os estudos bíblicos através de Rafael Magalhães 
e Toinho, dentistas da família, que lhes apoiaram e 
incentivaram espiritualmente. Foram batizados em 
2 de maio de 1965, pelo pr. Dorival de Souza Lima.

Tornou-se um pregador entusiasmado do 
evangelho de Jesus Cristo. Não se contentava com 
mensagens superficiais; queria ir mais a fundo. Lia 
e estudava bastante a Escritura, os livros de Ellen 
White e outras obras. Gostava de pregar sobre as 
profecias de Daniel e do Apocalipse. Falava, com 
muito fervor, sobre a segunda vinda de Cristo. Foi, 
por muitos anos, ancião da igreja central de Itabuna, 
mas sempre atendeu a convites para pregar em 
outros lugares.

Esse servo de Deus mantinha alguns traços 
de caráter que acompanha todo verdadeiro cristão: 
honestidade inquestionável, fidelidade, convicção na 
Palavra de Deus e na esperança de viver com Jesus na 
eternidade, após o grande encontro na Sua segunda 
vinda; paciência e tolerância, além de entusiasmo 
pelo evangelho e por sua proclamação. Pregava 
com equilíbrio, profundidade e entusiasmo. Era, em 
geral, uma pessoa séria, mas, ao mesmo tempo, leve 
e alegre.

José dos Reis falava que queria morrer pregando 
o evangelho. E isso lhe aconteceu. Após pregar no 
sábado de manhã, na igreja do Bairro do Banco Raso, 
em Itabuna, sentiu um desconforto e foi para a casa 
de sua filha Jeanne, vizinha da igreja, sentou-se no 
sofá e sofreu uma parada cardíaca. Isso aconteceu 
no dia 16 de dezembro de 1994, deixando a família 
e a igreja com muita saudade, mas com a esperança 
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de reencontrá-lo na gloriosa manhã da ressurreição. 
Ariosto, seu filho, que vivia afastado da igreja, 
ouviu o pai em sua última pregação, através de uma 
gravação de fita cassete e retornou aos caminhos 
do Senhor. Cumpre-se aqui o que João escreveu no 
Apocalipse 14:13: os mortos em Cristo descansam, 
mas suas obras continuam produzindo frutos para a 
eternidade.

Nesses 110 anos da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia na Bahia, José Alves dos Reis foi, certamente, 
uma pessoa de destaque.

Nota do Autor - Faltam-nos espaços para os milhares 
de homens e mulheres que poderiam estar em destaque 
nesta secção. Não colocá-los, não significa que não 
tiveram destaque. Significa que não é possível listar 
todos. Aos que foram contatados e não apareceram 
aqui e, trabalharam na área educacional, serão 
destacados ali num documento sobre os 100 anos da 
educação adventista. A decisão de quem entrou na lista 
de destaque se deu por ordem de chegada das matérias 
solicitadas no período da pesquisa. Esse foi critério de 
um dos autores, Nesias Joaquim dos Santos. Todos 
aqueles que foram destaques e contatados por este 
autor e trabalharam na educação serão incluídos no 
projeto “100 Anos de Educação Adventista na Bahia”, 
a ser lançado em breve. Aguardem.

Geovani Souto de Queiroz (Primeiro presidente 
da União Leste Brasileira) 

Nasceu em Quaraçu, então distrito de Cândido 
Sales, BA, no dia 20 de agosto de 1958, filho de 
Geovani Ferreira de Queiroz e de Joana Martins 
Ferreira. Seu primeiro contato com a escola foi em 
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sua cidade mesmo, porém mais tarde frequentaria o 
Instituto de Educação Euclides Dantas, em Vitória 
da Conquista, cursando ali o restante do ensino 
fundamental (de 1974-1976). Cursou o ensino médio 
no então Instituto Adventista de Ensino (atual 
UNASP-SP) e nesta mesma instituição concluiu 
seu Bacharelado em Teologia (1980-1983). Alguns 
anos depois fez Mestrado em Liderança no UNASP-
Engenheiro Coelho. 

Quando tinha quatro anos de idade a mãe 
de Geovani (Joana Martins) tornou-se adventista 
do sétimo dia. Tal fato possibilitou que ela mesma 
ministrasse estudos bíblicos não só para ele, mas 
a todos os filhos. A alegria desta foi ver os filhos se 
achegarem ao evangelho. Geovani foi batizado no Rio 
Pardo (Cândido Sales), em cerimônia ministrada pelo 
Pr. Gustavo Pires no ano de 1970. Enquanto cursava 
Teologia, teve sua atenção atraída pela jovem Rosecler 
Linhares, com quem se casou no próprio IAE no dia 
13 de dezembro de 1983, ano de sua formatura. O Pr. 
Alcides Campolongo celebrou o enlace matrimonial e 
dessa união veio um casal: Jônatas e Camila.

Assim que se formou passou a trabalhar na obra 
adventista. De 1984-1988 atuou com pastor distrital 
na cidade de São Paulo e de 1989-1992 serviu como 
Departamental de Ministério Pessoal na Associação 
Paulistana. De 1993-1996 trabalhou como presidente 
da Missão Mato-grossense em Cuiabá, indo a seguir 
atuar na mesma função na Missão Costa-Norte, 
em Fortaleza, CE. Serviu ainda de 1999-2002 como 
presidente da Associação Pernambucana em Recife. 
De 2003-2011 trabalhou à frente da União Nordeste 
em Jaboatão dos Guararapes, PE, tornando-se depois 
o primeiro presidente da União Leste Brasileira em 
Lauro de Freitas, BA, onde se encontra atualmente.
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conclusão

Atualmente a organização adventista tem 
se dedicado a criar um departamento 
que tem como principal função oferecer 

alternativas na solução de problemas futuros. 
Sempre que eles se deparam com problemas uma 
pergunta é lançada: este problema já ocorreu antes? 
Como foi solucionado no passado? Então a pergunta 
seguinte é esta: pode o nosso passado oferecer alguma 
alternativa como solução para o presente? A história 
diz que sim; a sociedade diz que sim; a Bíblia também 
afirma isso; a inspiração profética declara que “nada 
temos que temer quanto ao futuro a menos que nos 
esqueçamos como o Senhor nos conduziu no passado.”

 A utilidade da história não se limita a assuntos 
seculares, mas adentra as portas da espiritualidade 
e muda roteiros, destinos, além de influenciar 
ambientes e vidas. A Bíblia, embora não seja um livro 
com esse fim, contém a mais importante história, a 
da salvação, útil não só para os amantes de fatos 
históricos, mas a todos os que necessitam da sabedoria 
ali encontrada. 

Os fatos aqui narrados produziram muitas 
alegrias a mim. Fizeram com que a confiança em Deus 
aumentasse (sei que Ele é Senhor da história) e, em 
face das manifestações prodigiosas a fim de salvar 
o povo baiano, não há como não se emocionar. Seja 
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no âmbito individual, quanto no coletivo, o Soberano 
atua de maneira espetacular, sendo possível perceber 
em cada fato histórico o grande amor de Deus pela 
humanidade. Não seria surpresa ver o evangelho 
alcançando o litoral naqueles dias, mas o oeste, 
distante cerca de mil quilômetros da capital, receber 
a luz do evangelho da maneira como recebeu é obra 
da poderosa mão de Deus estendida para salvar, e 
essa é a mais bela história que deve ser divulgada, 
narrada, ampliada, mais e mais.

Fatos históricos sempre tiveram importância 
na sociedade e terão um lugar de destaque entre 
o povo de Deus, mas quando se contempla uma 
igreja avançando como ocorre hoje, haja vista 
tantas frentes produtivas de evangelização, existe a 
tendência de se esquecer do passado. Nestes 110 nos 
anos de história há muito que deve ser relembrado 
à nova geração. Saber do preço pago por Cristo, 
pelos pioneiros pastores, missionários, colportores, 
educadores, evangelistas fará bem a todo membro da 
igreja. Se algumas culturas e povos inteiros caíram 
no esquecimento no passado, maior tendência para 
isso existe hoje em uma sociedade apressada. Mas 
no que diz respeito a esta história (do surgimento 
do adventismo na Bahia) ela deve ser preservada, 
divulgada, contada de pai para filho. Temos como 
exemplo disso a saída do Egito, a travessia do Mar 
Vermelho e do Jordão, a conquista de Jericó, dentre 
outros. Sempre um registro evidenciou o poder de 
Deus na condução da vida do Seu povo à gerações 
futuras. 

De igual modo ocorre com os evangelhos, e quanto 
bem esses relatos históricos produzem hoje! Somente 
no estado da Bahia existe cerca de duas mil igrejas, 
mais de 200 pastores e muitos evangelistas, algo 
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em torno de 20 escolas/colégios, uma Universidade 
(projeto), um internato (o IAENE - Instituto 
Adventista de Ensino do Nordeste). No ramo da 
telecomunicação uma estação de rádio, a Novo Tempo 
Salvador AM 920, um canal aberto de TV e o canal 
39 (para Salvador e muitas cidades do interior com 
retransmissão do sinal). Administrativamente, já são 
seis escritórios de apoio AB (Associação Bahia) em 
Salvador; ABAC (Associação Bahia Central) em Feira 
de Santana; ABS (Associação Bahia-Sul) em Itabuna; 
MBN (Missão Bahia Norte) em Juazeiro; MBS 
(Missão Bahia do Sudoeste) em Vitória da Conquista 
e ULB (União Leste Brasileira), mantenedora de 
todas as igrejas para os estados da Bahia e Sergipe.

 Após 110 anos de identificado o primeiro 
guardador do sábado bíblico na Bahia cerca de 200 
mil pessoas são membros da Igreja e estão unidos nos 
ideais de Cristo, desejosos por apressar Sua volta a 
esta terra. Mas enquanto Ele não vem, certamente 
resta ainda alguém a ser alcançado e devemos ser 
portadores das boas-novas de salvação.
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AneXos

Anexo 1

O principal beneficiado com a vitória de 
Floriano e com a superação das crises foi o grupo 
que representava os poderosos fazendeiros de café de 
São Paulo, uma vez que apoiavam as decisões deste 
através do congresso e de recursos financeiros.

Para suceder Floriano o advogado paulista 
Prudente de Moraes foi eleito no final de 1894, ele 
que fora presidente do congresso nacional durante o 
governo do Marechal. Prudente assumiu o governo 
precisando resolver vários problemas, entre eles 
a grave situação financeira do país e a questão da 
anistia a ser concedida aos participantes das revoltas 
da marinha e a federalista. Fato é que políticos, 
militares e jornais florianistas mantinham-se hostis 
ao novo presidente civil.

Procurando despolitizar as forças armadas 
nomeou o marechal Machado Bittencourt como 
ministro da guerra, que ao assumiu o cargo declarou 
que “soldado não deve ser político, mas somente 
pensar no cumprimento de seu dever para com a 
pátria; sei muito bem que existem opiniões divergentes, 
porem confinadas a um pequeno grupo e, com algum 
esforço, em pouco tempo eu espero vê-las desaparecer 
completamente”.
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Os florianistas irritavam-se com tal postura e 
com o fato de anti-florianistas declarados substituírem 
muitas pessoas que haviam sido nomeadas por 
Floriano, além, é claro, da anistia concedida por 
Prudente aos envolvidos na revolução federalista do 
Rio Grande do Sul. Mesmo com a morte do Marechal 
Floriano seus seguidores continuaram se opondo ao 
governo de Prudente de Moraes, acusado de simpatia 
pelos federalistas e de tolerar os monarquistas, uma 
vez que estes últimos publicavam jornais, manifestos 
e haviam inclusive organizado um partido político.

Além dos florianistas, Prudente sofria a 
oposição de muitos políticos influentes que primeiro o 
apoiaram, mas que depois romperam com o governo. 
Entre eles estavam o vice-presidente Manoel Vitorino 
(da Bahia) e Francisco Glicério (de São Paulo), chefe 
influente do Partido Republicano Federal. Em meio a 
tais circunstâncias (muito delicadas) que Prudente, 
com a saúde abalada e prestes a licenciar-se do 
governo por quatro meses, recebeu o telegrama do 
governador baiano Luiz Viana, solicitando ajuda para 
combater Antônio Conselheiro e Canudos. Manoel 
Vitorino assumiu então o governo e, não acreditando 
mais na volta de Prudente ao cargo, substituiu os 
ministros leais ao presidente enfermo e aproximou-se 
dos florianistas. Bastaria uma vitória contra Canudos 
para fortalecer-se politicamente no cargo presidencial 
e afastar definitivamente a possibilidade do retorno 
de Prudente de Moraes.

 Deste modo, percebe-se a tensão política e a 
existência de conflitos recentes mal resolvidos, tais 
como a luta entre militares do exército e da marinha; 
a rivalidade entre florianistas e prudentistas; duelo 
entre castilhistas vencedores e gasparistas derrotados; 
o impasse entre republicanos e monarquistas; a luta 
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entre o presidente Prudente e o vice-presidente 
Manoel Vitorino; e finalmente, entre o Presidente 
da República e o Partido Republicano Federal341. 
Só uma vitória definitiva contra Canudos poderia 
restabelecer e consolidar a abalada autoridade das 
Forças do Governo Federal no país342.

Anexo 2

Há algum tempo que a comunidade cristã tem 
voltado sua atenção para o Brasil enquanto campo 
atraente de trabalho missionário, com apelo especial 
às igrejas evangélicas deste país. 

O território brasileiro possui clima igualmente 
variado e saudável; o solo se presta tanto a produtos 
de clima temperado como os de clima tropical; a 
população é relativamente pequena; os recursos, 
ricos e vários, ainda estão em grande parte ine 
xplorados. Mas há forças em ação, tanto na Europa 
como no Brasil, que rapidamente atraem ao último 
grande número de imigrantes. Provavelmente não 
está longe o dia em que o Brasil terá seu lugar entre 
as nações mais importantes da terra em população 
e nos outros elementos de grandeza nacional. É de 
alta importância para seu presente (e para seu bem-
estar futuro), que a mente nacional esteja imbuída de 
ideais e princípios religiosos corretos, e estes deverão 
proceder, em primeiro lugar, das igrejas evangélicas 
de nosso país. 

Talvez jamais tenha havido época mais oportuna 
que esta para agirmos. É certo que o catolicismo 
romano é a religião oficial do país, mas o governo é 
341 Procurei citar este autor por ver a forma mais simples de apontar 
os fatos que compõem a história do Brasil. Vasto material narrando a 
saga de um país em mudanças e na perspectiva de crescimento pode 
ser encontrado.
342 COSTA, Nicola S. Canudos, Ordem e Progresso no Sertão, São 
Paulo: Moderna, 1996.
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liberal, e também o é grande parte das classes mais 
inteligentes; ao mesmo tempo, a tolerância religiosa 
é garantida por textos legais. Também é digno de 
nota que a primeira tentativa de colonizar o país foi 
de um grupo huguenote, obrigado a deixar a pátria 
pela perseguição religiosa, mais ou menos na mesma 
época em que os dissidentes ingleses e escoceses 
encontravam asilo aqui.

O missionário (e reverendo) A. G. Simonton, 
membro do presbitério de Carlisle, e há pouco 
diplomado pelo seminário teológico de Princeton, 
acaba de ser nomeado e espera embarcar para o 
novo campo missionário no começo do verão. Sem 
dúvida a missão será um tanto quanto experimental. 
Seus primeiros objetivos serão: explorar o território, 
verificar os meios de atingir com sucesso a mente dos 
naturais da terra e testar até que ponto a legislação 
favorável à tolerância religiosa será mantida. Se o 
resultado dessas investigações for positivo – e temos 
plenas razões para supor que sim – a missão poderá 
ser ampliada em termos que as circunstâncias 
justifiquem.
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