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RESUMO 

Esta pesquisa tem como finalidade descrever a História da IASD na cidade de 
Hortolândia de 1949 a 2019, justamente por não ter um trabalho voltado a essa 
temática, uma vez que a história do IASP (UNASP-HT) muitas vezes é tomada como 
sendo a história da IASD na cidade. No entanto ao se realizar as entrevistas com os 
membros das igrejas locais foi possível perceber que houve um fervor missionário nos 
primeiros migrantes que vieram trazer seus filhos para educar no colégio, que os levou 
a plantar várias igrejas na cidade. Apesar do UNASP-HT servir como fator atracional, 
foram os fiéis e fervorosos membros leigos que construíram a história da IASD na 
cidade. Quando o fervor missionário diminuiu nas últimas décadas estudadas, a união 
dos pastores, instituição e membros conseguiram manter vivo o crescimento da igreja, 
no entanto o crescimento observado no período do fervor missionário foi maior, 
deixando assim uma lição para as próximas gerações da importância de manter vivo 
esse zelo pelo cumprimento da missão. 

 

Palavras-chave: História da IASD em Hortolândia, Fervor missionário; Crescimento de 
Igreja.



ABSTRACT 

This research aims to describe the History of IASD in the city of Hortolândia from 1949 
to 2019, precisely because it does not have a work focused on this theme, since the 
history of IASP (UNASP-HT) is often taken as being the history of IASD in the city. 
However, when interviews were conducted with members of the local churches, it was 
possible to notice that there was missionary fervour in the first migrants who came to 
bring their children to school, which led them to plant several churches in the city. 
Although UNASP-HT serves as a rational factor, it was the faithful and fervent lay 
members who built the history of IASD in the city. When missionary fervor has waned 
in recent decades, the union of pastors, institutions, and members has managed to 
keep alive the growth of the church, yet the growth observed in the period of missionary 
fervor has been greater, thus leaving a lesson to future generations of the importance 
of keeping alive this zeal for mission fulfillment. 

 

Keywords: Hortolândia SDA History, Missionary fervor; Church Growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde sua organização em 1863 até o presente, a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia (IASD) teve um aumento significativo no número de membros. O período de maior 

crescimento foi nos anos de 1873 até 1902 (IASD, 2015), partindo de 5.875 para 

73.522 membros, um acréscimo percentual de 1.151,44%. Dividindo a história da 

IASD em decênios, o segundo (1873-1882) registrou o melhor ganho percentual da 

história, com 192,24%. Quem presidia a Associação Geral dos Adventistas nesse 

período era o Pr. Tiago White (1874-1880). Os pioneiros da IASD ainda estavam vivos, 

entre eles Ellen White. Esse pode ter sido um fator intradenominacional positivo de 

crescimento. De acordo com Edison Choque (2010a), esse período coincide com o 

início da missão adventista em países cristãos.  

Até 1874 a igreja estava preocupada apenas em evangelizar os EUA. A partir 

de então, passou a enviar missionários para outros países e finalmente a todas as 

partes do mundo, incluindo o Brasil. A missão além-mar se mostrou como outro fator 

interno importante para o crescimento do adventismo em sua década de ouro1. 

A história da IASD não registrou apenas as glórias alcançadas. Dois períodos 

ficaram marcados pelo baixo crescimento no número de fiéis. O primeiro está 

relacionado com os rumores e horrores da segunda guerra mundial (1939-1945) 

(JORDAN; SOUZA, 2011). O decênio 1933-1942 registrou a primeira desaceleração 

com um crescimento de apenas 39,30%, média de 3,9% por ano. O outro momento, 

mais atual, vai dos anos de 2003 a 2012, onde a igreja mundial registrou o menor 

crescimento decenal de sua história, 33,38%, média de 3,33% ao ano. Embora não 

seja possível afirmar, talvez a pós-modernidade do final do século XX (LYOTARD, 

2004) possa ter contribuído para esse fraco desempenho. 

Embora o objeto de estudo desta pesquisa seja uma micro-história da IASD, é 

possível que, em sua história global, tenham existido fatores que cooperaram para o 

avanço. E esses elementos serão estudados neste presente trabalho no decorrer do 

desenvolvimento da IASD na cidade de Hortolândia, de forma sistematizada, por 

períodos, desde o ano de 1949 até 2019.  

 

1 Década de ouro: expressão usada pelo presente estudo para se referir ao decênio de maior 
crescimento percentual da história mundial da IASD. 
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1.1 Síntese da bibliografia fundamental 

A análise bibliográfica foi dividida em partes para melhor visualização. Na 

primeira parte estão os livros que falam sobre a chegada dos Adventistas do Sétimo 

Dia no Brasil. Em seguida, os materiais que descrevem o avanço no Estado de São 

Paulo e, finalmente, os que tratam do desenvolvimento da IASD na cidade de 

Hortolândia. Esse último grupo não possui muito material publicado, por essa razão, 

foi necessário usar os recursos da história oral e análise de Atas das Associações das 

quais Hortolândia já fez parte. 

Para uma compreensão maior sobre a história da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia foram utilizados livros como do historiador adventista George Knight (2000) e de 

Damsteegt (1977) que fala sobre os fundamentos da missão adventista, e A 

Enciclopédia Adventista (NEUFELD, 2001). 

Acerca do início da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, foi analisada a 

obra A Chegada do Adventismo no Brasil (BORGES, 2001), Terra de Esperança 

(GREENLEAF, 2011), Portadores de Luz (SCHWARZ, 2009), Documentação da 

memória do adventismo na América do Sul no Brasil, no Estado do Espírito Santo e 

em sua capital Vitória (OLIVEIRA, 2011). Para um melhor entendimento da estrutura 

organizacional e sua história foi usado o livro Uma Semente de Esperança (CANEDO, 

2015), uma narrativa com rica documentação fotográfica, sobre o surgimento das 

sedes administrativas na América do Sul. Outrossim, pela eficácia de seu conteúdo, 

foi estudada a tese do Dr. Renato Stencel (2006). 

Quanto à chegada do adventismo no estado de São Paulo, foi de grande ajuda 

a dissertação de mestrado de Elder Hosokawa (2001), o livro comemorativo dos 100 

anos do adventismo no estado de São Paulo (100 anos, 2006), A história de Guilherme 

Stein Junior narrada pelo Dr. Ruy Vieira (1995), Memórias Vivas de Uma Igreja 

(FRANCO, 2010) que conta a chegada do adventismo na região de Piracicaba, SP. 

De modo que os protestantes de missão abriram caminho onde a IASD 

floresceu posteriormente, sendo necessário compreender seu surgimento e expansão 

pelo Brasil e São Paulo. Para tanto, a pesquisa contou com os autores (BENCOSTA, 

1996; ELIADE, 1986; LÉONARD, 2002; MENDONÇA, 1990, 2008; RIBEIRO, 1981, 

1991). 

Para entender um pouco da história da cidade de Hortolândia, foi analisado 

Josemil Rodrigues (2004), Aparecido Paschoal (2012), Leovigildo Duarte Junior 
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(1992), o e-book Memória em construção [recurso eletrônico]: Hortolândia e sua gente 

em narrativas e imagens de Gustavo Esteves Lopes (2015) e a tese de Maria Teresa 

Manfredo (2007). Para uma melhor compreensão da história e do trabalho do 

historiador foram consultados: BLOCH, 2002; BURKE, 1992; FERREIRA, 2015; 

FILHO, 2006; PINSKY, 2006. A respeito do processo migratório foi analisado a 

(CUNHA, 2014; NEPO, 1992). 

A história do Instituto Adventista de São Paulo (IASP), atual Centro 

Universitário Adventista de São Paulo - Campus Hortolândia (UNASP-HT) quase que 

se confunde com o início do adventismo em Hortolândia. Portanto, para a análise 

desse tema foi usado o livro de Hermenérico Netto (2009), que faz um apanhado dos 

60 anos de História do colégio. Algumas monografias foram escritas ao longo dos 

anos, relatando um pouco da história do surgimento de templos da IASD em 

Hortolândia: Igreja do Jd. Santa Isabel (CALEGÃO, 2001) e Igreja Central de 

Hortolândia (MACEDO, 2006). Uma tese defendida por André Pires do Prado (2012) 

contanto a história das igrejas Adventistas na cidade de Ourinhos, SP, servirá de 

modelo para esta pesquisa. 

Outro acervo importante estudado foram as Atas da Associação Paulistana 

(AP), Associação Paulista Central (APaC) e Associação Paulista Sudoeste (APSo), 

que ajudaram na linha do tempo das igrejas que foram sendo fundadas em Hortolândia 

e alguns dos fatores intradenominacionais. 

O periódico oficial da igreja, Revista Adventista, foi de grande valia. Inclusive, 

duas notas chamam a atenção para detalhes interessantes da história local. A 

primeira, marca o momento da visita dos líderes da IASD ao terreno onde estavam 

sendo erguidos os prédios do futuro colégio Campineiro: 

Ficámos (sic) bem impressionados com a localização e os confortáveis 
e modernos prédios em construção bem assim com o 
desenvolvimento da lavoura e pomicultura. Apezar (sic) da prolongada 
seca que castigou por quatro meses o interior do Estado, o Campineiro 
tinha uma linda e ampla plantação de tomates e hortaliças (DA SILVA, 
1949, p. 25). 

A segunda nota descreve a situação estrutural da cidade e as necessidades 

financeiras do mesmo, apresentando o pedido de ajuda financeira do colégio à 

Associação Paulista: 

Como todos sabem o Ginásio fica distante uns 5 quilômetros da 
Estação de Jacuba. Quando os alunos têm que tomar o trem precisam 
ir a pé, carregando suas malas, o que é muito cansativo. Quando há 
enfermos que necessitam ser levados ao médico, em Campinas, a 
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dificuldade aumenta muito, pois é necessário telefonar para aquela ci-
dade pedindo que venha um automóvel. E isso nem sempre é possível 
conseguir devido à demora e interrupções telefônicas (AZEVEDO, 
1956, p. 19). 

Alguns sites ajudaram na pesquisa histórica como o do Centro Nacional da 

Memória Adventista (“wikiasd”, [s.d.]), sites que tratam da história da cidade de 

Hortolândia e documentos online: (“Conheça Hortolândia”, [s.d.]; [s.d.]; “Hortolândia-

SP - Região 10”, [s.d.]; “Vilarejo de Jacuba dá origem a Hortolândia”, [s.d.]) e o site 

Adventist Archives (“Adventist Archives | Welcome”, [s.d.]; “Home - Online Archives”, 

[s.d.]; “Statistics - AllFolders”, [s.d.]) onde estão depositados livros, periódicos e 

relatórios estatísticos da igreja ao longo de sua história. 

Foi necessário fazer uso da história oral. Portanto, entrevistas foram feitas com 

pessoas que presenciaram a história do adventismo em Hortolândia nos anos de 1949 

e 2019. Entre os entrevistados estão: Pr. Moisés Prates, Pr. Geraldo Marski, Pr. 

Manoel Borges, Pr. Samuel Guimarães, Pr. Heldio Teixeira, líderes de igrejas que 

trabalharam nos primórdios da história da Igreja Adventista na cidade de Hortolândia, 

como o irmão Eurides Coelho, a irmã Mercedes Borges e Raul Martins. E outros que 

trabalharam no IASP, como o irmão Mauro do Santos, ou nas Associações 

administrativas da região e pastores distritais que atuaram em Hortolândia até o ano 

de 2019. 

No que se refere aos fatores de crescimento de igreja, foi utilizado para 

comparação uma pesquisa feita pelo Dr. Desmond Cumming nos Estados Unidos em 

igrejas adventistas, na qual foram encontrados onze fatores estatísticos de 

crescimento. São eles: “Doação discricionária ou de livre arbítrio”, “Mordomia 

Obrigatória”, “Escola Sabatina para todas as idades”, “Educação religiosa-

evangelização”, “Evangelismo da Escola Sabatina”, “Doação a projetos da Associação 

local”, “Proclamação”, “Igrejas de Instituições”, “Evangelismo”, “Recolta” e “Tempo de 

pastoreio” (CUMMINGS, 1983, p. 125, tradução livre). 2   

Ainda entre escritores adventistas, destacam-se o artigo de Floy Bresse 

comentando o plano de Crescimento da Associação Geral chamado Caring Church 

com quatro ênfases: planejamento local, envolvimento dos membros leigos sob o lema 

 

2 Factor 1: Discretionary Giving, Factor 2: Obligatory Stewardship, Factor 3: Sabbath School for All 
Ages, Factor 4: Religious Education—Outreach, Factor 5: Sabbath School Evangelism, Factor 6: 
Giving to Conference Projects, Factor 7: Proclamation, Fator 8: Institutional Church, Factor 9: 
Evangelism, Factor 10: Ingathering, Factor 11: Pastor Tenure. 
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“People reaching people”, manter os membros e método bíblico de cuidado dos 

membros (BRESEE, 1984; THORDARSON, 1985). Outras pesquisas sobre o tema 

entre adventistas: (GUERRERO, 2013; SANTOS, 2011; SARLI, 1980).  

 A tese doutoral de Marcelo Dias (2016) faz uma análise exaustiva dos métodos 

missionários da igreja no Brasil apontando seu início e contribuições frente as 

mudanças sociais e políticas do país. Inclusive, demonstra por meio de um gráfico as 

principais ações que contribuíram para o crescimento da igreja no Brasil: 

Figura 1 - Resumo dos Métodos de evangelização utilizados no Brasil 

 

Fonte: (Adaptado de DIAS, 2016, p. 279, tradução livre)3. 

 

O movimento de crescimento de igreja será acompanhado como pano de fundo 

verificando em quais momentos do Desenvolvimento Histórico da IASD em 

Hortolândia entre 1949 e 2019 esses métodos foram utilizados.  Além de Mcgavran e 

Wagner (1990), uma tese de Sergio Queiroz que dedicou um capítulo sobre o 

movimento, listando seus principais fatores de crescimento apregoados por eles: o 

princípio da colheita, membros receptivos, testando o solo e o princípio da unidade 

homogênea (QUEIROZ, 2016). Por último, o livro de Christian A. Schwarz 

apresentando princípios que, segundo ele, foram encontrados em todas as igrejas ao 

redor do mundo onde ouve crescimento saudável (SCHWARZ, 2010).  

 

3 “Literature Evangelism”, “Public Evangelism”, “Radio and TV Evangelism”, “Metropolitan 
Evangelism”, “Integrated Evangelism”, “The First Republic”, “Getulio Vargas and the Estado Novo”, 
“The Second Republic”, “Redemocratization”, “Economic Stabilization”. 
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1.2 Problemática da pesquisa 

Devido a presença do IASP (atual UNASP-HT) na cidade de Hortolândia, SP, 

a história do colégio se confunde com a da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). 

Sendo assim, é possível encontrar algum material escrito descrevendo a história do 

IASP. Entretanto, as fontes que contam a história do desenvolvimento das igrejas 

adventistas da cidade são raras. É importante lembrar que, em Hortolândia se 

encontra a maior concentração de Adventistas por número de habitantes em cidades 

maiores de 200 mil habitantes no estado de São Paulo e no Brasil, de acordo com o 

censo de 2010. Contudo, não há um estudo de como esse desenvolvimento histórico 

ocorreu e quais fatores contribuíram para chegar a esse patamar atual.  

Portanto, o desafio desse trabalho foi apontar, na medida do possível, os 

passos trilhados pela IASD, entre os anos de 1949 e 2019, até alcançar o número 

atual de membros e templos. O estudo procurou identificar quais os fatores internos e 

externos que contribuíram para o crescimento da igreja. Por fatores internos, entende-

se as decisões tomadas por seus dirigentes em reuniões administrativas e a aplicação 

dessas pelos pastores e membros locais. Quanto aos fatores externos, seriam 

aqueles que ocorreram no âmbito social fora do contexto eclesiástico adventista. A 

migração, por exemplo, seria um desses fatores.  

Assim como a igreja mundial teve seus anos de glória entre 1873 e 1902, a 

pesquisa se proporá a apresentar quais foram os períodos de ouro do adventismo na 

cidade de Hortolândia, verificando se houve algum fator de crescimento que se 

destacou e quais lições ainda podem ser aprendidas e replicadas em outros centros 

urbanos similares ao objeto deste estudo.   

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Dissertar sobre o desenvolvimento histórico da IASD em Hortolândia, entre os 

anos de 1949 e 2019, analisando-os por períodos. Destacando assim as principais 

pessoas em cada um deles e quais fatores concorreram para o crescimento, 

intradenominacionais e extradenominacionais. Por fim, apresentar uma sugestão com 

possíveis lições aprendidas e que podem ajudar no avanço da missão às futuras 

gerações. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

• Descrever o início do desenvolvimento histórico da IASD em Hortolândia. 

Para tanto, será necessário recorrer aos livros de atos e eventos das instituições 

administrativas responsáveis pela cidade entre os anos de 1949-2019, bem como aos 

relatórios oficiais apresentados nas reuniões diretivas da União Central Brasileira 

(UCB) e aos registros encontrados na Revista Adventista e arquivos públicos online 

com relatórios da IASD; 

• Contribuir com o registro histórico dos templos construídos na cidade de 

Hortolândia entre os anos de 1949-2019, apresentando os personagens principais e 

a motivação envolvida para o avanço e construção desses locais de culto; 

•  Identificar os fatores Intradenominacionais e Extradenominacionais que 

contribuíram para o crescimento da IASD no período de 1949 a 2019: 

▪ Fatores Intradenominacionais - decisões e ações tomadas pelos 

líderes e membros da IASD; 

▪ Fatores Extradenominacionais - a migração populacional na cidade, 

condição socioeconômica; 

• Sugerir ações práticas de crescimento de igreja nesta área geográfica, 

baseado no estudo feito sobre o desenvolvimento da IASD na cidade de Hortolândia 

entre os anos de 1949 e 2019.  

1.4 Justificativa 

 A escolha desse município em detrimento dos outros 5.570 (IBGE, 2017) de 

todo o Brasil leva em conta a proximidade do historiador, residente nesta localidade 

desde 2009, e sua importância na história da Igreja Adventista no Brasil. De acordo 

com as estatísticas da IASD, Hortolândia possui o maior número de membros por 

habitantes entre os municípios com mais de 200 mil pessoas do estado de São Paulo. 

Por outro lado, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho apresentam um índice melhor, no 

entanto, são cidades com menos de 50 mil munícipes (UCB, 2014). 
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Tabela 1 - Comparativo de habitantes por membros 

Nº 
Cidades do estado de SP com mais 
de 200 mil hab. 

Membros Igrejas Habitantes Hab/Mem 

1 Hortolândia 7.395 30 212.527 29 

2 Cotia  2.254 22 225.306 100 

3 Embu das Artes  2.569 20 259.053 101 

4 Jacareí  1.904 11 224.826 118 

5 Taboão da Serra  2.215 13 268.321 121 

6 Sumaré  1.904 14 262.308 138 

7 São Carlos  1.539 7 238.958 155 

8 Sorocaba 3.959 30 637.187 161 

9 São Paulo 72.557 407 11.895.953 164 

10 Limeira  1.701 14 294.128 173 

11 Guarulhos 7.521 56 1.312.197 174 

12 São José do Rio Preto 2.392 13 438.354 183 

13 Barueri  1.378 12 259.555 188 

14 Carapicuíba  2.033 14 390.073 192 

15 São José dos Campos 3.530 26 681.036 193 

16 Campinas 5.909 42 1.154.617 195 

17 Piracicaba  1.927 18 388.412 202 

18 Osasco 3.421 19 693.271 203 

19 Presidente Prudente  1.077 7 220.599 205 

20 Itaquaquecetuba  1.695 20 348.739 206 

21 Diadema  1.883 12 409.613 218 

22 Santo André 3.131 17 707.613 226 

23 Itapevi  967 9 220.250 228 

24 Ribeirão Preto 2.825 17 658.059 233 

25 Bauru  1.386 10 364.562 263 

26 Mogi das Cruzes 1.571 17 419.839 267 

27 Franca  1.267 9 339.461 268 

28 São Vicente  1.242 11 353.040 284 

29 Indaiatuba  790 6 226.602 287 

30 Suzano  982 13 282.441 288 

31 Marília  799 7 230.336 288 

32 São Bernardo do Campo 2.771 20 811.489 293 

33 Americana  734 8 226.970 309 

34 Praia Grande  898 8 293.695 327 

35 Jundiaí  1.108 6 397.965 359 

36 Araraquara  544 4 224.304 412 

37 Guarujá  699 8 308.989 442 

38 Mauá 1.011 11 448.776 444 

39 Taubaté  634 5 299.423 472 

40 Santos 810 4 433.565 535 
Fonte: IBGE, 2010 e Secretaria UCB. 
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Em comparação com a amostra religiosa do Censo de 2010, Hortolândia 

assume o primeiro lugar em relação aos municípios com mais de 200 mil habitantes 

na relação membros por habitantes em todo País. 

Tabela 2 - Número de Adventistas no Brasil de acordo com IBGE 

Ranking  NOME DO MUNICÍPIO 
 POPULAÇÃO 

ESTIMADA  
 Adventistas censo 

2010  
 Hab/adv.  

1 Hortolândia 227.353 7474 30,42 

2 Itabuna 212.740 6763 31,46 

3 Parauapebas 202.882 5692 35,64 

4 Marabá 275.086 7066 38,93 

5 Manaus 2.145.444 50034 42,88 

6 São Luís 1.094.667 20824 52,57 

7 Várzea Grande 282.009 5299 53,22 

8 Porto Velho 519.531 9479 54,81 

9 Imperatriz 258.016 4611 55,96 

10 Boa Vista 375.374 6458 58,13 
Fonte: (IBGE, 2010). 

De forma sucinta, Manfredo (2007) descreve a localização e os limites 

territoriais da cidade de Hortolândia mostrando sua importância e posicionamento 

estratégico: 

Localizada na região sudoeste da RMC, fazendo limite com os 
municípios de Campinas, Sumaré e Monte Mor e apresentando 
conurbação com estes em diversas porções de seu território, 
Hortolândia distancia vinte quilômetros do centro da sede 
metropolitana. Beneficia-se economicamente por possuir uma ampla 
rede rodoferroviária: está às margens da Rodovia Anhangüera e dos 
Bandeirantes (que ligam a capital paulista ao interior); próxima da 
Rodovia D.Pedro I (que liga a região com o sul de Minas Gerais, 
municípios do Vale do Paraíba e ao eixo Rio-São Paulo), possui 
também fácil acesso à região de Sorocaba, através das interligações 
da Anhangüera e Bandeirantes com a Rodovia Castelo Branco, 
estando ainda muito próxima do Aeroporto Internacional de Viracopos 
(o maior terminal de cargas aéreas do país). É cortada, ainda, pela 
antiga FEPASA (Ferrovia Paulista Sociedade Anônima) e dentro do 
contexto regional, a SP 330, no trevo da Rodovia Anhangüera, faz a 
ligação para Paulínia; entre Sumaré e Hortolândia, a SP 304, (Rodovia 
Luiz de Queiroz) liga Hortolândia a Nova Odessa, Americana e 
Piracicaba. (MANFREDO, 2007, p. 127). 

Apesar de ser uma cidade jovem 4 , abriga um dos Campus Universitários 

Adventistas mais famosos e antigos do Brasil, que contribuiu para que a cidade 

chegasse nesse patamar. Para os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

 

4 A Cidade de Hortolândia foi emancipada no dia 19 de maio de 1991 (DUARTE JUNIOR, 1992). 
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Hortolândia é quase que um sinônimo de IASP, atual UNASP-HT. Talvez essa seja 

uma das razões pelas quais a história das igrejas, propriamente dita, ficou em segundo 

plano. 

Grande parte das cidades onde existem hoje uma boa concentração de 

membros e igrejas se deve, em parte, à educação adventista. Em Hortolândia não foi 

diferente. O IASP funcionou como um centro de atração para famílias que procuravam 

um ensino de qualidade aos seus filhos. A própria cidade de Hortolândia foi movida 

por migrantes de outras regiões (RODRIGUES, 2004). Esse será um dos fatores 

externos levados em consideração por esse estudo. 

O presente estudo se preocuou em descrever como ocorreu o crescimento da 

Igreja Adventista na cidade de Hortolândia, apresentando os fatores internos e 

externos que contribuíram para esse avanço. Além disso, quais estratégias foram 

usadas para alcançar tamanho desenvolvimento, em pouco mais de 67 anos de 

história, e o que não funcionou como esperado. Como não existe uma pesquisa como 

esta, e devido à escassez de registro histórico nesta região, o estudo se justifica. 

Figura 2 - Mapa da Localização do Município de Hortolândia 

 

Fonte: (IBGE, 2016). 
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1.4.1 Relevância pessoal 

A história da Igreja Adventista chamou a atenção do autor deste trabalho como 

um fator motivacional. Conhecer como os pioneiros agiram para levar o evangelho em 

regiões onde não existiam igrejas e nem membros, servem como combustível para 

continuar avançando com o mesmo ideal. Quando se trata de uma cidade como 

Hortolândia, que se tornou conhecida em todo Brasil, e porque não no mundo, através 

de uma sólida contribuição das instituições adventistas, a motivação está em registrar 

os principais eventos que fizeram parte do processo e isso torna o serviço estimulador. 

Como o território escolhido é o mesmo onde o pesquisador mora e trabalha há 

mais de oito anos, isso torna a realização da pesquisa mais satisfatória, e seus 

resultados serão sentidos no campo de atividade do mesmo. Além disso, ajudará os 

pastores, que atuam diretamente com o pesquisador, a entender a gênese da IASD 

em Hortolândia, possibilitando uma troca de experiências e informações numa 

colaboração mútua. De modo a tornar o trabalho mais relevante para as igrejas destes 

líderes espirituais, no intuito de ajudar a explicar os fenômenos históricos dos quais 

eles fazem parte.  

1.4.2 Relevância ministerial 

Conhecer a história do desenvolvimento da IASD na cidade com maior 

densidade adventista do estado de São Paulo, bem como os fatores que influenciaram 

as pessoas a plantarem novas igrejas, seria de grande auxílio para o ministério 

pastoral, que procura manter e engajar os membros da igreja no cumprimento da 

missão. De maneira que servirá como ferramenta no momento de criar estratégias 

evangelísticas e de discipulado mais personalizadas e de maior alcance. 

1.4.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 

Esta tese vai ao encontro das linhas de pesquisas da pós-graduação do 

Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia (SALT), uma vez que procura 

despertar no leitor o desejo de conhecer melhor a história da IASD e os fatores 

adjacentes contribuintes para o avanço ou estagnação da missão, extraindo lições 

que serão levadas em conta nos planejamentos de plantio de igrejas no futuro. 

“Ao recapitular a nossa história passada, havendo percorrido todos os 
passos de nosso progresso até ao nosso estado atual, posso dizer: 
Louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, encho-
me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos 
a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que 
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o Senhor nos tem guiado, e Seu ensino em nossa história passada. 
Somos agora um povo forte, se pusermos nossa confiança no Senhor; 
pois estamos lidando com as poderosas verdades da Palavra de Deus. 
Tudo temos a agradecer.” (WHITE, 1996, p. 162) 

1.5 Metodologia 

Pode-se dizer que esta pesquisa tem um caráter histórico religioso. Não é uma 

história da religião, pois segundo Albuquerque (2003), não haverá comparação entre 

religiões, já que a História religiosa trata apenas de uma religião, apesar de ser 

investigativa e interpretativa. Segundo o autor, a história religiosa abrange grupos 

religiosos em determinado tempo e espaço. Portanto se encaixa perfeitamente no 

objeto desse estudo que alude ao desenvolvimento da IASD na cidade de Hortolândia 

entre os anos de 1949-2019. 

Por se tratar de um local específico, é notório que haverá uma contribuição ao 

campo da história local, já que o trabalho vai discorrer sobre a história da IASD na 

cidade de Hortolândia.  

A História local requer um tipo de conhecimento diferente daquele 
focalizado no alto nível de desenvolvimento nacional e dá ao 
pesquisador uma idéia muito mais imediata do passado. Ele a 
encontra dobrando a esquina e descendo a rua. Ele pode ouvir os seus 
ecos no mercado, ler o seu grafite nas paredes, seguir suas pegadas 
nos campos. .... Os materiais básicos do processo histórico devem ser 
constituídos de quaisquer materiais que estejam a disposição no local 
ou a estrutura não se manterá. (SAMUEL, set/89 e fev/90, p. 220) 

Uma vez definida a natureza do estudo, o passo metodológico seguinte será 

análise documental em relatórios, atas, minutas, boletins e prospectos das 

Associações Paulistana (antiga Paulista), Paulista Central e Paulista Sudoeste. Bem 

como em livros e periódicos que registram ao desenvolvimento histórico da IASD em 

Hortolândia entre os de 1949 a 2019. O IASP será um ponto de partida para esta 

investigação bibliográfica, uma vez que sua história se confunde em partes com a 

história da IASD local, e o período que esta pesquisa abrange, se equipará com o 

início de suas atividades nesta cidade. 

A pesquisa bibliográfica, portanto, se iniciou no IASP, por ser uma instituição 

adventista cuja história tem princípio similar ao período analisado por este estudo. Em 

seguida, a sede das Associações Paulistana, Paulista Central e finalmente a 

Sudoeste, que contém informações sobre os últimos anos desta pesquisa.  

A forma como os dados foram coletados, a priori, foi presencial. No entanto, é 

possível obter muitas informações por meio de sites na internet, acervos virtuais da 
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Revista Adventista, bancos de dados disponibilizados pela biblioteca do UNASP-EC, 

correio eletrônico [e-mail] e pelas mídias de comunicação social (WhatsApp, 

Facebook, Twitter). O acervo do Centro Nacional de Memória Adventista atualmente 

sediado no UNASP-EC, possui amplo arquivo com registro da história da igreja no 

Brasil e no mundo. Sendo assim, foi de grande valia para este estudo do 

desenvolvimento da IASD. 

Depois de concluída esta apreciação, foi necessário obter depoimentos de 

pessoas que vivenciaram esses acontecimentos e que podem contribuir no 

esclarecimento de lacunas não atendidas na pesquisa documental, ajudando a partir 

do seu posicionamento e entendimento acerca dos fenômenos pesquisados. 

Os alvos principais dessas entrevistas foram líderes da IASD e do IASP e 

irmãos que participaram da fundação dos templos locais. A validação dos 

depoimentos levará em conta a participação ativa do interlocutor na história apurada, 

bem como aqueles que apresentam conhecimento profundo e rico em detalhes da 

história pesquisada. 

Como complementação, foi construída uma linha do tempo mostrando o avanço 

da IASD no Brasil e no território da cidade de Hortolândia entre os anos de 1949 e 

2019. O que possibilitará fazer uma análise de quais bairros foram primeiramente 

alcançados, fazer comparativos e extrair lições para futuros estudos de expansão da 

igreja. 

Os resultados da pesquisa estão apresentados neste trabalho na sequência 

descrita a seguir: 

O capítulo I conta com a introdução do trabalho, onde consta a análise 

bibliográfica, as justificativas e a metodologia utilizada. 

O Capítulo II aborda as origens, ou seja, os primórdios da presença adventista 

na cidade de Hortolândia. Nesse período, foram considerados os anos de 1949 a 

1969. Os pioneiros e pastores foram destacados, bem como os desafios enfrentados 

para implantar a IASD numa área considerada zona rural do município de Sumaré, 

SP. As igrejas do IASP e Central de Hortolândia foram organizadas nesse período. 

Portanto, será apresentado aqui um breve histórico dessas igrejas, bem como seus 

desafios de crescimento e principais personagens. Ao final, será apresentada uma 

lista dos fatores internos e externos que ajudaram no crescimento da igreja nesse 

período. 
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O Capítulo III analisa os anos de 1970 a 1999, considerados de grande 

expansão e crescimento da IASD, levando em consideração os fatores internos e 

externos que favoreceram esse avanço. Uma boa parte das igrejas de Hortolândia 

nasceram nesse período. Em vista disso, será descrito um breve histórico de cada 

uma delas e a motivação de sua criação e quais fatores de crescimento de igreja foram 

usados. 

O Capítulo IV descreve os desafios do crescimento da IASD entre os anos de 

2000 e 2019. Sempre tendo em vista apresentar os fatores intra e 

extradenominacionais que contribuíram para esse crescimento em Hortolândia. Trará 

à tona os benefícios da criação da nova Associação Paulista Sudoeste para a igreja 

local, o histórico das últimas igrejas organizadas e distritos criados, bem como os 

fatores de crescimento utilizados no período e seus resultados obtidos. 

O Capítulo V contém a conclusão da pesquisa histórica e apresenta o estudo 

feito dos principais fatores intra e extradenominacionais que contribuíram para o 

desenvolvimento da IASD na cidade de Hortolândia entre os anos de 1949-2019. A 

história religiosa local poderá servir como ajuda para futuros planejamentos, aplicando 

esforços naqueles que deram apoio ao crescimento da obra. Além disso será possível 

ver através do mapa da linha do tempo quais foram as regiões que a população 

hortolandense melhor respondeu às estratégias aplicadas pela IASD.  Finalmente, 

serão apresentadas recomendações para outras pesquisas que poderão ser 

realizadas nesta área ou replicadas em outros centros urbanos. 
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2  ORIGEM DESAFIADORA (1949-1969) 

A história da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) em Hortolândia, SP, se 

confunde com a narrativa da própria cidade. Por essa razão, este capítulo sintetizará 

apenas os vinte primeiros anos da IASD nessa região Paulista. Começando com um 

breve relato do surgimento do adventismo no mundo, sua chegada no Brasil, e depois 

no estado de São Paulo, apresentando os desafios encontrados no seu início e quais 

fatores influenciaram em seu crescimento. Em seguida, será exposta, em resumo, a 

história da cidade de Hortolândia, que se encontra entre as maiores do estado de São 

Paulo e do Brasil em densidade de Adventistas por habitantes, levando em conta 

cidades com mais de 200 mil moradores. 

2.1  O surgimento do adventismo no Mundo 

Para um melhor entendimento do início da IASD no Brasil, se faz necessário 

voltar no tempo e entender como se iniciou o movimento adventista na América do 

Norte, influenciados pelos protestantes que vieram da Europa. É interessante notar 

que o primeiro campo onde os adventistas Americanos enviaram seus missionários, 

foi a Europa, justamente onde começou a reforma protestante de Lutero e Calvino. 

Depois da Reforma Protestante iniciada oficialmente, de forma simbólica, por 

Lutero, ao afixar suas 95 teses sobre o tráfico de indulgências e outros erros da igreja 

católica, na porta da catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, na Alemanha 

(BOCCATO, 2010, p. 63), houve ainda muitas discussões teológicas e divisões entre 

os reformadores (MENDONÇA, 1995, p. 44). No entanto, a reforma avançava pela 

Europa chegando a Inglaterra. 

Como resultado dessas divergências e aparente afrouxamento religioso da 

reforma, surge um grupo na Inglaterra chamado de “puritanos”. Foi com essas 

pessoas cheias de desejos reformistas, e até certo ponto zelo exagerado pelo ideal 

cristão, que ocorreram grandes ondas de Reavivamentos ou avivamentos Espirituais 

na América do Norte (MENDONÇA, 1995).  

A época dos avivamentos teve início, de certa forma, nos Estados Unidos, em 

1834, quando Jonathan Edwards começa a pregar sobre justificação pela fé 

(MENDONÇA; VELASQUES FILHO, 1990, p. 83). Mas foi na segunda onda de 

reavivamento americano, ocorrida entre os anos de 1790-1830 (TIMM, 2016, p. 23), 



 33 

onde houve um ambiente favorável para o surgimento do milerismo (1831-1844), que 

se tornou “um dos movimentos religiosos mais influentes da América do norte, em 

meados do século XIX” e sua doutrina principal, bem como a base de sua pregação 

foi a esperança na Segunda vinda de Cristo (TIMM, 2016, p. 28).  

O nome do movimento milerita deriva de seu principal propagador, o fazendeiro 

William Miller5 (1782-1849). Sua base religiosa, por parte de sua mãe, foi a Igreja 

Batista. Devido a influência da leitura de alguns ateístas como Voltaire e Thomas 

Paine, veio a se tornar um deísta6. Após participar na Guerra de 1812, sua fé no 

deísmo começou a ficar abalada. Decidido a fazer um estudo da Bíblia, por conta 

própria, encontrou sentido para sua vida nas profecias de Daniel, e a partir dali 

começou a propagar a breve volta de Jesus, marcando inclusive a data provável desse 

evento (SCHWARZ; GREENLEAF, 2016, p. 36–37). 

É possível notar que o surgimento dos primeiros adventistas, ou crentes na 

vinda iminente de Cristo, ocorre no final do segundo grande reavivamento americano, 

como confirma Mendonça e Velasques Filho: 

Entre 1837 e 1857 os Estados Unidos viveram um de seus piores momentos, 
ocasionado por enorme crise econômica. Naqueles anos surgiram diversos 
movimentos milenaristas, como por exemplo os vários grupos adventistas. 
Porém, o período dos grandes avivamentos no protestantismo tradicional 
estava encerrado. (1990, p. 87). 

Além da crise econômica, citada acima, ocorreram outros eventos importantes 

antes da organização da Igreja Adventista. Entre eles, estão a guerra civil americana 

(1861-1865), a revolução industrial, que já estava em andamento, o lançamento do 

livro “A Origem das Espécies” de Darwin (1859), que revolucionaria as bases do 

pensamento criacionista estabelecendo parâmetros para o pensamento evolucionista. 

A IASD é organizada oficialmente nesse pano de fundo, em 1863, tornando-se assim 

o maior grupo saído do milerismo a se estruturar como igreja (SCHWARZ; 

GREENLEAF, 2016, p. 68). 

Entre os pioneiros adventistas dessa época destacam-se Ellen White (1827-

1915), jovem “criada em Gorham e Portland, Maine”, vinda do Metodismo. Ela se 

converteu ao milerismo aos doze anos de idade (MAXWELL, 1982, p. 57–58). Depois 

 

5 Traduzido para o português como Guilherme Miller. 

6 Filosofia religiosa nascida do iluminismo nos séculos XVII e XVIII, que rejeitava eventos 
supernaturais, milagres e a revelação divina através da Bíblia. (FORTIN; MOON, 2013, p. 255). 
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do grande desapontamento enfrentado pelos seguidores de Miller, em 22 de outubro 

de 1844, passa a ser um dos fundadores da IASD, além de escritora e conferencista 

(FORTIN; MOON, 2013, p. 549). De acordo com a crença fundamental número 18, 

intitulada “O dom de profecia”, é possível ver a posição de importância que Ellen White 

assume perante os membros desta igreja: 

Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma 
característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério 
de Ellen G. White. Como a mensageira do Senhor, seus escritos são 
uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporciona conforto, 
orientação, instrução e correção à igreja. Eles também tornam claro 
que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e 
experiência. (GRELLMANN; GENERAL CONFERENCE OF 
SEVENTH-DAY ADVENTISTS; MINISTERIAL ASSOCIATION, 2008, 
p. 276).  

2.1.1  A distribuição de literatura e o adventismo no mundo: fator de 
crescimento 

A ideia de publicar os escritos adventistas foi uma forma de divulgar a 

mensagem nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O milerismo alcançou seus 

adeptos dessa forma, portando parecia ser uma maneira interessante de continuar 

avançando com a pregação adventista. Em 1846 foram impressas 250 cópias do 

relato de uma visão de Ellen White. José Bates (1792-1872) foi um dos incentivadores 

do uso da imprensa para divulgar a mensagem. Ele mesmo publicou folheto sobre o 

sábado, apesar da dificuldade financeira da época, onde as vezes precisava deixar 

de comprar o alimento para poder pagar a impressão das publicações (SCHWARZ; 

GREENLEAF, 2016). 

Para os adventistas, a impressão de livros, folhetos e periódicos, era uma 

ordem dada por Deus. Ellen White escreveu a respeito desse assunto no livro Vida e 

Ensino, animando-os a continuar com a impressão de pequenas revistas que 

alcançariam o mundo: 

Numa reunião efetuada em Dorchester, Massachusetts, em novembro 
de 1848, foi-me concedida uma visão da proclamação da mensagem 
do assinalamento, e do dever que incumbia aos irmãos de publicarem 
a luz que resplandecia em nosso caminho. Depois da visão eu disse 
ao meu esposo: “Tenho uma mensagem para ti. Deves começar a 
publicar um pequeno jornal e mandá-lo ao povo. Seja pequeno a 
princípio; mas, lendo-o o povo, mandar-te-ão meios com que imprimi-
lo, e alcançará bom êxito desde o princípio. Desde este pequeno 
começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes de luz que 
circundavam o mundo.”(WHITE, 1988, p. 128). 
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A distribuição de literatura através dos vendedores de livros foi um fator de 

crescimento para a igreja ainda nos seus primórdios. Uma vez que era um 

empreendimento de baixo custo e ainda um meio de sobrevivência para os 

missionários que vendiam as literaturas. Isso, dava a eles condições de viver em 

qualquer lugar do mundo (DIAS, 2016). 

Depois de passar por três fases distintas entre fazer ou não missão para outros 

povos e nações (KNIGHT, 2000, p. 99), a IASD começa a enviar missionários para a 

Europa. Entre os países europeus com melhor aceitação da mensagem adventistas, 

a Alemanha “se destacou de modo ímpar na expansão e incorporação da mentalidade 

adventista do sétimo dia”. (SCHÜNEMANN, 2002, p. 124–125). 

Enquanto isso, o protestantismo já estava praticamente estabelecido no Brasil 

através dos missionários americanos que começaram a chegar no final do século XIX. 

(CALVANI, 2009; MENDONÇA, 1995, p. 27) 

Quadro 1- Primeiros protestantes no Brasil de acordo com Mendonça (1995) 

Ano Local Igreja 
1836 Rio de Janeiro 1a. Igreja Metodista no Brasil 

1858 Petrópolis, RJ Igreja Congregacional 

1862 Rio de Janeiro 1a. Igreja Presbiteriana no Brasil 

1868 Campinas Missão Presbiteriana 

1871 Santa Bárbara do Oeste, SP Metodista 

1871 Santa Barbara do Oeste, SP 1a. Igreja Batista 

Fonte: MENDONÇA, 1995, p. 27. 

A mensagem adventista chega ao Brasil por meio de literatura enviada a 

imigrantes alemães no Sul do país, através do porto de Itajaí, atualmente, Santa 

Catarina. As primeiras encomendas foram enviadas dos Estados Unidos, com revistas 

em alemão intituladas Stimme der Wahrheit ou A Voz da Verdade (BOYD, 1879). 

Essas revistas, começaram a ser publicadas nos Estados Unidos em “Battle Creek, 

Michigam” (NEUFELD, 1996, p. 232) em julho de 1879, trimestralmente, para atender 

a comunidade alemã de Dakota, EUA. No ano seguinte, mais precisamente em janeiro 

de 1880, essa mesma revista passou a ter sua periodicidade mensal. Essa foi a forma 

pela qual a IASD encontrou de dar aos alemães de Dakota “um perfeito conhecimento 

da verdade presente” (CONRADI, 1886, p. 255).  

Esta revista publicada em Alemão era vendida nos Estados Unidos por 50 

centavos e na Europa, era possível assiná-la por 70 centavos de dólar (WHITE, 1880). 
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Provavelmente, foram exemplares dessa publicação que chegaram ao Brasil e 

encontraram famílias protestantes alemãs, luteranas, que não tinham muita literatura 

para ler. Nela, encontraram a mensagem da volta de Jesus e continuaram a receber 

mais material para estudo. Era o ano de 1884 (BORGES, 2001). 

Outra literatura que chegou em solo Brasileiro no final do século XIX foi a Herold 

der Wahrheit (Arauto da Verdade) também em alemão. Ela foi citada numa carta 

escrita por Friederich Dressel, filho de um ministro luterano que vendia as publicações 

para ganhar dinheiro. Uma dessas cartas foi publicada na Review and Herald7 de 

1888, onde ele solicitava mais material para estudo, pois havia um grupo de uns 300 

alemães da Pomerânia interessados nos assuntos apresentados pelo periódico 

(DRESSEL, 1888, p. 157). De acordo com Spalding, esse periódico em alemão 

começou a circular em 1882 juntamente com outros, em duas línguas distintas: italiano 

(L’Ultimo Messaggio) e Romeno (Adeverulu Present) (SPALDING, 1949, p. 522). A 

Seventh-Day Adventist Encyclopedia cita outros periódicos que chegaram ao Brasil a 

pedido de Dressel, Christlicher Hausfreund (Amigo da família Cristã) publicado em 

Battle Creak (“FIELDS FOR SPECIAL MONTHLY STUDY DURING 1892.”, 1891, p. 

275; NEUFELD, 1996). Dessa maneira, é possível perceber o papel claro e 

preponderante da imprensa na evangelização adventista no Brasil. Os adventistas 

acreditam que isso confirma as palavras escritas por Ellen White no livro Vida e 

Ensino: “...Desde este pequeno começo foi-me mostrado assemelhar-se a torrentes 

de luz que circundavam o mundo” (WHITE, 2007, p. 128). 

Em virtude das razões apresentadas acima, a distribuição de literatura será 

tratada neste estudo como um dos fatores de crescimento da IASD no Brasil e no 

mundo. 

2.2  A chegada do adventismo no Brasil 

Oficialmente a IASD chegou ao Brasil, de forma institucional, na década 1890 

quando um colportor, Albert Stauffer veio da Argentina para o Brasil vender seus livros 

nas colônias alemãs, justamente por causa de suas literaturas estarem apenas na 

 

7 Review and Herald, atual Adventist Review, é um dos periódicos religiosos com publicação continua 
mais antigos dos Estados Unidos. É sucessor do periódico The Present Truth e o nome sugere uma 
revisão da data do Advento de Cristo depois do desapontamento de 1844 e a contração do nome 
Advent Review and Sabbath Herald. (NEUFELD, 1996). 
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língua inglesa e alemã. Mais tarde, Bachemeyer, um amigo de viagem e recém 

converso, ajuntou-se a ele nesse trabalho. Apenas em 1895 o Brasil recebe a visita 

do primeiro pastor adventista, F. H. Westphal, que morava na argentina e tinha a 

reponsabilidade de evangelizar todo cone sul (SCHÜNEMANN, 2002, p. 156): 

Argentina, Uruguai e Brasil (GREENLEAF, 2011, p. 36). No próximo tópico serão 

descritos os feitos desse pastor, em especial no estado de São Paulo. 

Schünemann faz uma organização própria, mas interessante e digna de nota, 

dos períodos que sucederam o início do adventismo no Brasil. Segundo ele, o primeiro 

ciclo foi de 1893-1918 onde a igreja era praticamente composta por alemães. Em 

seguida, o período de 1919 até 1938 é marcado pela tentativa de controle da igreja 

no Brasil pelos americanos. Em seguida, seria a nacionalização da igreja e a expansão 

das instituições no Brasil, 1938-1959. O próximo período, é chamado de “a era sul-

rio-grandense”, justamente por causa dos primeiros líderes brasileiros virem dessa 

região em sua maior parte (1960-1982). A última parte da história vai de 1982 a 2000, 

onde o autor classifica como “a era dos grandes planos evangelísticos” 

(SCHÜNEMANN, 2002, p. 154). 

De acordo com o relatório estatístico anual da IASD, no final de 1899 o Brasil 

contava com 10 igrejas, dois ministros e 400 membros (IASD, 1899, p. 119). Abaixo a 

tabela com as primeiras igrejas adventistas no Brasil: 

Tabela 3 - Primeiras igrejas adventistas no Brasil e membros 

Ano Local Membros Brasil 
15/06/1895 Gaspar Alto, SC 23 

27/10/1895 Rio de Janeiro, RJ  

14/12/1895 Santa Maria do Jetibá, ES 23  

11/04/1896 Joinville, SC  

20/10/1896 Teófilo Otoni, MG  

Fonte: (GREENLEAF, 2011; GUEDES, 2019; THURSTON, 1895) 

 
Para uma classificação mais técnica, é possível afirmar que a IASD chega ao 

território brasileiro como protestantes de missão, pois o primeiro a trazer a mensagem 

adventista foi um missionário da instituição através da distribuição ou venda de 

literatura da denominação religiosa. Porém, como visto acima, os primeiros a 

receberem a mensagem adventista no Brasil foram os imigrantes alemães. O 

adventismo no Brasil teve seu início muito ligado à imigração alemã. Não seria de tudo 
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errado classificá-los também como protestantes de imigração (SCHÜNEMANN, 2002; 

STENCEL, 2006). No censo de 2010 o IBGE classificou os adventistas no grupo de 

religiões evangélicas de missão (IBGE, 2017). Para este estudo, vamos considerar a 

classificação de protestante de missão, mas vale ressaltar que a própria IASD não se 

vê como protestante, pois não aceita todos os dogmas ou doutrinas próprias dessa 

linha de pensamento, incluindo a veneração ou guarda do domingo como dia sagrado. 

É possível ver a seguir uma citação de Ellen White, uma das pioneiras do movimento 

adventista a respeito desse assunto: 

Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que esse que 
concorda com a nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza 
como povo peculiar. O nome Adventista do Sétimo Dia é uma contínua 
exprobração ao mundo protestante. É aqui que está a linha divisória 
entre os que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem seu 
sinal. O grande conflito é entre os mandamentos de Deus e as 
exigências da besta. É porque os santos guardam todos os 
mandamentos de Deus, que o dragão lhes move guerra. Se 
rebaixassem seu padrão e cedessem nas particularidades de sua fé, 
o dragão estaria satisfeito; mas suscitam sua ira por ousarem exaltar 
o padrão e desfraldar o estandarte de oposição ao mundo protestante 
que reverencia uma instituição do papado (WHITE, 2005, p. 65). 

2.3  O início do Adventismo em São Paulo 

Antes de apresentar a síntese da história do adventismo no estado de São 

Paulo, apresentando seus principais personagens e dificuldades encontradas pelos 

pioneiros da IASD em um dos estados de importância nacional (ainda que na época 

era apenas uma pequena vila), é necessário fazer uma referência ao trabalho da 

colportagem 8  ou distribuição de literatura, instrumento esse utilizado tanto pelos 

adventistas como pelos protestantes de missão. Aliás, como abordado anteriormente, 

foi uma das principais ferramentas, ou fator de crescimento, usados pelos adventistas 

para alcançar outros adeptos desde o grande desapontamento milerita no século XIX 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2016).  

 

8 “O nome ‘Colportor’ significa literalmente ‘levar ao pescoço’. Os textos manuscritos das Escrituras 
eram escondidos na roupa dos valdenses, provavelmente em sacolas ou bolsas de tecido amarradas 
ao pescoço. Usa-se também a palavra ‘colportor’ para designar alguém que exerce o ofício de 
vendedor ambulante”. (GAZETA, 2000, p. 3). Também conhecido como canvassers e/ou evangelistas 
da literatura (MARTINELLI, 2013, p. 727). A palavra canvassers em inglês significa “propagandista”, 
“agente”, “agenciador” (SERPA, 1980, p. 101), “angariador de votos ou fregueses”, “cabo eleitoral” 
(HOUAISS, 1982, p. 105). 



 39 

2.3.1  A Colportagem como fator de Crescimento 

Carnassale destaca um aspecto importante presente nos pioneiros da IASD. 

Ele fala da “determinação” deles. Isso fez diferença no início do movimento mundial 

da igreja e do desenvolvimento da IASD em Hortolândia: “A história dos adventistas 

se mistura com a determinação de seus pioneiros em publicar e distribuir suas 

publicações, o que nos leva a afirmar que essa igreja nasceu num berço forrado de 

papel e tinta.” (CARNASSALE, 2015, p. 15). A colportagem merece muita atenção 

quando o tema é avanço em território ainda não alcançado pela IASD. Ampliando a 

ideia do uso desse fator de crescimento ou de evangelização para estabelecer novos 

lugares com a presença adventista, Aberto R. Timm comenta: 

A colportagem escreveu um dos capítulos mais fascinantes da história 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foram as publicações adventistas 
que serviram de cunha para a entrada da mensagem adventista em 
muitos países do mundo. No Brasil, as primeiras publicações 
adventistas chegaram ao porto de Itajaí, Santa Catarina, 
provavelmente em meados da década de 1880, plantando as 
primeiras sementes da mensagem adventista. Em 1893, chegou ao 
Brasil Albert B. Stauffer, o primeiro colportor adventista a trabalhar 
neste país. Logo, outros colportores estrangeiros começaram a 
chegar, e pessoas convertidas aqui no Brasil a eles se uniram na tarefa 
de disseminar as literaturas contendo as boas novas de salvação. 
(TIMM, 2000, p. V). 

Esse trabalho de colportagem teve início com os Valdenses, que recebem esse 

nome em referência ao idealizador desse estilo de vida religioso chamado Pedro 

Valdo. Na idade média, no período pré-reforma, esses homens e mulheres andavam 

entre vilas e cidades levando porções da Bíblia e lendo para as pessoas quando 

tinham oportunidade (GAZETA, 2000). 

Como mercadores, os valdenses eram bem recebidos nas casas 
abastadas e quando percebiam que havia alguém interessado em 
receber palavras de conforto e esperança, diziam que traziam consigo 
algo mais preciosos do que as joias, a prata ou o ouro. Do interior de 
suas vestes, alcançavam os manuscritos contendo porções dos 
Evangelhos, dos Salmos ou de outros livros, e liam-nos perante 
aquelas pessoas que ansiavam a paz de espírito (GAZETA, 2000, p. 
3). 

De acordo com Mendonça a prática de distribuição de bíblias não ficou restrita 

apenas aos valdenses do período pré-reforma, mas parece ter sido um dos meios 
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utilizados pelos protestantes de missão para evangelizar o Brasil e o estado de São 

Paulo. 

 ... a liberdade para vender e distribuir bíblias por parte de agentes das 
sociedades bíblicas estrangeiras, bem antes da chegada e 
estabelecimento das missões protestantes, constituiu-se num fator 
ponderável da estratégia protestante de penetração (1995, p. 27). 

2.3.2  A migração e/ou imigração como fator de crescimento 

Além da colportagem ou distribuição de bíblias, dois outros movimentos 

importantes ajudaram a impulsionar o protestantismo no estado de São Paulo: a 

cultura do café e a imigração. De fato, os imigrantes sulistas americanos vinham para 

trabalhar na cultura do café e algodão. 

O avanço do protestantismo está ligado a expansão do café no estado de São 

Paulo. Uma vez que, o trabalho escravo foi substituído pelo dos imigrantes, 

considerados homens livres, que praticavam cultura de subsistência, plantando o café, 

e ao término do contrato com o fazendeiro continuavam sua viagem em procura de 

mais terras para poder plantar e viver de forma livre. O protestantismo cabia bem ao 

seu estilo de vida franca e nômade. 

Partindo da Baixada Fluminense, o café toma o rumo de São Paulo e, 
acompanhando os antigos caminhos do século XIX, estabelece-se no 
Vale do Paraíba e dali se estende transpondo a Mantiqueira, de 
Embaú a minas, e, pela Serrado Mar, escoa-se pelos portos de 
Ubatuba e São Sebastião. Do sul de minas sobe, acompanhando a 
linha fronteiriça correspondente à Província de São Paulo. Por esta 
província desloca-se no sentido oeste, via Campinas, para o norte e 
para o interior, acompanhado a linha de Araraquara mais para o 
centro, Jaú, Bauru e assim por diante. (MENDONÇA, 1995, p. 153). 

A conversão do padre José Manuel da Conceição foi um trunfo para os 

protestantes no Brasil e principalmente no estado de São Paulo onde ele atuava na 

década de 1860, diante de um clima de disputa entre católicos e protestantes. Depois 

de seu batismo na igreja Presbiteriana, no Rio de Janeiro, ele passou a visitar suas 

antigas paróquias e tentar ensinar as novas doutrinas que passou a acreditar. Foi 

conhecido como o “Padre Protestante” e sua última paróquia foi em Brotas, no interior 

do estado de São Paulo (MENDONÇA, 1995). 

De qualquer modo, a ação evangelística de Conceição traçou o 
itinerário da expansão do protestante nas províncias de São Paulo e 
Minas Gerais e, com certeza, foi uma das causas do rápido 
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desenvolvimento do presbiterianismo nos seus primórdios. 
(MENDONÇA, 1995, p. 87). 

A expansão da cultura do café e a imigração no interior do estado de São Paulo, 

através da estrada de ferro, possibilitou o avanço da pregação adventista nas cidades 

do interior. Entre elas, se destaca a terceira maior cidade do estado, Campinas, que 

começava a se despontar em sua importância. O município já contava com 115.602 

habitantes em 1920 (DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA, 1926). Mais uma vez, 

vale destacar o trabalho da colportagem na cidade. Foi no ano de 1919, que as 

colportoras Izalina Corrêa e Hanna Lindquist começaram a ir de porta em porta nas 

fazendas da região, pois não tinham permissão para fazer esse trabalho antes. 

Juntando-se a elas outro colportor que viera da Bahia, chamado Lycurgo Meira (100 

anos, 2006; MARGARIDO, 1919). 

Dez anos depois, em 19 de janeiro de 1930, iniciou-se uma conferência na 

cidade dirigida pelo pastor A. E. Hagen e Pr. Jeronimo Garcia, com suas respectivas 

esposas. Além desses, a equipe era formada por uma obreira Bíblica, Iracema Zorub 

e um colportor, Godomar Barreto. Foi alugado um salão na cidade, mas conseguiram 

o Teatro Carlos Gomes, um espaço nobre, onde era possível acomodar 300 pessoas, 

considerado um ótimo espaço para a época. Quase todos os lugares estavam 

ocupados e a equipe de evangelismo era conhecida como “O povo do Atalaia”, nome 

de uma das revistas utilizadas na colportagem (MOORE, 1930a, 1930b). Nove meses 

depois do início desse trabalho árduo, foram batizadas cem pessoas em outubro de 

1930. Ali se iniciava a comunidade adventista de Campinas que inaugurou seu 

primeiro templo no centro da cidade no ano de 1938 (100 anos, 2006). 

É importante ressaltar que tanto Jacuba (Hortolândia) como o distrito de 

Rebouças (Sumaré) pertenciam ao município de Campinas, SP. Portanto quando a 

IASD decide comprar as terras em Jacuba para construir o Educandário Adventista 

Campineiro (EAC), o adventismo já havia se estabelecido no município há quase vinte 

anos, por meio da colportagem e da conferência bíblica (100 anos, 2006). No censo 

realizado em 1940 todo o município de Campinas aparece com 131.642 habitantes 

(IBGE, 1941). 

É expressiva a participação dos migrantes no crescimento da 
população da RMC, tanto na década de 1980, quanto na década de 
1990. Os deslocamentos intrametropolitanos predominaram entre três 
eixos: Campinas – Sumaré – Hortolândia; Americana - Santa Bárbara 
d’Oeste – Nova Odessa; e Campinas – Valinhos – Vinhedo. Apesar de 
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também ser importante para a composição do fluxo migratório em 
direção à RMC, a migração de outros estados ou regiões do Brasil não 
tem um peso extremamente decisivo na configuração da RMC. Assim, 
é o componente migratório proveniente do próprio estado de São 
Paulo que exerce maior peso sobre a dinâmica migratória da região – 
o que vai de encontro com a afirmação de Baeninger (1999) de que 
Campinas é tradicionalmente um dos pólos destacados no contexto 
paulista, por sua tradicional capacidade de inserção nas etapas do 
desenvolvimento econômico nacional e estadual, bem como por 
possuir uma histórica concentração econômica e populacional. 
(MANFREDO, 2007, p. 119). 

Portanto de acordo com a citação acima, a RMC na qual Hortolândia está 

inserida, recebe migrantes do próprio estado e região, principalmente vindos de 

Campinas e Sumaré.  

2.3.3  A origem desafiadora da IASD no estado de São Paulo 

Quando o colportor Albert B. Stauffer chegou ao porto de Santos, no estado de 

São Paulo, próximo ao final do século XIX (HOSOKAWA, 2001), provavelmente não 

imaginou que este ato marcaria o início da história do adventismo nesta região. De 

sua chegada até os dias atuais, desafios surgiram a cada passo na direção do 

estabelecimento da igreja adventista.  

O principal deles era a falta de missionários: 

Os Estados do Paraná e São Paulo estão maduros para a colheita, 
como também todo Brasil; ... a grande e desconcertante questão será, 
o que podemos fazer para atender os momentâneos desafios? Há tão 
poucos para aproveitarem as oportunidades que se abrem que faria 
qualquer um se sentir triste. ... e o Estado de São Paulo, no qual não 
há obreiros, ... também chama por mais trabalhadores. (SPIES, 1904, 
p. 17, tradução livre).9 

Na época em que foi organizada a Missão Paulista, na cidade de Rio Claro, SP, 

em 1906, havia um pastor ordenado para 23 membros, e uma igreja organizada 

(NEUFELD, 1996, p. 236). Dez anos depois, no final do ano de 1916, já eram 326 

membros e cinco igrejas, sob os cuidados de um pastor ordenado (IASD, 2013b). 

Apesar da falta de obreiros, a Missão apresentou em seu primeiro decênio uma taxa 

de crescimento de 1317,39% (100 anos, 2006). 

 

9 The provinces of Paraná and São Paulo are ripe for the harvest, as is also all Brazil; ...the great and 
perplexing question will be, What can we do to meet the demands of the hour? There are so few to 
enter tho many openings that it makes one fee! sad. ... and the province of Sao Paulo, in which there 
is no worker, ... also call for more workers.  
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Algumas cidades pioneiras do adventismo em São Paulo, fazem parte hoje do 

território da Associação Paulista Sudoeste. Entre elas se destacam Itararé, 

Itapetininga, Indaiatuba e Piracicaba, onde ocorreu o primeiro batismo do Brasil (100 

anos, 2006; FRANCO, 2010; VIEIRA, 1995). 

Além da falta de obreiros, havia também a escassez de publicações na língua 

portuguesa. De acordo com Hosokawa (2001), esse foi um forte entrave no avanço 

do evangelho entre os brasileiros da época. 

Outro desafio, que na verdade parece ser mais uma preocupação, foi a falta de 

crescimento ordenado e qualitativo das novas igrejas. O pastor J. W. Westphal, 

presidente da União Brasileira, escreveu na Revista Mensal (periódico dos adventistas 

da época, que depois veio a se tornar a Revista Adventista), de março e abril de 1912, 

acerca de sua preocupação com a organização de novas igrejas sem a devida 

maturidade: 

Acontece muitas vezes, que um obreiro após algumas semanas ou 
mezes (sic) de trabalho em um campo, encontre um certo numero (sic) 
de pessoas que se propõe a trilhar a vereda da verdade e que por isso 
trate logo de organisar (sic) uma egreja (sic). Tal resultado em tão 
curto lapso de tempo causará talvez satisfação, requerer porém a 
inclusão desta egreja (sic) não nos parece idéa (sic) bôa (sic). A 
organisação (sic) prematura de uma egreja (sic), praticada por um 
obreiro que tem em vista uma gloria temporal, trará para elle (sic), mais 
cedo ou mais tarde, a responsabilidade de um acto (sic) que fora 
impensadamente praticado. Esta obra deve ser feita para agradar ao 
Senhor e não aos homens. (WESTPHAL, 1912, p. 1). 

Os meios de comunicação ainda eram precários e as vezes atrasavam o 

trabalho de impressão do periódico mantido pela Missão Paulista. Houve uma ocasião 

em que a revista trimensal (atual Revista Adventista) trouxe em seu início um pedido 

de desculpas pelo atraso de 14 dias da edição, pois o editor ficava em São Paulo e a 

tipografia estava em Taquari, RS. (“Attenção !”, 1907). 

Portanto, nesta breve análise sobre os desafios enfrentados pelos pioneiros do 

adventismo no estado de São Paulo, destacou-se a falta de obreiros, a barreira 

linguística, o crescimento desordenado e a precariedade dos meios de comunicação. 

2.3.4  Estabelecimento das Associações Paulistas 

Em 12 de dezembro de 1922 a Missão Paulista mudou seu status para 

Associação. Nessa época, havia 750 membros e cinco igrejas organizadas, de acordo 

com Arthur S. Valley (1972). Porém, no Annual Statistical Report de 31 de dezembro 
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de 1922 (IASD, 2016b) eram apresentados 756 membros no início do ano e 708 no 

final do mesmo.  

Três anos depois de sua mudança de status, a Associação Paulista (AP) 

ultrapassou a marca de 1000 membros, chegando ao final do ano de 1925 com 1297 

membros, sete igrejas organizadas e 3 pastores ordenados. Nota-se um início 

desafiador, sendo necessário 19 anos para alcançar o primeiro milheiro de membros. 

Entretanto, o segundo milhar foi atingido em sete anos (IASD, 2013b). 

Como a próxima divisão de campo (associação) só ocorreria em 1977, cabe 

aqui uma análise das Taxas de Crescimento Decenal (TCD) de 1906 até 1976: 

Gráfico 1 - Taxa de Crescimento Decenal (TCD) de 1906-76 da AP 

 

Fonte: (IASD, 2016). 

Nos primeiros anos houve um crescimento médio anual de 131%. Em seguida, 

foi se estabilizando e chegou à média de 14% ao ano. Obviamente, o número de 

igrejas e pastores também cresceu nestes anos, partindo do número de uma igreja 

organizada e um pastor ordenado, para um total de 196 igrejas e 102 pastores no final 

do ano de 1976. 

Chegou então o ano de 1977 onde houve a primeira divisão do campo da AP. 

Foram estudados três lugares para receber a sede da nova associação. O Pr. Derly 

Gorski apresentou um estudo sobre a viabilidade de ser construída a sede na cidade 

de Bauru, SP. Uma outra opção seria a sede em São Carlos, e esta sugestão foi dada 

por um irmão leigo de nome Aliomar Gabriel. Contudo, a opção vencedora foi 

apresentada pelo irmão João Carlos Ortolan (ALMEIDA, 1962), da igreja Central de 

Campinas, quem sugeriu que a cidade da sua igreja fosse a sede. Foi então votado 
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para que o Pr. Italo Manzoli fosse o presidente e o Pr. Sérgio Otaviano o secretário-

tesoureiro (IASD, 1977). A partir de janeiro de 1978 não haveria mais a Associação 

Paulista, tornando-se duas associações: Paulista Leste (a capital e o litoral) e Paulista 

Oeste (a parte restante de todo interior), com sede em Campinas, SP. Nessa época, 

a igreja contava com 52.407 membros batizados, 197 igrejas organizadas, 241 grupos 

organizados e 104 pastores ordenados (SANTOS, 1978). 

A próxima cisão de um campo paulista ocorreu em 06 de setembro 1982 

quando foi criada a Associação Paulista Sul, a partir da divisão da Paulista Leste. 

Nesse ano, a igreja no estado de São Paulo já chegava próximo à casa dos 70 mil 

membros reunindo-se em 230 igrejas, sob a liderança de 96 ministros ordenados 

(IASD, 2016b). 

Sob o lema do Projeto Pioneiro da Divisão Sul-Americana: “Dividir para 

Multiplicar” (“Ação Missionária  em Campo”, 1983), iniciou-se um crescimento 

quantitativo de associações. Ao passo que levou 55 anos para ocorrer a primeira 

separação da Associação Paulista, só na década de 1980 foram criadas três. No início 

dos anos 1990 criou-se mais uma, e na primeira década de 2000 mais quatro. 

Incluindo a criação da União Central Brasileira em 1985, e sua posterior reformulação 

em 2005. Um novo campo foi criado ou reorganizado no estado de São Paulo a cada 

4,13 anos até o surgimento da Associação Paulista Sudoeste (APSo): 

Tabela 4 - Campos de SP de 1906-2015 

Ano Evento 
Membros 

em SP 
Igrejas 

Past. 
Ord10. 

Hab. em SP Hab/Adv 

1906 Criada Missão Paulista 23 1 1 2.279.60811 99.113 

1922 Associação Paulista 708 5 2 4.592.18812 6.486 

1977 Criada APL e APO 54.221 198 103 17.771.94813  328 

1982 Criada a APS 69.387 230 96 26.023.39914  361 

1985 Criada a UCB 80.550 247 125 27.715.306  311 

 

10 Número de Credenciais Ministeriais (IASD, 2016) 

11 A população atribuída ao Estado de São Paulo de acordo com o recenseamento realizado em 1900 
(DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA, 1905, p. IX). 

12 População de Fato recenseamento de 1920 (DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA, 1926, p. IX). 

13 População presente Censo Geral de 1970 (FUNDAÇÃO IBGE, 1970a, p. 2) 

14 Dados coletados no site da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (FUNDAÇÃO 
SEADE, 2017). 
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Ano Evento 
Membros 

em SP 
Igrejas 

Past. 
Ord10. 

Hab. em SP Hab/Adv 

1988 Criada a APaC 89.583 362 155 29.517.213  329 

1992 Criada a AP 108.958 450 188 32.031.639  294 

2002 Criada MPV 163.630 740 290 37.906.414  232 

2005 

Reorganização da 

UCB e criação da 

UCoB 

180.178 857 375 39.201.179  218 

2009 MPV torna-se APV 206.246 951 392 40.815.076  198 

2010 Surge a APSo 213.656 973 414 41.223.683  193 

2015 Criado a APSe 245.872 1.126 464 43.046.555  175 

Fonte: (100 anos, 2006; IASD, 2016). 

 

Comparando com as divisões de tempo propostas neste estudo, é possível 

notar que nos anos de 1949 a 1969 havia apenas uma Associação para todo o estado 

de São Paulo, a Associação Paulista. Já no segundo período analisado, abrangendo 

os anos de 1970 a 1999, surgiram a maior parte de todas as associações que 

compõem a União Central Brasileira (UCB) que, inclusive, foi criada neste período no 

ano de 1985, deixando a União Sul Brasileira (USB): Associação Paulista Leste, 

Associação Paulista Oeste, Associação Paulista Sul, Associação Paulista Central e 

Associação Paulistana. As últimas duas décadas contempladas por este trabalho 

(2000 a 2019) foi um período de reorganização da UCB e criação de três novas sedes 

administrativas: Associação Paulista do Vale, Associação Paulista Sudoeste e 

Associação Paulista Sudeste. 

O território que compreende o objeto deste estudo pertenceu a Associação 

Paulista (de 1949 a 1976), depois passou para a Associação Paulista Oeste (de 1977 

a 1987), em seguida, para a Associação Paulista Central (de 1988 a 2009) e 

atualmente pertence, desde o ano de 2010, à Associação Paulista Sudoeste (APSo). 

Quando a APSo foi organizada contava com 22.815 membros, 118 igrejas 

organizadas e 36 pastores ordenados (IASD, 2013b). Em uma rápida comparação 

com o início da obra no estado de São Paulo, onde havia apenas 23 membros, uma 

igreja e um pastor ordenado para todo o estado, pode-se notar que houve um 

crescimento não só no número de membros, mas também de igrejas e pastores. 

Cabe aqui, uma reflexão sobre o crescimento da igreja neste estado. De acordo 

com o relatório estatístico, no final de 2019, havia 281.682 membros, sendo cuidados 
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por 517 pastores ordenados (aproximadamente um para cada 545 membros) e 1.234 

igrejas (perto de uma para cada 228 membros). Isso demonstra que a falta de obreiros 

do início da evangelização já não é tão acentuada hoje, onde existia um pastor para 

todo estado, em 2019, somam mais de 500 (IASD, 2020a).  

Tabela 5 - Quantidade de membros, pastores e igrejas de 1949 a 1969 em SP 

Ano Membros 
Tx Cresc. 

Anual 15 

Pastores 
Ordenados 

Membros/Pastor Igrejas Membro/igreja 

1949 6.786   10 679 21 323 

1950 7.142 5,25% 17 420 19 376 

1951 7.285 2,00% 16 455 19 383 

1952 7.854 7,81% 29 271 20 393 

1953 8.483 8,01% 23 369 22 386 

1954 9.065 6,86% 24 378 22 412 

1955 9.858 8,75% 25 394 22 448 

1956 10.534 6,86% 24 439 24 439 

1957 11.396 8,18% 26 438 46 248 

1958 12.264 7,62% 32 383 47 261 

1959 13.275 8,24% 35 379 50 266 

1960 14.437 8,75% 40 361 52 278 

1961 15.949 10,47% 38 420 68 235 

1962 17.359 8,84% 42 413 72 241 

1963 19.065 9,83% 42 454 80 238 

1964 22.837 19,78% 51 448 92 248 

1965 23.762 4,05% 49 485 113 210 

1966 26.221 10,35% 55 477 119 220 

1967 29.428 12,23% 54 545 134 220 

1968 32.294 9,74% 64 505 138 234 

1969 35.132 8,79% 81 434 145 242 

Fonte: (IASD, 1949a, 1950, 1951a, 1952a, 1953a, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 

1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969). 

Entre os anos de 1949 e 1969 houve um aumento de 71 pastores e 124 igrejas, 

uma média de 1 pastor ordenado para cada 434 membros e 1 igreja para cada 242 

fiéis ao final das duas décadas. Nesse período, a IASD em São Paulo passou de 6.686 

membros para 35.132, um crescimento de 95,62% no primeiro período (1949-1959) e 

164,65% no segundo (1960-1969). Coincidentemente, o programa “Fé para hoje” 

começou a ser transmitido na cidade de São Paulo em 25 de novembro 1962 pelo 

 

15 A Taxa de Crescimento Anual (Tx Cresc. Anual) é calculada levando em conta o número de 
membros do final de cada ano, subtraindo o valor do ano anterior, verificando assim se houve 
crescimento, decréscimo ou estagnação. 
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pastor Alcides Campolongo (CAMPOLONGO, 1963). Acontecimento que pode ajudar 

a explicar o grande crescimento no período. 

 O ano de 1964, em especial, merece destaque por ter registrado um 

crescimento de mais de 19%. Em 14 de janeiro de 1964 ocorreu a escolha dos líderes 

que estariam à frente da igreja em São Paulo. Sigfried Genske foi escolhido como o 

pastor geral, ou presidente da Associação Paulista para o biênio 1964-1965, e o pastor 

Alcides Campolongo como responsável pelo Rádio e TV. Nessa mesma reunião, 

votaram um alvo de 1400 batismos para aquele ano (AZEVEDO, 1964). Ao final do 

ano, eles alcançaram 3.916 batismos e 12 profissões de fé (IASD, 1964, p. 21). 

Tabela 6 - Quantidade de membros, pastores e igrejas de 1970 a 1999 em SP 

Ano Membros 
Tx Cresc. 
Anual 16 

Pastores 
Ordenados 

Membros/Pastor Igrejas Membro/igreja 

1970 37.099 5,60% 74 501 154 241 

1971 39.821 7,34% 76 524 151 264 

1972 40.525 1,77% 87 466 174 233 

1973 42.540 4,97% 88 483 179 238 

1974 45.607 7,21% 83 549 190 240 

1975 47.539 4,24% 97 490 194 245 

1976 50.554 6,34% 102 496 196 258 

1977 54.221 7,25% 103 526 199 272 

1978 58.641 8,15% 98 598 198 296 

1979 59.028 0,66% 94 628 204 289 

1980 62.986 6,71% 87 724 210 300 

1981 66.225 5,14% 95 697 220 301 

1982 78.387 18,36% 96 817 230 341 

1983 74.828 -4,54% 103 726 239 313 

1984 78.640 5,09% 110 715 253 311 

1985 80.690 2,61% 125 646 277 291 

1986 83.526 3,51% 160 522 273 306 

1987 86.502 3,56% 186 465 329 263 

1988 87.583 1,25% 191 459 422 208 

1989 91.388 4,34% 204 448 371 246 

1990 99.583 8,97% 203 491 381 261 

1991 103.915 4,35% 223 466 406 256 

1992 108.958 4,85% 232 470 450 242 

1993 114.660 5,23% 243 472 478 240 

1994 120.700 5,27% 254 475 510 237 

 

16 A Taxa de Crescimento Anual (Tx Cresc. Anual) é calculada levando em conta o número de 
membros do final de cada ano, subtraindo o valor do ano anterior, verificando assim se houve 
crescimento, decréscimo ou estagnação. 
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Ano Membros 
Tx Cresc. 
Anual 16 

Pastores 
Ordenados 

Membros/Pastor Igrejas Membro/igreja 

1995 124.406 3,07% 267 466 530 235 

1996 127.204 2,25% 282 451 562 226 

1997 130.114 2,29% 279 466 596 218 

1998 136.966 5,27% 287 477 626 219 

1999 146.278 6,80% 306 478 660 222 

Fonte: (IASD, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 
1999). 

Três décadas de crescimento da igreja estão compreendidas neste período de 

1970 a 1999. É possível notar um salto tanto no número de pastores como de igrejas 

e membros. Passando de 72 pastores ordenados para 306, um crescimento de 

313,5%. Apenas como comparação das duas décadas (1949-1969) do primeiro 

período com as duas posteriores (1970-1990), houve um acréscimo de 129 pastores 

contra 71 da primeira, demonstrando um crescimento ativo. O número de igrejas 

passou de 154 para 660, 328,5% de crescimento, muito próximo do apresentado pelos 

pastores ordenados. 

Ao analisar o crescimento dos membros percebe-se uma porcentagem próxima 

de pastores e igreja, 316,3%. Isso indica um crescimento harmonioso nestes três itens 

analisados nessas décadas. O ano de 1982 também merece destaque especial pelo 

registro de um crescimento anual de 18,36%, o segundo maior em todo o período 

considerado por este estudo, sendo o maior no ano de 1964. Nesse ano, foi criada a 

Associação Paulista Sul, bem como o lançamento do projeto de Mil dias de Colheita 

da Associação Geral, pela Divisão Sul-Americana, que consistia em batizar mil 

pessoas por dia em todo mundo, de 2 de outubro de 1982 a 29 de junho de 1985. 

Obviamente a igreja foi organizada para alcançar essa meta, lançando o “Projeto 

Pioneiro”:  

Este projeto, que deve ser analisado e aceito por todas as igrejas e 
grupos, consiste na preparação e conscientização de pelo menos uma 
Unidade Evangelizadora (classe da Escola Sabatina) para que no 
sábado 27 de março de 1982, seus componentes saiam para 
estabelecer uma nova Escola Sabatina, em local previamente 
determinado e preparado, não mais regressando à "igreja-mãe", 
formando um núcleo adventista. A partir de janeiro, a igreja ou grupo 
deverá iniciar a programação necessária, seguindo a orientação do 
Campo local, do pastor e da Comissão Missionária, para que tudo seja 
previamente estabelecido e no sábado mencionado, uma nova e 
permanente Escola Sabatina passe a funcionar regularmente. A 
escolha do bairro, vila ou cidade, onde será realizado esse trabalho, 
deverá estar concluída até o dia 13 de fevereiro. Os dirigentes para 
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esse novo núcleo da igreja deverão ser nomeados até o dia 27 do 
mesmo mês. No sábado 6 de março deverá ser feita uma bem 
planejada distribuição da revista Decisão nesse local, mantendo-se 
contato pessoal com a população. Nos sábados seguintes, 13 e 20 de 
março, a equipe voltará à região visitada para reafirmar o contato e 
saber das reações quanto à revista entregue, ao mesmo tempo 
convidando as famílias para a reunião do dia 27. A partir desse 
sábado, as reuniões serão regulares, dando-se ênfase especial à 
programação da Semana Santa, de 4 a 11 de abril (LESSA, 1982, p. 
24–25). 

Além disso, a União Sul Brasileira lançou um projeto chamado Unisul 1982, o 

qual consistia em realizar 1500 campanhas evangelísticas em todo território da união 

sul-brasileira, incluindo São Paulo. Todos os líderes assalariados e membros 

voluntários estariam envolvidos nesse projeto, que tinha como objetivo alcançar locais 

sem a presença da IASD e alcançar 20 mil novos membros (CAMPOLONGO, 1982). 

Esse projeto foi baseado na Operação Campinas, que ocorreu na Associação 

Paulista Oeste, começando em setembro de 1981, terminando em junho de 1982 com 

429 batismos (NOTÍCIAS RA, 1982). Interessante notar a duração dos evangelismos 

na época. Essa operação demorou nove meses, uma média de 48 batismos por mês. 

Além desses fatores internos, houve fatores externos os quais contribuíram 

para o aumento da IASD, entre eles, um destaque para a migração interna e o 

“aumento de quase 50 milhões de brasileiros em apenas 20 anos!” (SCHÜNEMANN, 

2002, p. 317).  

Tabela 7 - Quantidade de membros, pastores e igrejas de 2000 a 2019 em SP 

Ano Membros 
Tx Cresc. 
Anual17 

Pastores 
Ordenados 

Membros/Pastor Igrejas Membro/igreja 

2000 154.607 5,69% 326 474 685 226 

2001 159.881 3,41% 338 473 706 226 

2002 163.630 2,34% 352 465 740 221 

2003 170.020 3,91% 359 474 786 216 

2004 174.747 2,78% 365 479 821 213 

2005 180.178 3,11% 375 480 857 210 

2006 186.330 3,41% 386 483 882 211 

2007 193.360 3,77% 382 506 903 214 

2008 199.868 3,37% 393 509 914 219 

2009 206.246 3,19% 392 526 951 217 

 

17 A Taxa de Crescimento Anual (Tx Cresc. Anual) é calculada levando em conta o número de 
membros do final de cada ano, subtraindo o valor do ano anterior, verificando assim se houve 
crescimento, decréscimo ou estagnação. 
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Ano Membros 
Tx Cresc. 
Anual17 

Pastores 
Ordenados 

Membros/Pastor Igrejas Membro/igreja 

2010 213.656 3,59% 414 516 973 220 

2011 221.644 3,74% 414 535 1.008 220 

2012 224.324 1,21% 439 511 1.036 217 

2013 229.542 2,33% 457 502 1.069 215 

2014 235.478 2,59% 464 507 1.089 216 

2015 245.872 4,41% 471 522 1.126 218 

2016 255.305 3,84% 486 525 1.142 224 

2017 264.059 3,43% 526 502 1.181 224 

2018 273.787 3,68% 527 520 1.207 227 

2019 281.682 2,88% 517 556 1.234 228 
Fonte: Adventist Archives (IASD, 2000b) 

 

Nas últimas quase duas décadas do estudo é possível notar a diminuição na 

taxa de crescimento anual dos membros no estado de São Paulo. Enquanto no 

primeiro período (1949-1969) a média anual estava na casa dos 8,62 e no segundo 

momento (1970-1999) o crescimento anual médio foi de 5,17%, nos primeiros vintes 

anos, e de 4,38% no final, os anos 2000 apresentaram um desafio ao crescimento no 

número de membros, ficando no menor patamar, 3,36% em média. Não havendo 

nenhum ano que o crescimento anual fosse maior que 10% (apenas 4 anos quebraram 

essa barreira: 1964 – 19,78%; 1982 – 18,36%; 1967 – 12,23%; 1961 – 10,47% e 1966 

– 10,35%). 

2.3.5  As escolas como fator de crescimento 

Os primeiros missionários no interior do estado de São Paulo no período 

próximo da Proclamação da República, encontraram um público rural analfabeto. Uma 

vez que uma das bandeiras do protestantismo se baseia na leitura da Bíblia, esse foi 

um desafio à evangelização. Então, junto com o trabalho de pregação do evangelho, 

vinham os professores das escolas paroquiais (MENDONÇA, 1995). 

Essa declaração de Mendonça está em acordo com a estatística do Brasil 

apresentada no censo de 1872, o qual a população estava na casa dos 10.112.661 

habitantes e cerca de 83% deles eram analfabetos e nos anos de 1890 o número 

chegou a 85%. A estratégia do governo foi incentivar os imigrantes a estabelecer 

escolas étnicas e muitas delas traziam junto seus costumes e religião (KREUTZ, 

2000). 
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Tabela 8 - Taxa de Analfabetismo no Brasil pré e pós República 

Ano População do Brasil Analfabetos % 

1872 10.112.061 8.365.997 82,73% 

1890 14.333.915 12.213.356 85,21% 

1900 17.318.556 12.939.753 74,72% 

1920 30.635.605 23.142.248 75,54% 

Fonte: (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, 1936, p. 43). 

Esse foi um dos desafios dos missionários protestantes distribuidores de livros 

e bíblias. Sua doutrina se fundamentava na leitura dos livros que apresentavam 

(CALVANI, 2009). Por essa razão, a escola paroquial passou a ser um instrumento 

missionário importante no Brasil (MENDONÇA, 1995). 

Na cosmovisão dos missionários protestantes oriundos dos Estados 
Unidos, a criação de escolas e colégios era fundamental para 
conquistar espaço na sociedade brasileira. Além disso, tais 
educandários deveriam servir também como local de testemunho de 
uma religiosidade supostamente mais racional e menos supersticiosa, 
marcada por valores morais também supostamente superiores 
(CALVANI, 2009, p. 61). 

Conforme citado acima, aparentemente, entre os interesses dos protestantes 

em manter as escolas, estava o estabelecimento e ensino de sua religião. Pois sem o 

aprendizado das letras seria um desafio quase que sobre-humano ensinar a Bíblia 

aos brasileiros ou, segundo Santos, civilizá-los (CALVANI, 2009; SANTOS, 2015). 

A partir do surgimento da república, foi promulgado um decreto, em 1890, que 

estabelecia a separação do Estado Brasileiro da Igreja Católica. Esta separação foi 

confirmada no ano seguinte pela primeira Constituição republicana (MATOS, 2011). 

Isso abriu espaço para as escolas protestantes que eram implantadas pelos 

missionários, principalmente os americanos que começaram a crescer no país 

(CORDEIRO, 2005). Observa-se que, algumas dessas primeiras escolas, no Brasil, 

foram estabelecidas no estado de São Paulo ou região sudeste, para “uma elite 

republicana” e  “da oligarquia agrária” (FERREIRA; SOUZA, 2018, p. 2). 

Quadro 2 - Algumas das primeiras escolas protestantes no Brasil 

Escola Protestante Ano do 

estabelecimento 

Local 

Mackenzie College (escola americana) 1870 São Paulo 

Escola Evangélica de Botucatu 1881 Botucatu, SP 
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Piracicaba (Metodista) 1881 Piracicaba, SP 

Escola Americana de Curitiba 1892 Curitiba, SP 

Colégio Internacional de Campinas 1893 Campinas, SP 

Instituto Gammon 1895 Lavras, MG 

Fonte: (CALVANI, 2009, p. 56). 

2.3.5.1 As escolas adventistas 

De acordo com Knight, a IASD, através de seu órgão maior da época, a 

Associação Geral, despertou o interesse no estabelecimento de escolas como meio 

de preparo de novos missionários no próprio campo a ser alcançado nas missões, ao 

estabelecer a School Committee (KNIGHT, 2001, p. 171). Essa comissão se 

pronunciou no ano de 1872, explicitando as razões pelas quais chegaram à conclusão 

da importância de estabelecer escolas adventistas: 

Este é o ponto que esta escola é especialmente projetada para 
atender; e propõe-se a providenciar instrução em todos os ramos da 
educação, de modo que, enquanto as pessoas estejam se equipando 
do arsenal da verdade bíblica, suas deficiências educacionais possam, 
ao mesmo tempo, ser supridas, e saiam, depois de um devido curso 
de treinamento, preparados para empunhar essas armas para o 
avanço da causa (SCHOOL COMMITTEE, 1872, p. 168, tradução 
livre)18. 

As primeiras escolas adventistas estabelecidas nos Estados Unidos nos anos 

de 1890, eram paroquiais. Além do ideal apresentado pelo School Committee, elas 

tinham um outro propósito prático. Surgiram com a ideia de se contrapor as escolas 

públicas que já recebiam influência do catolicismo, pregando a guarda do domingo 

como dia santo e do darwinismo, lançando suas bases evolucionistas. Como a IASD 

entende que o sábado é um dia santo, e não outro, e que foi Deus quem criou todas 

as coisas, e não o acaso, a saída foi estabelecer escolas nas igrejas. Cerca de 150 

escolas paroquiais foram formadas entre os anos de 1897-1900 com características 

próprias: no fundo das igrejas, pequenas, multisseriadas, professores adventistas e 

 

18 This is the point which this school is especially designed to meet; and it is proposed to make 
provision for instruction in all branches of education, so that, while persons are equipping themselves 
from the armory of Bible truth, their educational deficiencies may at the same time be supplied, and 
they go forth, after a due course of training, prepared to wield those weapons for the advancement of 
the cause. 
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com o propósito de ensinar as crianças adventistas como ser um adventista 

(SCHUNEMANN, 2005).  

Os adventistas no Brasil partilhavam do mesmo anseio dos protestantes de 

missão (FERREIRA; SOUZA, 2018, p. 2) e da IASD na América do Norte. Tão logo as 

igrejas foram estabelecidas, criava-se uma escola paroquial (STENCEL, 2006), 

porém, com objetivos mais específicos, justamente porque: 

(a) os primeiros conversos adventistas eram de origem alemã e 
estavam habituados a manter suas próprias escolas comunitárias; (b) 
a fraca presença de escolas públicas no período de inserção do 
Adventismo no Brasil e (c) a importância da escola paroquial para a 
manutenção da identidade adventista já era reconhecida entre os 
líderes eclesiásticos (SCHUNEMANN, 2009, p. 77). 

Até a década de 1930, como não havia uma fiscalização por parte do governo 

e as escolas paroquiais eram abertas geralmente em salas pequenas no fundo das 

igrejas brasileiras, inicialmente entre os alemães, geralmente eram multisseriadas e o 

professor era alguém que possuía algum grau de estudos, não necessariamente um 

pedagogo. Em alguns casos, a própria esposa do pastor era a professora. O objetivo 

principal dessas escolas era educar os filhos da igreja, por essa razão, não se fazia 

propaganda e uma escola nesses moldes não era atrativa aos não adventistas. O 

ensino abrangia apenas as séries iniciais, e quem desejasse seguir na educação 

adventista deveria procurar os colégios ou internatos. Chegou-se ao final desse 

período com cerca de 26 escolas paroquiais (SCHUNEMANN, 2005). 

O marcante crescimento desse período foi possível graças ao 
compromisso de seus líderes com o ideal de que junto a cada igreja 
deveria haver uma escola. Eles aceitavam e praticavam o conselho de 
Ellen White de que em todas as nossas igrejas deve haver escolas 
(White, 1975, p.150). Esse ideal foi defendido como um dos pilares da 
Reforma Protestante, a qual pode ser considerada como a maior 
revolução educacional dos últimos 500 anos, onde os reformadores 
sustentavam o lema de educar todas as crianças da comunidade nas 
escolas paroquiais. (STENCEL, 2006, p. 88). 

No entanto, com as mudanças nas políticas educacionais brasileiras, a ideia de 

manter uma escola em cada igreja foi deixada de lado. Era necessário ter um espaço 

para educação física e laboratórios. Os custos aumentaram, e algumas escolas foram 

fechadas por não conseguir se manter. Além disso, deveria ter não só as séries 

iniciais, mas o fundamental completo. Isso mudaria as estruturas de salas, 

inviabilizando as paroquiais de fundo de igreja. A partir da década de 1970, foram 
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criadas escolas ou colégios com estruturas maiores que atraíram o público não 

adventista. 

Isso mostrou um diferencial das escolas paroquiais fundadas pelos 

protestantes de missão em comparação com os objetivos adventistas. Enquanto os 

primeiros, em sua maioria, estavam realmente preocupados com a pregação do 

evangelho e o melhoramento cultural do país, a IASD estava mais voltada para a 

educação dos filhos da igreja e não fazia muita questão de ter alunos que não fossem 

da mesma confissão religiosa. Nesse caso, é possível inferir que o avanço ou 

crescimento da IASD no Brasil, se deveu mais ao fervor religioso dos membros, 

funcionários e alunos, do que à educação adventista brasileira em seus primórdios. 

Atualmente, com o aumento do número de alunos não adventistas19, os colégios 

voltaram ao ideal protestante de contribuir na pregação do evangelho para os alunos 

que não possuem a crença no adventismo (SCHUNEMANN, 2005). 

2.3.6  O fervor missionário como fator de crescimento 

O cristianismo continuou sendo expresso em diferentes contextos 
através dos séculos. A partir do período da Cristandade e a 
oficialização do cristianismo, na sua maior parte, o fervor espiritual e o 
zelo missionário foram preservados por movimentos minoritários de 
dentro ou de fora da igreja institucional. (XAVIER; DIAS, 2014, p. 50) 

Como visto na citação acima, por vezes, o fervor missionário pode ser chamado 

de zelo missionário, e este, permeou a história do cristianismo durantes os séculos 

pós-primeira vinda de Cristo, como já visto nesta pesquisa. Talvez esse fervor ou zelo 

missionário possa ser definido como “A fidelidade e o zelo daqueles cristãos, 

demonstrados num modo de viver caracterizado pela pregação e ensino de 

evangelistas itinerantes e pelo testemunho pessoal de todos” (XAVIER; DIAS, 2014, 

p. 50). Esse mesmo zelo ou fervor missionário foi notado na história da Igreja 

Adventista em seus primórdios. Tornando-se um fator de crescimento e 

desenvolvimento do adventismo ao redor do mundo. 

No entanto, o testemunho fervoroso e zeloso dos leigos engajados na 
missão é um dos maiores responsáveis pelo desenvolvimento do 
movimento. Já que a Igreja Adventista não tem o costume de designar 

 

19 De acordo com o Annual Statistical Report de 2019, levando em consideração apenas as escolas 
primárias, os alunos adventistas representam 23,3% do total de alunos matriculados ou seja, 55394 
de 238245 no total (IASD, 2019a).  
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uma única igreja para cada pastor, até mesmo a maioria das atividades 
nas congregações são lideradas por voluntários.(XAVIER; DIAS, 
2014, p. 55) 

Num relatório apresentado na Revista Adventista de setembro de 1956, 

aparece o número de membros da DSA e o número de estudos bíblicos relatados. 

Dos 80.128 membros, 66.570 relataram estar dando 557.103 estudos da Bíblia. Isso 

demonstra uma média de 8 estudos bíblicos por pessoa que relatou e 6,9 por membro 

registrado na igreja (RIFFEL, 1956). O envolvimento dos membros com o ensino da 

Bíblia era bastante elevado nessa época. 

De acordo com Juan Riffel, diretor do departamento de Atividades Missionárias 

da Divisão Sul-Americana, o ano de 1957 seria conhecido como “O Ano do Obreiro 

Voluntário”. Nesse ano, a igreja deveria se envolver no evangelismo como um todo. 

Desde os funcionários das instituições, evangelistas, pastores e membros em um 

mesmo propósito, de trabalhar para alcançar pessoas para Cristo, através de 

Campanhas Evangelísticas, chamadas de Cruzadas (RIFFEL, 1957b). O desafio no 

território da DSA seria batizar 12 mil pessoas no ano. Eles alcançaram 10 mil, o que 

foi um grande feito para o “Ano do Obreiro Voluntário”. Outrossim, no ano seguinte 

votaram a continuação da atividade leiga: 

A Comissão da Divisão, depois de estudá-lo exaustivamente, com 
oração, votou apresentar a todos os campos e igrejas o seguinte: Que 
em 1958 se realizem dois grandes feitos. — O primeiro deles, preparar 
o maior número possível de irmãos para fazerem parte dos "120 de 
hoje". Já sabemos o que isto significa: preparação técnica e espiritual, 
um grande desejo do batismo do Espírito Santo e uma permanente 
ação missionária (RIFFEL, 1958).  

“Preparação técnica e Espiritual” dos obreiros voluntários era o objetivo dos 

campos e igrejas da época. Segundo o artigo, o alvo principal dos evangelistas seria 

alcançar cidades ainda sem a presença adventista e os obreiros leigos alcançariam 

os bairros das cidades onde a igreja já estivesse presente e “novas povoações e novos 

povos” (RIFFEL, 1958, p. 10). 

Tabela 9 - Crescimento de Batismos na AP no decênio 1952-1961 

Ano Batismos Profissão de Fé TOTAL Taxa de 
Crescimento% 

1952 668 9 677  

1953 748 2 750 10,8% 
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1954 853 2 855 14,0% 

1955 987 8 995 16,4% 

1956 980 7 987 -0,8% 

1957 1199 9 1208 22,4% 

1958 1039 5 1044 -13,6% 

1959 1339 8 1347 29,0% 

1960 1562 16 1578 17,1% 

1961 1845 11 1856 17,6% 

Fonte: (IASD, 1952a, 1953a, 1954a, 1955a, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962). 

 

No ano de 1957, denominado “Ano do Obreiro Voluntário”, houve um 

crescimento de 22,4% no número de batismos em relação ao ano anterior que foi 

negativo. Como já visto, o plano da DSA de envolver todos os membros incluindo as 

“Cruzadas” obteve êxito. A tabela apresenta no ano de 1959 o maior crescimento 

comparativo no número de batismos no decênio analisado, propriamente porque o 

ano anterior teve um crescimento negativo. Se levado em conta, 1957 obteve um 

número maior. Em 1959, a DSA votou novamente uma ênfase no trabalho voluntário 

dos membros, com o estudo do livro “O Manual do Obreiro Voluntário”. Além disso, o 

voto também incentivou o trabalho em prol dos afastados da igreja, todavia, esses 

rebatismos não eram computados de forma separada.20  

 

20 TENDO visto a boa aceitação do plano de preparação de irmãos para fazer parte dos "120 de 
Hoje", E, sabendo que ainda resta uma ampla margem a cobrir no território da Divisão, onde temos 
muitas igrejas que por circunstâncias diversas ainda não puderam pôr o plano em prática: VOTADO: 
Sugerir às Uniões que durante 1959 promovam como principal tarefa de trabalho missionário e 
estudo para os membros, o plano dos "120 de Hoje". E que no cumprimento dos requisitos 
necessários se tomem especialmente em conta as seguintes recomendações: 1. Que para a 
instrução se use o livro "O MANUAL DO OBREIRO VOLUNTÁRIO", baseando o ensino no esbôço 
(sic) para isto preparado, a fim de que no trabalho missionário resulte bem equilibrada a teoria e a 
prática. 2. Que o trabalho missionário requerido dos "120" já investidos ou em formação seja de 
preferência dos seguintes grupos missionários: Distribuição de Publicações, Estudos Bíblicos, Rádio 
e Dorcas, com o fim de reforçar estes (sic) grupos na conquista de almas. 3. Que todos, pela graça 
de Deus tratem de ganhar uma alma, ou mais, durante 1959, para assim poderem ser investidos no 
decorrer do ano. 4. Que os já investidos também trabalhem juntamente com o pastor, os anciãos e 
diáconos, e em especial durante 1959, a fim de trazer de volta à igreja os que abandonaram nossas 
fileiras. 5. Que todas (sic) as igrejas e grupos sejam preparados para um trabalho missionário 
intensivo e bem organizado, com o seguinte lema: "AVANTE COM CRISTO". — Das resoluções da 
Divisão Sul-Americana, para 1959 (DSA, 1959, p. 40). 
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2.4  Hortolândia: Construindo uma Vida Melhor21 

Finalmente chegou-se em Hortolândia, SP, cidade que é objeto deste estudo. 

Abaixo está uma descrição resumida da cidade que auxilia em sua localização, 

mostrando sua importância na Região Metropolitana de Campinas, SP (RMC). Toda 

cidade passa por fases ao longo do tempo. Começa com um ajuntamento de pessoas 

que constrói uma pequena capela, tornando-se um pequeno povoado ou arraial. Logo, 

esse, vai aspirar constituir uma paróquia ou uma freguesia (esse nome foi mais 

popularizado). Essa freguesia vai aspirar a autonomia chegando a ser denominado 

Vila e finalmente a um município que eram raros no início da história brasileira. Depois 

da Constituição de 1988 o Estado passou a organizar distritos que se emancipariam 

em município (CATAIA, 2001; MARX, 1991).   

Hortolândia está “localizada na região sudoeste da Região Metropolitana de 

Campinas, SP (RMC)”22,  

“fazendo limite com os municípios de Campinas, Sumaré e Monte Mor 
e apresentando conurbação com estes em diversas porções de seu 
território, Hortolândia distancia vinte quilômetros do centro da sede 
metropolitana. Beneficia-se economicamente por possuir uma ampla 
rede rodoferroviária: está às margens da Rodovia Anhanguera e dos 
Bandeirantes (que ligam a capital paulista ao interior); próxima da 
Rodovia D. Pedro I (que liga a região com o sul de Minas Gerais, 
municípios do Vale do Paraíba e ao eixo Rio-São Paulo), possui 
também fácil acesso à região de Sorocaba, através das interligações 
da Anhanguera e Bandeirantes com a Rodovia Castelo Branco, 
estando ainda muito próxima do Aeroporto Internacional de Viracopos 
(o maior terminal de cargas aéreas do país). É cortada, ainda, pela 
antiga FEPASA (Ferrovia Paulista Sociedade Anônima) e dentro do 
contexto regional, a SP 330, no trevo da Rodovia Anhanguera, faz a 
ligação para Paulínia; entre Sumaré e Hortolândia, a SP 304, (Rodovia 
Luiz de Queiroz) liga Hortolândia a Nova Odessa, Americana e 
Piracicaba”. (MANFREDO, 2007, p. 127). 

A cidade de Hortolândia possui uma característica que a diferencia das demais 

cidades da RMC. Ela é 100% urbana, não possui zona rural, nem áreas de proteção 

 

21 “Construindo uma Vida Melhor” é o lema que consta no brasão e bandeira do município de 
Hortolândia, SP, a partir de sua emancipação em 19 de maio de 1991 (LOPES, 2015). 

22 A Região Metropolitana de Campinas foi criada através da Lei Complementar Estadual n° 
870/2000. Ocupa área de 3673 km² e conta com 2,3 milhões de habitantes. Compõe-se de 19 
municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, 
Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa 
Bárbara D´Oeste, Santo Antonio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. (SEMEGHINI, 2006, p. 37). 
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ambiental (KURKA, 2008). A densidade demográfica da cidade é bastante elevada 

em comparação com a média Estadual. Segundo o IBGE a densidade demográfica 

de Hortolândia no último censo de 2010 era de 3.094,16 hab/km² enquanto a média 

do estado de São Paulo é de 166,23 hab/km². Em comparação aos demais municípios 

da RMC, Hortolândia é a maior em densidade demográfica. No estado de São Paulo 

fica no 17º lugar e no Brasil no 35º (IBGE, 2010a, 2010b).  

Figura 3 - Densidade Demográfica (Habitantes/km2) – 2019 

 

Fonte: (SEADE, 2019). 

Essa explosão populacional é notada partir da década de 1960/1970 devido ao 

crescimento industrial da região de Campinas e a própria cidade, na época distrito de 

Sumaré, SP, por sediar várias indústrias de grande porte devido a sua localização 

privilegiada para o escoamento das produções (MANFREDO, 2007). 

De forma resumida, Hortolândia passa de um bairro de Campinas a Distrito de 

Sumaré em 1953 e finalmente chega ao posto de cidade emancipada em 19 de maio 

de 1991 com cerca de “90 mil habitantes, 51 indústrias, 28 escolas (22 estaduais e 6 

municipais), 3 postos de atendimento médico” (MANFREDO, 2007, p. 135). 

Para uma melhor compreensão de sua história, uma linha do tempo contendo, 

em resumo, os principais fatos que ajudaram na construção da história da cidade, 

serão narrados, ajudando a entender seus primórdios. Vale ressaltar que, Hortolândia 

era conhecida como Jacuba e pertencia ao município de Campinas, posteriormente à 

Sumaré, SP, como narra o historiador Jolumá Brito: 
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Todos sabemos e já nos referimos às sesmarias concedidas no rumo 
de Piracicaba, inclusive aquela de 20 de Abril de 1798, pertencente a 
Joaquim José Teixeira (Nogueira) e Inácio Caetano Leme, nas 
proximidades do Ribeirão do Engano, Bairro do Quilombo (Sumaré e 
Americana), que se uniram depois às de Domingos Costa Machado, 
Antonio Vieira da Silva Pinto, João Antunes de Campos, Agostinho 
Luiz Ribeiro, nos rios Atibaia e Jaguari (Salto Grande e Americana), 
em 2 de abril de 1799; de João do Prado Câmara, João de Souza 
Azevedo e Maria Ferraz, também no Quilombo, em 2 de abril de 1802, 
e a última concedida pelo governo português, em 6 de agosto de 1822, 
a Jerônimo Cavalheiro Leite, Pedro Antonio de Oliveira e André 
Campos, também no Quilombo. Esses bandeirantes da região foram 
os formadores de toda a zona onde se situam hoje Americana, Sumaré 
e Nova Odessa [...]. De maneira que, Rebouças, pode-se dizer, foi 
formada por toda essa comunhão de terras que, naturalmente, se 
espraiava antes de futuras retaliações da região, confundindo-se 
numa gleba só, imensa e territorial, que constituía a antiga Vila de São 
Carlos. [...] Bem, depois disso, nada mais nos resta, senão 
assinalarmos [...] importante referência ao decreto-lei 14.334 de 30 de 
novembro de 1944, posto em execução em 1 de janeiro de 1945, que 
alterou sua denominação de Rebouças para Sumaré, fazendo com 
que desaparecesse o nome do antigo engenheiro que fora 
homenageado pela diretoria da Companhia Paulista de estradas de 
Ferro. Em seguida foi o antigo bairro do Quilombo elevado a Município 
da Comarca de Campinas, com sede na Vila de igual nome e com 
território do respectivo distrito (BRITO, 1963, p. 173). 

2.4.1  Cronologia dos principais eventos históricos de Hortolândia 

1867 - A Primeira aparição oficial do nome Jacuba foi registrado num 

documento de compra e venda de um sítio em 1867 (PASCHOAL, 2012, p. 27). Esse 

nome foi dado a um pirão feito de farinha de mandioca, cachaça, açúcar e mel (PMH, 

2019) e acabou dando nome ao vilarejo localizado onde hoje é o bairro do Taquara 

Branca. “O local era ponto de parada não apenas de tropeiros, mas também de 

colonos e escravos que ao longo do Século XIX viajavam pelo interior do Estado” 

(PASCHOAL, 2012, p. 28). O nome Jacuba deriva do tupi guarani, y-acub, “água 

quente” (IBGE, 2016). 

1872 – Inauguração da Estação Ferroviária de Campinas. Três anos depois o 

trem passava por Jacuba, mas não parava (LOPES, 2015, p. 4–5).  

1875 – Jacuba aparece em notícias. “A título de curiosidade, ... a primeira 

notícia que faz menção explícita ao bairro rural de Jacuba – talvez a primeira publicada 

em periódico da capital paulista (no caso, A Provincia de S. Paulo atual O Estado de 

São Paulo) – saiu em 14 de outubro de 1875” (LOPES, 2015, p. 50). 

1896 – Posto Telégrafo em Jacuba. A República Brasileira acabara de ser 

promulgada. Já nos primeiros anos de regime republicano, precisamente em 26 de 
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agosto de 1896, a Cia. Paulista implantou no local um posto telegráfico completado 

por residência do oficial – benfeitorias que sem dúvida impulsionaram alguns 

melhoramentos, em termos socioeconômicos, além de assegurar a telecomunicação 

entre o bairro e outras localidades (LOPES, 2015, p. 52). 

1909 – Criado o Distrito de Rebouças (Sumaré). Pela Lei Estadual n.º 1.187, 

de 16-12-1909, é criado o Distrito de Rebouças e anexado ao município de Campinas 

(IBGE, 2013). 

1911 – Rebouças é citado em documento como um dos distritos de Campinas. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 7 

distritos: Campinas, Arraial dos Sousas, Cosmópolis, Rebouças, Santa Cruz, Valinhos 

e Vila Americana (IBGE, 2013). 

1913 – Pedido para construção de Escola Mista. Em novembro de 1913, Miguel 

Pinelli, benemerente morador de Jacuba, havia requerido à Câmara Municipal de 

Campinas a instalação de uma escola mista primária (isto é, para alunos de ambos os 

sexos) no bairro rural, uma vez que até então a localidade era despossuída de 

qualquer ambiente de instrução escolar formal (LOPES, 2015, p. 59). 

1917 – No dia 1º de abril foi inaugurada a Estação Ferroviária de Jacuba. Para 

sua inauguração, foi também edificado um armazém para o recebimento e despacho 

de cargas em geral. No mesmo ano, através da lei 1.595 de 29 de dezembro de 1917, 

doutor Altino Arantes decretou: “Artigo 1.º - Ficam creadas (sic) as seguintes escolas 

preliminares: § 3.º - Mixtas (sic): uma no bairro da Estação de Jacuba, do município 

(sic) de Campinas;” (texto extraído da lei). De acordo com notícias da época, havia 

mais de 100 crianças no bairro. (“Notícias do Interior e do Litoral - Campinas”, 1917, 

p. 4). Foi nesta época que começou a se formar um pequeno povoado em torno da 

Estação Jacuba onde hoje é conhecido como Vila Real, um dos bairros mais antigos 

da cidade. Outro povoado que surgiu em seguida foi o Rosolém (KURKA, 2008). 

1930 – Santinha de Jacuba. Entre meados de abril e início de maio de 1930, foi 

noticiado desde Jacuba a existência de uma menina residente no Sítio da Serra (ou 

Sítio do Rodrigues), chamada Maria Appolonia, 12 anos de idade, filha legítima de 

Miguel Felicetti e Antonia Patrocinia Maciel, a qual se descobriu com dons de cura e 

benzimento pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ao cuidar de sua mãe, 

então enferma do estômago. Daí em diante, Maria Appolonia veio a ser conhecida 

como “Santinha de Jacuba” (LOPES, 2015, p. 63). 
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1940 – Número de Habitantes: Por volta de 1940, a população de Jacuba 

estava em torno de mil habitantes. Em 1947, a Prefeitura de Campinas, à qual 

pertencia Jacuba, aprovou planos de arruamento e loteamento de terreno próximo à 

Estação. Daí para cá o povoado não parou de crescer.23 

1944 - Pelo Decreto-lei n.º 14.334, de 30-11-1944, é criado o distrito de Paulínia 

anexado ao município de Campinas. O mesmo decreto acima citado desmembra do 

município de Campinas o distrito de Cosmópolis. Elevado à categoria de município. 

E, ainda, o distrito de Rebouças passou a chamar-se Sumaré (“decreto-lei n.14.334, 

de 30.11.1944_parte2”, 2019; IBGE, 2013). 

1947 – Loteamento Parque Ortolândia. A cerâmica Ortolan, de propriedade do 

Senhor João Ortolan, trouxe um crescimento substancial ao pequeno povoado de 

Jacuba (KURKA, 2008). Foi o proprietário desta Cerâmica que lançou um loteamento 

de terras e vendeu a área onde a IASD construiu o EAC, como consta no Diário Oficial 

do estado de São Paulo, em 30 de dezembro de 1947, no qual há referências nominais 

a outros antigos proprietários do bairro rural: “FAZ PÚBLICO que o Sr. João Ortolan e 

sua mulher d. Adelina Novo Ortolan depositaram em cartório o memorial e os 

documentos exigidos pelo Decreto-Lei nº 3.079, de 15 de setembro de 1933, para o 

loteamento e venda em prestações dos terrenos de sua propriedade, denominado 

“Parque Ortolândia”, com área de 896.988 metros quadrados, situados no distrito de 

paz de Sumaré, 3ª circunscrição, no bairro Jacuba”. 

Havia terras devolutas em grande quantidade, mesmo considerando 
as distribuições oficiais de sesmarias que eram feitas para favorecer a 
colonização. Assim, os pioneiros iam chegando abrindo fazendas e 
sítios, chamando parentes e conhecidos, que por sua vez, iam se 
estabelecendo nas vizinhanças. Agricultores e criadores se 
multiplicavam. O sentimento religioso do colonizador o levava, em 
breve, a erguer rústica capela onde logo os vizinhos passavam a se 
reunir para os atos religiosos. (MENDONÇA, 1995, p. 119). 

Isso explica a construção da igreja Matriz de Hortolândia (KURKA, 2008), 

construída no bairro próximo à estação Vila Real, no mesmo ano de 1947, pois eles 

tinham esse sentimento religioso mencionado por Mendonça. 

 

23 (Historiador e professor dedicado às memórias e acontecimentos sumareenses, Francisco Antonio 
de Toledo, em “Jacuba, Ortolândia e Hortolândia”, artigo publicado originalmente no Jornal de 
Sumaré de 16 de setembro de 1990) (LOPES, 2015, p. 27). 
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É a partir desse ponto que a história da cidade de Hortolândia e da IASD se 

confundem. Uma vez que, a Associação Paulista toma um voto para Construção do 

Educandário Adventista Campineiro (EAC) em 14 de agosto de 1947. 

1948 – Inauguração da Anhanguera. Assim como a ferrovia cumpriu seu papel 

de levar o avanço ao interior paulista, as rodovias também cumpriram esse papel. 

Logo, a Anhanguera ficou pequena para escoar os avanços das cidades de Sumaré 

e Campinas que, na década de 1960, o governo do estado já cogitava em construir 

outra rodovia, a Bandeirantes, que inclusive corta o atual município de Hortolândia. A 

Bandeirantes foi inaugurada em 1978 (ZAN, 1978). 

1953 - Pela Lei Estadual n.º 2.456, de 30-12-1953, desmembra do município 

de Campinas os distritos de Sumaré e Valinhos, elevando-os à categoria de município 

(IBGE, 2013). Além da emancipação de Sumaré foi criação do Distrito de Paz de 

Jacuba, posteriormente mudado para Hortolândia: “Quanto à toponímia local, resolveu 

a Comissão: “Examinada a representação constante no processo nº RG 2.235-53, que 

versa sobre a criação do distrito de Jacuba, no município de Campinas, no sentido de 

se atribuir ao novo distrito a denominação de Ortolândia, a Comissão deliberou adotar 

o nome Hortolândia”. Em 30 de dezembro daquele mesmo ano, foi sancionada a Lei 

Estadual nº 2.456/1953, que criou o distrito de Hortolândia dentro do município de 

Sumaré, além de apresentar outras revisões territoriais, administrativas e judiciárias 

concernentes ao estado de São Paulo.(SÃO PAULO, 1953)” 

1958 – Chegada da Energia Elétrica. Instalada a esperada linha primária de 

energia elétrica para a antiga Jacuba, mediante a sanção da Lei Municipal nº 81, de 

25 de abril de 1957. 

1960 – A população de Hortolândia no censo de 1960 foi de 2.661(KURKA, 

2008, p. 130) habitantes segundo o IBGE. Na década seguinte, a contagem 

populacional do distrito foi de 4.635 habitantes (FUNDAÇÃO IBGE, 1970a, p. 434). 

Quase dobrou o número de moradores em 10 anos. Nos anos de 1960 e 1970 o distrito 

de Hortolândia recebeu muitas indústrias24. Ainda que boa parte dos funcionários 

 

24 As principais empresas localizadas no município são: IBM; Group Technologies; BS Continental; 
Dow Corning; Magneti Marelli; Bemaf; Cerâmicas Sumaré; Celéstica; Cozinhas OLI; Gonvarri; GKN 
Sinter Metals; Indústria Paulista; Nature´s Plus; Polimec; Saftiline; Tornomatic; Trafo; EMS; Pró-tipo; 
Tech Town/Inpar 1; Horizon Cablevision (MANFREDO, 2007, p. 129). Algumas indústrias que 
ajudaram no desenvolvimento inicial da cidade já não existem mais, como o caso da COBRASMA / 
BRASEIXO (KURKA, 2008). 
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dessas indústrias moravam fora da cidade, e os que moravam na cidade, trabalhavam 

fora. Por esse motivo, Hortolândia recebeu o título de “cidade dormitório”. O principal 

fluxo migratório para a cidade veio da própria RMC, principalmente de Campinas. As 

pessoas queriam encontrar um melhor lugar para viver e como a sede já estava com 

muita gente, buscavam as “cidades satélites”. Apesar de ser um polo industrial, 

Hortolândia recebeu pessoas de classe econômica muito baixa. Quando então foram 

criados os presídios no município, e, diga-se de passagem, Hortolândia tem a maior 

concentração de presídios da região (GODOI, 2015), muitos assentamentos surgiram 

em razão de parentes e familiares dos detentos. Esse crescimento abrupto da 

população do distrito, trouxe um crescimento desordenado, onde faltava, por exemplo, 

o saneamento básico e água (CUNHA, 2014; KURKA, 2008; MANFREDO, 2007). 

Nesse mesmo ano (1960), foi construído o Aeroporto Internacional de Viracopos. 

1980 – Processo emancipatório. A partir de 1980, quando Hortolândia já 

passava dos 33.044 mil habitantes (FUNDAÇÃO IBGE, 1982, p. 60) e representava 

65% da arrecadação do município de Sumaré, começaram a surgir movimentos 

desfavoráveis com o retorno em melhorias, no então distrito de Hortolândia, 

proporcionais aos impostos arrecadados. Criou-se então um grupo denominado 

Movimento Pró-emancipação de Hortolândia (KURKA, 2008). 

1991 – Plebiscito emancipatório. Segundo as regras da assembleia legislativa 

de São Paulo, o processo emancipatório tem duração de três anos. Portanto, teve 

início em 1988 e terminou com o plebiscito marcado pelo tribunal regional eleitoral 

para o dia 19 de maio de 1991. Nesse dia, compareceram às urnas cerca de 60% dos 

eleitores do distrito de Hortolândia. Mais de 97% votaram pela emancipação da 

cidade, 1,3% votaram contrários à proposta e 1,27% foram brancos ou nulos. No 

mesmo ano, no dia 30 de dezembro, a Assembleia votou a emancipação do município 

de Hortolândia e a lei foi sancionada pelo governador do estado de São Paulo, Luís 

Antonio Fleury (KURKA, 2008; SÃO PAULO, 1991). 

Portanto, Hortolândia é uma cidade relativamente jovem comparada as demais 

da RMC, mas, teve um crescimento muito elevado a partir de sua emancipação, como 

é possível ver na tabela abaixo. Seu crescimento se consolidou pelas rodovias que 

cortam a cidade, facilitando as indústrias no escoamento de seus produtos, o fluxo 

migratório de pessoas procurando um menor custo de vida, empregos e porque não 

acrescentar famílias que se mudaram para a cidade de Hortolândia, principalmente 

no Parque Ortolândia e adjacências, em busca de um futuro melhor para seus filhos 
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por meio da educação adventista oferecida no EAC, GAC, IAC, IASP, e finalmente, 

UNASP campus Hortolândia. 

O anterior (a 1991) distrito de Hortolândia recebeu grande contingente 
populacional em curto período de tempo: tinha 4,6 mil habitantes em 
1970; 33 mil em 1980, 86 mil, em 1991; e 151 mil em 2000. Sua 
população cresceu à taxa anual de 6,5%, entre sua emancipação e o 
Censo de 2000, graças ao processo imigratório, que atraiu parcela 
expressiva do grande contingente de mais baixa renda que aportou à 
RMC. (SEMEGHINI, 2006, p. 46–47). 

Tabela 10 - Crescimento populacional de Hortolândia 

Ano Número de Habitantes 
Tx. 
Crescimento 

Fonte 

1940 1.000    TOLEDO 2005 

1960 2.661 166,1% IBGE CENSO 

1970 4.635 74,2% IBGE CENSO 

1980 33.044 612,9% IBGE CENSO 

1991 78.176 136,6% IBGE CENSO 

1993 98.436 25,9% SEADE 

1994 105.649 7,3% SEADE 

1995 113.081 7,0% SEADE 

1996 120.627 6,7% SEADE 

1997 128.191 6,3% SEADE 

1998 135.878 6,0% SEADE 

1999 143.784 5,8% SEADE 

2000 152.523 6,1% IBGE CENSO 

2001 156.041 2,3% SEADE 

2002 160.221 2,7% SEADE 

2003 164.323 2,6% SEADE 

2004 168.402 2,5% SEADE 

2005 172.472 2,4% SEADE 

2006 176.472 2,3% SEADE 

2007 180.412 2,2% SEADE 

2008 184.356 2,2% SEADE 

2009 188.291 2,1% SEADE 

2010 192.692 2,3% IBGE CENSO 

2011 196.044 1,7% SEADE 

2012 199.843 1,9% SEADE 

2013 203.717 1,9% SEADE 

2014 207.665 1,9% SEADE 

2015 211.690 1,9% SEADE 

2016 215.281 1,7% SEADE 

2017 218.934 1,7% SEADE 
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Ano Número de Habitantes 
Tx. 
Crescimento 

Fonte 

2018 222.649 1,7% SEADE 

2019 227.353 2,1% IBGE Estimada 
 

Fonte: (FUNDAÇÃO IBGE, 1970b; IBGE, 2010a; SEADE, 2019; TOLEDO, 2005). 

2.5  História da IASD em Hortolândia 

A história da IASD em Hortolândia começa com a compra do terreno para a 

construção de uma escola, internato, onde os alunos iriam trabalhar e morar, ajudando 

a pagar seus estudos. Como já observado acima, Hortolândia ainda era conhecida 

como Jacuba, nome que foi mudando apenas em 1958, por causa de um Horto da 

Companhia Paulista na cidade de Sumaré, SP e na década de 1940 contava com 

cerca de mil habitantes (TOLEDO, 2005).  

João Ortolan parecia ser um homem visionário e por essa razão já tinha uma 

fazenda para criação de gados e uma cerâmica no distrito de Jacuba. Certo dia, 

recebeu a visita de uma Colportora estudante, chamada Alminda de Oliveira da Costa 

(COSTA, 2019), em sua casa em Campinas, SP. Através dela ficou sabendo da 

existência de um colégio Adventista em São Paulo, capital, o CAB (Colégio Adventista 

Brasileiro, atual UNASP-SP) e se interessou em ter uma instituição dessas em sua 

fazenda chamada “Estância Ortolan”. Dessa forma, encarregou a jovem Alminda a 

comunicar os líderes da IASD sobre seu interesse. Por outro lado, já havia um voto 

tomado pela Associação Paulista, em 1946 autorizando uma comissão a estudar a 

possibilidade da construção de outro colégio no interior do estado de São Paulo, 

justamente por causa da grande procura dos jovens em estudar no CAB, no entanto 

o colégio não conseguia atender a toda demanda (MORAIS; SANTOS, 2009). 
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Figura 4 - Foto da colportora Alminda Oliveira da Costa aos 96 anos de idade com o 
autor em 19 de junho de 2019 

 

Fonte: imagem autoral. 

 

O ano de 1948 foi o ano da compra dos terrenos. Como o local oferecido por 

Ortolan era pequeno para a implantação do Colégio, e não possuía fontes de água, 

começou a árdua tarefa de comprar os lotes adjacentes, inclusive o que possuía água. 

A última escritura de compra foi assinada em 19 de setembro de 1948.  A primeira 

atividade nas terras do colégio foi agrícola; Chegada do primeiro funcionário: 

Kaneshige Morimoto; Chegada dos primeiros alunos: João Batista de Souza e Aurora 

Caputo (MORAIS; SANTOS, 2009).  

Um pequeno artigo na Revista Adventista de 1949 apresenta uma ideia de 

como o trabalho de pedir fundos para missões, construção de Igrejas, escolas e 

instituições (RIFFEL, 1957a), conhecido entre os adventistas como Recolta, ou 

Recoltar, era uma reconhecida estratégia de pregação do Evangelho:  

A direcção (sic) da Igreja Central e em particular o Departamento 
Missionário agradecem a todos os cooperadores em alcançar mais 
esta vitória que, pela bondade de Deus, foi concedida a sua Igreja, 
mas não é só de dinheiro que se deve falar quando se fala da Recolta; 
deixaria de ser então a maior campanha missionária da Igreja, como 
é justamente chamada. (ROLOFF, 1949, p. 10) 

A Recolta teve início com um senhor chamado Jasper Wayne (1850-1920) 

(NEUFELD, 1996, p. 862), em Iowa, nos Estados Unidos, no ano de 1903. Ele 

distribuía revistas, e em troca, pedia dinheiro para as missões. A Associação Geral da 

IASD reconheceu o trabalho feito por Wayne e recomendou às igrejas ao redor do 

mundo. A Recolta, era considerada no Brasil, na época, como a “maior campanha 
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missionária da igreja”. Entre os cinco objetivos da Recolta apresentados pela Seventh 

Day Adventist Encyclopedia, um deles fala sobre procurar pessoas que tenham 

interesse no evangelho (NEUFELD, 1996, p. 768). Provavelmente, a campanha anual 

da Recolta poderia ser um fator de crescimento da Igreja Adventista no estado de São 

Paulo, justamente no momento em que se inicia o processo de implantação do colégio 

no distrito de Jacuba, Sumaré, SP. 

Enquanto esses esforços eram levados avante, a Divisão Sul-Americana (DSA) 

solicitou mais esclarecimentos a respeito do motivo da compra de um terreno para 

construção de outro colégio no interior do estado. Não foi possível encontrar o 

conteúdo do voto de repreensão da DSA, contudo, o voto explicativo demonstra a 

seriedade do mesmo: 

 

PEDIDO DSA 
CONSIDERANDO que diante do público em geral e dos membros da 
Associação temos um compromisso bastante sério, em vista dos 
donativos recebidos; 
CONSIDERANDO as reclamações que nos chegam dêsses (sic) 
mesmos doadores, pedindo o andamento dos trabalhos; 
CONSIDERANDO que pelo entendimento pessoal entre o presidente 
da Associação e os responsáveis pela Divisão Sul Americana, ficou 
entendido que havia licença para a construção do Educandário 
Campineiro; 
CONSIDERANDO a inadiável necessidade de se prover aos nossos 
jovens uma instrução mais ao alcance de suas possibilidades 
financeiras; 
CONSIDERANDO o grande capital já invertido em terras e materiais, 
que ficaria paralisado; 
CONSIDERANDO que em virtude de ter chegado com bastante atraso 
o voto da Divisão e as obras já estarem em andamento; 
267-49 – VOTADO pedir humilde e respeitosamente à Divisão Sul 
Americana, por meio da U. S. B., que nos isente de culpa pelo início 
das obras no E. A. C., e que reconsidere seu voto anterior e nos 
conceda permissão para concluir o prédio da administração e 
dormitório das moças no Educandário Adventista Campineiro. 
19/05/1949 (IASD, 1949, p. 42) 

Segundo o professor Renato Stencel, havia uma preocupação da IASD com os 

internatos. Portanto, seria provável que essa fosse a razão que motivou o voto pedindo 

maiores esclarecimentos aos líderes da Igreja Paulista.  

Nessa época, o Pr. Germano G. Ritter era o presidente da Associação Paulista 

e havia visitado pessoalmente o terreno. Foi através desse homem visionário, que o 

primeiro passo foi dado no sentido de implantar uma escola com a filosofia da 
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educação adventista. Esse humilde começo, com lutas, se tornou um dos centros 

urbanos com maior concentração de adventistas em cidades com mais de 200 mil 

habitantes (MORAIS; SANTOS, 2009).  

Sobre a história do IASP, foi feita uma pesquisa digna de nota, com fotos e 

entrevistas, por Hermenérico Morais e Luís Henrique dos Santos, e transformada em 

um livro ilustrado na comemoração dos 60 anos do IASP: “IASP: 60 anos 

Transformando Vidas” (2009). Por essa razão, esta pesquisa não se preocupará com 

os detalhes do crescimento do colégio, mas, com o desenvolvimento das igrejas 

adventistas ao seu redor e sua influência em atrair pessoas interessadas na educação 

adventista, que de alguma forma, contribuiu para a história religiosa na cidade de 

Hortolândia. 

2.5.1  A IASD do UNASP-HT: igreja de Jacuba, EAC, GAC, IAC, IASP 

Com a chegada dos primeiros funcionários e alunos no Educandário Adventista 

de Campinas - EAC25, surge a necessidade de organizar uma igreja, que inicialmente 

era composta por esses alunos, funcionários e professores da instituição. O corpo 

docente votado para o EAC em 1950 era: Pastor Waldemar Ehlers (lecionava História 

Sagrada I e II e Geografia Geral, além de ser votado como Diretor Geral do EAC), sua 

esposa Judith Ehlers (professora de Inglês), Artur Dassow (Matemática, Ciências 

Naturais e História Geral), Moysés Prates (Latim e Francês), Alícia Gouvêa (Português 

e Latim), Ester Pinho (Trabalhos manuais, Canto Orfeônico e Preceptora), Roberto 

Cremonese (Desenho e Educação Física) Senhora Dassow (Chefe de cozinha e Esc. 

Domestica), Vicente Dias (Admissão), Jonas Gouvêa (Preceptor), Elizabete Pacheco 

(Primário – Educação Física). As aulas iniciaram em 4 de março de 1950 com 37 

alunos. Esta nova igreja que surgia estava no território de Campinas que foi 

denominado como 6º distrito da AP, o pastor responsável era G. G. Oliveira (IASD, 

1949; MORAIS; SANTOS, 2009). 

 

25Lembrando que Jacuba era uma Vila Rural de Campinas na época, por isso o nome Educandário 
Adventista de Campinas (EAC), faz referência a cidade sede do município. Esse nome é trocado em 
1953 para Ginásio Adventista Campineiro (GAC). O nome sofre mais uma mudança em 1966 com a 
chegada dos cursos profissionalizantes, passando a chamar Instituto Adventista Campineiro (IAC). 
Como Hortolândia não pertencia mais a Campinas e sim ao município de Sumaré, o nome foi trocado 
mais uma vez, em 1974, para Instituto Adventista de São Paulo (IASP) (MORAIS; SANTOS, 2009), 
ficando assim até o ano de 2018 quando foi mudando definitivamente para Centro Universitário 
Adventista Campus Hortolândia (UNASP-HT) (“Agora sim, UNASP Hortolândia faz parte do Centro 
Universitário”, 2018).  
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Como os meios de transporte de Campinas ao educandário eram precários na 

época, a Associação decidiu votar um pastor responsável pela assistência espiritual e 

administração do EAC. Sendo assim, na mesa diretora, no dia 19 de janeiro de 1949, 

foi votado (VOTO 45-49) que Carlos Tavares fosse transferido para Jacuba. Esse 

mesmo Carlos Tavares deveria se matricular em campinas na faculdade de filosofia 

provavelmente para aproveitá-lo como professor (IASD, 1949). 

Os primeiros batismos feitos no grupo que estava em formação no EAC, que 

por vezes aparece nas Atas como Jacuba, foram registrados em 1950, sob a direção 

do Pastor W. Ehlers, então diretor do Colégio. Por ser classificado como grupo, as 

pessoas eram aceitas como membros por voto da AP. Os nomes que aparecem no 

voto são: Geraldo F. da Silva, Elias H. F. de Oliveira, Johannes C. Hees, Gerson M. 

Alvares, Manoel Ribeiro, Tereza do P. Barbosa, Orlando Barbosa, J. Franco Oliveira 

e Benjamim Dann (IASD, 1949, p. 5). Pode-se dizer que, esses foram os primeiros 

membros batizados da IASD no território que compreende hoje a cidade de 

Hortolândia, SP. 

Um desses pioneiros do adventismo em Hortolândia, foi o senhor Johannes 

Christiano Hees, que aparece na lista como um dos primeiros a serem batizados em 

Jacuba (Hortolândia). Nasceu em Biritiba Mirim, SP, no dia 29 de setembro de 1935, 

e chegou ao EAC (UNASP-HT) em 1947, sendo um dos primeiros alunos. Foi batizado 

em 1950 com aproximadamente 15 anos de idade. Fez admissão e ginásio no EAC, 

fez o Científico (ensino médio) no Colégio Adventista Brasileiro (CAB), atual UNASP-

SP, e em seguida fez o Seminário de Teologia. Trabalhou na Associação Paulista e 

depois voltou ao IASP (UNASP-HT) como diretor Administrativo nos anos de 1965 a 

1969. O irmão Hees ajudou ainda doando o material e mão de obra para a pintura do 

templo da Igreja do IASP, na década de 1970, demonstrando seu amor pelo religioso 

e pela Igreja. Trabalhou na mesma função na antiga fábrica da Superbom. Faleceu 

em novembro de 2006 com a idade de 71 anos. Um de seus filhos, Carlos Alexandre 

Hees, continua trabalhando para a IASD como professor no UNASP-EC (HEES, 2019; 

MORAIS; SANTOS, 2009; SANTOS, 2006). 

No ano de 1952 havia um lema motivacional para o trabalho de evangelização: 

“Em cinquenta e dois, cada dois ganhando dois” (RA, 1952, p. 1). A associação 

Paulista organizou em seu território o trabalho dos obreiros e membros da seguinte 

maneira:  
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Que os obreiros distritais organizem no final do ano e início do mes 
(sic) de janeiro nas diferentes Igrejas e grupos de seu distrito, tres (sic) 
grupos missionários como seguem: Pregadores Voluntários, Estudos 
Bíblicos e Distribuição de folhetos e que seja ministrado aos 
componentes dos mesmos, o curso “Portadores de Luz” em 10 lições 
baseadas no livro “Portadores de Luz” conforme sugestão do Dep. da 
Obra Missionária da Associação Geral da Igreja Adventista do 7o Dia 
para que, devidamente preparados se lancem ao trabalho em abril 
numa grande campanha missionária levada a efeito pelos membros 
leigos da igreja. (IASD, 1952b, p. 47). 

Na citação acima de um voto da igreja para a DSA, há uma ênfase no trabalho 

voluntário dos membros leigos. Inclusive, havia um curso de 10 lições que eram 

ministrados a eles como preparo para o trabalho evangelístico. Essa força missionária 

era conhecida pela igreja, e ficou marcada na história da IASD em Hortolândia 

também. A AP aproveitou a ênfase criada pela Divisão Sul Americana e acrescentou 

o slogan: “SALVA A OUTRO E SALVAR-TE-ÁS” (IASD, 1952b). Neste ano de ênfase 

no evangelismo leigo, foi criado no EAC o GAME (Grêmio de Aspirantes ao Ministério 

Evangélico, posteriormente alterado, em 1976, para Ministério Evangelístico). A 

princípio, os alunos se reuniam para melhorar sua oratória, recitando poesias, poemas 

e sermões, sendo avaliados por professores do colégio. Contudo, esse grupo tornou-

se um meio de mobilização dos alunos para levar o evangelho as pessoas. Segundo 

o irmão Helon Silva (SILVA, 2019b), foi um grupo de alunos do GAME que começou 

os primeiros trabalhos para o plantio da igreja de Terra Preta. 

O que era um encontro de oratória ganhou ares mais completos, e a 
partir do final da década de 1950 já se configurava uma espécie de 
curso preparatório, mesclado com trabalho voluntário, para todos 
aqueles que tencionavam trabalhar para a Igreja Adventista, em 
especial os que desejavam ser pastores. Dessa forma, inspirados 
pelos relatos bíblicos da escola de profetas, esses jovens, por 
iniciativa própria, aprofundavam-se no estudo da Bíblia e no trabalho 
pela causa. (MORAIS; SANTOS, 2009, p. 34). 

Em janeiro de 1952, a AP entendeu ser necessária a criação de um distrito 

missionário com sede em Jacuba26. O colégio já estava em funcionamento, e como 

anteriormente relatado, a assistência pastoral pelo distrito de Campinas era muito 

 

26 52-12 – VOTADO criar mais um distrito missionário com séde (sic) em Jacuba, compreendendo as 
cidades existentes desse lugar até Rio Claro e servidas pela Companhia Paulista. Em relação a esta 
resolução, VOTADO, ainda, incluir Piracicaba ao território do 6o. distrito. 09/01/1952. (IASD, 1951, p. 
2). 
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complicada. De modo que, optou-se por fazer do GAC uma sede distrital missionária. 

Dessa forma, foi tomado um voto, em novembro do mesmo ano, a fim de tomar as 

devidas providências, no que se trata de organizar a igreja do GAC27. Esse processo 

levou quase um ano, pois, somente em 04 de novembro de 1953, foi registrado um 

voto na Reunião da Mesa Administrativa da Associação Paulista, em prol da 

organização do grupo da igreja do Ginásio Adventista Campineiro, aparecendo como 

núcleo básico no nome do pastor Osvaldo Azevedo, Arthur Dassow e Jonas Gouvea28. 

Oficialmente, a primeira igreja organizada no distrito de Jacuba foi a igreja do Ginásio 

Adventista Campineiro no final de 1953, com um núcleo composto basicamente de 

obreiros ou empregados do GAC. 

Na década de 1950, os professores Hugo Gegembauer e Lúcio Costa 

resolveram abrir um clube de Desbravadores no GAC, que recebeu o nome de 

Luzeiros da Colina, provavelmente recebeu esse nome devido à localização do 

colégio que ficava numa região mais elevada da cidade em relação a estação Jacuba. 

Esse clube está ativo até hoje no UNASP-HT (MORAIS; SANTOS, 2009). 

A igreja do GAC era, e ainda é, uma igreja de instituição, tendo em vista seu 

núcleo inicial. Ao longo da história dessa igreja, alguns pastores e líderes da IASD 

passaram por ela e sempre que forem identificados serão destacados aqui. Um 

exemplo desses é o jovem Otávio Costa. Nasceu no interior de Goiás, em 03 outubro 

de 1938, na pequena cidade de Jaraguá. Quando seus pais se converteram ao 

adventismo, ele estava na barriga de sua mãe. Seus pais enviaram seus irmãos para 

estudar no CAB, São Paulo. Dez anos depois, Otávio Costa chegava no GAC. Sendo 

batizado no dia 30 de outubro de 1954. Concluiu seus estudos em 1957, e em seguida, 

deu continuidade aos estudos no CAB, formando em teologia. Começou seu trabalho 

em Anápolis e, depois de passar por alguns departamentos da igreja, tornou-se pastor 

da igreja do IASP (1986-1988), anos depois, em 1995, foi nomeado presidente da 

Associação Paulista Central onde permaneceu durante sete anos. Após 41 anos 

serviço na IASD, se aposentou em 2005. Já em 2015, aos 76 anos de idade, o pastor 

 

27 ORGANIZAÇÃO IGREJAS: 52-227 – VOTADO, em atenção ao pedido feito e considerando 
estarem administrativamente capazes, organizar igrejas nos seguintes lugares: São Carlos, São 
Caetano, Ginásio Adventista Campineiro, Tucuruvi, Tupa e Serrinha. 18/11/1952. (IASD, 1951, p. 44–
45). 

28 NÚCLEO ORGANIZAÇÃO IGREJAS: 53-253 – VOTADO enviar cartas de recomendação dos 
seguintes irmãos destinados à formação de núcleos para organização em igreja, dos grupos abaixo: 
Ginásio Adv. Campineiro: Osvaldo Azevedo, Arthur Dassow e Jonas Gouvêa. (IASD, 1953b, p. 47). 



 73 

Otávio Costa faleceu (DE BENEDICTO, 2015; SARLI, 2007). A história desse líder 

resume a de muitos alunos que passaram pela igreja dessa instituição de ensino. 

Havia um investimento por parte da Associação no treinamento dos alunos do 

GAC que os preparava para participarem do Evangelismo ou série de conferências 

como era chamado29.  

Em 1955, surgem os nomes de alguns dos primeiros membros da recém-

organizada igreja do GAC: João melander, Edvirges Melander, Cleide Melander, 

Josefa Marinheiro, Pedro Marinheiro e Amélia Ribeiro Santos30. Mais tarde, Cleide 

Melander casou-se com o professor Lúcio Alves da Costa, irmão do Pr. Otávio Costa. 

Lúcio serviu o Ginásio como professor e administrador durante 35 anos. Vindo a 

falecer em 2000, aos 69 anos, vítima da violência que assola a cidade de Hortolândia31 

(“Falecimentos”, 2000). 

De Acordo com o livro relatório Biênio 1959-1960, pág. 6, O distrito do GAC 

deixou de ser um distrito missionário e passou a figurar entre os demais, como o 

distrito de número 34.  

Não foi possível encontrar as primeiras atas da igreja do IASP. O que dificultou 

o encontro de registros de número de membros no início da igreja. A primeira menção 

de número de membros da igreja do IASP aparece num libreto memorial (2006), o 

qual registrava como membros da igreja, em setembro de 1973, perto de 350 alunos, 

80 professores e funcionários e cerca de 200 membros vizinhos da instituição, 

totalizando 630 membros, aproximadamente. Reuniam-se no prédio principal, onde 

hoje sedia a Biblioteca do UNASP-HT. Devido à superlotação, mesmo já com a saída 

de alguns “vizinhos”, como eram chamados os irmãos da igreja Central de 

Hortolândia, decidiram pela construção de uma igreja maior. Algumas obras já haviam 

sido iniciadas, mas o alicerce era muito pequeno para o IASP.  

 

 

 

 

 

29 SÉRIE CONFERENCIA (sic) G. A. C: 55-225 – VOTADO destinar uma verba de Cr.$3.000,00 para 
treino evangelístico dos alunos do G.A.C.(IASD, 1955b). 

30 55-280 VOTADO Aprovar o seguinte movimento de membro (IASD, 1954b, p. 58). 

31 Sobre a onda de violência na cidade ver: (AGENCIA ESTADO, 2006; LIMA; BRAZIL, 2015; 
REGIÃO, 2015) 
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Figura 5 - Engenheiro Pestalozzi, Pr. Tércio e Vendramin acompanhando a obra 

         

Fonte: Livro comemorativo do IASP. 

Por conseguinte, o Pr. Tércio Sarli, diretor geral do IASP, Pr. Leondenis 

Vendramin, pastor da igreja do IASP, foram até São Paulo visitar um templo da Igreja 

Reformada Holandesa, que serviu de modelo para a construção do templo do IASP. 

Após conseguir o contato do Engenheiro Frans Andreas Pestalozzi, responsável pela 

obra, ele aceitou fazer um projeto sem cobrar seus honorários, apenas os custos 

normais do projeto. Depois de 26 meses a igreja foi inaugurada no dia 13 de julho de 

1976, um templo com capacidade de 1200 lugares e “um dos projetos arquitetônicos 

sacros mais bonitos do Brasil até hoje”. Esse templo foi reformado e reinaugurado em 

outubro de 2006 (SANTOS, 2006). No ano seguinte, foram realizadas as reuniões de 

assembleias da União Sul da IASD, e a reportagem da Revista Adventista classificou 

o templo do IASD como “amplo e majestoso” (REPORTER RA, 1977, p. 29). 

Segundo o pastor Abel Molina, entre os anos de 1984 e 1985, o distrito do IASP 

era composto por duas igrejas: o IASP e Sumaré. Anos depois, abriram mais um grupo 

em Nova Odessa(SARLI, 2007). 

Conforme o Pr. Helbert Almeida, na época que o pastor Claudio Vilela era 

pastor da igreja do IASP, ele desafiou as classes da Escola Sabatina para saírem do 

templo e criarem escolas sabatinas filiais, método usado na época para o plantio de 

igrejas. Os irmãos aceitaram o desafio e igrejas foram estabelecidas ao longo dos 

anos através de iniciativas como essas. Ainda segundo o Pr. Helbert, esse desejo de 

plantar novas igrejas sempre esteve presente no DNA da igreja do IASP (ALMEIDA, 

2019). Várias igrejas de Hortolândia e região foram implantadas pela atuação direta 

da igreja do IASP ou tiveram o apoio da mesma, sendo elas: Central de Hortolândia, 

Jd. São Sebastião, Nova Hortolândia, Jd. Danadai (Sumaré), Jd. Amanda II, Amanda 

III, Jardim Dall’Orto (Sumaré), Jd. Bom Retiro (Sumaré), Nova Odessa, Pq. do Horto, 
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Jd. São Bento, Jd. Santa Esmeralda, Jd. Adelaide, Taquara Branca, Saltinho, Novo 

Ângulo e Santa Clara do Lago (ALMEIDA, 2019; MORAIS; SANTOS, 2009). 

Figura 6 - Inauguração do Templo do IASP em 1976 

            

Fonte: (100 anos, 2006, p. 52–53). 

Lista dos Pastores que Passaram pela Igreja do EAC (Jacuba), GAC, IAC, IASP 

e UNASP-HT: 

Tabela 11 - Pastores da igreja do IASP desde 1949-2019 

Nº Ano Nome do Pastor Diretor do Colégio/Instituição 

1º 1949 Carlos Tavares  Waldemar Ehlers (1949-1950) 

2º 1950 Waldemar Ehlers Waldemar Ehlers 

3º 1951 Oswaldo Azevedo Oswaldo Azevedo (1951-1957) 

4º 1953 Tossako Kanada Oswaldo Azevedo 

5º 1965 Honório Perdomo Mário Roque (1958-1965) 

6º 1966 Celestino Garcia Artur Dassow (1966-1971) 

7º 1967 Geraldo Marski Artur Dassow 

8º 1969 Honório Perdomo Artur Dassow 

9º 1970 Geraldo Marski Artur Dassow 

10º 1972 Leondenis Vendramin Tércio Sarli (1973-1979) 

11º 1977 Natanael Batista Tércio Sarli 

12º 1980 Edgar de Oliveira José Iran Miguel (1980-1982) 

13º 1981 Sérgio Schaeffer José Iran Miguel 

14º 1984 Abel Molina Moisés Prates (1983-1985) 

15º 1986 Otávio Alves da Costa Irineu Rosales (1986-2002) 
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Nº Ano Nome do Pastor Diretor do Colégio/Instituição 

16º 1989 Mário Valente Irineu Rosales 

17º 1992 Cláudio Vilela Irineu Rosales 

18º 1994 Aurelino Aurélio Ferreira Irineu Rosales 

19º 1995 Ronaldo de Oliveira Irineu Rosales 

  Aurélio do Carmo Pastor Auxiliar do IASP 

20º 1998 Cláudio Vilela Irineu Rosales 

21º 2001 Urias Chagas Irineu Rosales 

  Jonas Pinho Pastor Auxiliar do IASP 

  Paulo Mattos Capelão do Campus IASP 

22º 2003 Antonio Braga Acílio Alves Filho (2003) 

 2004 Antonio Braga Roberto Azevedo (2004) 

23º 2009 Heber Mascarenhas Alacy Mendes Barbosa (2005-2015) 

24º 2011 Jael Eneas Alacy Mendes Barbosa 

25º 2012 Gilson Grudtner Alacy Mendes Barbosa 

26º 2015 Helbert Roger Almeida Alacy Mender Barbosa 

2016 Helbert Roger Almeida Laureci Bueno do Canto (2016) 

 2017 Helbert Roger Almeida Lélio Maximino Lellis (2017) 

 2018 Helbert Roger Almeida Afonso Ligório Cardoso (2018-2019) 

 2019 Helbert Roger Almeida Afonso Ligório Cardoso (2018-2019) 

Fonte: (MORAIS; SANTOS, 2009; SANTOS, 2006). 

Em dezembro de 2019, a igreja do UNASP-HT possuía em sua lista 3.123 

membros (SECRETARIA, 2020), que se revezavam em 3 cultos, um às 8h, outro às 

10h, e o último às 11h (HORTOLÂNDIA, 2010). Há um plano de construir um novo 

templo para os mais de 3 mil membros que, na realidade, são formados por alunos do 

internato, professores, pastores, obreiros da instituição e irmãos da cidade e fora dela 

(ALMEIDA, 2019). Seu poder de atração ainda é forte, de modo que, alguns membros 

das igrejas vizinhas ao UNASP-HT, participam do primeiro culto das 8h e depois vão 

participar em suas respectivas igrejas, isso graças a programação muito bem 

elaborada por pastores e servidores da instituição, embalados pela música que é a 

marca registrada no UNASP-HT desde os primórdios de sua história (MORAIS; 

SANTOS, 2009). 



 77 

2.5.2  A IASD Central de Hortolândia: Igreja dos Vizinhos 

Os valores fixados para o início do Educandário eram desafiadores para a 

época, pelo menos quando se tratava de pessoas de baixa renda. Pelo decreto de lei 

n.º 5977, de 10 de novembro de 1943, sancionado pelo então presidente Getúlio 

Vargas, foi fixado o valor do salário-mínimo no Brasil em Cr.$380,0032, que vigoraria 

até 1951, quando passaria a Cr.$1.200,00. A mensalidade do Pensionato, aliado aos 

estudos, chegava a Cr.$400,0033. Isso significa que, um pai de família de baixa renda, 

que ganhava um salário-mínimo não teria condições de colocar seu filho no EAC. 

Logo, muitas famílias migraram para os arredores do colégio, no intuito de pagar 

somente o valor referente ao Ensino, que sairia por Cr.$40,00, uma quantia bem mais 

razoável e acessível. Dessa forma, já aparecem 140 alunos em um voto de 1951, 

sendo que desses, 40 eram externos (IASD, 1951b). À medida que a Revista 

Adventista divulgava anúncios de colégios como o EAC, muitas famílias chegavam de 

várias partes do país para se estabelecerem a fim de que seus filhos pudessem 

estudar. 

Figura 7 - Anúncio do EAC na Revista Adventista 

Fonte: (USB, 1951). 

 

32 Usando a Calculadora Cidadão do site do Banco Central o valor corrigido do salário mínimo seria 
de aproximadamente 509,22 reais (BCB, 2019). 

33 PREÇOS E. A. C.124-49 – VOTADO fixar os seguintes preços a vigorarem no EAC: Anuidade 
(pensão e ensino) Cr.$ 3.600,00; Mensalidade Pensão: 360,00 e Ensino: 40,00 (IASD, 1949, p. 19). 
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Já em meados da década de 1960, não havia mais espaço no salão do prédio 

central para abrigar os irmãos do externato ou “vizinhos” (como assim eram 

chamados), e os alunos e funcionários. Sendo assim, foram convidados pelo professor 

Moisés Prates (que na época era o vice-diretor do IAC) para ir a outro espaço do 

colégio, a quadra, que eles chamavam de pavilhão, as vezes a capela do dormitório 

feminino. De acordo com a irmã Mercedes Borges, quando era no pavilhão, o pastor 

Honório Perdomo e seus auxiliares, limpavam todos os bancos na sexta-feira para os 

irmãos se reunirem aos sábados. Mas ao chegarem, os bancos estavam todos sujos 

novamente por causa dos pombos que moravam ali (BORGES, 2009). 

Figura 8 - Ata da IASD Central de Hortolândia em 1966 

Fonte: (IASD, 1966b, p. 1). 

Tão grande foi, porém, o aumento do número de alunos e vizinhos 
que, finalmente, o salão nobre do Ginásio não mais podia acomodar 
devidamente os que para êle (sic) acorriam. Foi diante dessa fremente 
situação que, no princípio dêste (sic) ano, se decidiu fazer a divisão da 
igreja, formando-se o grupo dos vizinhos, que passou a se reunir no 
pavilhão do Ginásio onde nos encontramos (IASD, 1966b, p. 1). 

A organização da igreja dos vizinhos, em grupo, foi no início do ano de 66 

conforme consta na primeira Ata da igreja. A Igreja Central de Hortolândia foi 

organizada em Igreja pelo voto 66-399 em 23/08/196634. Contudo, foi somente no dia 

08 de outubro de 1966 que os pastores Oswaldo Rodrigues de Azevedo, Siegfried 

Gensk, Emílio Rodrigues de Azevedo e Moisés da Rocha Prates fizeram o culto 

especial de organização no pavilhão do colégio e convidaram o núcleo escolhido para 

 

34 ORGANIZAÇÃO IGREJA: 66-339 VOTADO organizar em igreja todos os irmãos externos que 
frequentam a igreja do Ginásio Adventista Campineiro, ficando, para tal fim, constituido (sic) o 
seguinte núcleo: Renato Bivar, Otília Silva e Marcelino Borges (IASD, 1966a, p. 72). 
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organizar a Igreja Central de Hortolândia. Esse núcleo “constituinte” era formado pelos 

irmãos Otília Fritsh Silva, Renato Vieira de Araujo Bivar e Marcelino Borges. O 

professor Moisés Prates foi designado para ser o pastor desse grupo enquanto 

estivessem no pavilhão do IAC, no entanto, o pastor oficial ou sênior era Honório 

Perdomo (IASD, 1966a, 1966b). Nessa época, a igreja contava com 68 membros que 

assinaram a primeira ATA oficial: 

Tabela 12 - Nome dos primeiros membros da IASD Hortolândia Central 

Nº Nome dos membros Nº Nome dos Membros Nº Nome dos Membros 

1 1 Otília Feitsch Silva 24  Rosária Maria Dobelin 47  R. Guimainder 

2 2 Renato Vieira de A. Bivar 25  Reynaldo Ferreira Pinto 48  Raquel F. de Andrade 

3 3 Marcelino Borges 26  Manoel G. de Andrade 49  Rosa Vilella 

4 4 Adolfina de Lima 27  Pedro Rizzioli 50  Josias Rizzioli 

5 5 Eloiza Crene Bernardes 28  Petrona A. de Bivar 51  Maria A. de L. Dobelin 

6 6 Lea Regina Zanardi 29  José Ferreira Rodrigues 52  Leonilda Schiavetto 

7 7 Anibal Martins 30  Izael Martins 53  Jordão Schiavetto 

8 8 Iracema Batista 31  Luzia Rosa Martins 54  Antonio Vilella dos Reis 

9 9 Pergentina Martins 32  Benedito de Assis Araujo 55  Narcisa T. de Araujo 

10 1 Dorina P. dos R. Azevedo 33  Edna Andreatta 56  Albertina B. de Campos 

11  Emílio R. de Azevedo 34  Raul Eduardo Martins 57  Salvador B. de Campos 

12  Elzira Mendes Bernardes 35  Rosa Franco Andrade 58  Francisca Pereira Mendes 

13  Maria José Bernardes 36  Cleufe Maria Bertolucci 59  Misael Muniz 

14  Durvalina de J. Silveira 37  Laura Andreatta 60  Noêmia B. de Campos 

15  João Zanardi 38  Ajase Andre Andreatta 61  Maria E. D. Rodrigues 

16  Geni Werlich Würzler 39  Joaquim de J. Carvalho 62  Christina Alves da Silva 

17  Roberto Zanardi 40  Noêmia G. V. dos Reis 63  Valéria P. Zanardi 

18  Nehemias G. V. dos Reis 41  Germana Streitherst 64  Angelina Dobelin 

19  Darcy Rizzioli 42  Edson Andreatta 65  Angelina Pércio 

20  Laurinda Viotto Rizzioli 43  Geraldo B. Coelho 66  Catarina Camacho Araújo 

21  Maria Carvalho Ferreira 44  Alayde Neves Gonçalves 67  Antonio Pércio 

22  Mercedes Navarro Borges 45  Luzia Pércio 68  Maurício Antonio Martins 

23  Manoel Borges 46  Rute    

Fonte: ATA da IASD Hortolândia Central. 
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Figura 9 - Nomes escritos na ATA de inauguração em 1966 
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Fonte: (IASD, 1966b, p. 2–3). 

Em seguida, por ser necessário um novo local para se estabelecerem, foram 

desafiados a construir uma igreja. Portanto, foi votado, no final do mês de outubro de 

1966, uma comissão de construção composta pelos irmãos Borges, Zanardi, Pr. 

Emílio Azevedo, Prates e o irmão Jordão Schiavetto. De acordo com o irmão Martins, 

eles se reuniram para comprar os três terrenos iniciais onde hoje está a igreja Central 

de Hortolândia. Esses terrenos foram adquiridos, provavelmente, do próprio João 

Ortolan, que havia lançado o loteamento do Parque Ortolândia (MARTINS, 2019). Não 

era fácil conseguir o dinheiro para essa construção, uma vez que todos lutavam para 

pagar os estudos dos filhos. “Foi um sacrifício”, afirma as palavras da irmã Mercedes, 

que foi a primeira diaconisa chefe da recém organizada igreja. Mas na medida do 

possível, os membros da recém igreja ajuntaram seus esforços para a construção da 

tão sonhada igreja. Juntaram os irmãos Zanardi, Marcelino, Aníbal Martins e outros, 

todos voluntários. (BORGES, 2009). 
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Um fato marcou a construção dessa igreja. Quanto já estava no ponto de cobrir 

a igreja, foi feito um mutirão para fazer o madeiramento e colocar as telhas de barro. 

Quem estava dirigindo a obra era o irmão Zanardi, era o pedreiro chefe. Entretanto, 

vigas foram feitas, mas sem uma amarração correta. Mesmo após uma observação 

do professor Moisés Prates, o trabalho teve continuidade. Ao final do trabalho na parte 

da manhã, saíram para o almoço. Ao voltar do almoço, o irmão Zanardi assentou-se 

a fim de observar o telhado. No entanto, subitamente, houve um estrondo. Resultado 

do telhado e das vigas de madeira que cederam e vieram ao chão. Felizmente, 

ninguém se feriu. Algumas irmãs fariam um almoço para os colaboradores na igreja, 

como era costume na época, mas não foi possível. A situação foi lamentável, uma vez 

que não havia dinheiro suficiente para construção, quanto menos para reconstrução. 

Enquanto isso, os irmãos continuavam no IAC, e nas férias, podiam congregar junto, 

no salão nobre do instituto, às duas igrejas (BORGES, 2009; IASD, 1966b; PRATES, 

2009). 

Todavia, a obra dessa primeira igreja foi concluída por volta de 1970 

(BUSSACARINI, 2009). Não há registro algum do primeiro culto nesse templo. Sem 

haver ao menos um local para a Escola Sabatina das crianças, eram usadas salas 

próximas ao púlpito. Somente com a chegada do Pr. Ernesto Roth, foram construídas 

salas adjacentes que serviram para a Escola Sabatina infantil. Era uma igreja humilde 

que pouco a pouco foi crescendo. “Era muita união. Era muito amor... igreja 

pequenininha mas muito unida” (BORGES, 2009). 

O Clube de Desbravadores foi um agente de grande contribuição para o 

desenvolvimento dos jovens da igreja Central de Hortolândia. Começou com o irmão 

Daniel Martins, mas como eles não tinham muito conhecimento logo acabou. Foi então 

que o Pr. Manoel Borges assumiu o clube que chamava “Duque de Caxias” (BORGES, 

2009; MARTINS, 2019). 

O Pastor Geraldo Marski, que foi pastor na igreja Central de Hortolândia entre 

os anos de 1972 e 1975, disse que inicialmente chegou à cidade para ser pastor da 

Igreja do IASP e professor. Mas, por questões políticas, foi transferido para ser pastor 

da igreja dos “vizinhos”. Certa ocasião, em busca de um local para batizar seus 

interessados, solicitou ao colégio que cedesse o lugar para realizar a cerimônia. No 

entanto, o diretor não pôde autorizar o batismo. Sendo assim, foi feito um tanque no 

chão, nos fundos da igreja, para tal finalidade. A cerimônia foi assistida por todos em 

pé (MARSKI, 2009). 
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Figura 10 – Primeiro templo IASD Central de Hortolândia 

 

Fonte: Eurides Coelho. 

Figura 11 – Primeiro templo em 2006 IASD Central de Hortolândia 

 

Fonte: Imagem autoral. 

De acordo com o irmão Ernesto Bussacarini (2009), por já haverem mais de 

120 membros na primeira igreja construída pelos vizinhos, com a chegada do pastor 

Sérgio Otaviano, iniciou-se a construção de um templo maior. Na sequência, veio o 

Pr. Geraldo Marski, que concluiu a primeira etapa da construção e, mesmo inacabada, 

os irmãos começaram a congregar nesse novo salão. Em 1976, o Pr. Narciso Liedke, 

que atuou como pastor entre os anos de 1975-77, colocou o piso de granito e terminou 

o forro.  

O Pr. Edgar de oliveira permaneceu durante dois anos (1977-78) cuidando da 

Igreja Central e, fez o cercamento com muros e grades de todo o terreno da nova 

igreja. Mesmo como servidor do IASP, trabalhou como pastor dos “vizinhos”. Mais 

uma vez a “política da boa vizinhança” não era muito presente entre a instituição e a 

igreja de baixo. Foram pedir para o Pr. Edgar ficar mais tempo na igreja, o colégio 
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decidiu que ficaria com ele por tempo integral. Devido ao alto número de membros, 

todos ajudaram, sendo inaugurado o segundo templo no dia 06 de janeiro de 1979, 

sob a direção do pastor distrital Oscar Reis (MACEDO, 2006). 

Figura 12 - Visão interna do segundo templo IASD Central de Hortolândia. 

 

Fonte: Eurides Coelho. 

Devido ao rápido crescimento da igreja, foi necessário construir um terceiro 

templo. O irmão Eurides Coelho, líder na comunidade adventista e empresário, que 

possuía um mercado na esquina da igreja central, foi quem tomou a frente do projeto. 

O pastor Axel Wäegele, que era o distrital da época, fez planos com o irmão Eurides 

para construir uma nova igreja. No entanto, não havia um local onde os membros 

pudessem congregar caso fosse necessário demolir a igreja para construir outra, 

assim, resolveram construir um templo maior por fora e, quando terminasse, seria 

demolida a que estava por dentro. Porém, com a falta de recurso e a transferência do 

pastor Axel a obra parou. Em uma visita do presidente da Associação, Pr. Wilson Sarli, 

à igreja, viu os alicerces da nova igreja e a obra estagnada. Em razão da situação, foi 

feito um apelo aos líderes para continuarem a construção, sob a direção do Pr. Wilmur 

Medeiros, que fora trazido para atuar como pastor distrital. Um novo projeto foi 

escolhido e a construção foi retomada.  
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Figura 13 - Terceiro Templo em Construção em volta do segundo IASD Central de 
Hortolândia 

 

Fonte: Eurides Coelho. 

Foi comprado mais um terreno do senhor João Ortolan, que faz frente à rua 

Joaquim Guilherme da Costa, com o objetivo de aumentar a igreja. A construção durou 

aproximadamente quatro anos e, segundo o irmão Coelho, a igreja continuou 

congregando no segundo templo enquanto o terceiro era construído em volta. “Não 

ficaram sem congregar um dia sequer”, completou entusiasmado. 

Figura 14 - Fotos da Construção do Terceiro Tempo e demolição do segundo IASD 
Central de Hortolândia. 

  

  
 

Fonte: Eurides Coelho. 
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Finalmente ficou pronto o terceiro e atual templo, com capacidade para 

aproximadamente 900 membros com salas para as crianças. Esse último local de 

adoração foi inaugurado no dia 18 de dezembro de 1998 (COELHO, 2009). 

Figura 15 - Inauguração da Igreja Central de Hortolândia 

 

Fonte: Eurides Coelho. 

Um pastor marcou as pessoas que foram entrevistadas para esse projeto. 

Quase a totalidade delas se referiram ao empenho e esforço pessoal de Ernesto Roth. 

Ele nasceu na Alemanha em 22 de julho 1904, passou pelos horrores da primeira 

grande guerra mundial e foi desenganado pelo médico quando tinha apenas cinco 

anos de idade. Segundo o que Roth contou à reportagem da Revista Adventista, sua 

mãe, uma fervorosa luterana, orou à Deus intercedendo pela vida do filho e fez um 

voto à Deus. Caso seu filho fosse curado, ele se tornaria um carpinteiro e missionário. 

Ernesto Roth fez curso profissionalizante na construção civil e aprendeu a carpintaria. 

Ao estudar a Bíblia, encontrou o sábado como o sétimo dia, e passou a frequentar a 

Igreja Adventista. Se formou em teologia no Colégio de Marienhoe na Alemanha. Por 

trabalhar muito para custear os estudos, ficou entre a vida e a morte, mais uma vez, 

devido à pleurisia35. Em decorrência da doença, ficou sem um pulmão, após secar, 

 

35 “A pleurisia é uma inflamação da pleura. Esta produz-se quando um agente (geralmente um vírus 
ou uma bactéria) irrita a pleura, causando uma inflamação.” [...] “O sintoma mais frequente da 
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mas, segundo ele, foi um milagre, pois mesmo há 50 anos no Brasil e nunca sentiu 

nada. Saiu da Alemanha para o Brasil em 13 de junho de 1928 e, chegou no dia 4 de 

julho do mesmo ano. Sua motivação veio de um pastor peruano que visitou seu país 

e o convidou para ser missionário onde houvesse necessidade. Depois de passar por 

vários departamentos da IASD, inclusive como presidente de associação, chegou em 

1969 para ser pastor da igreja central de Hortolândia. Sua jubilação (aposentadoria) 

ocorreu no ano de 1970 (OLIVEIRA, 1978a, 1978b). 

Quem já esteve em Hortolândia, Sumaré, no Estado de São Paulo, 
deve ter cruzado com um senhor de respeitáveis cabelos brancos, 
trajando um macacão de carpinteiro, como quem se dirige ao trabalho, 
ou retorna de uma tarefa cumprida.  Certamente o Pastor Ernesto Roth 
já cumpriu sua tarefa, dedicando cerca de 50 anos à Causa do Mestre, 
em nosso pais (sic) (OLIVEIRA, 1978a, p. 28). 

Os irmãos se identificavam com o Pr. Roth, pois este não se cansava de 

trabalhar em prol do que acreditava ser a missão da igreja na terra. Esse fervor 

missionário do pastor, motivou os membros a apoiá-lo nos empreendimentos que 

levava avante e, por sua vez, Roth se envolvia nos projetos das igrejas auxiliando na 

concretização. 

Figura 16 - Pr. Erneto Roth e sua esposa Ernia Roth 

 

Fonte: (OLIVEIRA, 1978a, p. 28). 

A igreja Central de Hortolândia contribuiu grandemente para o avanço do 

adventismo na cidade de Hortolândia e arredores. Dentre as igrejas que foram 

implantadas ou começaram com esforço missionário direto dos irmãos dessa 

 

pleurisia é a dor torácica, que, geralmente começa de repente. A dor vai de um mal-estar vago a uma 
dor intensa pungente. A pessoa pode sentir a dor só quando respira profundamente ou tosse, ou 
então pode ter uma dor persistente que piora com a respiração profunda e a tosse” (DA SILVA, 2012, 
p. 20). 
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congregação, com compra de terrenos e ajuda na construção, estão: Central de 

Sumaré, Central de Monte Mor, Jd. Santa Isabel, Central de Capivari, Vila São Pedro, 

Nova Hortolândia, Remanso Campineiro, Jd. Campos Verdes, Carmem Cristina, 

Colégio Adventista de Hortolândia, Santa Rita, Jd. Amanda I, Igreja Angolana e Igreja 

do Jd. Firenze. Ao final de 2019, a Igreja Central de Hortolândia possui em seu registro 

796 membros. 

Tabela 13 - Lista dos pastores da Igreja dos Vizinhos - (1966-2019) 

Nº NOME DOS PASTORES ESPOSAS PERÍODO 

1.  HONORIO 

PERDOMO*FALECIDO 

 1964 – 12/1966 

2.  MOYSES ROCHA PRATES (PR. 

AUXILIAR) 

NOEMI TRANSIÇÃO 1966- 

1967 

3.  EMILIO RODRIGUES 

AZEVEDO*FALECIDO 

DORINA TRANSIÇÃO 1966 - 

1967 

4.  CELESTINO GONZALES  01/1967 – 01/1968 

5.  ERNESTO ROTH * FALECIDO Erna Rockel Roth 02/1968 – 12/1969 

6.  SERGIO OTAVIANO  12/1969 – 01//1972 

7.  GERALDO ROBERTO 

MARSKI*FALECIDO 

ALAIDE 02/1972 – 01/1975 

8.  NARCISO LIEDKE *FALECIDO  02/1975 – 02/1977 

9.  EDGARD DE OLIVEIRA HERMENGARDA 03/1977 – 01/1978 

10.  OSCAR REIS * FALECIDO  02/1978 – 02/1979 

11.  DERLY GORSKI  03/1979 – 01/1983 

12.  ORLANDO ROSA  02/1983 – 01/1986 

13.  NATANAEL BATISTA  02/1986 – 01/1989 

14.  MIGUEL FREIRE*FALECIDO  02/1989 – 01/1993 

15.  AXEL WÄEGELE MARLENE 01/1993 – 01/1995 

16.  VILMUR CALZADO DE 

MEDEIROS 

LÍGIA 02/1995 – 12/1998 

17.  DAVI AUGUSTO MARSKI RUTH 01/1999 – 12/2001 

18.  EVALDO kRÄHENBÜHL RUTH 01/2002 – 12/2008 

19.  JOSEMAR VENTURA DA SILVA CHRISTINE 01/2009 – 12/2011 

20.  URIAS PIRES CHAGAS BETH 01/2012 – 12/2014 
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Nº NOME DOS PASTORES ESPOSAS PERÍODO 

21.  EDSON LUIZ PEREIRA MARGARETH 01/2015 – 2019 

Fonte: IASD Central de Hortolândia. 

2.6  Conclusões do capítulo 

Os anos de 1949 a 1969 foram marcados com a chegada da Educação 

adventista em Jacuba, um bairro rural do distrito de Rebolças, município de Campinas, 

SP. É possível citar alguns fatores que ajudaram na implantação do Educandário 

Adventista de Campinas (EAC), entre eles, o contado da colportora Alminda com o 

senhor João Ortolan, que mostrou interesse em apresentar sua fazenda para os 

líderes da igreja construírem um internato conforme o relatado pela jovem colportora. 

Merece destaque também, a visão de expansão dos líderes da época, mesmo diante 

de impasses que envolviam a implantação do novo internato. Essa instituição de 

ensino serviu como ponto de atração para famílias preocupadas em educar seus filhos 

com o melhor ensino, na visão delas. 

Nesse caso, além do Educandário, a migração de famílias e servidores da 

instituição foram fatores importantes para o início do desenvolvimento da história da 

IASD na cidade de Hortolândia, SP, que chega ao final de 1969 com duas igrejas 

estabelecidas: igreja do UNASP-HT (uma igreja institucional) e Igreja Central de 

Hortolândia (a igreja dos vizinhos) que formavam o 26º distrito pastoral da Associação 

Paulista, chamado distrito do G.A.C (IASD, 1966a, p. 15). 

 



 90 

3 EXPANSÃO E CRESCIMENTO DA IASD (1970-1999) 

Neste capítulo, será estudado o desenvolvimento da IASD em Hortolândia entre 

os anos de 1970 e 1999, período de crescimento no número de igrejas atrelado ao 

crescimento da cidade. Coincidentemente, na década de 1970 começa um movimento 

de desconcentração industrial da capital paulista. O que contribui para o 

desenvolvimento no interior do estado, principalmente na região de Campinas. 

Municípios como Sumaré, juntamente com seu distrito de Hortolândia, receberam 

benesses dessa descentralização. 

Nos anos 70, o grande pólo de atração de população no Estado foi a 
Região de Campinas. Constituindo um dos principais canais de 
expansão da desconcentração relativa das atividades industriais a 
partir da Região Metropolitana de São Paulo, essa área atraiu 
contingente significativo de migrantes (BAENINGER, 2001, p. 327). 

Gráfico 2 - Crescimento Populacional em Hortolândia de 1970-1999 

 

Fonte: (IBGE, 2016; SEADE, 2019). 

A cidade de Hortolândia inicia a década de 1970 com 4.635 habitantes e 

chegara, em 1999, com 143.784, segundo o SEADE (2019). Um crescimento 

percentual maior que 3.000%, uma média de 1.000% por década aproximadamente. 

Porém, quando se observa os números atentamente, nota-se que o maior crescimento 

se deu entre os anos de 1970 e 1980, partindo de 4.635 habitantes para 33.044, alta 

de 612,9%. O segundo maior salto do período está de 1980 para 1991, ano em que o 

censo foi realizado, chegando a 136,6%. E o menor crescimento ficou para o período 

final, menor em número de anos, onde houve um crescimento de 83,9%.  
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Hortolândia pertenceu, até o início dos anos de 1990, à cidade de Sumaré. 

Entretanto, é nesse período que ocorrem os movimentos para a emancipação do 

município, o que auxiliará em seu desenvolvimento urbano. Nesse período, a IASD 

observa um desenvolvimento significativo de sua estrutura administrativa, surgindo 

outras associações no território Paulista, onde era apenas uma. Será possível estudar 

o fervor missionário dos membros leigos nesse período e ver se estavam afinados 

com os anos iniciais da IASD em Hortolândia. Bem como, o registro, na secretaria das 

igrejas de Hortolândia, dos 3.972 membros Adventistas do Sétimo Dia no final de 1997 

(IASD, 1997, p. 157). 

3.1 A IASD de Jd. Santa Izabel: Rosolém, Jd. Rosolém 

O bairro do Rosolém foi a segunda região urbanizada a surgir em Hortolândia, 

quando ainda era um distrito de Sumaré (o primeiro foi a Vila Real, pela proximidade 

com a estação de trem Jacuba). Sua formação se deu “no final da década de 1950” 

(LOPES, 2015, p. 209). O Jd. Rosolém era de propriedade do senhor Guido Rosolém, 

dono de uma fazenda na região, que, como outros, resolveu transformar seu terreno 

em loteamento. O bairro leva seu sobrenome, assim como Pq. Ortolândia, de seu 

antigo dono, João Ortolan. A migração para esse bairro foi, em parte, provocada por 

duas empresas que atuavam na região, na época, BRASEIXO e COBRASMA. As 

quais, empregavam pessoas vindo da zona rural (hoje praticamente extinta), outros 

municípios e da capital. (KURKA, 2008). Durante muitos anos, o nome de Rosolém 

ou Jardim Rosolém constava nas ATAS das associações Paulistas, em referência a 

IASD Jd. Santa Izabel. Mas com a divisão do bairro, a igreja ficou do lado do Jardim 

Santa Izabel e, por essa razão, resolveu-se mudar o nome da igreja em consonância 

com o bairro onde está inserida.   

De acordo com o irmão Ernesto Bussacarini, a história do surgimento da IASD 

de Santa Izabel começou no final de 1972, com uma doação feita pela irmã do irmão 

Silvio Carnasale, na época, membro da IASD Central de Hortolândia. Após ter vendido 

um apartamento em São Paulo, ela doou parte do dinheiro para compra de um terreno 

para uma nova igreja. Nessa época, o pastor Ernesto Roth, já aposentado, ajudou na 

escolha do melhor lugar para o estabelecimento da nova igreja. O irmão Bussacarini 

tinha um amigo na empresa Bosch, chileno, que estava se desfazendo de três terrenos 

na região do Rosolém e fez um preço considerado acessível. De modo que, a oferta 

da irmã serviu como entrada, e o restante foi parcelado em 10 prestações, pagas pelos 
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próprios irmãos da IASD Central como resultado de doação voluntária. O pastor Roth, 

conhecido por pedir doações nas olarias da região, já começou sua obra de recoltar 

recursos e o irmão Antônio, conhecido como “formiga”, foi quem trabalhou como 

pedreiro na construção, auxiliado por um ajudante. Levantaram um salão com dois 

banheiros, concluindo essa etapa da construção em 1973, de acordo com Bussacarini. 

Existe uma questão com relação da data do início do trabalho no bairro do 

Rosolém. De acordo com o irmão Ernesto Bussacarini, teria sido o ano de 1972, como 

exposto acima. Porém, uma monografia sobre a História da IASD de Santa Isabel, de 

autoria do pastor Mário Sérgio Calegão (2001), apresenta a data do início da 

evangelização do bairro em 1974, baseando-se numa carta datada em julho de 1974, 

inclusive, com a assinatura do irmão Bussacarini, diretor do Ministério Pessoal, 

pedindo ajuda para a construção de um salão, onde seria construída a primeira igreja 

depois da Central de Hortolândia. Quem assina como pastor responsável é Geraldo 

Marki, pastor da IASD Central entre os anos de 1972-75. Nada impede dizer que 

realmente o trabalho parece ter começado em 1972, mas a construção das salas, ao 

invés de concluídas em 1973, poderia, mesmo, terem sido terminadas, segundo 

Calegão, no final do ano de 1975, o que parece apontar a referida carta, que por sinal, 

não apresenta o nome para onde seriam as ajudas. Tudo indica que seja o Rosolém, 

o objetivo do pedido descrito na mesma, ao indicar o local como sendo o primeiro a 

ser evangelizado, ficando a 5km de Hortolândia e, de acordo com a carta, tendo cerca 

de 3.000 habitantes. Esse primeiro salão teria capacidade para cerca de 70 pessoas 

(BUSSACARINI, 2009; CALEGÃO, 2001).  

Figura 17 - Salão do grupo inicial da IASD Rosolém inaugurado no final de 1975 

 

Fonte: (CALEGÃO, 2001, p. 12). 

Começaram então um evangelismo no bairro, e como estratégia de atração 

foram usados cursos de saúde, como o de “Como deixar de fumar”, tradicional da 
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IASD. Uma matéria foi publicada na Revista Adventista, sob o título: “Hortolândia 

Inaugura Escola de Recuperação de Alcoólatras e Fumantes”, destacando o trabalho 

feito nessas salas construídas no terreno. Segundo o artigo, mais de 2.000 mil folhetos 

foram distribuídos convidando os moradores para participar e contou ainda com a 

presença do pastor José Maria Barbosa, responsável por um departamento da IASD 

chamado Temperança. Um dos destaques foi a presença de uma clínica móvel do 

Hospital Adventista de São Paulo, no domingo dia 06 de março de 1977, dando 

assistência médica e odontológica. É possível dizer que todo esse envolvimento atraiu 

curiosos e interessados para o evento (MELO, 1977). 

Figura 18 - Equipe que auxiliava na Escola do Rosolém e ao fundo a Clínica Móvel 

 

Fonte: (MELO, 1977, p. 22). 

O irmão Paulo Felau foi convidado para realizar uma conferência no bairro, o 

qual segundo Bussacarini, já havia um grupo pequeno de pessoas. Foram entregues 

convites de casa em casa, mas apareceu pouca gente. Então, o irmão Bussacarini, 

teve a ideia de usar um alto falante que estava abandonado na igreja Central, doação 

do irmão Redi (que usava para vender verduras). Ele não sabia como manusear o 

equipamento, mas após muitas tentativas, conseguiu instalar o autofalante no carro, 

fez um anúncio em fita K7 com o endereço das reuniões e horário, e começou a 

anunciar no bairro do Rosolém. A estratégia, segundo ele, deu tão certo que lotou o 

salão da igreja e foram batizadas 12 pessoas. Bussacarini afirma estar entre as 12 um 

jovem, que se tornaria pastor da IASD, chamado José Ardino Panssani. Vale ressaltar 
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que as reuniões foram dirigidas por membros leigos da igreja Central de Hortolândia 

(BUSSACARINI, 2009). 

Ao final do ano de 1977, de acordo com Calegão, o grupo foi organizado, e em 

31 de dezembro, ocorreu um batismo de mais ou menos umas 26 pessoas na Igreja. 

Entre elas, a senhora Nadir dos Reis. Na época da organização, o grupo já contava 

com umas 40 pessoas. Depois de uns 5 anos, uma nova liderança começa a surgir 

no grupo. Alguns se mudaram para lá, como é o caso da família do senhor Hélio 

Ferreira Pinto, que participam na direção do grupo, inclusive um dos membros da 

família, Délio Machado Pinto, se tornou o fundador do Clube de Desbravadores 

“Chave do Amor” em 1980 (CALEGÃO, 2001). 

Figura 19 – Clube de Desbravadores “Chave do Amor”, em 1980  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (CALEGÃO, 2001, p. 12). 

Figura 20 - Clube de Desbravadores “Chave do Amor” em 2018  

 Fonte: (CHAVE DO AMOR, 2018). 
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A partir do ano de 1983, já com o senhor Hélio Pinto eleito oficialmente diretor 

do grupo, com aproximadamente 45 membros, notou-se um rápido crescimento. Já 

havia 60 pessoas congregando em um salão com capacidade para 70 pessoas. Se 

continuasse nesse ritmo, logo não caberia mais os membros. Dessa forma, foi 

decidida a construção de um templo maior, na frente do terreno. Mais de uma década 

depois, em 1994, começaram a desenvolver o projeto do novo templo. A parte inicial, 

mais rústica, do alicerce, foi muito bem através de mutirões dos membros da igreja. 

No entanto, quando chegou o momento de levantar as paredes, um trabalho mais 

minucioso, de profissionais, a obra diminuiu de velocidade. Isso, devido à escassez 

de recursos financeiros na época, tanto por parte da membresia, como da Associação, 

que já era a APaC. Em 1997, após dois anos de arrecadação de recursos, 

conseguiram cobrir o novo templo, porém, as paredes ainda estavam sem 

acabamento. Mesmo sem estar totalmente finalizado, resolveram começar as 

reuniões na igreja. Foi feito o contrapiso, e em abril de 1997, os Desbravadores do 

Clube Chave do Amor dirigiram o primeiro culto, provavelmente por se comemorar, 

nesse mês, naquela época, o Dia Mundial dos Desbravadores (atualmente 

comemorado em setembro) (DSA, 2019a). Portanto, passaram a fazer todos os cultos 

nesse novo local e, aos poucos avançavam para o término da construção, mesmo 

com recursos escassos. 

Foi nessa ocasião que o senhor Élcio Coelho, filho do senhor Eurides Coelho, 

da igreja Central de Hortolândia, passou a frequentar a igreja de Santa Izabel. Por ser 

comerciante e ter conhecimento de muitas pessoas na cidade, passou a conseguir 

fundos que ajudaram no término da construção. A igreja já estava com 

aproximadamente 160 membros, ainda assim, levou mais dois anos para conclusão. 

Portanto, após cinco anos do início da fundação, aconteceu a tão esperada 

inauguração e dedicação o novo templo, ocorrida nos dias 23 e 24 de julho de 1999, 

com a presença dos representantes das instituições administrativas da IASD, UCB, 

APaC e do pastor da igreja, Jorge Anacleto.  (CALEGÃO, 2001). 

 

 

 

 

 

 



 96 

Figura 21 - Convite feito para a Inauguração da IASD Jd. Santa Izabel 

 

Fonte: (CALEGÃO, 2001, p. 14). 
 

Figura 22 - Inauguração da IASD Jd. Santa Izabel no sábado, 24 de julho de 1999 

 

Fonte: (CALEGÃO, 2001). 

 

Depois da inauguração, os membros da igreja de Santa Izabel contribuíram 

para a implantação, de forma direta, de pelo menos mais três igrejas: a igreja do 

Jardim Adelaide, Nova América (que depois se tornou Novo Ângulo), Jardim 

Sumarezinho e mais recentemente, Chácaras Coelho.  

A IASD Jd. Santa Izabel nasceu pelo fervor missionário de membros leigos da 

igreja Central de Hortolândia e, ao final de 2019, possui 153 membros registrados 

(ACMS, 2019). Além disso, sedia o distrito pastoral denominado Jd. Santa 

Izabel/Hort., composto pelas igrejas do Jd. Adelaide, Jd. Carmem Cristina, Jd. Novo 

Ângulo, Jd. Sumarezinho e do grupo, recentemente organizado, Chácara Coelho. 

 

1977 – 40 membros 

1983 – 45 membros 
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1997 – 148 membros 

2003 – 199 membros (MELO, 2003) 

2018 – 151 membros 

2019 – 153 membros (ACMS) 

3.2 A IASD de Campos Verdes 

A história da igreja do Jardim Campos Verdes teve início com a iniciativa de 

dois membros voluntários da igreja Central de Hortolândia, o senhor Carlos e Miguel. 

Os quais, no início do ano de 1978 começaram a distribuir folhetos contendo a 

literatura adventista no bairro. Na época, o responsável pelo trabalho de 

evangelização na IASD Central de Hortolândia era o senhor Edvar Siqueira. Ele então 

convocou os jovens e Desbravadores para ajudar no trabalho iniciado no bairro. Todos 

se reuniam debaixo de um jatobá, localizado na atual Rua dos Estudantes esquina 

com a Rua Maria Aparecida da Silva (antiga Rua Oito)36. Até o ano de 1979 apenas 

algumas famílias adventistas moravam no bairro, sendo a do senhor Dalzi Alves e de 

seu irmão Francisco Silva, Artur e sua esposa Silvia, que disponibilizaram o quintal da 

casa deles para a realização das primeiras reuniões evangelísticas da Semana Santa, 

no início do ano de 1979. Foram providenciados bancos feitos com tábuas colocadas 

sobre tijolos e uma lona como telhado. Quem liderou essa primeira atividade religiosa 

foi Siqueira, juntamente com Antonio Carlos e Daniel Martins. O Diretor Missionário 

da IASD Central de Hortolândia, na época, era conhecido como o Irmão Sobral. 

Segundo o relato da história da igreja, em certa ocasião, eles estavam reunidos para 

o programa da noite, mas a lâmpada do projetor não estava funcionando. Então, o 

irmão Carlos pegou uma lâmpada do seu carro, um fusca, e substituiu a estragada, e 

assim o programa aconteceu. Desse modo, percebe-se a dedicação e o fervor 

missionário desses membros da igreja e o desejo de evangelizar, ainda que fosse 

necessário usar seus próprios bens materiais. 

Em seguida, no ano de 1980, foram comprados dois terrenos na antiga Rua 5 

(atual Rua José Caineli), com a intenção de construir uma igreja. O pastor Derly Gorski 

chegou a conversar com o irmão Roberto Lallo, um dos líderes da igreja, a fim de 

decidirem um projeto de construção. Porém, como no caso da IASD de Jd. Santa 

 

36 De acordo com a Lei municipal nº 2076, de 30/10/1989, a Rua Oito passa a denominar-se Rua 
Maria Aparecida da Silva (PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ, 1989) 
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Izabel, a dificuldade financeira forçou a abandonar o projeto. Mas logo surgiu a 

possibilidade de compra de um terreno (lote) onde funcionava uma fábrica de 

ferramentas de um Adventista, o senhor Albert Reichert, localizada na Rua 10, número 

81 (atual Rua José Pereira da Encarnação). Nessa fábrica, eram produzidos materiais 

para a mineração de pedras preciosas. Com o desaquecimento do mercado, ele 

resolveu vender para a igreja por 200 mil cruzeiros. A compra foi acordada com a 

aprovação do então líder da igreja, Lallo. Dessa forma, comprou-se o barracão do 

senhor Reichert e imediatamente venderam os terrenos da Rua 5. Com o valor, 

compraram dois terrenos adjacentes, aumentando a área da futura igreja. 

Reformaram o prédio da antiga fábrica para começar as reuniões. No dia 03 de abril 

de 1980 foi iniciada a evangelização da Semana Santa e, quando Albert Reichert 

soube do sucesso do alto falante utilizado no evangelismo no Rosolém, convidou o 

irmão Ernetos Bussacarini para passar no Campos Verdes. E, segundo Bussacarini, 

foi um sucesso (BUSSACARINI, 2009). A obreira bíblica, Alminda Costa, trabalhou 

com os interessados na região e, segundo relato da história da igreja, contribuiu na 

decisão de muitas pessoas para a IASD de Jd. Campos Verdes. 

Em 27 de novembro de 1984 foi tomando um voto, na mesa administrativa da 

então Associação Paulista Oeste (APO), com sede em Campinas, de organizar o 

grupo de Campos Verdes em Igreja, com indicação do seguinte núcleo inicial: Roberto 

Lallo, Benedito Cardoso e Ronaldo Alberto de Oliveira (IASD, 1984, p. 51). E, logo em 

seguida, no primeiro sábado de dezembro, em um programa especial, com a presença 

do secretário da APO, pastor Edelzir Dutra Amorim e do pastor do distrito Orlando 

Rosa, o grupo de Jd. Campos Verdes foi organizado em igreja. 

O desafio da mais nova igreja organizada era construir um templo definitivo nos 

dois terrenos comprados, anexo ao prédio da antiga fábrica, que foi transformado em 

um salão para as reuniões regulares. A partir daí, foi iniciada uma campanha de 

arrecadação de dinheiro para a construção do templo, a partir de um voto tomado na 

comissão da igreja local, 30 abril de 1988. Várias campanhas foram idealizadas como: 

“Recolta Especial de Construção, Caixas de Arrecadação, Campanha do Livro, 

Envelopes Especiais de Ofertas e Cartas para amigos” (IASD, 2004b, p. 3). Dois anos 

depois, o templo já estava levantado, e as reuniões começaram a acontecer em suas 

dependências, enquanto o acabamento era feito. O antigo prédio da fábrica do irmão 

Reichert foi dividido e transformado em salas infantis.  
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A partir de 1990 até a inauguração do novo templo, em 09, 10 e 11 de outubro 

de 2004, passaram-se 14 anos aproximadamente. Período o qual foi usado para 

reformas e acabamentos como: 1992 – colocação de calhas; 1993 – construção de 

uma sala para o departamento infantil da Escola Sabatina dos Juvenis; 1994 – 

colocação de piso, forro e pintura interna; 1998 – Pintura externa com colocação de 

identificação da igreja e compra de bebedouro; 1999 – concretagem da área externa 

da igreja e reforma da antiga sala da ASA, que seria a nova Escola Sabatina dos 

menores, o Rol do Berço, e em 2000 – Construção dos novos banheiros. Levando em 

conta o início da campanha para a construção, até a inauguração do templo, foram 16 

anos no total (IASD, 2004b). 

Como visto acima, A IASD Jd. Campos Verdes teve seu início na iniciativa de 

membros voluntários da IASD Central de Hortolândia que, em seu fervor missionário, 

não fizeram esforços para implantar esta igreja no bairro. Começou debaixo de uma 

árvore, com o evangelismo realizado por leigos e, até hoje mantém em seus registros 

o número de 301 membros, é sede de distrito pastoral, composto por mais cinco 

igrejas: Jd. Brasil, Jd. Conceição, Jd. Nova Europa e São Jorge. Bem como o grupo 

do Jd. Conceição que foi fruto da igreja em 2015. 

1997 – 100 membros 

2006 Campos Verdes era sede de distrito – Pr. Davi Marski 

2008 – Pr. Davi Augusto Marski 

2009 – Fabrício Mello Domingues Branco 

2018 – 305 membros (UCB) 

2019 – 301 membros em 24/07/2019 (ACMS) 

3.3 A IASD de Terra Preta 

O primeiro povoamento localizado no território do atual município de 
Hortolândia era denominado Terra Preta, em terras situadas nas 
cercanias dessa referida bifurcação da Estrada Velha, e faz divisa, até 
hoje, com o atual município de Monte Mor. Após outra divisão 
territorial, administrativa e judiciária do município de Campinas, 
decretada pela Lei Estadual nº 1.187, de 16 de dezembro de 1909, os 
bairros rurais de Terra Preta e Jacuba ficaram circunscritos ao recém-
criado distrito de Rebouças. (LOPES, 2015, p. 43 e 54) 

 

De acordo com a citação acima, Terra Preta aparece como um dos bairros mais 

antigos da cidade de Hortolândia. O nome vem da fazenda de mesmo título, de 



 100 

propriedade de José de França Camargo, onde o loteamento foi feito. Por possuir 

jazidas de Carvão Mineral em suas terras, o nome pode estar relacionado a esse 

mineral. Muitas vezes o atual município de Hortolândia era referido no final do século 

IXX como Terra Preta e Jacuba (LOPES, 2015). 

Segundo Helon Silva, o GAME, como já foi citado neste trabalho, formado por 

alunos do IASP (atual UNASP-HT), costumavam ir aos sábados à tarde fazer o 

trabalho de evangelização no bairro de Terra Preta. Ali, já moravam algumas famílias 

adventistas, entre elas a do pastor Willi Paul Baranski (já jubilado na época) e esposa, 

o casal Hawlitchek (trazidos do sul do Brasil pelo pastor Baranski), a família de José 

Vieira, Nalda Emerick Teixeira e filhos, e a família do Ismael de Matos, o pastor 

Romualdo Ferreira, sua esposa Izabel, e filhos. Essas famílias abriam sua casa para 

que esses alunos pudessem fazer uma escola sabatina filial naquele local. Assim, 

foram realizados vários cultos na casa da família Vieira. Segundo Vera Matos, uma 

das pioneiras da igreja, eles se reuniram algumas vezes debaixo de uma amoreira 

para planejar um evangelismo no bairro. Então, sua família resolveu ceder um 

barracão para o evangelismo da Semana Santa. Professores e funcionários do colégio 

se dispuseram a ajudar e, a Associação em Campinas colaborou com a doação de 

cadeiras. O professor José Gouveia e o pastor Honório Perdomo estavam entre os 

que dirigiram essa programação especial de evangelismo público. Houve uma boa 

aceitação por parte dos vizinhos do bairro, e então, decidiram continuar com uma série 

de conferências. Ao final, foram batizados, segundo Matos, aproximadamente 40 

pessoas, entre elas Oscar, Olga e Rosalina (MATOS, 2019; SILVA, 2019b). 

Em 1980 foi votada a organização do grupo Terra Preta, que na época 

pertencia ao IASP, com as seguintes pessoas como núcleo: Diretor – Daniel Luiz de 

Carvalho, Secretária – Vera Michel de Matos e Tesoureiro – José Vieira. VOTO 80-

95. 

Figura 23 - Recorte do Voto da Organização do grupo da IASD Terra Preta 

 

Fonte: Livro ATA da Associação Paulista Oeste, 1980 – Voto 80-95, sem página. 

A organização do grupo em igreja ocorreu em 1988, de acordo com o voto 

tomado no dia 03 de agosto de 1988 pela mesa administrativa da APaC. Entre os 
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nomes dos líderes, estavam Ruy de Oliveira, Timóteo Mendes e Willy Paul Baranski37. 

Esses homens lideraram a igreja na construção do templo atual, que foi inaugurado 

no dia 14 de novembro de 1992, doze anos após a organização do grupo. 

Em 1997 a IASD do Jd. Terra Preta contava com 159 membro e era sede do 

distrito Hortolândia III – Terra Preta, composto pelas seguintes igrejas: Terra Preta, 

Jd. Amanda II, Jd. Amanda III, Vila Ipê, Jd. Santa Esmeralda e Jd. Paulista (Monte 

Mor). 

Figura 24 - Panfleto da Inauguração e Dedicação do Templo IASD Jd. Terra Preta 

 

Fonte: (SCHULZ, 2019). 

 

Uma igreja que começou com o esforço missionário dos alunos do IASP e o 

desejo dos moradores do bairro, boa parte formada por pastores jubilados e suas 

 

37 GRUPO: ORGANIZAÇÃO EM IGREJA: (03/08/1988) 88-096 – VOTADO organizar o Grupo de 
TERRA PRETA em igreja com o respectivo núcleo: Núcleo: Ruy de Oliveira; Timóteo Mendes; Willy 
Paul Baranski (IASD, 1988a). 
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respectivas famílias, em implantar uma igreja onde pudessem congregar e 

evangelizar. Ao final de 2019, consta em seus registros 281 membros e ainda sedia 

um distrito pastoral composto pelas quatro igrejas do Jardim Amanda. 

2004 – Pr. Haroldo Hadasz 

2006 – Pr. Haroldo Hadasz 

2009 – Pr. Waldir Lucas 

2019 – Pr. Arildo de Oliveira 

3.4 A IASD de Vila Ipê: Jd. Ipê 

Ainda na década de 1970, por volta do ano de 1975, o pastor Siegfrid Hoyler 

veio morar nas terras de sua família, localizadas no bairro de Vila Ipê. Uma vez que 

não tinha filhos, resolveu fundar uma escola e um orfanato em uma parte do terreno. 

De modo que, levou o plano para o Dr. Milton Afonso38, a fim de solicitar auxílio 

financeiro. O pastor Hoyler contribuiu com o terreno e, Dr. Afonso construiu as quatro 

casas que formavam o orfanato. Segundo Elaine Panzzani 39 , as crianças eram 

divididas por raça e cor nas casas e seus respectivos preceptores, adventistas 

cristãos, eram da mesma raça e cor. 

Ainda faltava uma escola e igreja. O pastor Hoyler fez parcerias com a 

prefeitura municipal de Sumaré e com a Associação Paulista. Ficou acordado, 

portanto, que, se o Dr. Afonso construísse os prédios escolares, a Associação 

disponibilizaria os professores, a prefeitura a merenda escolar e a merendeira. E 

assim, nasceu naquele bairro, a escola, que segundo Elaine era chamada de “Escola 

Municipal de Educação de Primeiro Grau ‘Luiz Waldvogel’” (PANZZANI, 2019a). Em 

1977 a própria Elaine foi matriculada na escola, que era gratuita, e permaneceu até o 

ano de 1985. Neste mesmo ano, foi tomado um voto pela Associação Paulista Oeste, 

o qual a escola passava a ser sua responsabilidade. É possível que tenha sido nesse 

período que o pastor Hoyler separou-se de sua esposa Vanda, e a partir de então, a 

organização passou a desandar. O sonho do orfanato e da escola estavam próximos 

 

38 O Dr. Milton Afonso empresário adventista, fundador da Golden Cross, auxiliou financeiramente 
várias instituições adventistas, como colégios, igrejas, hospitais e mais recentemente a rede Novo 
Tempo de Comunicação. Sua história pode ser encontrada na sua biografia Milton Afonso: vida e 
obra (VÁSQUEZ, 2004) e no TCC Documentário: Milton Afonso, do sonho à realidade (SILVA, 2005), 
entre outros. 

39 Elaine Panzzani foi uma das alunas que estudaram na Escola fundada por Hoyler, nas terras do 
orfanato. 
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do fim. Nos anos seguintes, a Associação tentou administrar a escola e orfanato, como 

é possível ver em alguns votos tomados40, mas logo, provavelmente por falta de 

recursos, entregou a escola para a municipalidade, que transferiu os alunos para outro 

local. 

Então, junto ao orfanato nasceu a igreja de Vila Ipê composta, em sua maioria, 

por alguns alunos e crianças do orfanato, o pastor Hoyler, sua esposa, seus pais em 

idade avançada, e uns 10 filhos adotivos. Alguns professores auxiliavam nos 

departamentos da igreja de forma voluntária e dedicada. Ao todo, segundo Elaine, 

eram umas 40 pessoas mais ou menos. 

Quando o irmão Orlando de Pádua foi transferido como administrador da Vila 

Ipê, em 1993, segundo ele, já não havia mais nada do orfanato ou escola, a não ser 

os prédios os quais a associação usava como centro de treinamento e reuniões 

administrativas. Apenas a igreja ainda existia, mas havia sido transformada em grupo 

com o registro de 33 membros no ano de 1997. Com a mudança das famílias para 

outros bairros a igreja deixou de funcionar. Duas igrejas surgiram decorrentes da 

desativação da IASD Vila Ipê: São Bento e Jd. Santa Esmeralda (PÁDUA, 2019). 

Figura 25 - Voto transferindo a igreja de Vila Ipê em Grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (IASD, 1994, p. 27). 

 

A história da Vila Ipê, como carinhosamente ficou conhecido o local onde 

funcionou a escola e o orfanato, demonstrou mais uma vez a dedicação dos 

 

40 Votos encontrados nas ATA da APO: 1986 tomado voto de Reconhecimento aos trabalhos junto ao 
orfanato da Vila Ipe dos irmãos Moisés Fortunato e esposa. 1986 Dispensar preceptores do orfanato 
de Vila Ipê casal Canchari, por não terem se adaptado ao formato de trabalho. 1986 – Novo 
Preceptor do orfanato: Elineu Fierz. 
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professores em ajudar no estabelecimento da igreja, ainda que não fosse esse o papel 

para o qual estavam sendo pagos. Esse fervor missionário e desprendimento 

marcaram a história de pessoas como Elaine Panzzani, que se tornou uma cristã 

adventista graças a esse esforço pessoal e, segundo as próprias palavras dela, “do 

testemunho de professores cristãos que davam sua vida e testemunho em prol do que 

acreditavam.” (PANZZANI, 2019a). Em 1985 o pastor Distrital era José Nascimento 

Rabaneda. 

Figura 26 - Alguns professores, classe da 6ª série, formatura da 8ª série em 1984 e 
programa do Dia das Mães em 1983 da Escola Municipal de Educação de Primeiro 

Grau “Luiz Waldvogel” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PANZZANI, 2019b). 
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3.5 A IASD de Vila São Pedro 

A história da IASD de Vila São Pedro começa com a preocupação de uma 

pessoa em ajudar os menos favorecidos da cidade de Hortolândia. Com essa 

inquietação em mente, Leide Slagle, membro da IASD Central de Hortolândia, 

comprou um terreno na Vila São Pedro e fez a doação para que lá fosse feito um 

trabalho de evangelização. Era o ano de 1976. O pastor Ernesto Roth, ao ver a atitude 

e preocupação de Slagle, resolveu comprar outro terreno ao lado e doar com o mesmo 

propósito. Nesse terreno, que ficou parado por alguns anos, começou uma escola 

sabatina filial para cerca de 50 crianças, dirigida por algumas jovens da IASD Central, 

entre elas: Andrea, Alexandra Pertinati e Marlene Souza. Esse trabalho voluntário 

durou cerca de dois anos. 

Com a chegada do pastor Orlando Rosa em 1983, foi iniciada a construção da 

igreja nos terrenos doados. Como já era costume, o pastor Roth saiu em busca de 

doações do material de construção, enquanto outros se reuniam em mutirão de 

construção e muitos voluntários ajudavam na construção (MOUCO, 2019). De fato, foi 

construído um salão em um dos terrenos, e o outro era usado pelos jovens em suas 

horas de lazer para jogar, entre outros, vôlei. Todavia, era o suficiente para abrigar os 

37 membros registrados na organização e inauguração da igreja, no dia 24 de 

dezembro do mesmo ano. Um voto já tinha sido tomado pela associação para 

organizar o grupo diretamente em igreja, em 20 de dezembro de 1983 com o seguinte 

núcleo: Ézio Carvalho Melo, Ricardo Vaz e Maria Vaz (VOTO 83-280). 

O primeiro diretor dos jovens da IASD Vila São Pedro foi Samuel de Mesquita 

Guimarães, que chegou em Hortolândia com sua família no ano de 1982. Samuel 

frequentava a IASD Central, mas logo depois aceitou ao apelo do pastor Rosa para 

participar da igreja, em construção, de Vila São Pedro. Além de líder dos jovens, 

assumiu o cargo de ancião da igreja, depois, ajudou na implantação do grupo da 

Chácara Recreio Alvorada, e finalmente foi chamado pela Associação, em 1989, para 

trabalhar como obreiro bíblico e posteriormente ordenado como pastor Adventista, 

sem ter feito o seminário de Teologia formal. Samuel Guimarães é um exemplo da 

presença do fervor missionário dos membros de Hortolândia, um voluntário com fervor 

missionário que se tornou pastor, tamanho envolvimento e senso de missão percebido 

pelos administradores (GUIMARÃES, 2019). 
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Figura 27 - Voto tomado em 1989 pela APO com o chamado do Pr. Samuel 
Guimarães 

 

Fonte: Livro ATA da Associação Paulista Oeste, 1980, página 49. 

Atualmente, em 2019, o pastor Samuel Guimarães está quase no fim de sua 

carreira como pastor, reside na cidade de Monte Alegre do Sul, e provavelmente, esse 

será seu último distrito pastoral. Ele foi o primeiro “chefe” desse pesquisador, que 

lembra com lágrima nos olhos ao escrever essas linhas, que quando não teve 

trabalho, ao se formar em 1999, foi convidado por ele, a trabalhar como obreiro bíblico 

na cidade de Ourinhos, SP, onde Guimarães servia como distrital. Realizou ainda o 

casamento, a apresentação dos filhos, foi padrinho de ordenação e se tornaram 

grandes amigos e por que não dizer, irmãos chegados, membros da mesma família, 

por tudo isso é eternamente grato. 

A igreja atual de Vila São Pedro foi dirigida pelo pastor Jorge Anacleto, que 

lutou contra o câncer, por isso, o distrito foi compartilhado com o Pr. Kedson Melo que 

concluiu a construção em 29 de junho de 2002. O irmão Natalício esteve à frente junto 

ao Pastor na construção do templo. Hoje, a IASD de Vila São Pedro conta com 281 

membros registrados, e sedia um distrito pastoral composto pelas igrejas de Jd. Boa 

Esperança, Pq. do Horto e das igrejas que ajudou a implantar a Chácara Recreio 

Alvorada e Vinde a mim. Ela foi reinaugurada em 28 de julho de 2017 passando por 

uma reforma nos bancos, teto e iluminação. Na época, o pastor distrital era Josemar 

Ventura e quem estava à frente da comissão Patrimonial era Carlos Silva. 
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Figura 28 – Igreja de Vila São Pedro 

 

Fonte: Foto Autoral, tirada no dia da inauguração 29/07/2017. 

Figura 29 - Boletim da Reinauguração da IASD Vila São Pedro 

 

Fonte: Foto autoral. 

Lista de pastores da IASD Vila São Pedro (MOUCO, 2019): 

1. Pastor Orlando Rosa: 1983 a 1986 

2. Pastor Natanael Batista – 1986 a 1989 

3. Pastor Miguel Freire: 1989 a 1990 

2. Pastor Josias Castro: 1991 a 1992 

3. Pastor Jediel Unglaub: 1993 

4. Pastor Joel Eisenbut: 1994 1995 e 1996 

5. Pastor Jorge Anacleto: 1997 a 2001 

6. Pastor Kedson de Sousa Mello: 2002 2003 e 2004 

7. Pastor Isiel Miranda: 2005 2006 2007 2008 

8. Pastor Urias Chagas: 2009 2010 e 2011 
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9. Pastor Josemar Ventura: 2012 a 2017 

10. Pastor Fernando Beier: 2018 até o presente momento (2019) 

3.6 A IASD do Colégio Adventista de Hortolândia: CEAH – Centro Educacional 
Adventista de Hortolândia 

A comunidade adventista de Hortolândia resolveu se unir para construir uma 

escola para seus filhos além do IASP. Devido à alguns alunos dos vizinhos que 

tiveram problemas no colégio, foi lhes aconselhado, pelo pastor Tércio Sarli, que seria 

bom ter uma escola para os vizinhos além do IASP. Começou a funcionar então uma 

escola primária nos fundos da Igreja Central de Hortolândia. Segundo Eurides Coelho, 

o diretor da época era o professor José Leão e o pastor distrital era Derly Gosrki 

(COELHO, 2009; LESSA, 1981). 

Figura 30 - Placa anunciando a Escola primária na IASD Central de Hortolândia 

 

Fonte: IASD Central de Hortolândia. 

Formou-se então uma comissão com pessoas do IASP e dos irmãos da IASD 

Central, para irem até a prefeitura de Sumaré, SP, a qual pertencia o então distrito de 

Hortolândia, para conseguir o terreno para a construção de um centro de Assistência 

Social e uma futura escola (COELHO, 2009). Após as negociações, finalmente foi 

votada uma lei fazendo a doação do terreno. 
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Figura 31 - Lei nº 1426 de 22/06/1979 

 

Fonte: (PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ, 1979). 

 

A Lei determinava a construção da escola e assistência social no prazo de 

quatro anos. O Pastor Roth fez o trabalho de recoltar o material para a construção das 

salas de aula, com a ajuda do irmão Coelho que tinha um caminhão que recolhia as 

doações. No dia 20 de dezembro de 1979 começou a construção do projeto assinado 

pelo engenheiro “Waldemar J. Wenzel e da arquiteta Silvia M. Wenzel” (LESSA, 1981, 

p. 32). Além disso, a igreja havia comprado dois terrenos para os jovens, um pouco 
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acima da IASD Central. Esses terrenos foram vendidos, e o valor foi aplicado na 

construção da escola. 

Figura 32 - Lançamento da pedra fundamental do Centro Educacional Adventista de 
Hortolândia 

  

Fonte: (TOLEDO, 2019). 

Figura 33 - Início da construção do Centro Educacional Adventista de Hortolândia 

  

Fonte: (TOLEDO, 2019). 

É possível verificar nas fotos do início da construção do Colégio, como os 

membros da igreja se envolveram, incluindo as mulheres. Dois votos foram feitos 

pelos membros da IASD Central às instituições superiores Adventistas. O primeiro 

solicitava autorização para a construção dos prédios escolares41, e o segundo pedia 

ajuda financeira 42 . Após aproximadamente um ano e cinco meses, a escola foi 

 

41 CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCACIONAL HORTOLÂNDIA - (79-146) VOTADO encaminhar à 
Organização Superior o Projeto de Construção do Centro Educacional de Hortolândia. 

42 PEDIDO IGREJA HORTOLÂNDIA - (79-142) VOTADO registrar o pedido da igreja de Hortolândia, 
conforme carta enviada, do encaminhamento à Divisão Sul-Americana de verbas Especiais de 1980 
para a construção da Escola de Hortolândia; e do estudo de liberação do envio dos 20% do excesso 
de Recolta de 1979. Votou-se que se daria um auxílio para a construção equivalente ao que 
realmente fosse recolta especial e definida para a construção. 
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inaugurada. No entanto, ainda havia coisas a serem feitas, mas já seria possível 

abrigar os quase 300 alunos da época. 

A julgar pela dotação orçamentária que a construção teve da Igreja de 
Hortolândia para 1979-1980 (560 mil cruzeiros) em relação ao valor 
das obras já concluídas (12 milhões de cruzeiros), eram apropriados 
os dizeres da faixa, no dia da inauguração: “Aqui chegamos pela fé.” 
(LESSA, 1981, p. 32) 

 

Figura 34 - Inauguração do Centro Educacional Adventista de Hortolândia em 
17/05/1981 

  

 

Fonte: (LESSA, 1981; TOLEDO, 2019). 

Em 1993 foi feito um estudo para que o Centro Educacional Adventista de 

Hortolândia (CEAH), como era chamado o Colégio na imagem de baixo, se tornasse 

sede de um distrito pastoral. Ficou votado que a partir de primeiro de janeiro de 1994 

o distrito fosse organizado com as seguintes igrejas: CEA de Hortolândia, Terra Preta, 

Amanda I e Amanda II (IASD, 1993, p. 66). Já no final do ano de 1996 a configuração 

do distrito foi mudada, passando a fazer parte do Distrito Hortolândia II CEA as 

seguintes congregações: CEA Hortolândia, Vila São Pedro, Jardim Amanda II, Jardim 

Santa Isabel, Jardim Paulista – Monte Mor, Jardim Santa Esmeralda. O Pastor 

designado foi Jorge Anacleto (IASD, 1996, p. 125–126).  



 112 

Em 1997 haviam 376 membros nos registros da associação, e o CEAH  era 

sede do distrito de Hortolândia II composto pelas seguintes igrejas: CEAH, Jd. Santa 

Isabel, Campos Verdes e Vila São Pedro (IASD, 1997). Com o passar do tempo, a 

igreja do Colégio perdeu o status de sede de distrito e chegou a ser cogitado o 

fechamento dela, devido a uma forte influência de adventistas perfeccionistas, anti-

trinitarianos e históricos que começaram a frequentar o templo43. Com a chegada dos 

pastores Josemar Ventura e Alan Kennie, esses focos foram amenizados, uma visão 

missionária foi implantada. Até mesmo um grupo foi aberto nessa ocasião chamado 

de Jd. São Sebastião II, fruto do trabalho dos membros. 

 A igreja continua até a presente data desse estudo com 430 membros e 

pertencendo ao distrito do Remanso Campineiro. Entre os pastores que passaram por 

lá estão: 2004 – Pr. Kedson de Souza Mello e 2006 – Elias Pereira da Silva. A história 

dessa congregação mostra como a perda do foco missionário pode desmoronar uma 

igreja e trazer prejuízos aos membros. 

3.7 A IASD do Jd. Nova Hortolândia 

A história da igreja do Jd. Nova Hortolândia começou com uma família que se 

mudou para o bairro de Nova Hortolândia em 1979. Essa família era do senhor 

Salvador Barbosa. Moravam no Jd. Nova Hortolândia, mas frequentavam a igreja 

Central de Hortolândia. Eles enfrentavam dificuldades para ir aos cultos de domingo 

e quarta-feira à noite, pois não havia um transporte adequado e, segurança para irem 

a pé nesses cultos semanais. Então, o Salvador teve a ideia de convidar os membros 

da igreja que moravam próximo à sua casa para fazerem um pequeno grupo de oração 

nessas noites de domingo e quarta. Uma vez que sua casa era pequena e não 

comportava todos que frequentavam o grupo, eles se reuniam debaixo de uma 

mangueira. Chegaram a fazer o evangelismo da semana santa nesse local. 

 

 

 

 

Figura 35 - Local das primeiras reuniões do grupo da IASD Jd. Nova Hortolândia 

 

43 Nota do autor: vale lembrar que Hortolândia recebeu influência de ministérios independentes como 
o IEST, movimento MV e pessoas como Colin Standish, Daniel Spencer e Daniel Silveira. 
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Fonte: (AMORIM, 2015). 

A senhora Alzira Cesar juntou-se ao grupo de irmãos na casa de Salvador, mas, 

ao ver as condições em que eles se encontravam, decidiu desativar um galinheiro que 

mantinha em sua residência, preparando o salão para as reuniões do grupo que 

estava se formando. 

Figura 36 - Casa da irmã Alzira usada como local de reuniões do grupo da IASD Jd. 
Nova Hortolândia 

 

Fonte: (AMORIM, 2015). 

Entre os anos de 1979 e 1982, o grupo foi cuidado pela igreja do IASP44. Os 

alunos do GAME juntamente com os pastores Natanael Batista e Sérgio Scheffer, 

animavam aquele pequeno núcleo de membros adventistas com programações 

 

44 ALTERAÇÃO DISTRITO (07/04/1981) - 81-019 – VOTADO registrar a transferência do Grupo de 
Jardim Nova Hortolândia, que passará do Distrito de Hortolândia para o Distrito do IASP, delimitando 
a divisa para o Jardim Nova Hortolândia, além linha, reservando os Jardins Minda e Carmem Cristina 
para Hortolândia (IASD, 1983) 
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especiais. Esses cultos incentivavam os que estavam presentes, levando-os ao 

cumprimento da missão de evangelização naquele bairro.  

Em 1982 o grupo passou a pertencer ao distrito da Central de Hortolândia. O 

Pr. Orlando Rosa era o distrital nessa época. Em seguida, veio o pastor Miguel Freire. 

No ano seguinte o grupo era formado por aproximadamente 100 pessoas. Surgiu 

então a necessidade de construir uma igreja para atender a todos esses membros. 

Foi então que Valdir Negreli, o professor Armênio e o professor Diógenes, diretores 

do grupo, uniram seus esforços para construir o primeiro prédio onde o grupo do Nova 

Hortolândia se reuniria. A primeira igreja foi erigida no mesmo endereço da atual: Rua 

Hernani Bernardes, n.º 92, no bairro Vila Real Continuação. Ao ser questionado sobre 

qual a motivação de trabalhar na direção do grupo, o professor Diógenes respondeu: 

“o pastor do IASP nos convidava e a gente tinha prazer em servir a obra. A igreja do 

IASP era muito grande, então eu gostava de ser útil na obra do Senhor, amava o que 

fazia.”(MACHADO, 2019). 

Os primeiros diretores do grupo foram os irmãos Fausto Alvarenga, seguido 

pelo irmão Anísio Monteiro e depois pelo irmão José Augusto. Na época desse último 

diretor, o grupo foi organizado em igreja e ele aparece como um dos nomes compondo 

o núcleo inicial. O Pastor do distrito era Aurélio Carmo Silva Filho que ficou por muitos 

anos à frente desta igreja. 

Figura 37 - Primeiro templo da IASD Jd. Nova Hortolândia 

 

Fonte: (AMORIM, 2015). 

Não foi encontrado nas ATAS da Associação Paulista Oeste um voto para 

organizar o grupo do Jd. Nova Hortolândia, mas há o voto o qual organiza o grupo em 

Igreja. É possível que tenha ocorrido uma situação semelhante à igreja de Vila São 

Pedro, que foi organizada direto em igreja, sem passar por grupo. Provavelmente o 
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grupo de Nova Hortolândia existisse como não organizado e como já contava com 

mais de 100 membros, foi logo organizado como igreja no ano de 198545. 

De acordo com o histórico da igreja narrado por Adley Amorim (2015), a Igreja 

do Jd. Nova Hortolândia tornou-se sede do IV Distrito de Hortolândia, com a liderança 

do pastor Elimar Zilo. Em 1997 foi possível encontrar em um relatório da Associação 

o Jd. Nova Hortolândia como sede do distrito Hortolândia IV – Jd. N. Hortolândia, 

composto pelas seguintes igrejas: Jd. Nova Hortolândia, Jd. Denadai (Sumaré), Jd. 

Bom Retiro (Sumaré), Pq. do Horto, Jd. Carmem Cristina e Jardim Boa Esperança. 

Nesse mesmo relatório a igreja aparece em 1997 com 131 membros (IASD, 1997). 

De acordo com Amorim em 2005, a igreja deixou de ser sede de distrito para fazer 

parte do distrito de Vila São Pedro. O Pastor David Marski, que foi pastor Distrital na 

época que a igreja deixou de sediar o distrito, relatou que Vila São Pedro apresentava 

melhores condições para ser uma sede e por isso foi mudado pela associação. 

Após deixar de ser sede de distrito, a igreja se mobilizou para a construção de 

um novo templo, uma vez que o antigo já não comportava mais os adoradores. Dessa 

forma, no dia 26 de março de 2006 começou a construção do novo espaço com o 

apoio da Associação Paulista Central. Quem estava à frente da obra de construção, 

como o mestre de obras, foi o irmão Ezequiel, funcionário do IASP. Ele tinha seus pais 

como membros desta igreja, o que deve ter contribuído para ele aceitar o desafio de 

liderar a construção de forma voluntária. Ademais, o pedreiro responsável pela obra, 

contratado pela Associação, foi o irmão Aparecido Marcomin, chamado 

carinhosamente pelos irmãos de Cidão, tornando-se mais tarde o primeiro ancião da 

nova igreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 GRUPO: ORGANIZAÇÃO EM IGREJA - (85-175) VOTADO organizar em Igreja o grupo de Nova 
Hortolândia, Sumaré, aceitando a indicação dos seguintes nomes para formar o núcleo inicial: José 
Augusto da Silva, Daniel Ribeiro Mendonça e Salvador Barbosa de Campos (IASD, 1985). 
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Figura 38 - Foto de alguns dos irmãos voluntários que trabalharam na construção da 
IASD Jd. Nova Hortolândia46  

 

Fonte: (AMORIM, 2015). 

Aos domingos e feriados eram feitos mutirões, os quais boa parte dos membros 

participavam dando sua contribuição na construção. Além disso, as “irmãs” 

preparavam o almoço enquanto os “irmãos” ajudavam como pedreiros voluntários. 

Figura 39 - Um dia típico de mutirão na construção do templo da IASD Jd. Nova 
Hortolândia 

 

Fonte: (AMORIM, 2015). 

Além da ajuda financeira por parte da associação, os irmãos saiam a recoltar, 

pedindo dinheiros aos empresários da região e faziam campanhas junto aos 

membros, apelando para uma oferta especial de construção. 

Segundo o irmão Sebastião Carlos Barbosa (um dos membros que ajudou na 

construção da igreja e atualmente atua como ancião e tesoureiro da igreja), a 

inauguração e dedicação do novo templo (que é o atual) ocorreu no dia 22 de 

novembro de 2009 (BARBOSA, 2019). 

 

46 Da esquerda irmão Ezequiel e ao centro na foto da direita, irmão Cidão 
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Ao final de 2019, a IASD Jd. Nova Hortolândia conta com 215 membros e 

ajudou na implantação de pelo menos duas outras igrejas: Parque do Horto e Jd. Nova 

Hortolândia 2. Apesar de ter surgido debaixo de uma árvore, essa igreja contou com 

a iniciativa de um membro leigo desejando melhor atender os moradores do bairro. E 

provavelmente, esse fervor missionário foi a marca registrada dos pioneiros da igreja. 

Figura 40 - IASD Jd. Nova Hortolândia e ao lado membros da igreja 

 

Fonte: Imagens autorais. 

3.8 A IASD do Remanso Campineiro 

O Remanso Campineiro está entre os três bairros mais antigos da cidade de 

Hortolândia. Fica próximo ao centro e, da estação Jacuba, berço do nascimento do 

município (KURKA, 2008). 

O IASP, pelo seu zelo missionário da época, enviou em abril de 1979, cerca de 

20 duplas missionárias que, visitaram as casas do bairro e ministraram cerca de 300 

estudos bíblicos. No entanto, a história da igreja do Remanso Campineiro teve início 

pelo fervor missionário da senhora Maria Antônia de Jesus. Suas palavras estão 

registradas no histórico que se encontra na secretaria da igreja: 

É assim que eu sei fazer, com 60 folhetos saí para o bairro do 
Remanso Campineiro, de casa em casa distribuindo a mensagem do 
amor de Jesus que estava escrito nos folhetos. Ofereci também as 
lições Encontro com a Vida, e 20 pessoas aceitaram o curso. 
(SECRETARIA, 198DC, p. 1) 
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Figura 41 - Maria Antônia de Jesus 

 

Fonte: foto do RG cedida por Irineu. 

A irmã Maria Antônia de Jesus era membro da igreja Central de Hortolândia. 

Não sabia ler nem escrever, mas possuía vontade e zelo missionário. Fazia amizade 

com as pessoas, oferecia estudos bíblicos. Por esse fervor, ela auxiliou em outras 

igrejas como Carmem Cristina e Santa Rita. Informações que foram compartilhadas 

por telefone, por meio do senhor Afonso Ogalha, empresário, membro da IASD central 

de Hortolândia, desde 1981, e que ajudou a evangelizar alguns dos bairros da cidade, 

como Jd. Amanda 1, Santa Rita de Cássia, Carmem Cristina, Boa Esperança, Vinde 

a Mim e São Jorge, investindo dinheiro e participando como líder. Atualmente, o irmão 

Ogalha está aposentado e frequenta a igreja do UNASP-HT (OGALHA, 2019). 

Figura 42 - Afonso Ogalha 

 

Fonte: Afonso Ogalha. 

Assim como em outras igrejas, o Remanso começou com uma escola sabatina 

filial com cerca de 12 crianças, realizada debaixo de duas árvores na antiga Rua 
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Jacuba (atual avenida Olívio Franceschini), realizada pela irmã Jesus, auxiliada por 

Maria Aparecida Mesquita e Irene Ferraz Gomes. Havia um senhor, chamado Antonio 

Volpoline, que tocava acordeom acompanhando as músicas cantadas com as 

crianças. Isso ocorria em um bairro quase rural, como era Hortolândia na época, 

chamava atenção e atraía as pessoas. Quando chovia, eles se abrigavam em uma 

edificação abandonada próximo ao local. Mas logo um casal, Alípio Pereira da Silva e 

sua esposa Maria de Jesus Gonçalves, colocou sua casa, na Rua 8, atual Rua João 

Rodrigues Garajaú, n.º 230, parque São Miguel, (PADOVANI, 1999)  à disposição dos 

missionários leigos, a fim de dar continuidade ao trabalho com as crianças, e ali, o 

pequeno grupo funcionou por cerca de dois anos. Como fruto do trabalho desses 

membros voluntários, oito pessoas foram batizadas. 

Na época, o pastor Orlando Rosa foi convidado para visitar o grupo e verificou 

a necessidade de ter um local mais adequado para as reuniões. Juntamente com o 

irmão Ogalha buscaram por um terreno que atendesse às necessidades do grupo. Por 

fim, encontraram seis terrenos à venda. Dessa forma, o irmão Ogalha ajudou 

comprando os três terrenos que mediam 10x30 metros, para ser construída a futura 

igreja (OGALHA, 2019). Os três terrenos juntos somavam 30 de frente por 30 de 

fundo, 900 metros quadrados. Iniciou-se então, a campanha para a construção de um 

salão, onde hoje é a sala dos jovens. Todavia, uma vez que os recursos eram 

escassos, a Associação Paulista Oeste tomou um voto de emprestar mil cruzeiros, 

sendo 500 uma doação, e a outra parte seria quitada em duas parcelas nos meses de 

novembro e dezembro de 1984 (IASD, 1984). 

Tão logo o salão foi concluído, deu-se início a uma campanha evangelística 

nos moldes da época, com Semana do Calvário (semana Santa), de 30 de março a 

07 de abril de 1985, e com o Curso “Como Deixar de Fumar em Cinco Dias”, 

coordenado pelo senhor Maurício Vioto e apresentado pelo Dr. Carlos Gruber, médico 

adventista que colaborou em quase todos os cursos de saúde da época. Segundo 

Ogalha, além de Gruber, o Dr. Elmer Lima, outro médico adventista, contribuiu em 

vários cursos desse mesmo feitio, na ocasião. Ao término do evangelismo, quem 

permaneceu auxiliando no grupo foi Edson Pacanaro, membro leigo da IASD Central 

de Hortolândia. 

Em 03 de setembro de 1985 foi votado a organização do grupo do Remanso 

Campineiro sob a direção do pastor Natanael Batista, tendo como seu primeiro diretor 

Edson Pacanaro, como secretária: Vera Lúcia P. da Silva, e tesoureiro: Lourival José 
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Pinheiro47. Nessa ocasião, o grupo era composto por cerca de 40 membros, definidos 

pelo histórico como pessoas “cuidadosas, dedicadas, pontuais e laboriosas”. Entre 

elas o senhor Alfredo Zanella, atuante diretor do trabalho missionário, e Liliana Zanella 

Sartorello, trabalhando com a assistência social do grupo, à frente de arrecadação de 

alimentos e roupas destinadas aos menos favorecidos. Sem esquecer de citar que, 

além de missionária, a irmã Maria de Jesus, trabalhou como zeladora do salão, por 

um período de tempo,  demonstrando, mais uma vez, o zelo missionário dessas 

pessoas, que não mediam esforços para verem a causa que acreditavam, avançar 

(SECRETARIA, 198DC). 

Toda essa dedicação rendeu frutos. No período de cinco anos 

aproximadamente, o grupo passou de 40 membros para 70, um crescimento de 75%, 

uma média de aproximadamente 15% ao ano. Diante desse desenvolvimento, o grupo 

foi organizado em igreja no dia 31 de agosto de 1991, sob a direção dos pastores Axel 

Rennevart Waegele e  Orlando Rosa (SECRETARIA, 198DC), e a associação tomou 

outro voto no dia 11 de setembro de 1990, quase um ano antes, apontando como 

núcleo base Ricardo Vaz, Diva Campos Dias Reis e Elton de Oliveira.48 

Figura 43 - Recorte do Voto de organização da IASD Remanso Campineiro 

 
Fonte: ATA (IASD, 1990, p. 26). 

 

Já em 05 de junho de 2005, às 9h, foi realizada a cerimônia de lançamento da 

pedra fundamental do novo templo, pois o salão estava pequeno para comportar os 

182 membros da época. A construção durou aproximadamente 4 anos, sob a direção 

 

47 GRUPOS: ORGANIZAÇÃO (03/09/1985) 85-197 – VOTADO organizar os seguintes grupos, com 
suas respectivas diretorias: 2) Remanso Campineiro Diretor: Edson Pacanaro, Secretária: Vera Lúcia 
P. da Silva e Tesoureiro: Osvaldo Monquero (IASD, 1985, p. 37).  

48 ORGANIZAÇÃO IGREJAS (11/09/1990) 90-140 – VOTADO organizar em Igrejas os Grupos como 
segue: Remanso Campineiro, com o núcleo Ricardo Vaz, Diva Campos Dias Reis e Elton de Oliveira 
(IASD, 1990, p. 26). 
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do pastor Leonício e, em 21 de novembro de 2009, ocorreu a inauguração do templo 

atual com capacidade para 300 pessoas aproximadamente. 

Em outubro de 2010 a APSo tomou um voto estabelecendo a IASD de 

Remanso Campineiro como sede de Distrito, composto pelas igrejas Jd. Adelaide, Jd. 

Sta. Izabel, Jd. Sumarezinho e C. A. Hortolândia (IASD, 2010, p. 63). 

Figura 44 - Convite para a Reinauguração da IASD Remanso Campineiro 

 

Fonte: (IASD, 2019c). 

Nesse ano, o pastor Alan Kennie, distrital, fez uma nova reforma no prédio para 

adequar às exigências contemporâneas. 

Figura 45 - Algumas fotos da construção impressa no boletim da inauguração 

 

Fonte: Boletim de Inauguração Feito pela APSo. 

 
Atualmente a IASD Remanso Campineiro está localizada na Rua Benedito 

Francisco Faria, n.º 300, sendo a igreja mais próxima do centro da cidade de 

Hortolândia. Em seu registro de secretaria, ao final de 2019, consta 521 membros 

ativos, é sede de Distrito e seu pastor é Alan Kennie Lopes Machado. 
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Figura 46 - Fachada e interna da IASD Remanso Campineiro 

 

 

Fonte: (IASD, 2019c). 

3.9 A IASD de Carmem Cristina 

Em 1978 mudou-se para a região, onde está o atual bairro Jardim Carmem 

Cristina, um membro da Igreja Adventista, chamada Imaculada da Conceição da 

Costa. Era, na época, a única adventista daquela região. Isso porque o loteamento do 

Jardim Carmem Cristina, só passou a existir, com esse nome, a partir de 1993, dois 

anos depois da emancipação do Município (MANFREDO, 2007). 

Somente nove anos depois foi realizada a primeira semana de Evangelismo no 

bairro, dirigida por um membro leigo da igreja Central de Hortolândia, o médico 

Armando de Paula. Provavelmente, essa semana teve ênfase na saúde, uma vez que 

era um costume da época realizar cursos de Saúde, auxiliando pessoas a deixar de 

fumar. Na sequência, o irmão Afonso Ogalha, empresário, dono da Gráfica 

Hortolândia, deu continuidade, realizando a Semana do Calvário (Semana Santa) com 

a ajuda de Mauricio Viotto. Todos esses, membros leigos e voluntários da IASD. 
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Uma ferramenta usada no início da evangelização do bairro, foi a Escola 

Sabatina Filial, incentivada pelo Projeto Pioneiro (LESSA, 1982), onde uma Classe da 

Escola Sabatina deveria sair da igreja mãe e formar uma nova igreja. Algumas casas 

abriam suas portas para receber este projeto, inclusive a da irmã Imaculada. Outros, 

colocavam suas casas a disposição para ter ali um ponto de estudo da Bíblia, 

semelhante à um Pequeno Grupo. Entre estes, estavam Amélia Lopes Andrade, José 

Carlos e Adelina. 

Finalmente, foi realizado uma conferência num salão que pertencia ao senhor 

Severino Cavalcante. Em setembro de 1986, foi registrado um auxílio financeiro de 

dez mil cruzeiros para a compra de um salão no Jardim Carmem Cristina49. Não há 

registros se a compra foi realmente concretizada, no entanto, é provável que esse 

dinheiro tenha sido utilizado no avanço da obra no bairro. 

Figura 47 - Recorte do Voto de solicitação para organização do grupo da IASD Jd. 
Carmem Cristina e Jardinópolis 

 

Fonte: (IASD, 1988a). 

Dois anos depois apareceu nas ATAS da Associação Paulista Oeste um pedido 

de organização do grupo do Jd. Carmem Cristina, com os seguintes nomes compondo 

o núcleo inicial: Diretor: Roberto P. Fernandes, Secretária: Divanir Vicente e 

Tesoureiro: João Ribeiro Rodrigues50. 

 

49 AUXÍLIO COMPRA SALÃO PROJETO PIONEIRO (18/09/1986) 86-211 – VOTADO conceder o 
auxílio financeiro de Cz$10.000,00 para compra do salão do Jardim Carmem Cristina (distrito de 
Hortolândia) para a realização do evangelismo do Projeto Pioneiro daquele distrito (IASD, 1988a, p. 
42). 

50 GRUPOS ORGANIZAÇÃO (13/12/1988) 88-206 – VOTADO organizar os seguintes grupos com 
suas respectivas diretorias: 2. JARDIM CARMEM CRISTINA – Hortolândia Diretor: ROBERTO P. 
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A preocupação do irmão Silvestrim e sua esposa Dirce era adquirir um terreno 

para a construção definitiva da igreja. Com a ajuda do irmão Viotto, Vladimir e do 

pastor Luiz, conseguiram comprar o terreno onde está localizada a igreja atual. Foi na 

época do pastor Natanael Batista em que a construção teve início. O irmão João 

Ribeiro esteve à frente da obra, começando pelas salas do departamento infantil. 

Outros membros leigos ajudaram no avanço da obra no bairro, como Gilmar, 

Reginaldo, Joel e sua esposa Noemi, trabalharam voluntariamente para que o grupo 

fosse organizado em igreja sob a orientação do pastor Marski. Um voto, datado de 26 

de junho de 2003, foi registrado na ATA da Associação tornando o grupo do Jd. 

Carmem Cristina em uma igreja organizada e, em 23 de agosto de 2003, ocorreu a 

organização no templo da igreja com a presença de seus membros e líderes. Os 

nomes dos líderes que aparecem listados no voto, compondo o núcleo base são: 

Gilmar José Colucci, Marislei Almeida Rodrigues da Silva e Amélia Costa Muniz.51  

Figura 48 - Recorte do Voto da organização da IASD Jd. Carmem Cristina 

 

Fonte: ATA (IASD, 2003, p. 27). 

O templo passou por uma reforma e, em 12 de agosto de 2005, aconteceu a 

reinauguração com a presença dos administradores da APaC, sob a direção do pastor 

Davi Marski. 

 

 

 

 

FERNANDES, Secretária: DIVANIR VICENTE, Tesoureiro: JOÃO RIBEIRO RODRIGUES (IASD, 
1988a) 

51 ORGANIZAÇÃO DE IGREJAS: DIVERSAS 03-069 – VOTADO organizar em igreja os grupos 
abaixo relacionados... pastores distritais... David Augusto Marski...: b) Jd. Carmem Cristina – Distrito 
Jd. Nova Hortolândia – Em 23.08.2003 Núcleo Base: Gilmar José Colucci, Marislei Almeida Rodrigues 
da Silva e Amélia Costa Muniz (IASD, 2003, p. 27). 
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Figura 49 - Programa e convite da reinauguração da IASD Jd. Carmem Cristina 

 

 

Fonte: Pr. David Marski. 

Figura 50 - Dia da Reinauguração da IASD Jd. Carmem Cristina 

 

Fonte: Pr. David Marki. 

Em 1997 constavam 21 membros registrados na secretaria da igreja. 

Atualmente, a IASD Jd. Carmem Cristina está localizada na Rua João Batista da Silva, 

186, Jd. Carmem Cristina, e possui, ao final de 2019, 88 membros registrados, um 

crescimento de 295,23% em 22 anos, uma média de, aproximadamente, 13% ao ano. 

Nada mal para uma igreja que começou com o fervor missionário de membros da 

IASD Central de Hortolândia. 

3.10 A IASD da Chácara Recreio Alvorada 

O bairro Chácara Recreio Alvorada leva esse nome devido ser um bairro de 

chácaras localizado na saída de Hortolândia para Sumaré, SP. Por ter bom espaço 

para criar animais domésticos e plantar hortaliças, a mãe do Pastor Heldio Emerick 

Teixeira, Nalda Emerick Teixeira, decidiu mudar-se para uma chácara nesse bairro, 

quando ainda não havia muitas famílias ali morando. Segundo Héldio, apenas mais 

uma família morava próximo deles (TEIXEIRA, 2019). Logo começaram um trabalho 
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com pequenos grupos na própria casa deles, bem como estudos bíblicos com os 

próximos.  

Pouco depois, em 1987, Samuel Guimarães, ancião da IASD Vila São Pedro, 

mudou-se para uma Chácara no mesmo bairro (GUIMARÃES, 2019). Ele se uniu a 

família Teixeira e incentivou a alugar uma casa no Bairro a fim de começar uma igreja. 

Então, ficou decidido alugar uma casa, semidemolida, na antiga rua 6 (atual rua dos 

Meiros), n.º 1.100. Segundo Guimarães (2019), o terreno era de um senhor chamado 

Teide52 Veloso que morava na cidade de Santos, SP. Algumas modificações foram 

feitas na casa para adequar ao uso religioso. 

Figura 51 - Bairro Chácara Recreio Alvorada 

 

Fonte: (GOOGLE, 2019). 

O pastor Manoel Borges realizou ali um Curso de “Como Deixar de Fumar em 

Cinco dias”, comumente utilizado pelos adventistas quando queriam iniciar um 

evangelismo num bairro. Nessa época, cerca de 34,8% da população brasileira maior 

de 18 anos, fumavam (hoje o índice se encontra na casa dos 9,3%)(INCA, 2019), e 

um curso como esse atraía muitas pessoas desejosas em deixar de fumar. Como já 

foi visto, outras igrejas no município, iniciaram com esse mesmo curso. 

Em seguida às palestras de saúde, os membros realizaram a Semana Santa, 

conhecida na época como Semana do Calvário, ambos dirigidos pelo pastor Borges, 

 

52 Na ATA o nome do irmão Eidi, como era conhecido, segundo Guimarães, aparece como Teide. 
(IASD, 2000c). 
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com apoio dos frequentadores e Samuel Guimarães. As reuniões aconteceram na 

casa alugada, simples, sem piso adequando, impossibilitando, inclusive, os membros 

de se ajoelharem, uma vez que o chão era de terra batida. 

No ano seguinte, já foi possível realizar uma comissão, datada de 1ª de abril 

de 1988, e escolher os líderes que dirigiriam o grupo em formação. No final do mesmo 

mês, no dia 23 de abril de 1988, antes do Culto Divino, o pastor distrital Natanael, 

informou aos membros que o grupo estava sendo organizado e passaria a se chamar 

Grupo de Chácara Recreio Alvorada. Ao final, o pastor realizou uma oração sobre os 

líderes da igreja que eram os seguintes nomes: Nalda, Geasi, Olinda, Helaine, Hellen, 

Samuel, José Reis, Genivaldo e Waldemar. (IASD, 1988b). Na semana seguinte, foi 

registrado um voto na Associação indicando o núcleo escolhido para organizar o 

grupo, apontando Samuel Mesquita Guimarães como diretor, Helanine Emerick 

Teixeira como secretária e Genivaldo Inácio Silva como tesoureiro53. No final desse 

segundo ano foram batizadas cerca de 12 pessoas. 

Figura 52 - ATA com nome dos líderes da IASD Chácara Recreio Alvorada em 
agosto de 1988 

 

Fonte: Livro ATA da IASD Chácara Recreio Alvorada. 

De 1989 a 1991, dois cômodos do prédio, ou casa, onde estava funcionando o 

grupo da Chácara Recreio Alvorada, foi cedido à Prefeitura de Sumaré para usar como 

salas de aulas, de segunda a sexta, sem nenhum ônus para o governo municipal. No 

local, funcionavam 1ª e 2ª série do ensino fundamental, e no outro, 3ª e 4ª série. A 

 

53 GRUPO: ORGANIZAÇÃO (29/04/1988) 88-062 – VOTADO organizar o seguinte grupo com sua 
respectiva diretoria: CHÁCARA RECREIO ALVORADA – SUMARÉ Diretor: Samuel Mesquita 
Guimarães Secretária: Helaine Emerick Teixeira Tesoureiro: Genivaldo Inácio Silva (IASD, 1988a) 
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professora era mantida pela Prefeitura. Assim, pode-se dizer que a primeira Escola 

de Ensino Fundamental do bairro existiu pela parceria da IASD com o governo local 

(BATISTA, 2000; GUIMARÃES, 2019). 

No ano de 1989, Guimarães deixa a direção do grupo para se dedicar como 

obreiro da Associação Paulista Central, e em seu lugar ficou o irmão Genivaldo Inácio 

da Silva. Anos mais tarde, o próprio Genivaldo deixaria a liderança do grupo para se 

dedicar à obra missionária em Barão Geraldo. Isso indica a força, fervor ou zelo 

missionário entre os membros leigos da época. Uma vez que, dois deles saíram para 

se tornar assalariados da igreja, sem dizer que Heldio Teixeira, filho da irmã Nalda, já 

havia partido para o Seminário Teológico em São Paulo, onde posteriormente se 

formou em teologia e se tornou pastor adventista.  

Anos mais tarde, Heldio, já como pastor em Sumaré, voltaria ao grupo da 

chácara, ajudando na construção da atual igreja. O grupo da Chácara pertencia ao 

distrito de Sumaré: Sumaré Central, Jd. Dall’orto, Chácara Recreio Alvorada, Jd. Maria 

Antônia e Jd. Minissota. Lembrando que apenas Chácara Recreio Alvorada pertence 

à Hortolândia. 

A irmã Geasi e Nalda Teixeira, eram incansáveis no trabalho missionário com 

adultos e, especialmente com as crianças. Realizavam escolas cristãs de férias, 

atividades no sábado à tarde, davam estudos bíblicos e apoiavam o Clube de 

Desbravadores, que em sua maioria, era composto por crianças que não pertencia à 

Igreja Adventista. A irmã Nalda, por exemplo, ajudou a igreja do Jd. Nova Hortolândia, 

enquanto ainda não havia um lugar de adoração adequada na chácara, com a 

assistência social e trabalho com as crianças. Os demais membros, ajudavam 

distribuindo folhetos e literaturas no bairro da chácara (TEIXEIRA, 2019). 

O sonho de construir uma sede própria começou em 1991 com a iniciativa de 

juntar doações para a compra de um terreno. Durante dois anos, recursos foram 

reunidos a fim de comprar o local onde seria construída a futura igreja. Em 1997, foi 

realizada a cerimônia da pedra fundamental, e em seguida, foi iniciada a construção 

da nave da igreja. A construção foi realizada nos moldes da época, com a participação 

do mutirão de membros, aos domingos e feriados, e a ajuda das irmãs servindo o 

almoço para os pedreiros e ajudantes. A irmã Jaci Batista foi a responsável pela 

execução da obra, junto com o irmão José Raimundo que era o patrimonial da época. 
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No dia 27 de maio de 2000, o grupo da Chácara foi organizado em igreja, já no 

novo templo construído, conforme voto registrado na Associação Paulista Central 54, 

pois ele ainda pertencia ao Distrito de Sumaré e, o pastor distrital era Vilmur Calzada 

de Medeiros. A organização ocorreu no sábado pela manhã, e segundo consta na 

ATA, o pastor Narciso Liedke foi quem fez a oração inicial, e a mensagem musical foi 

por conta do Grupo Maranata da Igreja Central de Hortolândia. O núcleo de líderes 

indicados por ocasião da organização foram: Waldir Paula Batista, Estevão de 

Almeida Fernandes e Pedro Beganskas. 

Figura 53 - Voto da Organização da IASD Chácara Recreio Alvorada 

 

 

Fonte: (IASD, 2000a, p. 91–92). 

Figura 54 - Fachada da IASD Chácara recreio alvorada em 14 de dezembro de 
2012 

 

Fonte: imagem autoral. 

 

54 ORGANIZAÇÃO DE IGREJA: CHÁCARA RECREIO ALVORADA (27/04/2000) 00-101 – VOTADO 
organizar em igreja o grupo Chac... Distrito de Sumaré.... Pastor Distrital Vilmur Calzado de Medeiros 
Waldir Paula Batista, Estevão de Almeida Fernandes e Pedro Beganskas. 
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Entre os pastores que passaram pela igreja foi possível encontrar o registro de 

alguns deles, como Natanael Batista, Samuel, Josias, Jediel, Joel Einsenhut, Héldio, 

Vilmur, Evaldo, Josemar Ventura, Edson e Fernando Beier (BATISTA, 2000). 

Atualmente, a IASD Chácara Recreio Alvorada está localizada na Rua Osmilton 

Teixeira, n.º 1960, no bairro Chácara Recreio Alvorada, Hortolândia, SP. Pertence ao 

Distrito de Vila São Pedro, e consta na lista da secretaria da igreja, ao final de 2019, 

cerca de 112 membros ativos. Uma igreja que nasceu pelo trabalho de leigos cheios 

de fervor missionário e o desejo de ter uma igreja que atendesse às famílias do bairro. 

3.11 A IASD de Santa Rita de Cássia 

O início dessa igreja foi através do evangelismo da Semana Santa no ano de 

1986. Já havia alguns poucos adventistas no bairro, e estes resolveram se reunir na 

casa da família Melek, que juntamente com a irmã Ana Lúcia Cardoso, eram os únicos 

adventistas do bairro. Alguns membros da IASD Central de Hortolândia, como o irmão 

Afonso Ogalha e sua esposa Ednéia, juntamente com a família Carnasali, ajudaram 

no início desse grupo. A irmã Laura Rígoli, incansável obreira bíblica, participou com 

os estudos bíblicos realizados no bairro acompanhada por sua filha Sonia Rigoli (foi 

uma das líderes da Igreja Adventista para todo estado de São Paulo). Laura era paga 

inicialmente pelo irmão Ogalha para realizar a obra bíblica, mais tarde, no entanto, foi 

admitida oficialmente pela associação como obreira em tempo integral (SELIS, 2011). 

Figura 55 - Laura Rígoli, obreira bíblica 

 

Fonte: (SELIS, 2011). 

Além dos estudos bíblicos, a irmã Laura utilizou um recurso evangelístico muito 

importante na época: a escola Sabatina filial com crianças. Logo, foi necessário fundar 

um Clube de Desbravadores. Para tanto, ela dedicava parte de seu tempo a fim de 

manter o Servos Leais do Rei, ativo. 
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Figura 56 - Clube de Desbravadores Servos Leais do Rei 

 

Fonte: (SELIS, 2011). 

A professora Sonia Rigoli ajudava a mãe em séries de conferência, num 

pequeno salão de três por quatro metros, alugado com a ajuda dos irmãos da IASD 

Central, com capacidade de aproximadamente 20 pessoas (OGALHA, 2019; SELIS, 

2011). Por essa razão, os irmãos saíram a procurar um terreno nas imediações para 

construção da igreja. O terreno foi comprado pela associação, e em maio de 1987 foi 

realizada a cerimônia do lançamento da pedra fundamental. O Clube de 

Desbravadores do IASP, Luzeiros da Colina, fez um desfile no bairro no dia, 

chamando a atenção dos moradores por causa da fanfarra. Quem dirigiu a cerimônia 

foi o pastor Natanael Batista, vindo de Campinas, SP, que se tornou o primeiro pastor 

do distrito, que posteriormente viria a se tornar igreja. A construção da primeira igreja 

foi dirigida e financiada pelo irmão Ogalha, enquanto os irmãos ajudavam com o 

mutirão e a recolta (OGALHA, 2019; SELIS, 2011). 

Figura 57 - Clube de Desbravadores do IASP desfilando no bairro e Pr. Natanael 
Batista 

 

Fonte: (SELIS, 2011). 

Na época, a construção das igrejas, era iniciada pelas salas infantis, deixando 

um espaço para construir a nave do templo quando tivessem mais irmãos para ajudar 

financeiramente e com a mão de obra. No mês de setembro de 1987, quatro meses 

depois do lançamento da pedra fundamental, as classes estavam prontas, e o grupo 

se mudou do pequeno salão para as três recém-construídas salas. A maior era usada 



 132 

para os cultos e reuniões da igreja, e as outras duas abrigava os departamentos 

infantis da igreja. Três anos depois o templo estava concluído. A inauguração ocorreu 

em janeiro de 1990. Nesse mesmo ano, foi concretizada sua organização, e de acordo 

com o voto registrado na Ata da Associação, onde aparecem os seguintes membros 

núcleo da igreja: Ernesto Geraldo Sacarini, Ednéia Ogalha e Enoc Freitas Salix55. Sete 

anos depois da inauguração a igreja já possuía cerca de 177 membros. 

Figura 58 - Recorte do Voto de Organização da IASD Jd. Sta. Rita de Cássia 

 

Fonte: (IASD, 1990, p. 26). 

 

Figura 59 - Inauguração da IASD Jd. Sta. Rita de Cássia em 1990 

 

Fonte: (SELIS, 2011). 

A igreja passou por uma reforma iniciada em 2008 sob a liderança do Pr. 

Fabrício Branco e finalizada com o Pr. Kesil Ebinger, deixando a igreja com um 

aspecto mais moderno e acrescentando algumas salas necessárias. A reinauguração 

ocorreu em 2011. Atualmente, ao final de 2019, a igreja é sede de Distrito, e possui 

cerca de 232 membros registrados em sua secretaria. Mais um exemplo do fervor 

missionário dos membros da época que transformaram um pequeno grupo em uma 

igreja sede de distrito pastoral. 

 

55 ORGANIZAÇÃO IGREJAS (11/09/1990) 90-140 – VOTADO organizar em Igrejas os Grupos como 
segue: a) Jardim Sta. Rita de Cássia, indicando o seguinte núcleo:  Ernesto Geraldo Sacarini, Ednéia 
Ogalha e Enoc Freitas Salix (IASD, 1990, p. 26). 
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Figura 60 - Fachada Atual da IASD Jd. Sta. Rita de Cassia 

 

Fonte: imagem autoral. 

3.12 A IASD do Jd. Amanda II 

O Jardim Amanda em Hortolândia foi formado na década de 1980 com o 

loteamento de aproximadamente dez mil terrenos, divididos na antiga fazenda Bela 

Vista, que mais tarde passou a se chamar Haras Mato Grosso (LOPES, 2015). De 

acordo com antigos moradores do bairro, o proprietário da fazenda era Ademar de 

Barros, que possuía uma pista de pouso no Haras, que fornecia cavalos para o Jóquei 

Clube de Campinas (ZAN, 2005). O Jardim Amanda é conhecido pelos 

hortolandenses como o “maior bairro da américa latina”, devido à sua grande extensão 

territorial e alta densidade populacional. O bairro foi dividido em Jd. Amanda I e Jd. 

Amanda II para facilitar os itinerários do transporte urbano, e até hoje os moradores 

reconhecem dessa forma (MANFREDO, 2007). Segundo o setor de 

Geoprocessamento da Prefeitura de Hortolândia, no ano de 2008, o bairro possuía 

aproximadamente 38 mil moradores (TORRES, 2009). A Igreja Adventista está 

presente com quatro igrejas no bairro, sendo a IASD Jd. Amanda I, Jd. Amanda II, Jd. 

Amanda III e Jd. Amanda IV. Lembrando que os nomes são utilizados pela igreja para 

identificar os templos, mas todos estão no mesmo bairro, Jd. Amanda. 

Devido a esse grande contingente, em 1990, o IASP tomou a iniciativa de 

comprar um terreno no bairro, e o pastor Miguel Cabral, montou uma tenda para 

realizar o evangelismo público ali, com uma equipe de dois ou três obreiros. Naquela 

época, o evangelismo demorara cerca de três meses, e quando o evangelista saía, já 

deixava um grupo de pessoas na igreja. No caso da IASD do Jd. Amanda II, ficaram 

por volta de 42 pessoas. No entanto, elas não tinham o costume de frequentar a igreja 

nos cultos de quarta e sábado, apenas aos domingos. De modo que, o irmão 
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Edimocles, juntamente com sua esposa Esmeralda, obreiros experientes da Igreja 

Adventista, começaram a estudar novamente com eles e, a mostrar a importância do 

culto de sábado. Por conseguinte, os membros começaram a voltar e, pouco tempo 

depois o número de membros aumentou para 120 pessoas (SILVA, 2019a). Em 

seguida, o IASP ainda auxiliou na construção do templo que permanece até hoje 

(SILVA, 2019b). 

Figura 61 - À direita, Irmão Edimocles Silva 

 

Fonte: Imagem autoral. 

A organização do grupo em igreja ocorreu em 1993 e o núcleo base era 

composto pelo irmão Edimocles, sua esposa Esmeralda e o irmão Cícero Brasilino.56 

Figura 62 - Recorte do Voto da organização da IASD Jd. Amanda II  

 

Fonte: (IASD, 1993, p. 17). 

Em 1997 a igreja contava com 206 membros (IASD, 1997), e atualmente, ao 

final de 2019, tem 191 cadastrados e pertence ao distrito de Terra Preta 

(SECRETARIA, 2020). Essa igreja não nasceu a partir de uma iniciativa leiga ou de 

um trabalho de escola sabatina filial como grande parte das igrejas na cidade de 

Hortolândia. É uma igreja que ainda precisa construir seu templo definitivo. 

 

 

56 ORGANIZAÇÃO DO GRUPO DO JARDIM AMANDA II EM IGREJA (05/04/1993) 93-087 – Votado 
organizar o grupo de Jardim Amanda II em igreja, tendo como núcleo base os seguintes irmãos: 
Edemocles Gomes de Barros Silva, Esmeralda Monteiro Gomes e Cícero Brasilino (IASD, 1993, p. 
17) 
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Figura 63 - IASD Jd. Amanda II 

 

Fonte: Imagem autoral. 

3.13 A IASD do Jd. Amanda I 

A igreja foi fundada em fevereiro de 1990, com a irmã Marinete da Silva Pintor, 

professora do IASP que, ao vir de São Paulo, morava no Pq. Ortolândia. Com a 

abertura do loteamento do Jd. Amanda I, comprou um terreno onde construiria sua 

casa própria. Porém, logo percebeu a discrepância entre o bairro dos Adventistas e o 

novo loteamento. Segundo ela, o novo bairro era habitado praticamente por 

prostitutas, ladrões, assassinos e drogados. Na década de 1990 a região era um 

matagal alto e muitos que passavam na avenida principal, muitas vezes, não 

conseguiam ver as pessoas no bairro, pois a altura do capim podia esconder até 

mesmo um homem médio (PINTOR, 2020). 

Essa mudança de bairro, deixou a irmã Marinete muito deprimida e triste. Duas 

realidades bem distintas das quais ela já havia enfrentado, mesmo quando morou na 

capital do estado. Para ela, o bairro do Jd. Amanda I não se diferenciava em nada 

comparado às comunidades do Rio de Janeiro. Ela escondia o choro do marido, e 

algumas vezes saia na frente da casa para lamentar e orar a Deus. 

Em um desses dias, enquanto estava pensando no quanto havia perdido na 

mudança de bairro, sentiu um toque no ombro, que pensou ser seu marido. Olhou e 

não viu ninguém, mas ao voltar o olhar para a rua, viu duas crianças na frente, e ouviu 

uma voz, muito real para ela, dizendo para contar as histórias da Bíblia para aquele 

casal de crianças. Ela então recobrou o ânimo e perguntou-lhes se gostavam de 

história. Diante da afirmativa deles, foram para um cômodo abandonado ao lado da 

casa dela. Munida de tijolos como banco, e muitos materiais ilustrativos em 
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flanelógrafos, obtidos pela gráfica do IASP, Marinete contou histórias e cantou com 

aquelas crianças. Usou toda sua experiência como professora primária. Terminadas 

as histórias, incentivou as crianças a trazerem seus primos e amigos para o próximo 

sábado. De duas crianças, vieram dez, em seguida vinte e no quinto sábado já eram 

40 crianças escutando as histórias da professora Marinete (PINTOR, 2020). 

Como o local das reuniões eram muito precárias, ela orava a Deus para que 

enviasse pessoas para ajudar na tarefa. E em um desses sábados em que estava 

cantando com as crianças, o irmão Silvestrin, diretor do trabalho missionário da igreja 

Central de Hortolândia, juntamente com outros irmãos e irmãs, ouviram os cânticos e 

identificaram como sendo da Igreja Adventista. Foi assim que descobriram a 

professora Marinete junto às 40 crianças no meio do capinzal, correndo riscos de 

serem picadas por animais peçonhentos. Os membros da central vieram e limparam 

o terreno, trouxeram 40 cadeiras, prenderam umas nas outras, para dificultar o roubo, 

e colocaram uma porta no barraco abandonado, com cadeado. Segundo a irmã 

Marinete, chegaram a ter mais de 100 crianças em reuniões especiais realizadas por 

ela nesse salão improvisado. As crianças começaram a trazer as mães, e já não tinha 

como continuar naquele salão improvisado. Foi quanto Marinete começou a orar a 

Deus pedindo pela construção de uma igreja. Segundo ela, não havia condições de 

comprar um terreno, muito menos de construir uma igreja. Mas pela fé, começou a 

clamar a Deus por isso (PINTOR, 2020). 

Certa tarde, o irmão Afonso Ogalha, empresário da cidade de Hortolândia e 

conhecido como construtor de igrejas na região, estava medindo um terreno com os 

pés, próximo da casa da professora Marinete. Quando ela o viu, correu para perguntar 

se ele estava comprando o terreno, mas disse que não. Ele então incentivou a 

professora a procurar um terreno para construção de uma igreja, pois o local onde as 

reuniões aconteciam já estava pequeno. A partir de então, a irmã passou a procurar 

um local para comprar. 

Um corretor de imóveis apareceu de carro em uma quarta-feira oferecendo o 

terreno da esquina da casa da professora. Quando ela viu, correu de seus afazeres e 

gritou bem alto que estava interessada no terreno. Todavia, o corretor estava 

apresentando-o para outro comprador. O senhor não se interessou pelo lugar, pois 

ficava longe de onde ele pretendia morar, mais perto da rodovia. Então, o vendedor 

deixou o contato com a professora, mas disse que ela tinha até sexta-feira para 

responder se iria ou não ficar com o terreno. Como não possuía telefone, ela pegou 
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seu bebê de colo e correu na olaria para ligar para o irmão Ogalha, a fim de informá-

lo sobre o terreno. Devido à falta do valor, era necessário conversar no sábado com 

os irmãos com o objetivo de levantarem o fundo necessário. Portanto, pediram um 

prazo maior para o corretor. 

No sábado pela manhã a professora chegou à igreja Central de Hortolândia 

disposta a fazer um apelo aos membros, pedindo recursos para a compra do terreno. 

Mas, segundo ela, a igreja estava vazia, devido ao feriado. Ela então orou a Deus 

pedindo para trazer outras pessoas para o templo, para que, dessa forma, fosse 

possível realizar o sonho de angariar o valor necessário. Deus atendeu à oração da 

irmã Marinete, pois a igreja ficou cheia como em um casamento. O apelo foi feito, e 

pessoas que visitavam a igreja naquele sábado doaram o dinheiro suficiente para a 

compra do terreno. No domingo, ela e o irmão Ogalha, já estavam conversando com 

o corretor a fim de comprarem o terreno, e assim ocorreu.  

O próximo desafio seria construir a igreja, mas não havia recursos para isso, e 

na época, a Associação não dispunha de recursos para ajudar na construção. Dessa 

forma, Ogalha desafiou as irmãs a fazerem a recolta, solicitando recursos para a 

construção. Eles começariam pelas salas adjacentes à nave da igreja. Assim, mais 

uma vez a professora Marinete pegou seu bebê de colo e saiu para pedir ajuda aos 

amigos. Segundo ela, o irmão Walter Schveitzer doou todo o tijolo, Luiz Pozelli doou 

a areia, a família do pastor Bahia doou os vergalhões de ferro. Quando o irmão Ogalha 

viu aquele material no terreno, ficou animado e saiu para recoltar outros materiais para 

terminarem as salas do fundo da futura igreja. Como foram feitos dois pisos, foi 

necessária uma laje especial de piso, e tudo foi alcançado através de doações 

(PINTOR, 2020). 

 

Figura 64 - Fotos do Salão dos fundos da IASD Jd. Amanda I construído com 
doações 
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Fonte: (PINTOR, 2020). 

Após terminada a construção dos fundos da igreja, eles permaneceram muito 

tempo por lá, segundo Marinete. Foram chegando outros adventistas no bairro, Irineu, 

Beth, Dejanira, e pessoas que se tornaram membros da igreja como fruto do trabalho 

da professora Marinete, como o caso da irmã Lucimar, Ercília, família de Laurita. 

Marinete e irmão Silvestrin haviam feito um propósito de visitar todas as casas 

próximas à igreja, levando a pregação da mensagem adventista, e assim, a igreja foi 

crescendo, chegando ao número de 130 membros em 1997 (IASD, 1997). 

Em abril de 1994 foi votada a organização do grupo da IASD Jd. Amanda I, 

tendo Ogalha como seu primeiro diretor, Irineu Donelli como secretário, e como 

tesoureira, a esposa do irmão Ogalha, Ednéia Ogalha57. 

Devido ao grande número de membros no salão dos fundos, surgiu a 

necessidade de ser construída a nave da igreja. Mais uma vez doações foram 

recebidas mediante recoltas, além disso, a Associação ajudou pagando um servente 

de pedreiro, mas logo depois deixou de ajudar. Portanto, o irmão Ogalha construiu 

praticamente sozinho a nave da igreja, com a ajuda dos irmãos, como por exemplo, o 

marido da professora Marinete que ajudou doando a mão de obra da parte elétrica. 

 

 

 

 

 

 

57 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: JD. AMANDA I (28/04/1994) 94-115 – VOTADO organizar o grupo do 
Jardim Amanda I em Hortolândia, com a diretoria abaixo arrolada: Diretor: Afonso Ogalha Ginez, 
Secretário: Irineu Aparecido Donelli Junior e Tesoureira: Ednea Ogalha (IASD, 1994) 
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Figura 65 - Fotos da primeira fachada (à esquerda) e fachada atual (à direita) da 
IASD Jd. Amanda I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagens autorais. 

Em maio de 1995, um ano após a organização do grupo, a igreja foi organizada. 

O voto registrou como núcleo inicial da igreja as seguintes pessoas: Afonso Ogalha 

Ginez, Ednéa Ogalha e Ângelo Silvestrin58. Nota-se que, as pessoas nessa época 

trabalhavam em prol da pregação da mensagem adventista, elas mesmas construíam 

ou ajudavam na construção, e ainda assumiam a liderança da igreja até que outras 

pessoas surgissem, para então partirem para outro lugar. Um forte senso de missão 

e fervor missionário era notório entre eles. 

Entre os pastores que passaram por essa igreja, a professora se lembra do 

primeiro, Pr. Miguel Freire, em seguida o Pr. Axel, e o terceiro foi o Pr. Vilmur 

Medeiros, que segundo ela, deixou muitas saudades (PINTOR, 2020). 

3.14 A IASD do Jd. Santa Esmeralda 

A IASD Jd. Santa Esmeralda surge como fruto do trabalho evangelístico dos 

membros da igreja de Vila Ipê. Com o auxílio do Curso “Como Deixar de Fumar em 

Cinco Dias”, eles despertaram o interesse de pessoas no bairro. Quem liderava a Vila 

Ipê nessa época era o senhor Dalvo Capuchinho, provavelmente um dos anciãos. 

 

58 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO EM IGREJA: JD. AMANDA I (03/05/1995) 95-154 – VOTADO 
organizar o grupo do Jd. Amanda I em Igreja, conforme ficha apresentada pelo Pastor Vilmur Calzado 
Medeiros, tendo como núcleo os seguintes irmãos: Afonso Ogalha Ginez, Ednéa Ogalha e Ângelo 
Silvestrin (IASD, 1995). 
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Muitos membros que frequentavam a igreja da Vila Ipê moravam no bairro do Santa 

Esmeralda.  

Segundo Helon (2019b), o bairro era muito violento, e a igreja não ficou imune 

a isso. Por volta do ano de 1984/85, ladrões entraram no templo e levaram algumas 

coisas, entre elas o quadro comparativo da Escola Sabatina, onde se registrava a 

presença dos alunos, o número de estudos da lição, as ofertas recolhidas a cada 

sábado, entre outras. Esse quadro foi encontrado em um bar no bairro de Santa 

Esmeralda, com anúncios de bebidas. O irmão Capuchinho aproximou-se do dono do 

estabelecimento e explicou o ocorrido. Ele então entendeu a situação, devolveu o 

quadro e acabou aceitando um estudo bíblico, tornando-se membro adventista. Esse 

senhor era conhecido como irmão Brasil. Por essa razão, ele encerrou as atividades 

do bar e ali começou um pequeno grupo. Pode-se dizer que esse foi um dos furtos 

mais abençoados da história da igreja na região, pois terminou na conversão de um 

pessoa (PANZZANI, 2019a). 

Aqueles que moravam no bairro de Santa Esmeralda, tinham muita dificuldade 

de frequentar a igreja de Vila Ipê no domingo e quarta-feira à noite. Então acabavam 

ficando no pequeno grupo na casa do irmão Brasil. Então, quando a igreja de Vila Ipê 

deixou de funcionar, por volta do início dos anos 1990, eles já tinham um local para 

as reuniões. Esse grupo teve um bom crescimento a ponto de ser necessário levar os 

bancos, o piano da igreja desativada, para o antigo bar do irmão Brasil.  

Figura 66 - Fotos dos pioneiros e do Clube de desbravadores “Jovens do Rei” 
desfilando na rua da IASD Jd. Santa Esmeralda 

   

Fonte: (OLÍMPIO, 2019). 

Uma das pessoas evangelizadas pelo irmão Brasil foi João Batista dos Santos, 

que se batizou em 03 de outubro de 1987, juntamente com Elaine Panzzani (2019a), 

que relatou essa história. O irmão João tinha um terreno e começou a construir nele, 

por conta própria, um Salão para o grupo. Pouco tempo depois acabou vendendo o 
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terreno, com a construção, para a APaC no valor de 5 mil URVs. (IASD, 1994, p. 27; 

PÁDUA, 2019).  

Figura 67 - Recorte do Voto da compra do terreno de Jd. Santa Esmeralda 

 

Fonte: (IASD, 1994, p. 27). 

Em junho de 1994 o grupo foi oficialmente organizado e, o irmão João foi eleito 

como o primeiro diretor do grupo. Segundo Panzzani (2019a), ele, a esposa e os 

quatro filhos “eram muito fervorosos”. Além dele, foi votado como secretária a irmã 

Sueli Faria e, como tesoureiro o irmão Dalvo Antonio Capuchinho.59 Nessa época, o 

grupo possuía cerca de 58 pessoas, das quais 26 eram membros batizados e 32 

amigos visitantes. O pastor distrital da época era Aurélio do Carmo Silva Filho 

(OLÍMPIO, 2019). 

O primeiro casamento e único, realizado no primeiro tempo, foi dirigido pelo Pr. 

Héldio no ano de 2001, o casal Sandra e Almir foram os felizardos. A igreja não havia 

passado por nenhuma reforma consistente desde a adequação feita pela APaC por 

ocasião da compra da mesma do irmão João Batista (OLÍMPIO, 2019; PÁDUA, 2019). 

Figura 68 - Membros da IASD Jd. Santa Esmeralda em frente ao templo construído 
pelo irmão João Batista 

 

Fonte: (OLÍMPIO, 2019). 

 

59 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: JD. SANTA ESMERALDA – HORTOLÂNDIA (01/06/1994) 94-146 – 
VOTADO organizar o grupo do Jd. Santa Esmeralda – Hortolândia com a seguinte diretoria: Diretor: 
João Batista Santos, Secretária: Sueli Faria e Tesoureiro: Dalvo Antonio Capuchinho (IASD, 1994, p. 
28) 
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Em 2002, com as transferências, chegou o pastor Haroldo Adasz. Ele conduziu 

a primeira reforma propriamente dita no templo da igreja. E no mesmo ano, no dia 31 

de novembro, a igreja foi organizada, deixando de ser grupo, com a presença do Pr. 

Aurelino Ferreira, então secretário da APaC. O voto foi registrado no dia 19 de 

setembro de 2002 e teve como núcleo base os irmãos Orlando de Pádua, Valdenice 

Maria Lopes dos Santos e Rosalvo de Souza Costa60. 

Figura 69 - Organização da IASD Jd. Santa Esmeralda 

 

Fonte: (OLÍMPIO, 2019). 

Com a chegada do Pr. Waldir Lucas, em 2010, a igreja registrou um pico no 

número de batismos. Em um só ano foram batizadas cerca de 27 pessoas, tornando-

se o destaque do distrito de São Sebastião, naquele ano. Mas, logo em seguida viriam 

os “anos de vacas magras” com o quase fechamento das portas da igreja. Boa parte 

dos membros se mudou para outras localidades, até mesmo para outros estados. 

Porém, os outros membros restantes continuaram a cultuar no templo, e a crise 

passou. Antigamente, os batismos eram feitos em piscinas móveis, portanto, o Pr. 

Fernando Beier lutou para que o tanque batismal fosse construído na igreja, e assim, 

em parceria com a APSo e “irmãos”, foi inaugurado o tanque no ano de 2014.  

 

60 ORGANIZAÇÃO DE IGREJA: DIVERSAS (19/09/2002) 02-111 – VOTADO organizar em igreja os 
grupos abaixo arrolados com seus respectivos distritos, nas datas referidas, conforme ficha de pedido 
de organização apresentada pelos pastores distritais... Haroldo Adasz, em harmonia com a 
irmandade, com os seguintes núcleos base: Jd. Santa Esmeralda – Distrito de Terra Preta – No dia 
23.11.2002 Núcleo base: Orlando de Pádua, Valdenice Maria Lopes dos Santos e Rosalvo de Souza 
Costa (IASD, 2002, p. 47). 
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A última grande reforma realizada na igreja foi sob a direção do Pr. Rubens 

Mandelli, em 2016. Na ocasião, os bancos foram reformados, o teto foi trocado para 

um forro de gesso, nova pintura, houve “troca das janelas, piso, remodelação da 

fachada, divisão das salas dos infantis, reforma dos banheiros, reforma do pátio 

externo, construção de uma sala para armazenar os materiais de desbravadores” 

(MANDELI, 2019) e no dia 16 de dezembro foi pela última vez, até o presente 

momento, reinaugurada (OLÍMPIO, 2019). 

Figura 70 - Fotos da última reforma da IASD Jd. Santa Esmeralda 

  

Fonte: Pr. Rubens Mandeli. 

A igreja que nasceu como resultado do trabalho voluntário dos membros, e por 

um furto milagroso, atualmente está localizada na Rua Cristalina, n.º 56, Jd. Santa 

Esmeralda, e chega ao final de 2019, com 70 membros registrados no sistema ACMS. 

Abaixo, a lista dos pastores que passaram pela IASD Jd. Santa Esmeralda, 

conforme histórico apresentado pela irmã Olímpio (2019). 

1994 – Pr. Aurélio do Carmo Silva Filho; 

1997 – Pr. Jorge Anacleto; 

1998 – Pr. Joel Eisenhut; 

2000 – Pr. Héldio Emerick Teixeira; 

2002 – Pr. Haroldo Adasz; 

2009 – Pr. Waldir Lucas; 

2011 – Pr. Wesley Storck; 

2012 – Pr. Waldir Lucas; 

2013 – Pr. Fernando Beier; 

2015 – Pr. Kédson Melo; 

2016 – Pr. Rubens Augusto Mandeli (pastor em 2019). 
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3.15 A IASD do Jd. Pq. do Horto 

Assim como a maioria das igrejas desse período estudado, a IASD do Parque 

do Horto começa com pequenos grupos e reuniões na casa dos irmãos que já 

moravam no bairro. No início dos anos 90, irmãos do IASP, como a família de Elias 

Vizotto, foram ajudar no estabelecimento do grupo. 

Figura 71 - Localização do bairro de Pq. do Horto - Hortolândia 

 

Fonte: Google Maps. 

Três anos depois, em 1993, foi feita a compra do terreno, onde está localizada 

a igreja atualmente. Foi feito um mutirão com as pessoas do IASP com o intuito de 

construir a igreja. Por ser engenheiro Civil, o irmão Vizotto pôde orientar todo processo 

de construção, que foi dividido em duas etapas. A primeira foi a térrea, onde hoje estão 

as salas do departamento infantil e depois a nave no piso superior. Assim que essa 

primeira parte foi concluída, os irmãos já se mudaram, e a primeira escola sabatina foi 

realizada em 1994 sob a direção o irmão Vizotto (SECRETARIA, 2019).  

Figura 72 - Recorte do Voto da organização do grupo da IASD Pq. do Horto 

 

Fonte: (IASD, 1995, p. 53). 

Em 25 de agosto de 1995, a Federação Paulista Central votou a organização 

do Grupo de Pq. do Horto com a seguinte diretoria: Diretor – Daniel Ribeiro Mendonça, 
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Secretária – Josele Mara Vizotto e Tesoureiro – Elias Vizotto61. A construção da nave 

da igreja foi concluída no final de 1997, cerca de quatro anos desde a compra do 

terreno, e constava cerca de 18 pessoas na lista de membros. 

Figura 73 - Fachada da IASD Jd. Pq. do Horto até 2018 

 

 

Fonte: Imagem autoral. 

Em 2011 houve uma mudança na direção da igreja, sendo escolhido o irmão 

Nilson Pereira de Oliveira, vindo da IASD Vila São Pedro. Ele animou os irmãos a 

fazerem uma reforma na igreja tanto no aspecto físico quanto organizacional. A igreja 

não tinha sequer escada para acessar o tanque batismal. O Pastor Josemar Ventura 

assumiu o distrito em 2012 e apoiou a nova liderança. Dessa nova arrancada, surgiu 

o Clube de Desbravadores Identidade 7. O número de membros saltou de 18 para 

mais de 70 pessoas, boa parte devido ao trabalho do Clube de Desbravadores em 

parceria com o irmão Nilson. Anualmente, a igreja recebia alunos da Faculdade de 

Teologia do UNASP-EC, entre eles, se destacou Gerson Elias Goncalves. Por morar 

em Hortolândia, visitava os interessados e auxiliou a igreja durante um ano nos cultos 

de sábado, domingo e quarta. Por seu trabalho, cerca de nove pessoas foram 

batizadas naquele ano de 2014. Hoje, Gonçalves atua como pastor distrital na 

Associação Paulista Central (ACMS, 2019). 

 

 

 

61 ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS: DIVERSOS (25/08/1995) 95-185 – VOTADO organizar os grupos 
abaixo arrolados conforme diretoria indicada pelos pastores distritais: I)PARQUE DO HORTO – 
HORTOLÂNDIA – IASP DIRETOR: Daniel Ribeiro Mendonça SECRETÁRIA: Josele Mara Vizotto 
TESOUREIRO: Elias Vizotto 
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Figura 74 - À esquerda irmão Nilson e ao lado Clube Identidade 7 

 

Fonte: a primeira imagem é autoral, e a segunda foi obtida através da página do Clube 

indentidade 7 no Facebook. 

No dia 08 de dezembro de 2018, foi reinaugurada a igreja do Pq. do Horto que 

conta, ao final de 2019, com 73 membros e um clube de Desbravadores. 

 

Figura 75 – Igreja do Pq. do Horto 

 

  

Fonte: Nilson Pereira. 
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3.16 A IASD do Jd. São Sebastião 

O Jardim São Sebastião fez parte da expansão Municipal que ocorreu após a 

emancipação da cidade de Hortolândia, por volta do ano de 1993 (MANFREDO, 

2007). Com o início desse novo loteamento, muitos se mudaram próximo à área verde 

que ficava no lugar mais baixo do bairro, ao lado de um córrego. O professor Luiz 

Carlos Silva, funcionário do IASP, começou um trabalho com essas famílias que se 

assentaram ali. Os encontros iniciais tinham como público-alvo as crianças, reunindo-

se debaixo de uma figueira. A esposa do professor Silva, levava figuras em feltro e 

contava histórias bíblicas para as crianças, nos sábados à tarde. 

Com o passar do tempo, a figueira já não comportava mais as reuniões, pois 

quando chovia não havia solução. O senhor Heldio Emerick Teixeira, hoje pastor 

adventista, trabalhava no departamento missionário do IASP e foi convidado a 

acompanhar as reuniões com o casal Alegria. Ao ver a necessidade das crianças, 

passou a procurar um outro local para as reuniões. Em virtude disso, conseguiram um 

cômodo com um morador do assentamento. Era o senhor Sebastião, um ébrio e 

trabalhador, mas gastava todo seu dinheiro com bebida enquanto sua família passava 

por necessidade em um barraco com aproximadamente 7 filhos. Desse modo, ele 

disse que se cobrissem a cozinha, poderiam usar como reunião. E assim ocorreu. “A 

escolinha das crianças foi realizada naquele lugarzinho humilde, também era uma 

salinha só, mas pelo menos a gente pode continuar no período em que chovia” 

(TEIXEIRA, 2019).  

Como no novo loteamento do Jd. São Sebastião ainda não havia uma estrutura 

de água pluvial, uma forte chuva trouxe uma enxurrada que derrubou a casa de 

Sebastião. Dessa forma, foi feita uma campanha em parceria com o IASP e, uma nova 

e melhor casa foi construída para ele e sua família,  (SANTOS, 2019). Nota-se, 

portanto, o envolvimento dos membros na assistência social dos menos favorecidos. 

Já no primeiro semestre de 1994, no mês de maio, para ser mais específico, o 

irmão Mauro dos Santos, funcionário do IASP, foi convidado para visitar o grupo que 

estava se reunindo ali. E a partir de então surge um amor, no coração do Professor 

Mauro, como é carinhosamente chamado, por esse pequeno grupo que estava 

surgindo. Segundo ele: 

Os Estudos foram realizados na residência do Sr. Sebastião Cardoso, 
pai de Marlene. Conforme os estudos foram progredindo, várias 
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pessoas da família foram aceitando o evangelho, inclusive o Sr. 
Sebastião e sua esposa Umbelina. Assim a cozinha do irmão 
Sebastião tornou-se o primeiro ponto missionário do bairro, chegando 
a reunir-se uma média de vinte pessoas. A primeira a ser batizada, no 
dia 30/09/94, foi Marlene, seguida por outros membros da família e 
vizinhos, chegando a dezessete pessoas (SANTOS, 2008, p. 1) 

 

No ano seguinte, 1995, o professor Mauro ajudou esse pequeno grupo a 

encontrar um local onde pudessem se reunir, uma vez que a cozinha do irmão 

Sebastião já não comportava tanta gente. Portanto, um salão pequeno foi alugado na 

antiga Rua 3, atual Rua Gerânio (PADOVANI, 1998a). O contrato foi assinado, 

segundo Mauro, no dia 24 de agosto de 1995 (SANTOS, 2008). Já no mês seguinte, 

o pastor distrital do IASP, Claudio Vivela, deu início a uma série de evangelismo, 

sendo ele o próprio palestrante, professor Mauro como o responsável pelo evento e 

Edimocles Gomes como o obreiro bíblico. Como resultado desse trabalho, 15 pessoas 

foram batizadas, somando-se às 17 já alcançadas anteriormente. 

 

Figura 76 - Mapa da localização aproximada do primeiro Salão alugado da IASD Jd. 
São Sebastião 

 

Fonte: Google Maps. 

Em 19 de setembro de 1996, foi votado na APaC a organização do Grupo do 

Jd. São Sebastião, com aproximadamente 40 membros (SANTOS, 2019). O Pr. 

Ronaldo Alberto de Oliveira foi quem solicitou apresentando a ficha com os seguintes 
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nomes: Diretor: Mauro Henrique dos Santos, Secretária: Valéria Cristina André dos 

Santos e Tesoureiro: Claudenir dos Santos.62 

 

Figura 77 - Recorte do Voto da organização do Grupo da IASD Jd. São Sebastião 

  

Fonte: (IASD, 1996, p. 92). 

O salão alugado já não comportava as pessoas que ali frequentavam. O IASP 

havia feito um loteamento de parte de suas terras que davam exatamente onde hoje 

está a IASD São Sebastião. Algumas pessoas compraram os terrenos, mas não 

continuaram o pagamento. O professor Mauro passa por aquela região e pensava que 

seria um local ideal para se construir uma igreja. Então foi procurar o tesoureiro do 

IASP e perguntar se teria algum terreno próximo do residencial São Sebastião, que 

poderia ser doado para construção do templo. Mas o terreno já estava vendido para 

um homem que estava desaparecido há 42 anos e ninguém achava ele. O professor 

Mauro foi atrás e em dois meses os cinco lotes estavam em nome da igreja, cerca de 

1.750m2. Nas palavras dele “foi um milagre”.  

Segundo Mauro, a cerimônia do lançamento da pedra fundamental foi realizada 

no dia primeiro de março de 1997. Por meio de campanhas de arrecadação de 

dinheiro e doações, logo foi construído um imóvel com 250m2, composto por seis 

salas, sendo inaugurado no dia 12 de setembro do mesmo ano, onde o grupo passou 

a congregar. Na época, o pastor Distrital ainda era Cláudio Vilela (SANTOS, 2008). 

De acordo com as Atas da associação, no final de 1997 o grupo era composto por 47 

membros registrados (IASD, 1997, p. 157). 

Dois anos depois, o grupo foi organizado em igreja. No voto, datado de 01 de 

junho de 1999, o pastor Claudio Vilela apresentou o pedido de organização, com o 

 

62 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: JD. SÃO SEBASTIÃO (19/09/1996) 96-237 – VOTADO organizar o 
grupo do Jardim São Sebastião, em Hortolândia, conforme ficha apresentada pelo Pr. Distrital 
Ronaldo Alberto de Oliveira com a seguinte Diretoria: Diretor: Mauro Henrique dos Santos, Secretária: 
Valéria Cristina André dos Santos e Tesoureiro: Claudiner dos Santos (IASD, 1996, p. 92). 
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núcleo base formado pelo professor Mauro Henrique dos Santos, José Cadis dos 

Santos e Débora Gonçalves63. O culto com a cerimônia de organização ocorreu no 

sábado dia 14 de agosto do mesmo ano. 

O próximo desafio do grupo em crescimento seria construir o templo definitivo. 

Com a chegada do pastor Urias Chagas, em 2004, foi lançado um desafio de construir 

um local adequado para o culto e, em outubro, os membros decidiram aceitar essa 

missão especial. Um lema foi estabelecido: “Oração e Ação” com a divisão da 

congregação em cinco grupos que revessavam no mutirão da construção, enquanto 

os líderes da igreja se empenhavam na arrecadação de fundos. A APaC apoiou a 

entusiasmo dos membros, fazendo uma parceria com eles a fim de tornar possível o 

sonho da nova igreja, que foi construída em três anos e cinco meses, “1250 dias” 

(SANTOS, 2008). A Inauguração do novo templo ocorreu no dia 15 de março de 2008 

com a presença de autoridades eclesiásticas e do pastor distrital Leonício Lisboa.  

Atualmente, a IASD Jd. São Sebastião está localizada na Rua Pastor Abilio 

Honório Perdomo, n.º 614, Loteamento Adventista Campineiro e, é sede de distrito, 

com o pastor Rubens Mandeli, e, ao final de 2019, conta com 342 membros 

registrados na secretaria. “Começou com uma pessoa e foi a trezentos, sede do 

distrito! Ela foi inaugurada, já passou a ser sede de distrito” (SANTOS, 2019). 

Figura 78 - Fachada atual da IASD Jd. São Sebastião 

 

Fonte: Imagem autoral. 

 

63 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO EM IGREJA (01/06/1999) 99-127 – VOTADO Organizar em igreja os 
grupos abaixo arrolados, com seus respectivos núcleos base, conforme fichas apresentadas pelos 
pastores distritais, ... Antonio Cláudio G. Vilela. c. GRUPO JD. SÃO SEBASTIÃO – DISTRITO DO 
IASP Núcleo Base: Mauro Henrique dos Santos, José Cadis dos Santos e Débora Gonçalves. 
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Figura 79 - Irmã Marlene, primeira a ser batizada na IASD Jd. São Sebastião 

 

Fonte: Pr. Rubens Mandeli. 

Figura 80 - Professor Mauro Santos, um dos pioneiros da IASD Jd. São Sebastião 
ao lado do autor. 

 

Fonte: Imagem autoral. 

Figura 81 - Umbelina Cardoso, esposa do irmão Sebastião onde começou o grupo 
da IASD Jd. São Sebastião 

 

Fonte: Pr. Rubens Mandeli. 
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3.17 A IASD Jd. Amanda III 

A história da IASD Jd. Amanda III surgiu em uma reunião de Pequenos grupos 

na cada do irmão Waldemar e Silvia Wenzel, diferente das já citadas. O irmão Luiz 

Soares de Lima convidou-os a iniciar um plano missionário no Jd. Amanda III. Uma 

vez que o bairro era composto por famílias pobres e muito vulneráveis, decidiram 

iniciar a distribuição de frutas doadas pelo IASP, entre elas, banana, laranja, abacate 

e outros alimentos básicos. Esse trabalho inicial começou em 1994, e durou cerca de 

seis meses. A estratégia era dar os alimentos durante três a quatro sábados seguidos, 

e depois, aos poucos, juntamente com os alimentos, os irmãos começaram a dar 

revistas e outros impressos religiosos aos que tinham mais interesse. Isso ajudava a 

criar laços de amizades e finidades, possibilitando o convite para começar um estudo 

da Bíblia. Eles iam de casa em casa na rua 57, última, e as demais, conforme o 

trabalho fosse avançando.  

Conforme o número de pessoas desejosas de receber estudos da Bíblia foi 

aumentando, outras pessoas se juntaram ao grupo para ajudar a dar os estudos, entre 

elas estavam o irmão Tercio Jardim e família, um dentista muito bem-conceituado que, 

inclusive, ajudou a custear o projeto missionário no bairro. O irmão Damião Danucalov 

e Julia, professora aposentada, Itamar Vizotto e sua esposa Lilian Vizotto, Isac de 

Paula e Armando, ofereceram tratamento médico e dentário. Esses foram alguns dos 

que contribuíram na lista dos leigos com fervor missionário que ajudaram a 

estabelecer o início do trabalho no bairro.  

Cerca de 50 pessoas receberam o estudo bíblico e ganhavam uma bíblia no 

final do estudo e outros livros da igreja. Os primeiros batizados no grupo foram Rosa 

Ruiz Bovolon, Maria das Graças e esposo, Rosa Rico e o filho, Luiz e esposa. Todos 

eles fizeram vários cursos bíblicos como “Família Feliz”, “Encontro com a vida”, “Bíblia 

Fala”, “Revelações do Apocalipse”, “Futuro Revelado” e “Está Escrito” (LIMA, 2019). 

Em 1997, três anos depois, foi alugado um pequeno salão onde eram feitas 

reuniões nos sábados à tarde. Nessa época, chegou o irmão Edimocles, obreiro 

bíblico, que estava vindo da igreja do Bom Retiro. Ao chegar, encontrou sete pessoas 

frequentando assiduamente o grupo, enquanto na associação constava 10 pessoas 

batizadas (IASD, 1997). O Salão alugado ficava em frente a um estabelecimento que 

colocava música muito alta e atrapalhava o culto às vezes. Outra peculiaridade era o 
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banheiro que ficava dentro do salão e o mal cheiro incomodava. O próprio Edimocles 

chegou até o pastor, e disse que o trabalho não dava para continuar dessa forma. 

Dessa forma, ficou decidido que alugariam um outro local para as reuniões (SILVA, 

2019a). 

Em 1998, saíram do Salão e passaram para uma casa alugada que era em 

forma de L, com a sala e a cozinha juntas e, no fundo havia uma construção onde as 

crianças poderiam ter suas reuniões. A casa ficava cerca de 150 a 200 metros de 

onde está localizada a igreja atualmente.  

Ademais, o irmão Wenzel e sua esposa decidiram doar um terreno de 500 

metros quadrados para a construção da igreja no bairro, bem como os livros e revistas 

que foram por eles doados. Interessante destacar o empenho de membros leigos, 

fervorosos e zelosos no avanço da missão, em destinar recursos do próprio bolso para 

a pregação do evangelho. Em 1999 cerca de 50 pessoas já frequentavam o grupo 

(LIMA, 2019). 

O irmão Edimócles foi quem deu início à empreitada de construir a igreja do 

Amanda III. Após ouvir que alguns americanos tinham interesse em construir uma 

igreja, foi ao local, e ao chegar, recebeu a doação de 700 dólares. Apesar de ter sido 

pouco, o valor foi um incentivo para começar a construção. Somente após a recolta 

com seus familiares, outros irmãos e a igreja, o valor arrecadado atingiu o necessário. 

A obra foi iniciada pela nave da igreja, ainda que contrariasse a forma de construção 

da época, que geralmente começava pelas salas adjacentes (SILVA, 2019a). 

No ano de 2000, o grupo foi organizado conforme voto da Associação Paulista 

Central. O primeiro diretor foi Edimócles Gomes, a secretária foi sua esposa 

Esmeralda Gomes e como tesoureira, a irmã Julia Lima.64 

 

 

 

 

 

 

 

64 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: JD. AMANDA III (27/04/2000) 00-102 – VOTADO... Distrito IASP ... 
Pastor Antonio Cláudio G. Vilela... Diretor: Edimócles Gomes Barros Silva, Secretária: Esmeralda 
Monteiro Gomes e Tesoureiro: Julia Lima (IASD, 2000a, p. 91).  
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Figura 82 - Recorte do Voto da Organização do grupo da IASD Jd. Amanda III 

 

Fonte: (IASD, 2000a, p. 91). 

Quatro anos depois, o grupo foi organizado em igreja. Na época, o núcleo base 

era formado pelo pastor aposentado José Maria da Costa e Silva, Regina Marli Rockel 

de Abreu Netto e Julia Ferreira de Lima.65 

 

Figura 83 – Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. Amanda III 

 

Fonte: (IASD, 2004a, p. 153). 

Ao final de 2019, a IASD Jd. Amanda III conta com 198 membros, pertence ao 

distrito de Terra Preta. Conta ainda com o Clube de Desbravadores “Ágape”, que 

iniciou no mesmo período que a igreja, sendo o clube de Desbravadores e 

Aventureiros um outro marco das igrejas de Hortolândia.  

 

 

 

 

 

 

65 04-229 – VOTADO – organizar em igreja os grupos abaixo relacionados,... pastores Haroldo 
Adasz...:a) Jd. Amanda III/Hortolândia – Distrito Terra Preta – Em 16/10/2004. Núcleo Base: José 
Maria da Costa e Silva, Regina Marli Rockel de Abreu Netto e Julia Ferreira de Lima (IASD, 2004a, p. 
153) 
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Figura 84 - Fachada e interior da IASD Jd. Amanda III tiradas no dia 11/11/2019 

 

Fonte: (SILVA, 2019a). 

3.18 A IASD do Jd. Boa Esperança 

Os loteamentos Jardim Boa Esperança e Recanto do Sol tratavam-se 
(sic) de ocupações em áreas públicas, onde residiam cerca de 2 mil 
famílias. A ocupação do Jardim Boa Esperança se deu em 1994: a 
gleba, a princípio, seria destinada a um programa habitacional da 
Prefeitura Municipal, destinado a moradores de favelas (MANFREDO, 
2007, p. 148). 

O Jardim Boa Esperança começou com uma ocupação em 1994. Dois anos 

depois, em 1996, a irmã Abdel Neves, juntamente com seu esposo, percebendo a 

forte presença de crianças naquele bairro, começaram a reunir um grupo, debaixo de 

um ipê amarelo, para contar histórias bíblicas aos sábados à tarde. Era uma espécie 

de evangelismo infantil e, ao final, ofereciam um lanche para as crianças carentes. 

Após algum tempo realizando esse trabalho, os membros da IASD Central de 

Hortolândia resolveram ajudar o casal Neves. Entre eles, estava o irmão Ogalha. Ele 

disse “era possível ver a irmã Abdel sentada num tijolo cercada por muitas crianças” 

(OGALHA, 2019). 

Na sequência, foi realizado um evangelismo da Semana Santa, com ajuda dos 

membros da IASD Central e outros adventistas que moravam no Pq. Ortolândia. 

Muitas pessoas demonstraram interesse em aprender mais sobre a Bíblia, o que 

motivou a procura por um terreno onde pudesse ser construída uma igreja e um prédio 

para dar continuidade ao trabalho social iniciado pela irmã Abdel (AILSON, 2019). 

O terreno encontrado era da Prefeitura, inicialmente designado para ser uma 

praça, mas que ainda não estava regularizado, ou seja, até 2004, o loteamento do Jd. 

Boa Esperança ainda constava na lista de bairros da prefeitura que estavam 

precisando de regulamentação (MANFREDO, 2007). Um dos secretários da Prefeitura 

de Hortolândia, Eduardo Amorim, que inclusive era membro da IASD, disse ao irmão 
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Ogalha para que construísse a igreja, pois ninguém iria interferir. Desse modo, foi 

nesse terreno/praça onde o núcleo/igreja começou a ser construído, podendo ser 

considerado como uma forma de invasão ou posse. Foi feito um voto solicitando verba 

de missão global no valor de 4.000,00 reais para Boa Esperança, em 26 de maio de 

1997.66 O Pastor Daniel Pereira, diretor da ADRA da Associação acordou em auxiliar 

na construção. Além disso, o irmão Ogalha construiria a parte de baixo, e a ADRA a 

parte de cima, onde seriam as salas das crianças. Todavia, no final da obra, devido à 

falta de verba da Associação, a igreja foi terminada apenas pelos esforços de Ogalha 

(OGALHA, 2019). A partir de 1997, o Núcleo “Vinde a Mim” foi incorporado na lista de 

núcleo da Associação, e seu Regime Interno foi incorporado em um voto oficial (IASD, 

1997). 

 

Figura 85 - IASD Jd. Boa Esperança 

  

 

Fonte: Fotos autorais tiradas em 2011. 

 

No primeiro sábado de janeiro de 1998 houve o primeiro programa oficial da 

igreja, com Escola Sabatina e Culto Divino e o Pastor Daniel Pereira como orador. 

Todavia, ainda coexistia igreja e núcleo da ADRA juntos. Pela manhã e à tarde a irmã 

 

66 97-158 – VOTADO encaminhar à UCB e DSA o projeto de Missão Global que está sendo 
desenvolvido no Jd. Boa Esperança em Hortolândia, solicitando respeitosamente uma verba de 
R$4.000,000 (sic) (quatro mil reais) para o referido projeto (IASD, 1997, p. 71). 
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Abdel trabalhava com as crianças, e à noite, eram realizados os cultos (AILSON, 

2019). Nesse mesmo ano, foi tomado um voto para organizar o grupo, tendo como 

diretor: José Ailson Dias, como secretária: Vera Lúcia de Souza Dias, e como 

tesoureiro: Daniel Rangel de Oliveira.67 Segundo o irmão Ailson (2019), o grupo foi 

organizado com cerca de 20 a 30 pessoas frequentes. 

Figura 86 – Recorte do Voto da Organização do grupo da IASD Jd. Boa Esperança 

 

 

 

 

 

Fonte: (IASD, 1998, p. 62–63). 

O trabalho com as crianças chamou a atenção da prefeitura que resolveu doar 

um terreno para a igreja construir um Núcleo. O Prefeito Jair Padovani sancionou uma 

lei nº 709 de 08 de novembro de 1998, fazendo a concessão de um terreno de 2.500 

metros quadrados da Prefeitura de Hortolândia, para a construção do Núcleo, por 50 

anos (PADOVANI, 1998b). Um voto foi tomado aceitando a doação dentro dos termos 

específicos na lei municipal. A irmã Abdel foi chamada pela Associação para assumir 

a administração do Núcleo “Vinde a Mim” de Hortolândia (OGALHA, 2019). 

Figura 87 - Recorte do Voto aceitando a doação do terreno para o Núcleo Vinde a 
mim 

 

Fonte: (IASD, 1998, p. 130). 

Em 2003, com a chegada do Pr. Davi Marski, a IASD Jd. Boa Esperança passou 

do status de grupo para igreja organizada. O voto relacionou o núcleo base como 

 

67 ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS: DIVERSOS (30/04/1998) 98-107 – VOTADO organizar os grupos 
abaixo arrolados como segue: 2) Jardim Boa Esperança – Hortolândia IV Diretor: José Ailson Dias, 
Secretária: Vera Lúcia de Souza Dias e Tesoureiro: Daniel Rangel de Oliveira (IASD, 1998, p. 62–63) 
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sendo: Edivânio Oliveira Silva, Melciades Santos Nascimento e José Ailson Dias.68 A 

cerimônia de organização ocorreu no dia 30 de agosto de 2003. 

Figura 88 – Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. Boa Esperança 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (IASD, 2003, pág. 27). 

Em 2011 a IASD Jd. Boa Esperança passou do distrito de Vila São Pedro para 

Hortolândia Central, onde o pastor distrital era Josemar Ventura da Silva. Ao assumir 

a função, percebeu que na igreja não havia mais espaço para os membros que 

frequentavam o culto de sábado. E, uma vez que a igreja havia sido construída em 

uma esquina com pouco espaço, onde o terreno era designado para ser uma pequena 

praça, a construção foi complexa. Porém, quando chegou o asfalto, a guia de águas 

fluviais ficou longe do limite da igreja, ou seja, ganhou-se um espaço maior. O Pr. 

Urias Chagas, ao notar essa diferença, mudou o muro de lugar, acompanhando a 

nova marcação, possibilitando assim a ampliação do templo. A reestruturação foi 

iniciada em 2011, mas devido à baixa condição financeira dos membros, não houve 

avanço na reforma durante seis anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

68 ORGANIZAÇÃO DE IGREJAS: DIVERSAS 03-069 – VOTADO em 26/06/2003 organizar em igreja 
os grupos abaixo relacionados... pastores distritais... David Augusto Marski...: c) Jd. Boa Esperança – 
Distrito Jd. Nova Hortolândia – Núcleo Base: Edivânio Oliveira Silva, Melciades Santos Nascimento e 
José Ailson Dias. 
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Figura 89 - Início da Reforma do templo 

 

Fonte: Imagem autoral. 

Sob a liderança do casal Batista e Osélia, foi feito um mutirão e recolta com os 

empresários da cidade, entre eles o próprio irmão Ogalha. Com o apoio financeiro e 

técnico da Associação Paulista Sudoeste, foi possível reinaugurar a igreja no dia 13 

de outubro de 2017, com a presença do Pr. Aurelino Ferreira, presidente da APSo, e 

Celestino José de Sousa, tesoureiro da associação. Com a reforma, a igreja passou 

a ter mais espaço para acomodar os membros, e possibilitar o crescimento. 

Figura 90 - Casal Osélia e Batista responsáveis pelo término da reforma 

 

Fonte: Imagem autoral. 

Figura 91 - Fachada e interior depois da Reforma da IASD Jd. Boa Esperança em 
2017 

 

Fonte: Imagem autoral. 
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Figura 92 - Dia da reinauguração da IASD Jd. Boa Esperança 

 
 

Fonte: Imagens autorais. 

Ao final desse capítulo onde foram repassadas as histórias de 18 igrejas, 

estabelecidas no período de quase trinta anos (1970 a 1999), a IASD, no município 

de Hortolândia, passou de dois templos (IASP e Central de Hortolândia) para 19 

congregações, um crescimento de quase 900%. Em sua maioria, fruto do fervor 

missionário de membros leigos, através de escolas sabatinas filiais, pequenos grupos, 

programas para crianças, cursos de como deixar de fumar, evangelismo de Semana 

Santa, trabalhos sociais e estudos bíblicos realizados em situações precárias, sejam 

embaixo de árvores ou construções abandonadas. Bem como pelo ideal de pôr seus 

filhos em um colégio adventista, e nesse sentido, o IASP desempenhou de forma 

excelente seu papel de atrair pessoas com zelo missionário.
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4 CONSOLIDAÇÃO E CRESCIMENTO INSTITUCIONAL DA IASD (2000-2019) 

Nesse capítulo será estudado o desenvolvimento da IASD em Hortolândia entre os 

anos de 2000 e 2019, período de consolidação do crescimento, divisão administrativa 

e chegada de uma nova instituição adventista no município, o Instituto Adventista de 

Tecnologia (IATec).  

Gráfico 3 - Crescimento Populacional em Hortolândia de 2000-2019 

 

Fonte: (IBGE, 2016; SEADE, 2019). 

 

Entre os anos de 2000 e 2019, a cidade de Hortolândia teve um crescimento 

populacional de 49%, menos que no período já estudado (1970-1999), o qual passou 

dos 3 mil porcento de crescimento, por conta, talvez, do processo de emancipação do 

município e da chegada de indústrias grandes, como visto no capítulo anterior desta 

pesquisa. 

O cenário adventista, neste período de 2000 a 2019, no estado de São Paulo, 

contava com a União Central Brasileira, Associação Paulistana, Paulista Oeste, 

Paulista Leste, Paulista Sul e Associação Paulista Central (APaC). No ano de 2000, o 

presidente da APaC era o Pastor Otávio Costa (1996-2001). No mesmo ano, havia 

154.607 membros da IASD no estado de São Paulo, sendo que, destes, 31.803 

estavam no território da APaC, 20,6% do total estadual. Não foi possível encontrar o 

número de membros da IASD em Hortolândia no ano de 2000. Nas Atas, as 

informações presentes eram pontuais, como no ano de 1997 onde foi registrado 3.972 

na cidade e em 2004, que constava 5.451 (IASD, 1997, 2004a). Levando em conta o 
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crescimento entre esses dois anos (37,2%) e imaginando que o crescimento fosse 

constante (5,3% aa), é possível projetar o número aproximado de membros no ano 

2000, chegando ao número 4.606. 

Com a escolha do Pr. Oliveiros Ferreira como novo presidente da APaC (2002-

2009), iniciou-se a reestruturação dos distritos em toda Associação, inclusive em 

Hortolândia. A primeira havia sido em 2004, quando o Jd. Nova Hortolândia deixava 

de ser sede de distrito e a partir de 2005 cedia lugar ao Jd. Campos Verdes. Nesse 

ano, Hortolândia estava dividida em cinco distritos pastorais (IASP, Hortolândia 

Central, CA Hortolândia, Terra Preta e Jd. Nova Hortolândia) e contava com 5.451 

membros divididos em 27 igrejas (IASD, 2004a). Em 2005, o distrito de Terra Preta 

recebeu a Igreja Central de Monte Mor, em 2007 o CA Hortolândia deixa de ser sede 

de Distrito, e Jd. São Sebastião passa a constar como distrito. Já em 2009, ocorre a 

divisão da APaC, criando então a Associação Paulista Sudoeste (APSo). 

4.1 Divisão administrativa – Surgimento da APSo 

A proposta para a criação de uma nova Associação foi levada ao plenário da 

Assembleia Denominacional em uma reunião extraordinária no dia 08 de março de 

2009, no salão denominado “Arlete Afonso” no UNASP-HT. A justificativa apresentada 

para a criação do novo campo foi o crescimento apresentado nos anos anteriores. 

Segundo o Pr. Oliveiros, a “Apac, nos últimos sete anos, teve um crescimento 

paulatino, constante e sustentável. Nossa expectativa, com a criação do novo campo, 

é que a igreja avance mais rápido do que está crescendo” (RAMOS, 2009, p. 35) 

Figura 93 - Ilustração da Revista Adventista mostrando a Nova Associação 

 

Fonte: (ibidem). 

Na proposta apresentada, a APaC ficaria com 32 distritos e a nova associação 

com 30, mais um subdistrito de Bernardino de Campos (IASD, 2009). 
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Anexo II - Voto 09-032 Proposta de Composição dos Campos: 

Quadro 3 - Distritos em Cada Associação após a divisão dos campos 

Nº Nome dos Distritos APaC  Nº Nome dos Distritos APSo 

1 Agapeama/Jundiai  1 Apiaí 

2 Americana  2 Avaré 

3 Araras  3 B. Paulista / Pirac. 

4 
Artur Nogueira Central  

4 Bernardino de Campos 

(Subdistrito) 

5 B. Matão / Sumaré  5 Botucatu 

6 Campinas Central  6 C.A. Sorocaba 

7 Conchal  7 Capão Bonito 

8 Cosmópolis  8 Capivari 

9 Jaú  9 Cerrado / Soroc. 

10 Jd. Aeroporto / CPS  10 Hortolândia Central 

11 Jd. dos Oliveiras / CPS  11 IASP 

12 Jd. Eulina / CPS  12 Indaiatuba 

13 Jd. Londres / CPS  13 Itapetininga 

14 Jd. Novo Campos Elíseos / CPS  14 Itapeva 

15 Jd. Olga Veroni / Limeira  15 Itararé 

16 Jundiaí Central  16 Itu 

17 Leme  17 Jd. Campos Verdes / Hort. 

18 Limeira Central  18 Jd. São Sebastião / Hort. 

19 Mococa  19 Jd. Wanderlei / Tatuí 

20 Mogi Guaçu  20 Mangueiras / Tatuí 

21 Mogi Mirim  21 Ourinhos 

22 Pirassununga  22 Piracicaba Central 

23 Pq. dos Trabalhadores / AN  23 Ribeira 

24 Rio Claro  24 Santa Terezinha / Pirac. 

25 Santa Barbara do Oeste  25 Sorocaba Central 

26 São João da Boa Vista  26 Terra Preta / Hort. 

27 Serra Negra  27 Vila Dr. Laurindo / Tatuí 
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28 Socorro  28 Vila Fiori / Soroc. 

29 Sumaré Central  29 Vila Musa / Our. 

30 UNASP-EC  30 Vila São Pedro / Hort. 

31 Valinhos  31 Votorantim 

32 Vinhedo    

 

Fonte: (IASD, 2009, p. 32). 

A localização da sede da nova Associação trouxe grande discussão entre os 

presentes, de modo que, os delegados que representavam Hortolândia, queriam que 

a nova Associação fosse na cidade, devido ao grande número de membros e, à 

presença do UNASP-HT. Entre outras alegações, estava a questão financeira, uma 

vez que, Hortolândia representava uma boa entrada de dízimos e ofertas da APaC. A 

contra-argumentação da Associação defendia que, para atender melhor o território, a 

nova sede deveria ser em Sorocaba, SP, pois as cidades mais distantes, como 

Ourinhos e Itararé, seriam beneficiadas. Caso fosse em Hortolândia não haveria 

grandes mudanças, já que a sede da APaC está situada em Campinas, cerca de 25 

km de distância. Além disso, Sorocaba era uma grande cidade sem uma expressiva 

presença adventista na época. Portanto, ficou votado a nova sede da APSo em 

Sorocaba, SP. 

O Novo Campo, que iniciaria em 2010, teria como presidente o pastor Aurelino 

Ferreira, como tesoureiro, o pastor Celestino Sousa e, como Secretário, o pastor 

Jeremias Silva, eleitos de novembro de 2009. Os primeiros departamentais dessa 

recém criada associação foram os seguintes: Ministerial e Lar e Família – Hélio 

Coutinho, Comunicação, Mordomia e ADRA – Flávio Ferraz, Educação e Liberdade 

Religiosa – Almir de Oliveira, Evangelismo e Saúde – Ari Celso Cidral, Ministério 

Jovem e Música – José Venefrides, Ministério Pessoal e Escola Sabatina – Genival 

Novaes, Ministério da Criança, da Mulher e AFAM (Associação Feminina de Ação 

Ministerial) – Elane Kefler e finalizando, Publicações e Espirito de Profecia – Éden 

Serrano (RAMOS; LÜCHER; STEHLING, 2009, p. 21). 

No final de 2010, a Divisão Sul-Americana (DSA) lançou um plano de plantio 

de igrejas chamando “Plantando Esperança”, com uma meta arriscada de alcançar 

dois mil novos lugares em seu território em um ano e, até o final do quinquênio, 

alcançar nove mil no total (CHOQUE, 2010b). A motivação foi a nomeação do novo 



 165 

presidente da Associação Geral Ted Wilson na 59ª Assembleia da Associação Geral 

em Atlanta. Os administradores sul-americanos voltaram animados em mostrar 

serviço para o próximo quinquênio. Além disso, não foi eleito nenhum vice-presidente 

da Associação geral desse território. Talvez isso se deva ao fato de terem chegado 

decididos e motivados a fazer mais (DE BENEDICTO, 2010). 

A União Central Brasileira (UCB) traduziu o desafio da DSA, conclamando seus 

pastores distritais a plantar pelo menos uma igreja nova em seu distrito no ano de 

2011. Essa convocação atingiu a APSo, estipulando um alvo de 40 novas igrejas, 

motivados pelas sedes superiores da instituição (CHOQUE, 2010c; REDAÇÃO, 2011).  

Nesse período, seis igrejas foram criadas em Hortolândia, sendo possível notar que a 

motivação foi mais institucional do que o fervor missionário dos membros. 

4.2 A IASD Taquara Branca 

Taquara Branca, juntamente com Terra Preta e Jacuba, eram bairros rurais 

pertencentes ao município de Campinas, SP, um dos bairros mais antigos da atual 

cidade de Hortolândia (LOPES, 2015). Segundo Paschoal (2012), era por aquele local 

que os tropeiros paravam para se alimentarem, em suas viagens pelo interior paulista. 

O bairro, que está na divisa com Sumaré, SP, ainda possui aspectos rurais, devido à 

algumas chácaras e pesqueiros que estão situados por lá. De acordo com Camargo 

(2012), muitos loteamentos foram aprovados em Hortolândia nas décadas de 1970 e 

1980. Provavelmente, entre eles esteja o loteamento Jardim Novo Horizonte, 

localizado na gleba Taquara Branca. Esse loteamento aparece no plano de 

urbanização de 1989, do então município de Sumaré, na Lei municipal nº 2051. 

Portanto, apesar da igreja ser denominada de Taquara Branca, ela fica no Jd. Novo 

Horizonte. 

A irmã Claudinez Pereira de Camargo morava com sua família em uma 

fazenda, onde hoje é o pesqueiro cujo proprietário chama-se Ademar, frequentava 

uma igreja evangélica, e começou a receber estudos bíblicos por influência de uma 

família do Pq. Ortolândia, onde ela prestava serviços e morava. Visto que a dona da 

casa não sabia como conduzir os estudos bíblicos, as instrutoras escolhidas foram 

Bete e Edite Teixeira, que a ajudaram a tomar a decisão pelo batismo na Igreja Central 

de Hortolândia. Até aquele momento, Claudinez era a única adventista da família, e 

sua mãe Josefa era uma católica fervorosa. 
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Como ela era jovem, fez amizades com algumas pessoas do IASP que 

começaram a frequentar a casa dela todo sábado à tarde fazendo um Pequeno Grupo. 

Com o tempo, as jovens não puderam mais ir, então ela solicitou aos irmãos da 

Central, onde ela havia se batizado. Através de um esforço missionário conduzido 

pelo irmão Afonso Ogalha e os membros da IASD Central de Hortolândia, foi realizado 

o evangelismo da Semana Santa. Segundo Claudinez, Ogalha levava o projetor de 

slides para ilustrar os estudos bíblicos. Esse trabalho foi cativando sua mãe Josefa, 

que depois de um ano, decidiu batizar-se na Igreja Adventista, no dia 25 de dezembro 

de 1988. Como não havia um grupo organizado no bairro, o batismo de Josefa Marida 

da Costa foi realizado na IASD Central de Hortolândia, tornando-se assim a primeira 

pessoa batizada do bairro de Taquara Branca, resultado do esforço missionário dos 

irmãos leigos da IASD Central (CAMARGO, 2020). 

Atualmente, a irmã Josefa mudou-se para o bairro de Taquara Branca e andam 

todo sábado, aproximadamente, cinco quilômetros em estrada de terra. Devido à 

dificuldade de locomoção para a igreja Central ou para o IASP (UNASP-HT), membros 

do IASP começaram um grupo na casa da irmã Josefa, por volta do ano de 1993 

debaixo de uma árvore. Assim, a igreja mudou de lugar, saindo da casa da irmã Josefa 

e indo para a casa do irmão Josias (FERNANDES, 2020). O jovem Jeferson Rosales 

(estudante no IASP, filho do pastor Irineu Rosales e hoje pastor adventista) incentivou 

os membros que frequentavam aquele grupo a procurarem um terreno para a 

construção da futura igreja. E assim, graças às doações, foi possível comprar o terreno 

na Rua Ermantino de Camargo, n.º 136, onde hoje está a igreja atual. 

O grupo foi organizado no dia 30 de novembro de 2000, e pertencia à igreja do 

IASP. O primeiro diretor do Grupo foi exatamente o jovem Rosales, auxiliado por Israel 

Mascarenhas e Maria de Lourdes Souza. 69 Após 19 anos, devido à direção do Pr. 

Edson Pereira, o grupo foi organizado em Igreja, e a cerimônia de organização foi 

realizada no dia 26 de setembro de 2019, constando na ficha de organização de igreja 

45 membros batizados. Nesse mesmo ano, foi fundado o Clube de Aventureiros 

“Pequenos Valentes” (DSA, 2021a) para somar ao Clube de Desbravadores “Valentes 

do Taquara”, organizado em 2015 (Idem, 2021b). 

 

69 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: DIVERSOS (30/11/2000) 00-216 – VOTADO organizar os grupos 
abaixo arrolados com as respectivas diretorias...3. Taquara Branca – Distrito do IASP Diretor: 
Jefferson Ottoni Rosales, Secretário: Israel Mascarenhas, Tesoureiro: Maria de Lourdes Souza (IASD, 
2000a, p. 135) 
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Figura 94 – Ficha de organização da IASD Taquara Branca 

 

Fonte: Pastor Edson Pereira. 

A pedra fundamental do novo templo na parte da frente do terreno foi lançada, 

e já começaram as fundações para a construção do futuro templo. 
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Figura 95 - Começo da construção da IASD Taquara Branca 

 

Fonte: Fotos enviadas pelo Pr. Edson Pereira em 2019. 

Figura 96 - Fachada IASD Taquara Branca 

 

Fonte: Imagem autoral. 

Figura 97 - Clube de Desbravadores “Valentes do Taquara” 

 

Fonte: Facebook do clube. 

Apesar de sua organização como igreja ocorrer no ano de 2019, foi possível 

notar que o trabalho de evangelismo iniciado 26 anos antes, mostrou ter o fervor 

missionário de membros leigos como fator principal, em seguida, a administração do 
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grupo feita pelo IASP e posteriormente, com a reorganização dos distritos em 

Hortolândia, dirigido pela IASD Central. 

4.3 A IASD Jd. Adelaide 

A Igreja do Jd. Adelaide surgiu como fruto de um desafio feito pelo Pastor 

Claudio Vilela, no IASP, onde incentivou líderes de escola sabatina a saírem e abrir 

um novo ponto missionário por ocasião da semana santa em março de 1999. Esses 

pontos missionários eram chamados de Calvários (MELO, 2019). Após o término do 

evangelismo da semana santa, a obreira bíblica Guiomar Harder, juntamente com seu 

esposo, pastor Harder, realizaram várias atividades sociais com as pessoas do bairro, 

em um salão alugado. Entre essas atividades, estava o curso “Como Deixar de Fumar 

em Cinco Dias”, curso de bordados, cursos de culinária saudável e cursos bíblicos, o 

que resultou no batismo de 12 pessoas. Além do casal Harder, o professor Silas 

Marques, do IASP, ajudou o grupo trazendo pessoas para cantar e pregar (IASD, 

2012b). 

O grupo foi organizado um ano após o início do trabalho evangelístico no bairro, 

tendo como sua primeira diretora a obreira Guiomar, Helena Segantini como 

secretária e Rosangela de Souza Gutierrez como tesoureira.70 Nota-se que o núcleo 

é composto por mulheres. 

Figura 98 - Recorte do Voto da Organização do grupo da IASD Jd. Adelaide 

 

Fonte: (IASD, 2000a, p. 127). 

 

70 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: DIVERSOS (26/10/2000) 00-196 – VOTADO... Pr. Antonio Claudio 
G. Vilela. 1. Jardim Adelaide – Distrito do IASP Diretora: Guiomar da Rosa Harder Secretária: 
Helena de Freitas da Silva Segantini Tesoureira: Rosangela de Souza Gutierrez (IASD, 2000a, p. 
127) 
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Até 2003, o grupo do Jd. Adelaide pertencia e era atendido pelo Distrito do 

IASP. A partir de 2004, passou a pertencer ao distrito do Colégio Adventista de 

Hortolândia (IASD, 2004a), liderado pelo pastor Kedson Melo, “uma vez que várias 

pessoas que ali frequentavam eram membros da igreja do Jardim Santa Izabel 

pertencente ao mesmo distrito.” (IASD, 2012b, p. 1). No ano seguinte, o senhor José 

Carlos Gimenes Alves passou a liderar o grupo do Jd. Adelaide e lançou um desafio 

para os membros, comprar o terreno para a construção do templo, uma vez que ainda 

estavam em um salão alugado. Com a reestruturação dos distritos em Hortolândia, no 

ano de 2008, o distrito do Colégio Adventista de Hortolândia foi extinto, criando-se o 

Distrito do Jd. São Sebastião (IASD, 2007). O pastor do novo distrito era Leonício 

Lisboa, que em parceria com a Associação Paulista Central e doações de outras 

pessoas, finalizaram a compra do terreno no dia 28 de agosto de 2008, por 38 mil 

reais, com 338 metros quadrados, próximo ao local onde estava alugado o salão. 

Em 6 de agosto de 2009, foi lançada a pedra fundamental para o início da 

construção do novo templo. Outra reestruturação de distritos foi feita no final de 2010, 

e o grupo do Jd. Adelaide passou a pertencer ao novo distrito do Remanso Campineiro 

(IASD, 2010). O pastor Gilson Grudtner, foi quem liderou a parte final da construção, 

possibilitando a inauguração no dia 11 de dezembro de 2011. Da compra do terreno 

ao término da construção passaram aproximadamente três anos. Tempo menor 

comparado com as igrejas do capítulo anterior. É possível notar que a igreja começava 

a gozar de mais recursos financeiros do que em seu passado. E isso permitia o 

investimento maior da estrutura física dos templos. 

A organização do grupo em igreja ocorreu no dia 22 de dezembro de 2012, 

tendo como núcleo base: Gimenes como diretor e os membros Edith Inácia dos Santos 

Gomes e Manoel Matheus. 

Figura 99 – Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. Adelaide 

 

Fonte: (IASD, 2012a, p. 69). 
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Na história da IASD Jd. Adelaide já é possível verificar uma mudança na 

maneira como as igrejas eram fundadas. Geralmente começavam debaixo de uma 

árvore, em uma construção abandonada ou na casa de um membro e, por iniciativa 

da própria membresia, na maioria das vezes. Aqui, no entanto, nota-se o começo com 

um apelo do pastor, com um salão alugado, obreira bíblica e construção do templo 

mais rápida em relação aos anteriores. Seria essa uma mudança de atitude, onde os 

membros deixam para a instituição a obra de evangelização? 

4.4 A IASD Jd. São Bento 

Quando o Pr. Heldio Teixeira assumiu o distrito de Terra Preta, a igreja da Vila 

Ipê ainda estava fazia parte das congregações do distrito. De acordo com o relato do 

irmão Helon Silva (SILVA, 2019b), o objetivo do pastor era reativar a igreja, pois, 

apesar de construído, o templo estava fechado. Uma série de Evangelismo realizada 

por um ex-cunhado marcou a reabertura, atraindo alguns ex-membros da igreja. 

Então, em sua estratégia, designou irmãos da IASD Santa Esmeralda e alguns de 

Terra Preta, moradores do bairro São Bento, para ali frequentarem. No entanto, o 

fervor missionário não permaneceu por muito tempo. Com o desânimo, os membros 

voltaram às suas igrejas de origem, e a Vila Ipê não foi reaberta. Contudo, os membros 

que moravam no bairro São Bento, dispuseram-se a montar um grupo na região. A 

princípio o pastor Teixeira permaneceu relutante quanto à ideia, pois segundo ele, 

abrir uma igreja em um lugar tão próximo era considerado um desperdício, uma vez 

que o templo da Vila Ipê estava vazio. Porém, ao repensar, concordou com a ideia 

dos irmãos, em vista de estarem próximo às suas residências, sem haver necessidade 

de atravessar a pista para irem na Vila Ipê. (SILVA, 2019b) 

Ainda segundo Silva, os irmãos alugaram um salão onde era um antigo 

supermercado do bairro, que havia falido, localizado ao lado da Escola Estadual Paulo 

Camilo Camargo. Os irmãos do IASP e da Terra Preta os ajudaram e começaram a 

congregar nesse local, com cerca de 15 pessoas (IASD, 2012c). Segundo o irmão 

Orlando de Pádua, alguns membros que frequentavam a Igreja da Vila Ipê, passaram 

a congregar no Jd. São Bento (PÁDUA, 2019). No dia 10 de abril de 2001, o Pr. 

Teixeira organizou o grupo indicando como primeiro diretor, o senhor Rubens Stella; 

como secretária, a senhora Vilma Rodrigues Barbosa e como tesoureiro, Marcos 
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Aurélio Souza Soares. Nessa época o grupo pertencia ao distrito de Terra Preta, 

denominado Hortolândia III.71 

 Em dois anos, os irmãos conseguiram levantar oito mil reais para a compra de 

um terreno destinado à construção do templo. A Associação Paulista Central (APaC) 

contribuiu com o mesmo valor, e então votou a favor da compra do terreno no dia 23 

de junho de 2003, por 16 mil reais. O terreno possui 500 metros quadrados, localizado 

na Rua Cazuza, n.º 367, onde está a igreja atual (IASD, 2003).  

 

Figura 100 - Recorte do Voto autorizando a compra do terreno da IASD Jd. São 
Bento 

 

Fonte: (IASD, 2003, pág. 28). 

 Entre a compra do terreno e a organização do grupo de Jd. São Bento em 

Igreja, em 2012, passaram-se 9 anos, os quais, aproximadamente cinco deles (IASD, 

2012c), foram no salão alugado no antigo supermercado. Na organização do grupo 

em igreja, no dia 27 de outubro, havia 60 membros registrados. O núcleo base 

constante no voto, era: Cesar Pereira dos Santos, Marcos Soares e Erica Panzzani 

Donha. O pastor distrital era Waldir Lucas (IASD, 2012a).  

 
Figura 101 - Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. São Bento em 2012 

 

Fonte: (IASD, 2012a). 

Nesta ocasião, o templo ainda estava em fase de acabamento, e sua 

 

71 Organização de grupo: Diversos (10/04/2001) 01-034 – VOTADO Organizar os grupos abaixo 
arrolados... Pr. Heldio Emerick Teixeira 5. Jd. São Bento – Hortolândia – Distrito Hortolândia III – 
Terra Preta Diretor: Rubens Stella Secretária: Vilma Rodrigues Barbosa Tesoureiro: Marcos Aurélio 
Souza Soares  
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inauguração ocorreria dois anos depois, no dia 12 de dezembro de 2014 (MANDELI, 

2021), com a presença dos membros e representantes da Associação Paulista 

Sudoeste e sob a liderança do pastor distrital Kedson Melo. 

Figura 102 - Foto da Inauguração do Templo da IASD Jd. São Bento, no dia 12 de 
dezembro de 2014 

 

Fonte: (MANDELI, 2021). 

Na história da IASD Jd. São Bento, foi possível notar a diferença de opinião 

entre o pastor distrital e os membros da igreja. De maneira que quando um tinha o 

desejo de restaurar uma igreja pensando em aproveitar um prédio já construído, o 

outro estava preocupado com a proximidade das famílias. Dessa forma, o segundo 

grupo obteve uma resposta positiva. Em suma, mais uma igreja estabelecida pela 

iniciativa do pastor distrital em parceria com os membros, apesar da pequena 

divergência. 

4.5 A IASD Jd. Sumarezinho 

Sumarezinho foi um dos primeiros bairros a surgir na cidade de Hortolândia, 

fora os da região central já citados nesta pesquisa. Pertencia à região conhecida 

popularmente como Rosolém, devido ao nome do bairro Jd. Rosolém. Além disso, 

Santa Isabel, Nossa Senhora de Fátima e Chácara Coelho eram outros bairros 

próximos, localizados do outro lado da Rodovia SP 101 que liga Campinas a Monte 

Mor. Na época, era apenas uma pequena estrada. Os moradores desses bairros, em 

sua maioria, migraram para a cidade, conforme as empresas foram chegando na 

região (LOPES, 2015). 

O Pr. Jorge Anacleto de Souza foi um incentivador do plantio de igrejas, dessa 

forma, ajudou também no crescimento de algumas, entre elas Sumarezinho. Mesmo 

enfermo, ele liderou o processo de construção dessa congregação. A membresia de 

Santa Izabel foi quem o ajudou nessa empreitada (MELO, 2019). O irmão Felix de 
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Oliveira, diretor missionário da IASD Santa Izabel no início de 2000, resolveu fazer um 

evangelismo no bairro do Sumarezinho. A ideia inicial era alugar um salão e dar início 

aos estudos bíblicos. Dessa forma, encontraram um local na Rua Miguel Antônio dos 

Santos, onde eram realizadas classes bíblicas todos os sábados à noite. Além disso, 

começaram os cultos regulares de sábados, domingo e quarta.  Nesse salão alugado, 

havia um porão onde era ministrada uma classe para as crianças. Adriano, que 

morava próximo ao salão, fez o convite à crianças do bairro e formaram até mesmo 

um coral para cantar uma cantata de Natal (NASCIMENTO, 2021).  

 

Figura 103 - Fotos da Construção da IASD Jd. Sumarezinho 

  

  

Fonte: (NASCIMENTO, 2021). 

Depois de uns quatro meses, o Pr. Anacleto convidou o irmão José Bernardes 

da Silva, para começar a obra no terreno, onde está a igreja atual, que foi ganhado 

pelo esforço do pastor. Como perceberam que não teriam condições financeiras para 

prosseguir com a construção, e ao mesmo tempo pagar o aluguel, conversaram com 

o irmão Délio Machado Pinto, que cedeu um salão, localizado na parte de baixo do 
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prédio, onde funciona sua empresa de contabilidade, para realização dos cultos. Era 

muito pequeno, foi necessário passar por esse momento de privação para poder 

construir a igreja, sob a liderança do irmão Bernardes. A Igreja permaneceu até 2002, 

em seguida, deixaram o pequeno salão emprestado do irmão Délio e entraram na 

parte da igreja que já estava terminada. Com a chegada do Pr. Kedson Mello, o grupo 

foi organizado, de acordo com o voto de 25 de abril de 2002. O primeiro diretor do 

grupo foi o irmão José Bernardes da Silva, auxiliado pela secretária Silvana Fernandes 

de Almeida e pela tesoureira Rosa Maria Ribeiro dos Santos72. Com essa liderança já 

formada, o irmão Felix deixou a igreja e foi para outro local onde pudesse continuar 

evangelizando (NASCIMENTO, 2021). 

Figura 104 - Recorte do Voto da Organização do grupo da IASD Jd. 

Sumarezinho 

 

Fonte: (IASD, 2002, p. 15). 

Figura 105 - Fotos da Inauguração do Grupo da IASD Jd. Sumarezinho quando uma 
parte da construção já estava concluída 

 

72 ORGANIZAÇÃO DE GRUPO: DIVERSOS (25/04/2002) 02-036 – VOTATO organizar os grupos 
abaixo arrolados, conforme pedido apresentado pelos pastores distritais... Kedson de Souza Mello: f) 
Jd. Sumarezinho – Distrito C. A. Hortolândia Diretor: José Bernardes da Silva Secretária: Silvana 
Fernandes de Almeida Tesoureira: Rosa Maria Ribeiro dos Santos (IASD, 2002, p. 15). 
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Fonte: (NASCIMENTO, 2021). 

 

A construção continuou através da dedicação do irmãos Bernardes, em pedir 

doações, e pela participação do irmão Ricardo Correa, um empresário que contribuiu 

significativamente para o término da construção do templo (SILVA, 2021). 

Figura 106 - Fotos do Interior e Fachada da IASD Jd. Sumarezinho 

 

Fonte: Imagens autorais. 

Alguns irmãos do Jd. Santa Izabel compareceram, entre eles, o próprio irmão 

Délio e Família. Trouxeram consigo o amor pelos Desbravadores, fundando um clube 

bem-estruturado chamado Adventus (DSA, 2021c). Além disso, sua irmã Clélia 

Machado Pinto Correa, esposa do irmão Ricardo, é uma entusiasta quando o assunto 

se trata de Desbravadores. Ela foi a primeira diretora do clube e ficou à frente do 

mesmo por um bom tempo, após o próprio irmão Délio assumir a direção. Ambos 

sempre estiveram à frente desse ministério. Como todo clube, esse contribuiu em 

atrair membros para a igreja, possibilitando sua organização em 17 de maio de 2008, 

sob a direção do Pr. distrital Leonício Lisboa da Silva. Na época, o núcleo base foi 

formado pelos irmãos Altivo Luís da Silva, Hélio Ferreira Pinto, Belmira Machado 
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Pinto73, pais de Délio e Clélia, que contribuiu bastante para o desenvolvimento da 

IASD Jd. Sumarezinho. Segundo a irmã Tânia Nascimento, esse casal, Hélio e 

Belmira, é muito querido pela igreja, pois contribuíram grandemente, deixando sua 

marca nos membros daquela congregação. Um anexo ao fundo da igreja foi 

construído pelo irmão Ricardo para uso dos desbravadores e atividades sociais da 

igreja, recebendo o nome, em homenagem póstuma, de Hélio Ferreira Pinto. 

(NASCIMENTO, 2021).  

Figura 107 - Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. Sumarezinho 

 

Fonte: ATA IASD, 2008. 

Figura 108 – Foto do Anto Inaugural da IASD Jd. Sumarezinho74 

 

Fonte: (NASCIMENTO, 2021). 

 

 

73 ORGANIZAÇÃO DE IGREJAS (24/04/2008) 08-146 – VOTADO organizar em igrejas os grupos 
abaixo relacionados, conforme fichas de pedido de organização apresentadas pelos pastores 
distritais Leonício Lisboa da Silva...: 1) Jd. Sumarezinho – Distrito Jd. São Sebastião/Hortolândia – 
Em 17/05/2008 Núcleo Base: Hélio Ferreira Pinto Belmira Machado Pinto Altivo Luís da Silva 
(ALVES, 2021). 

74 Da esquerda para a direita: Pr. Celestino Sousa, Hélio Ferreira, Pr. Oliveiros Ferreira, José 
Bernardes, Ricardo Corrêa, Irene Lisboa, Pr. Leonicio Lisboa e Elange Ferreira 
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Figura 109 - Foto da Organização da IASD Jd. Sumarezinho75  

 

Fonte: (NASCIMENTO, 2021). 

 

Figura 110 - Foto do Clube de Desbravadores Adventus 

  

Fonte: Facebook. 

 

75 Da esquerda para a direita: Leonicio Lisboa, José Bernardes, Pr. Oliveiros Ferreira, Hélio Ferreira, 
Ricardo Corrêa e Félix Oliveira 

 



 179 

4.6 A IASD Jd. Nova Europa 

No ano de 2000, um grupo de irmãos76 que moravam no Bairro Jd. Nova 

Europa, mas frequentavam a igreja Bom Retino de Sumaré, andavam cerca de dois 

quilômetros para poderem congregar. Após quatro anos fazendo esse trajeto, 

decidiram encontrar um salão e implantar uma igreja no bairro. Então, em janeiro de 

2004, o Pr. Davi Marski concordou que esses irmãos poderiam alugar o salão no 

bairro, mas abrir apenas aos domingos e quartas. Aos sábados eles deveriam 

continuar frequentando a igreja do Bom Retiro, pois alguns deles tinham cargos de 

liderança naquela congregação.  

No entanto, o grupo cresceu rapidamente e não conseguiram cumprir 

literalmente o prometido. Alguns outros membros foram acrescentados ao grupo que 

estava se iniciando, entre eles “Wilson Máximo, Cleuza, Everton Naira, Shirley, Silvia, 

Késsia, Suedes Joyce, Daiana” (IASD, 2013c, p. 1). Cerca de oito meses depois do 

salão alugado, no dia 26 de agosto de 2004, o grupo foi organizado, tendo como seu 

primeiro diretor Eliezer Caetano da Cruz; como secretária, Suedes Joice Andrade 

Silva, e como tesoureiro, Luciano Rodrigues Horas.77 Nessa época, a igreja pertencia 

ao Distrito do Jd. Nova Hortolândia, atualmente extinto. 

Figura 111 - Recorte do Voto da Organização do grupo da IASD Jd. Nova Europa 

 
Fonte: ATA, IASD, 2004. 

Eles se reuniam nesse salão alugado, com pessoas e até na calçada, por isso, 

tinham um sonho de conseguir comprar um terreno. A oferta era tirada todos os cultos, 

mas ainda assim o valor era muito pequeno, menos de 10 mil reais. Por sugestão do 

Pr. Aurelino Ferreira, o anseio foi transmitido à igreja do IASP, a fim de que pudessem 

 

76  Eliezer, Francisca Cruz, João Victor, Luís Fernando, Francisca Alves, Francisca Horas, Luciano 
Horas, Girlene, Ariadny, Ana Mendes, Marcelo Mendes, Danilo Mendes, Luis Fernando Mendes 
(IASD, 2013c). 

77  Organização de grupos: Diversos (26/08/2004) 04-168 – VOTADO organizar os grupos abaixo 
arrolados... Davi Augusto Marski, ...: c) Jd. Nova Europa – Hortolândia – Distrito Jd. Nova Hortolândia 
Diretor: Eliezer Caetano da Cruz Secretária: Suedes Joice Andrade Silva Tesoureiro: Luciano 
Rodrigues Horas.  
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ajudar financeiramente. Como precisavam entregar o salão, no final de 2011, foi 

sugerido que congregassem por um tempo com os irmãos do Jd. Brasil, até que a 

igreja deles fosse concluída. Tendo em vista a promessa de que depois seria 

comprado um terreno e construída a igreja, os membros aceitaram o acordo e, 

passaram a congregar junto com os membros da igreja vizinha. 

Dois anos depois, o pastor Grudtner comprou um bar, pois o prédio seria 

demolido para a construção de uma nova igreja no local (EBINGER, 2019). O terreno 

fica cerca de 500 metros do antigo salão alugado (MENDES, 2021), na avenida que 

circunda o bairro, possuindo uma localização privilegiada em relação a 

circunvizinhança. De acordo com o voto 2013-017, de 25 de fevereiro de 2013, foram 

comprados dois lotes totalizando 355,6 metros quadrados no valor de 139 mil reais 

(IASD, 2013a, p. 12).  

Figura 112 - Recorte do voto da compra do terreno da IASD Jd. Nova Europa 

 
Fonte: ATA, IASD, 2013. 

No dia 07 de setembro de 2013, foi organizada a igreja do Jd. Nova Europa, 

com seu templo construído com cerca de 38 membros presentes no dia. De acordo 

com a Ata da Organização, o núcleo base da igreja era composto pelos irmãos: Marco 

Antônio Caetano da Cruz, Luciana Rodrigues Horas e Carlos Felix de Alencar. Depois 

de construída a igreja voltou à liderança do Pr. Kesil Ebinger (EBINGER, 2019). 

Figura 113 - Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. Nova Europa 

 

Fonte: ATA, IASD, 2013. 
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Figura 114 - Fotos tiradas das redes sociais da IASD Jd. Nova Europa 

  

 

Fonte: Facebook. 

4.7 A IASD Jd. São Jorge 

No final da década de 1990, mais especificamente no ano de 1998, a IASD 

Central de Hortolândia, começou um projeto de levar estudos bíblicos para as pessoas 

carentes do bairro Boa Esperança. Como resultado, conseguiram um bom número de 

pessoas para estudar a Bíblia. Então, resolveram fazer o Evangelismo da Semana 

Santa, também conhecido como semana do Calvário, pelos adventistas, no galpão do 

Núcleo de Crianças Vinde a Mim, administrado pela Associação Paulista Central, na 

época. Em seguida, o irmão Afonso Ogalha, continuou com reuniões evangelísticas 

no Núcleo com a ajuda da irmã Laura Rigoli, obreira bíblica assalariada, que visitava 

todos os interessados naquele bairro. Além dela, alguns membros voluntários 

ajudavam nos estudos e visitação das pessoas no bairro, entre elas estavam: “Rui de 

Oliveira, Wilmar D’Costa Ascimann, Aparecida Carlos de Oliveira Ascimann, Ângelo 

Silvestrin, Dirce Silvestrin, Rosângela Santos Ribeiro, Maria Conceição Oliveira 

Ribeiro, Ednaldo Soares da Silva, Camilla Chamarelli Silva” (IASD, 2012d, p. 1) 

A irmã Laura, como era carinhosamente conhecida, começou a dirigir classes 

de estudo na Bíblia nas dependências no Núcleo, e logo, deu-se início aos cultos nas 

quartas-feiras a noite, e pouco tempo depois as reuniões passaram a acontecer aos 

sábados pela manhã, com a presença de 30 pessoas de todas as idades. O pastor 
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distrital da época era Davi Augusto Marski. De acordo com o histórico apresentado na 

ATA de organização da IASD Jd. São Jorge, o “primeiro batismo realizado em 2 de 

dezembro de 2000 pelo Pr. Davi Marski, selou a vida de 14 pessoas. Foi uma 

Cerimônia abençoada e emocionante. Outros batismos se seguiram e novos irmãos 

se uniram ao Grupo, chegando ao número de 70 membros batizados.” (IASD, 2012d, 

p. 1). 

O filho da irmã Laura, Sergio Rigoli, juntamente com sua esposa, Liliane, 

fundaram o clube de Desbravadores Ipê Amarelo e o Clube de Aventureiros Ipêzinho 

Amarelo, liderados por Ednaldo Soares Silva e Camila Chamarelli Silva. O clube de 

Desbravadores atraiu muitas crianças, chegando a ser o maior clube da Associação 

Paulista Central com membros não adventistas. No total, eram aproximadamente 100 

crianças, incluindo as que já frequentavam o núcleo. 

Com o aumento da frequência de pessoas aos cultos realizados no Núcleo, 

sentiu-se a necessidade de construir uma igreja. Segundo o irmão Ogalha, a 

construção do templo no terreno do Núcleo foi iniciada, mas a Prefeitura Municipal 

embargou a obra, dizendo que no local não poderia ser construído uma igreja, apenas 

obras sociais da igreja poderiam ser realizadas, já que era uma concessão do 

município. Portanto, passaram a buscar por um outro lugar apropriado para construir 

o templo, e iniciaram uma campanha para arrecadar fundos para a compra dele. A 

senhora Aurea Marques, sugeriu ao Ogalha terrenos que estavam sendo cotados para 

a construção de uma Unidade de Saúde. Com a ajuda financeira do irmão Ogalha, 

foram finalmente adquiridos dois lotes na Rua do Espírito Santo, que começaram a 

construção pela parte do fundo da igreja onde seriam as salas dos departamentos 

infantis da igreja. No entanto, até hoje ainda os cultos são realizados ali, com o desejo 

de futuramente construir a nave da igreja. Os construtores, os irmãos José Ribeiro, 

Erilande e Angelo Silvestrin, levaram nove meses para concluir a obra, com a ajuda 

os demais membros que ajudavam aos domingos, voluntariamente, em forma de 

mutirão.  
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O Grupo foi organizado em 26 de agosto de 2004, tendo como seu primeiro 

diretor, o irmão Rodolfo Martins Viana; auxiliado pelo secretário Hélio Inaldo da Silva 

e pelo tesoureiro Ednaldo Soares da Silva.78 

Figura 115 - Recorte do Voto da Organização do Grupo da IASD Jd. São 

Jorge 

 

Fonte: (IASD, 2004a, p. 107). 

Com a mudança de localidade das reuniões religiosas, as pessoas que 

estavam acostumadas a frequentarem o núcleo não continuaram a assistir no novo 

templo. Talvez em decorrência da distância, cerca de um quilômetro, ou apenas pelo 

bairrismo, de acordo com o irmão Ogalha. De fato, foi possível perceber uma 

diminuição do número de frequentadores, levando cerca de oito anos, após ser 

organizado como grupo, para alcançar o número de 41 membros, possibilitando então 

a organização como igreja no dia 18 de agosto de 2012. O núcleo base sugerido nessa 

ocasião foram os irmãos: Sebastião Mendes de Souza, Joel José de Oliveira e Maria 

Isabel Lemes Calisto. No mesmo dia, à tarde, a comissão da igreja se reuniu e já 

votaram os primeiros cargos da igreja, como mostra a lista abaixo, extraída da ATA 

de inauguração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78  Organização de grupos: Diversos (26/08/2004) 04-168 – VOTADO organizar os grupos abaixo 
arrolados... Evaldo Krahenbuhl,...: e) Jd. São Jorge – Hortolândia – Distrito Hortolândia Diretor: 
Rodolfo Martins Viana Secretário: Hélio Inaldo da Silva Tesoureiro: Ednaldo Soares da Silva (IASD, 
2004a, p. 107). 



 184 

Figura 116 – Lista com os nomes da Primeira Comissão da IASD Jd. São Jorge 

 

Fonte: Secretaria da APSo. 

Como visto, essa igreja iniciou com o fervor missionário dos membros da IASD 

Central de Hortolândia em 1998. Mas a mudança de local trouxe a perda de muitos 

frequentadores. Essa desconexão prejudicou o crescimento da igreja, que até o 

momento ainda não conseguiu construir a nave definitiva. 

Figura 117 - Foto da fachada da IASD Jd. São Jorge 

 
Fonte: Imagem autoral. 
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4.8 A IASD do Jd. Brasil (Sítio São João) 

A história da IASD do Jd. Brasil começou por ações sociais realizadas pelos 

alunos e alguns membros do IASP (UNASP-HT). Era o ano de 2005, e havia um 

desejo no coração de alunos do IASP de trabalhar por um bairro carente da cidade. 

Dessa forma, o bairro escolhido foi Sítio São João, por ser um bairro muito pobre e de 

pessoas carentes (EBINGER, 2019). O projeto foi iniciado levando alimentos e doces 

para as crianças, e assim foram conquistando a confiança dos moradores daquele 

bairro. Quase todos os sábados à tarde, carros saíam do IASP com alunos e irmãos 

dispostos a levar alimento para saciar a fome física e espiritual, como descreveu a 

irmã Maria Luisa que juntamente com o esposo, Ozeias Ferreira dos Santos, fez parte 

do início desse trabalho. 

No final daquele ano, foram distribuídas cestas básicas, brinquedos para as 

crianças carentes, dessa forma, foram iniciados estudos bíblicos e palestras debaixo 

de árvores, até a aquisição de um barracão onde passaram a ser realizadas as 

reuniões, por dois meses. A dedicação do casal Ozéias e Maria Luisa foi notada, e 

alguns moradores começaram a pedir os estudos bíblicos para o casal, houve até 

aqueles que tomaram a decisão pelo batismo. 

Já no mês de setembro de 2006, alguns colaboradores do IASP desistiram de 

continuar com o trabalho no bairro, de modo que, em uma sexta-feira à noite, 

chegaram à conclusão de que o objetivo já havia sido alcançado, e que não iriam 

continuar com as reuniões no barracão. Essa decisão impactou o irmão Ozeias de 

forma que teve dificuldades para dormir aquela noite. Foi impressionado por um sonho 

onde uma voz que saía de um clarão, parecido com um fogo, dizia a ele para 

continuar. Mas, segundo ele, se sentia muito pequeno, sem dinheiro e conhecimento 

suficiente para continuar a obra. 

No sábado pela manhã, foram ao barracão, decididos a dizer as pessoas que 

as reuniões ali deixariam de ser realizadas. Porém ao verem algumas crianças 

dizerem que estavam felizes pois a “igrezinha” estava limpa e pronta para a reunião, 

a irmã Maria Luisa se comoveu e começou a chorar discretamente em um canto do 

salão. Segundo seu relato, o Senhor enviou dois irmãos, que saíam para pedalar 

naquela manhã de Sábado, para os animar e motivar. Quando souberam que os 

irmãos estavam decidindo encerrar as atividades ali, eles a motivaram a não desistir 

e dar continuidade às reuniões. Esses, eram os irmãos Wilson, da igreja do Nova 



 186 

Aparecidinha de Campinas, SP, e o irmão Kleber. Eles passaram a ajudar ali, 

juntamente com mais outras pessoas, e assim, o trabalho não parou. O ministério 

social continuou aliado à pregação da palavra de Deus. (SANTOS, 2021a). 

Com a chegada do Pr. Heber Mascarenhas em 2009, eles abraçaram o trabalho 

ali naquele bairro. Como Mascarenhas havia sido missionário da África, disse que ali 

era sua África Brasileira. Então o casal pastoral ajudou aquele grupo, através das 

ofertas da Igreja do IASP, a comprar o terreno para a construção da futura igreja ao 

lado do barracão onde foram feitos evangelismos. Aproveitaram para colocar um 

estudante de teologia, Pr. Thomas, para ajudar no bairro, consolidando as decisões 

dos estudantes da Bíblia. Ele foi o primeiro evangelista, chegando a batizar cerca de 

28 pessoas ao final do mesmo, como lembra o irmão Ozeas (SANTOS, 2021b). 

As primeiras pessoas a se batizarem como frutos do trabalho foram três irmãos: 

Milena Maiara Santos, Paulo Cabral Junior e Guilher Santos. Foram batizados na 

igreja do IASP no dia 25 de julho de 2009 (SECRETARIA, 2020), em um sábado pela 

manhã. No mesmo dia, à noite, mais três pessoas foram batizadas em um 

evangelismo em Campinas, realizado pelo Pr. Luís Gonçalves. Entre elas, estavam 

Osinete da Conceição Santos, a mãe dos meninos que se batizaram pela manhã no 

IASP, e Shaiene da Conceicao Santos, irmã dos mesmos (SANTOS, 2021a). No ano 

seguinte, houve o voto de organização do grupo com a seguinte diretoria: Diretor: 

Ozeas Ferreira dos Santos, secretário: Wilson Luiz Gonçalves Sobrinho e tesoureira: 

Alice Ferreira Mudo.79 

Figura 118 - Foto da fachada atual da IASD Jd. Brasil 

 
Fonte: (SECRETARIA, 2020). 

 

79 Organização de grupo: Votar (10/06/2010) 2010-061 – Votado organizar os seguintes grupos: 1) 
Sítio São João (Distrito IASP) Diretoria Recomendada: 1. Diretor: Diretor: Ozeas Ferreira dos Santos 
2. Secretário: Wilson Luiz Gonçalves Sobrinho  3. Tesoureira: Alice Ferreira Mudo. 
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Quando o Pr. Gilson Grudtner assumiu o distrito do IASP em 2012, foi sugerido 

que o grupo do Sitio São João saísse do distrito de Campos Verdes, liderado na 

ocasião pelo pastor Kesil Ebinger, e fosse para o IASP, pois assim eles poderiam 

ajudar financeiramente, e assim ocorreu. Ebinger relata que sentiu a perda do grupo, 

mas entendia que era o melhor para eles naquele momento (EBINGER, 2019). 

Grudtner conseguiu ajuda financeira para a construção da igreja, que foi organizada 

no dia 31 de março do mesmo ano e, logo em seguida, retornou ao distrito de Campos 

Verdes. O núcleo recomendado para a nova igreja que se iniciava foi: Eliezer Caetano 

da Cruz, Wilson Lopes Toledo e Luciana Horas. 

 

Figura 119 - Recorte do Voto da Organização da IASD Jd. Brasil 

 
 

 

 

 

 

Fonte: (IASD, 2012a, p. 54). 

4.9 A IASD do Jd. São Sebastião II 

A partir deste grupo, a maior parte das igrejas listadas, surgiram pelo incentivo 

do campo local para o plantio de igrejas, como já visto, de um programa da Divisão 

Sul-Americana, complementado pela UCB. Porém, o grupo do Jd. São Sebastião II, 

recebeu esse nome por ter sido chamado devido à proximidade com a IASD do Jd. 

São Sebastião, começou pela iniciativa de um irmão leigo da IASD CAHO, Dermival 

Gregório do Nascimento. Um senhor de idade avançada já, mas com um fervor 

missionário muito elevado. Uma vez que a igreja do CAHO está situada em um bairro 

com muitos adventistas, ele estava à procura de um local para ser útil, evangelizar. 

Desse modo, Dermival, com a ajuda de alguns irmãos voluntários do CAHO e 

da IASD Central de Hortolândia, começaram a visitar os moradores da área verde 

localizada entre o Jd. São Sebastião e Interlagos. Nesses locais, foram encontradas 

pessoas em situação de vulnerabilidade, dispostas a estudar a Bíblia. Esse trabalho 

estava prosperando, mesmo quando o Pr. Josemar Ventura da Silva chegou, em 

fevereiro de 2009 (IASD, 2008), para ser distrital na IASD Central de Hortolândia, 
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distrito o qual o CAHO fazia parte. Dermeval estava precisando de bíblias para os 

estudos já iniciados, para tanto, a IASD CAHO apoiava o trabalho do irmão com 

doações e ajuda nas visitações. 

Portanto, a IASD CAHO esteve reunida em uma comissão realizada no mês de 

fevereiro de 2009, sob a direção do Pr. Josemar, onde foi votado localizar um local 

que tivesse um campo fértil e ao mesmo tempo necessitado da pregação do 

evangelho. Na época, o diretor do Ministério Pessoal era o irmão Dermeval e Enoch 

José do Carmo, pregadores da palavra de Deus e missionários fundadores de igrejas. 

O irmão Dermeval, com o desejo de pregar o evangelho, saiu à procura de patrocínio 

para esse trabalho, indo em busca de ajuda de alguns de seus amigos que já o ajudara 

em outras ocasiões. Um desses foi o irmão Fred Smill, membro da igreja da Figueira 

em Santo Amaro, São Paulo, fundada pelo irmão Dermeval em 1992. Esse, ofereceu 

o valor de sete mil reais para iniciar o trabalho. No entanto, a grande dificuldade era 

um local que não fosse tão longe da igreja do CAHO e, ao mesmo tempo, atendesse 

a necessidade das pessoas que estavam estudando a Bíblia no bairro. Iniciou-se 

então um período de jejum e oração para que Deus os mostrasse o local. Dessa forma, 

o irmão Dermeval encontrou dois salões para alugar, na Rua Boca do Leão, n.º 30, no 

valor de 4.800,00 reais por um ano. Foram necessárias algumas despesas para 

adequação dos dois salões para receber uma futura igreja, além do gasto normal com 

água, luz e a distribuição de algumas cestas básicas. Isso, resultou em um gasto 

anual, em 2009, de 9.115,00 reais. Por ser ainda um Centro Evangelístico, não havia 

arrecadação de ofertas no local. Portanto, foram usados os 7.000,00 reais 

arrecadados e uma doação feita pelo irmão Dermeval para o trabalho no valor de 

2.115,00 reais, destinado para cobrir todas as despesas do ano de 2009 (SILVA, 

2010).  

Em junho de 2009, após vários trabalhos sociais realizados pela ADRA da IASD 

CAHO, o Pr. Alan Kennie Lopes Machado, capelão do CAHO e auxiliar da IASD 

Central de Hortolândia, iniciou uma série de conferências com uma semana de 

oração. Além de outros projetos missionários e sociais, foram realizados no local 

cursos de Culinária, Corte Costura e “Como Deixar de Fumar em Cinco Dias”. Como 

resultado do curso de como deixar de fumar, Sidnei, fumante e alcoólatra há mais de 

20 anos, conseguiu abandonar os vícios e ser batizado, ele e toda a sua família. Uma 

campanha foi feita, juntamente com o Pr. Josemar, na IASD do CAHO, onde doaram 

60 cadeiras, o púlpito, mesas, 100 bíblias, 260 livros e folhetos para o Impacto 
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Hortolândia. Ao findar a semana de oração, o irmão Dermeval deu início aos estudos 

bíblicos aos sábados, domingos e quartas-feiras, onde foram batizadas dez pessoas. 

O batismo foi realizado na IASD CAHO pelo pastor Ventura (SILVA, 2010).  

Figura 120 - Foto do Salão onde o Grupo da IASD São Sebastião II se reunia 

  

Fonte: Imagem autoral. 

No ano de 2011, devido ao projeto de Plantio de Igrejas da APSo, o grupo foi 

organizado para conseguir fundos que ajudariam a pagar o aluguel e demais 

despesas. O irmão Demirval foi indicado como diretor, auxiliado pelos irmãos Mauricio 

e Keila, tesoureiro e secretária, respectivamente. 80  

Figura 121 - Recorte do Voto da Organização do Grupo da IASD São 

Sebastião II 

 

Fonte: (IASD, 2011a, p. 4). 

Na mudança de pastores distritais ocorrida em 2012 (IASD, 2011b), o Pr. Urias 

Chagas encaminhou para a comissão diretiva da APSo um pedido para que o grupo 

do São Sebastião II fosse extinto, uma vez que não conseguiam mais pagar o aluguel, 

já que as ajudas cessaram. A extinção do grupo ocorreu em dezembro do mesmo 

 

80 Organização de grupo: Votar (24/02/2011) 2011-009. Votado organizar os seguintes Grupos: 1) Jd. 
São Sebastião II (Hortolândia Central) – 31 membros Núcleo-Base Recomendado: 1. Dermival 
Gregório do Nascimento 2. Maurício Antônio Martins 3. Keila Carvalho dos Santos (IASD, 2011a, p. 
4). 



 190 

ano.81 Os membros passaram a frequentar um salão alugado pelo pastor Waldir 

Lucas, do distrito de São Sebastião, no bairro de Interlagos. Posteriormente, se 

mudaram para um salão da APSo no Santa Fé, que estava sendo usado em convênio 

com a Prefeitura Municipal para assistência social (FERREIRA, 2021). Em suma, esse 

grupo passou a compor a igreja de Interlagos em Hortolândia, que será descrito mais 

adiante. 

4.10 A IASD do Vinde a Mim 

No início do ano de 2011, ocorreu o impacto esperança na Associação Paulista 

Sudoeste. O bairro do Boa Esperança, pertencia ao Distrito da IASD Central de 

Hortolândia. Nele, está localizado o Núcleo de Crianças “Vinde a Mim”, inaugurado 

em 1º de agosto de 1999 e  ligado à Agência Adventista de Desenvolvimento e 

Recursos Assistenciais (ADRA) (ADRA, 2021).  

Figura 122 – Foto da entrada do Núcleo da ADRA Vinde a Mim 

 

Fonte: (ADRA, 2021). 

A diretora do Núcleo Vinde a Mim, Liliane Rigoli, juntamente com o Clube de 

Desbravadores “Ipê Amarelo”, ficaram responsáveis pela distribuição dos livros 

missionários nos arredores da Instituição. Dessa forma, surgiu a ideia de realizar a 

Semana Santa nas dependências do Núcleo. O Pr. Josemar Ventura, distrital, 

juntamente com irmãos voluntários da Central de Hortolândia, realizaram a Semana 

Santa, entre os dias 17 e 24 de abril daquele ano. Ao final desta semana, o irmão 

 

81 EXTINÇÃO DE GRUPO (20/12/2012) 2012-149 1) INTERLAGOS 2) JD. SÃO SEBASTIÃO 
II/HORTOLÂNDIA (IASD, 2012a, p. 85). 
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Sergio Rigoli questionou sobre o porquê de com os cultos regulares de Sábado, 

domingo e quarta não continuarem por ali. Desse modo, a ideia foi levada para o 

presidente da associação, Pr. Aurelino Ferreira, que aprovou (SILVA, 2011). 

Figura 123 - Mapa do Impacto Sudoeste de 2011 indicando a área do Vinde a Mim 

 

Fonte: Imagem do autor. 

 Uma vez que 2011 foi considerado o ano do plantio de igrejas, contratou-se 

então um obreiro bíblico, o irmão Anísio Januário, para ajudar na visitação dos 

interessados e ministrar estudos bíblicos. Esse irmão, começou a trabalhar na região 

em julho de 2011. No mês de setembro, foi realizada uma semana com o Curso “Como 

Deixar de Fumar em Cinco Dias” e, na semana seguinte, foi realizada uma semana 

de evangelismo. No final de todos esses esforços evangelísticos, foram batizadas oito 

pessoas, no dia 24 de setembro de 2011, nas dependências do Núcleo “Vinde a Mim”, 

e outras sete foram batizadas na Igreja do Jd. Boa Esperança, localizada na Rua 

paralela, há cerca de 300 metros do mesmo, de acordo com o Google Maps 

(GOOGLE, 2021). 
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Figura 124 - Foto do Batismo na IASD Boa Esperança e Vinde a Mim 

Fonte: Imagem autoral. 

Figura 125 - Curso Como Deixar de Fumar no Vinde a Mim 

  

Fonte: Imagem autoral. 

Em outubro de 2011, o grupo foi organizado, tendo como diretor o então obreiro 

bíblico Anisio Januário, auxiliado por dois irmãos da igreja Central, Junia almeida e 

seu esposo, Wilton Esteves.82 

Figura 126 - Recorte do Voto da Organização do Grupo da IASD do Vinde a 
Mim 

 

 
Fonte: (IASD, 2011a, p. 52). 

 

82  Organização de grupo: Votar (20/10/2011) 2011-117 – Votado 4) Vinde a Mim (Hortolândia 
Central) – 17 membros – ANEXO IV Diretoria: Diretor – Anísio Januário da Silva Secretária – Júnia 
Almeida Souza Rodrigues Tesoureiro – Wilton Rodrigues Esteves (IASD, 2011a, p. 52).  
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Com a mudança de pastores do distrito no início de 2012 (IASD, 2011b), o 

núcleo começou a perder sua frequência, assim, os irmãos Wilton e Júnia ficaram 

sozinhos na condução do grupo que não tinha ainda uma liderança local sólida. Então, 

o pastor Urias Chagas sugeriu o fechamento temporário do grupo do Núcleo, até que 

surgisse nova liderança e convidou os membros a frequentarem a IASD Boa 

Esperança. Alguns membros que frequentavam o grupo “Vinde a Mim”, não 

continuaram, e acabaram se afastando. Oficialmente, o grupo não foi extinto, de modo 

que permanecia como uma congregação na associação, com cerca de oito membros 

na lista, mas na prática não tinha reuniões presenciais (IASD, 2014). 

Em novembro de 2014, os distritos em Hortolândia sofreram uma 

reestruturação e, o grupo do “Vinde a Mim” passaria a pertencer ao distrito de Vila 

São Pedro, a partir de Janeiro de 2015 (IASD, 2014). Por coincidência, o pastor 

Josemar Ventura era o pastor Distrital e convidou alguns irmãos para realizarem o 

evangelismo da Semana Santa no Núcleo “Vinde a Mim”, com a ideia de reativar o 

grupo que estava inativo. Entre os membros da IASD Vila São Pedro, que aceitaram 

o desafio missionário, estava o casal Ilson Mouco e Neide Nogueira. Esse casal, 

tornou-se a base para o recomeço do grupo. Passando a visitar os afastados, 

compraram várias cestas básicas e alimento para ajudar as pessoas carentes. Esse 

esforço missionário foi recompensado, resultando em batismos como o de Maria 

Sônia de Souza, conhecida como tia Sônia, colaboradora no Núcleo “Vinde a Mim”, 

que passou a ajudar visitando as pessoas e indicando interessados. Antes disso, o 

irmão Ilson pensou na ideia de contratar um obreiro bíblico para atender esses 

interessados. Dois obreiros passaram por lá, David Bolina, estudante de teologia na 

época, e Felipe Ferreira da Silva. Finalmente, com a ajuda de doações e da APSo, a 

irmã Jacqueline dos Santos Lallo foi contratada, passando a fazer visita e a dar 

estudos bíblicos ajudando o irmão Ilson e a Neide. Seu esposo, Roberto Lallo, passou 

a frequentar o grupo com ela. 
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Figura 127 - Fotos do irmão Ilson Mouco e sua esposa Neide Nogueira atuando no 
grupo da IASD do Vinde a Mim 

  

Fonte: Imagens autorais. 

Figura 128 - Batismo da “Tia” Sonia no grupo da IASD do Vinde a Mim, em 27 de 
setembro de 2015 

  

 

Fonte: Imagens autorais. 
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Pouco tempo depois, outras pessoas chegaram para ajudar no grupo, entre 

elas a família do irmão Helon Ferreira da Silva, Deise Ladeira, Daniel Torres Salmazo 

e Cledja Alves torres, Edir Dittberner, sua esposa, Inês Nunes de Melo dittberner, e 

filha Larissa Nunes Dittberner, entre outros. Eles se deslocavam de Monter Mor para 

ajudar na igreja do Núcleo. A irmã Maria Luiza Mariano ajudou com o ministério infantil, 

pois havia muitas crianças que frequentavam as reuniões. Ao final de 2019, o grupo 

contava com 90 membros, demonstrando que dessa vez, permaneceria estabelecido. 

No entanto, foi possível observar que, para obter essa consolidação, foi necessário a 

dedicação e fervor missionário de um casal: Ilson e Neide (MOUCO, 2021). 

Figura 129 - Ata da comissão de nomeações realizada no grupo da IASD do Vinde a 
Mim em 2015 

 

Fonte: (MOUCO, 2021). 
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4.11 A IASD do Jd. Interlagos / Santa Fé 

A IASD Central de Hortolândia foi implantada na década de 1990, proveniente 

do trabalho com as pessoas que moravam nessa região da cidade, no bairro Santa 

Fé, próximo à uma comunidade carente conhecida como Cerâmica, devido a 

instalação de uma fábrica de tijolos de barro. A irmã Rita de Cássia Faria, doou meio 

terreno para a construção de um salão e, a Associação Paulista Central juntamente 

com o irmão Afonso Ogalha, ajudou na construção. Com o passar do tempo, esse 

salão deixou de ser usado como igreja e passou a servir como um centro de 

distribuição de alimentos, em parceria com a Prefeitura Municipal, liderado pela irmã 

Nalda Emerick, mãe do Pr. Heldio Emerick. Em 2009, alguns membros desse salão 

começaram a participar do Grupo Jd. São Sebastião II, fundando pelo irmão Dermival, 

ficando ali até o final de 2011(MELO, 2015). 

Como já foi citado, em 2011, a APSo incentivou os pastores a plantarem pelo 

menos uma igreja em seu distrito. Sendo assim, Wesley Storch, pastor do distrito de 

São Sebastião, incentivou os irmãos a reabrirem a igreja do Santa Fé, aproveitando 

membros do grupo do Jd. São Sebastião II, que estava praticamente em fase de 

encerramento das atividades. Entre esses membros, estavam o irmão Maurício 

Martins e sua esposa Jeanete, que moravam no bairro. Com o auxílio do pastor e do 

irmão Wilson, da IASD Jd. São Sebastião, eles encontraram um salão no bairro 

vizinho, Interlagos, na Rua Rio Claro, n.º 175. A APSo ajudaria pagar, por um período, 

cem por cento do aluguel até que o grupo pudesse pagar com seus próprios recursos. 

Como o salão ficava no bairro Interlagos, o grupo foi organizado com esse nome, de 

acordo com o voto 2011-158, onde aparece como diretor Paulo Roberto Santos, 

auxiliado por sua esposa Queila Santos, secretária e o irmão Maurício Antônio Martins 

como tesoureiro83.  Em 18 de dezembro de 2011, ocorreu o primeiro culto nesse salão 

alugado. Entre as pessoas que participaram desse evento,  estavam o irmão “Mauricio 

Martins, sua esposa Jeanete, Antônio Silva, sua esposa Genaura, seu filho Willian, 

Débora Gonçalves, Enoque, Paulo e Cido” (MELO, 2015). 

 

83 Organização de grupo: Votar 2011-158 – Votado (15/12/2011) 5) Jardim Interlagos (Jd. São 
Sebastião) – 15 membros 1. Diretor: Paulo Roberto Santos 2. Secretário: Queila Santos 3. 
Tesoureiro: Maurício Antônio Martins (IASD, 2011b, p. 75). 
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Figura 130 - Recorte do Voto da Organização do Grupo da IASD do Jd. 

Interlagos 

 
Fonte: (IASD, 2011b, p. 75). 

Em 2012 houve mudança no quadro de pastores distritais na APSo, dessa 

forma, chegou ao distrito de Jd. São Sebastião, Waldir Lucas, vindo de Terra Preta, 

Hortolândia, ao passo que, o pastor Wesley Storch foi para o distrito do Colégio 

Adventista de Sorocaba (CAS) (IASD, 2011b, p. 69). Logo, notou-se a necessidade 

de um local maior para as reuniões, pois os membros não cabiam mais no salão. 

Desse modo, foi dito ao pastor Lucas acerca do antigo salão construído na década de 

1990, onde funcionava o trabalho assistencial, no bairro Santa Fé. Foi feita uma troca 

com a irmã Nalda, de modo que ela iria para o salão alugado na Jd. Interlagos, e o 

grupo se mudaria para o salão do Santa Fé.  

Figura 131 - Fachada do salão da IASD no Santa Fé em 19 de junho de 2019 

 

Fonte: Imagem autoral. 

Uma série de conferências, usando o título do Curso “Como Deixar de Fumar 

em Cinco Dias”, foi dirigido pelo pastor Lucas resultando em cinco batismos no 

segundo semestre de 2012 e uma classe infantil da Escola Sabatina com 

aproximadamente 40 crianças (MELO, 2015). Como o grupo mudou-se novamente 

para o Jd. Santa Fé, foi tomado um voto para extinção do grupo de interlagos em 

dezembro de 2012 (IASD, 2012a). Em 2015, o grupo do Santa fé já reunia condições 

de ser organizado em igreja, o que ocorreu em 23 de abril daquele ano (IASD, 2015). 
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Figura 132 - Recorte do Voto da Extinção do grupo Jd. Interlagos 

 
Fonte: (IASD, 2012a, p. 85). 

Com a chegada do Pr. Rubens Mandeli em 2016 (IASD, 2015), Jd. Santa Fé já 

era uma igreja organizada. Na primeira reunião da comissão, o pastor Mandeli 

questionou os líderes sobre quais as expectativas da igreja para os próximos anos e 

quais os desafios que eles gostariam de realizar. Entre os objetivos citados, estava 

fundar um clube de Desbravadores e conseguir um terreno para construir uma igreja 

maior, pois enfrentavam, mais uma vez, a dificuldade de espaço, porquanto os 

membros não se acomodavam de maneira adequada no espaço do salão (MANDELI, 

2020).  

Nesse mesmo ano, Mandeli conseguiu junto a Faculdade Adventista de 

Teologia (FAT) do UNASP-EC, um casal de estudantes, Denis Berlin e sua esposa 

Denise, que iniciaram o Clube de Desbravadores “Caminhos de Órion” atendendo 

aproximadamente 30 crianças. Com esse primeiro objetivo alcançado, o pastor 

Mandeli passou a procurar um terreno nas proximidades, tendo em vista a construção 

de um templo definitivo, que coubesse todos os membros, incluindo salas para os 

departamentos infantis da igreja.  Depois de quase dois anos, finalmente foi 

encontrado um terreno que atendesse ao sonho maior, que era construir o templo 

definitivo. No dia 07 de novembro de 2018, foi feita a troca do terreno anterior com 

esse novo, na Rua Rio Itapecumirim, n.º 31 no Jd. Interlagos. A doadora foi 

consultada, a irmã Rita de Cássia, que concordou com a troca, desde que fosse para 

a construção de uma igreja, e isso ficou registrado em contrato (FERREIRA, 2021; 

MANDELI, 2021). 

O preparo do terreno para a construção da nova igreja ocorreu no dia 24 de 

junho de 2019, liderada pelo irmão Luis Paulo Gomes. Cinco dias depois, no sábado 

29, à tarde, foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, com a 

presença do Pr. Aurelino Ferreira, Pr. Mandeli, Pr. Kedson, pioneiros da igreja do 
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Santa Fé, membros da igreja e até um quarteto que abrilhantou o evento. A partir 

dessa data, o trabalho de arrecadação de fundos para a construção foi iniciado. Os 

membros fizeram doações pessoais, pediram para amigos e familiares, enquanto a 

Associação contribuiu com a mão de obra e telhado. Mutirões foram feitos aos finais 

de semana, o que contribuiu para a união dos membros.  

Em seis meses, a parte interna da nave da igreja, fachada e os banheiros 

estavam concluídos, através da união dos membros com a instituição, de modo que, 

restou a parte externa e as salas infantis para a próxima empreitada. Diante dessa 

parceria, é possível verificar avanços interessantes. No dia 21 de dezembro de 2019, 

foi realizado o primeiro Culto no novo templo. A própria irmã Rita de Cássia, doadora 

do primeiro terreno, no Santa Fé, foi quem realizou a pregação, falando das 

experiências missionárias de sua vida (MANDELI, 2020). A Igreja voltou então a ser 

denominada Jd. Interlagos, uma vez que, estava localizada no bairro homônimo.  

 

Figura 133 - Fotos da Nova IASD Jd. Interlagos 

 

Fonte: (MANDELI, 2019). 

4.12 A IASD do Novo Ângulo (Jd. Nova América) 

Como já visto anteriormente, alguns pastores demonstravam fervor missionário 

e desejo que a obra avançasse. Entre eles, estava o Pr. Jorge Anacleto, e das igrejas 

que ajudou a plantar está o Jd. Nova América, fundado com o auxílio dos membros 

da IASD Santa Izabel. O grupo acabou fechado por um tempo, até que o pastor Gilson 

Grudtner assumiu o distrito do Remanso Campineiro em 2011(IASD, 2011b) e, 

incentivado pela associação, no projeto de plantio de igreja, ele conseguiu dinheiro 

com amigos empresários e comprou uma igreja evangélica, abrindo ali, então, a IASD 

Jd. Novo Ângulo (MELO, 2019). Essa, foi organizada diretamente como igreja, com 
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cerca de 48 membros, tendo como núcleo base Joel Rosa da Silva, Henriquedina O. 

R. Silva e Arlindo do Carmo.84 Apesar do voto do dia 19 de maio de 2011 constar em 

frente aos nomes a palavra “Grupo”, foi organizada como igreja direto e não como 

grupo. 

Figura 134 - Recorte do voto de Organização da Igreja do Novo Ângulo 

Fonte: (IASD, 2011b, p. 24). 

Figura 135 - Fotos da Fachada da IASD Jd. Novo Ângulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84  Organização de igreja: Votar 2011-058 – Votado Novo Ângulo (Remanso Campineiro) – membros 
– ANEXO IV Diretoria Diretor (a) do Grupo: Joel Rosa da Silva. Secretário (a) do Grupo: Henriquedina 
O. R. Silva. Tesoureiro (a) do Grupo: Arlindo do Carmo (IASD, 2011b, p. 24). 
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Fonte: Imagens autorais. 

Figura 136 - Listagem dos nomes dos membros da IASD Jd. Novo Ângulo por 
ocasião da Organização 

 

Fonte: (IASD, 2011a, p. ANEXO IV). 
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4.13 A IASD do Pq. São Miguel 

O grupo do Pq. São Miguel surgiu através de um incentivo da APSo, em 2011, 

para que cada pastor plantasse pelo menos uma igreja. Ao chegar ao distrito do 

Remanso Campineiro em 2012 (IASD, 2011a), o Pr. Wesley Valente, distrital na 

época, descobriu que o irmão Sidney Alves Braga, membro da igreja do Remanso, 

tinha o desejo de evangelizar esse bairro, dessa forma, o incentivou na realização 

dele. Porém, ele foi transferido, e com a chegada do Pr. Paulo Bravo, a ideia saiu do 

papel.  

Membros voluntários da igreja do Remanso Campineiro e do Colégio 

Adventista de Hortolândia (CAHo) se uniram para encontrar um salão no bairro para 

o início das atividades. Entre eles, estava o irmão Ademircio Bento da Silva que, na 

época membro da IASD Remanso Campineiro, encontrou um primeiro salão, no 

entanto, era muito pequeno. Com medo do desanimar o fervor missionário, o pastor 

Bravo, passou a orar pelo assunto. Logo em seguida, o local foi alugado, para alívio 

dele. Dessa forma, Ademircio e os demais continuaram a procurar um local, e 

encontraram um “local melhor, tudo novo, confortável, salas para o departamento 

infantil e um salão.” (BRAVO, 2014, p. 3). 

Figura 137 - Fachada do Salão Alugado do grupo Pq. São Miguel 

 

Fonte: Imagem autoral. 

A primeira ideia foi começar com o Evangelismo da Semana Santa, estratégia 

usada no início de muitas igrejas, como visto ao longo desta pesquisa. Os membros 
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então, saíram, com duas semanas de antecedência, convidando os moradores do Pq. 

São Miguel. Entre os dias 13 e 20 de abril de 2014, o pastor Paulo Bravo realizou a 

semana santa, que nesse ano levava o título: “Nos passos de Jesus” (DSA, 2014). 

Segundo relatou o pastor Bravo, tiveram uma boa frequência nas reuniões naquela 

semana e a primeira reunião de sábado, incluindo Escola Sabatina e culto, tendo sido 

realizadas no dia 19 de abril de 2014, com a presença do Pr. Ari Celso Cidral (BRAVO, 

2014). 

Segundo o voto 2014-080, o grupo foi organizado, tendo como seu primeiro 

diretor o senhor Rubens dos Santos; como secretária, Gildete Bom Jardim Franco dos 

Santos e como tesoureiro, Francisco Hildebrando Carvalho. Segundo consta no voto, 

havia 20 membros batizados frequentando o mesmo. 

Figura 138 - Recorte do Voto da Organização do grupo Pq. São Miguel 

 
Fonte: (IASD, 2014, p. 45). 

4.14 A IASD do Jd. Amanda IV 

Figura 139 - Mapa do Território das igrejas do Jd. Amanda 

 

       Fonte: Pastor Benhur. 
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A iniciativa da Associação em incentivar os pastores a plantarem igrejas, deixou 

no coração dos pastores um desejo por novas congregações. Não foi diferente com o 

pastor Benhur Martins Domingues, que ainda no ano de 2015, sentia no coração o 

desejo de implantar uma nova igreja no bairro do Jd. Amanda, que, como já foi 

discorrido nesse estudo, é um dos bairros maiores de Hortolândia. Segundo Benhur, 

o primeiro passo para implantar a nova congregação foi observar o mapa do bairro 

para verificar onde ficaria melhor o plantio da igreja. Feito essa verificação, passou a 

colocar o desejo no coração de seus membros. Dessa forma, alguns irmãos da IASD 

Jd. Amanda III, se entusiasmaram com a ideia, entre eles, os casais Lúcio e Mayara 

Buthias, e José e Maria Araújo (DOMINGUES, 2020).  

 

Figura 140 - Pr. Benhur Domingues junto com a equipe dos Calebes no projeto de 
abertura da IASD Jd. Amanda IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pastor Benhur. 

No final daquele ano, Benhur motivou os jovens a participarem do projeto do 

ministério jovem da IASD, chamado missão Calebe, e os direcionou para o território 

onde pretendia instalar a futura igreja. Começaram então, a procurar um local para 

alugar, e finalmente encontraram um salão onde funcionava uma oficina mecânica. 

Depois de conseguirem alugar, os jovens juntamente com os irmãos, fizeram uma 

faxina naquela antiga mecânica, tornando-se o quartel general dos calebes, liderados 

pelos jovens Kelly Barbosa e Rafael Accorsi, que posteriormente foi fazer teologia na 

FAT UNASP-EC. Ali, realizaram feiras de saúde e séries evangelísticas com estudos 

bíblicos (DOMINGUES, 2020). 
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Figura 141 - Foto da fachada do Salão onde iniciou a IASD Jd. Amanda IV 

 

Fonte: Pastor Benhur. 

No ano de 2016, a administração da APSo, liderada pelo seu presidente, pastor 

Aurelino Ferreira, resolveu lançar novamente o desafio de plantio de novas igrejas. O 

alvo era plantar 44 novas congregações (POLA, 2016a). Nove foram plantadas na 

cidade de Hortolândia, entre elas, a IASD Jd. Amanda IV, que já estava praticamente 

funcionando aos sábados, domingos e quartas-feiras desde o dia 30 de janeiro de 

2016. 

Figura 142 - Pr. Aurelino Ferreira apresentando quadro do projeto “Plantando 
Esperança 2016” 

 

Fonte: (POLA, 2016a). 

Organizada como grupo no dia 19 de fevereiro de 2016, pelo resultado do 

trabalho do pastor, o primeiro diretor escolhido para o grupo foi Lucio Flavio Buthias, 

auxiliado pela secretária Roseli Ramos da Costa e pelo tesoureiro Mayara Barbosa 

de Araújo Buthias. 
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Figura 143 - Relação dos membros que frequentavam a IASD Jd. Amanda IV por 
ocasião do voto de organização em fevereiro de 2016 

 

Fonte: (IASD, 2016a). 

4.15 A IASD Jd. das Figueiras 

Com a chegada do Pr. Rubens Mandeli e o incentivo da APSo de plantar uma 

nova igreja em cada distrito, no ano de 2016, Mandeli reuniu toda a liderança do 

distrito na IASD Jd. São Sebastião, no dia 26 de janeiro, com a intenção de ouvir os 

membros e sentir se estavam preparados para implantar uma igreja “filha” no bairro. 

Os líderes, portanto, mostraram-se dispostos a apoiar o pastor nesse desafio. Dessa 

forma, o próximo passo foi levar o assunto para a igreja, que foi consultada através 

de um formulário, preparado pelo pastor, onde se questionava o interesse de cada 

membro em ajudar nesse plantio da nova igreja. Segundo Mandeli, a “aprovação foi 

de aproximadamente 95% dos que responderam à pesquisa e a prontidão em se 

deslocar para o novo grupo excedeu à expectativa” (MANDELI, 2019). Foi preciso 

pedir a alguns irmãos que permanecessem na igreja mãe para não desfalcar a 

liderança. 

No mês seguinte, no dia 21 de fevereiro, a comissão da igreja tomou um voto 

favorável à criação do novo grupo, no bairro do Jd. Figueiras, preparando uma lista 

de 20 membros que frequentariam essa nova congregação: 
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Figura 144 - Lista de nome dos primeiros membros do grupo da IASD Jd. das 
Figueiras 

 

Fonte: (MANDELI, 2019). 

O desafio seguinte foi encontrar um salão que servisse como igreja. Foi 

encontrado um pelo valor de 800,00 reais, devido ao acordo feito pelo pastor Mandeli, 

que pagaria um ano adiantado, usando a verba de 20 mil reais disponibilizados pela 

APSo no projeto Plantando Esperança. Foi utilizada também, uma verba do projeto 

EIC (Evangelismo Integrado de Colheita) com a finalidade de comprar equipamentos 

para a nova igreja. Assim, o salão teve quer ser adaptado para as reuniões que 

começariam já no mês de março, com a Semana Santa e séries evangelísticas 

(MANDELI, 2019). 

Figura 145 - O salão encontrado era um Pet shop, localização Jd. das Figueiras 

 
Fonte: Pr. Rubens e Google Maps. 
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O primeiro Culto no salão alugado foi realizado no sábado, dia 12 de março de 

2016. Após a Semana Santa e o evangelismo de colheita, houve o primeiro batismo 

no grupo de Jd. das Figueiras. Três pessoas foram batizadas, o senhor Francisco 

Alberto Gomes, Joel Miranda e Valéria Pereira Gomes (MANDELI, 2019). O primeiro 

diretor do grupo foi, por meio de voto, Antonio Dias de Barros, acompanhado pela 

senhora Angélica Cardoso da Silva e pelo senhor Adriano Tansine Lessi (IASD, 

2016a). Ao final de 2019, o grupo está com 57 membros e pertence ao Distrito de São 

Sebastião. 

Figura 146 - Fachada do grupo da IASD Jd. das Figueiras e primeiros membros 

  
Fonte: (MANDELI, 2019). 

 

4.16 A IASD Jd. Santa Clara do Lago (Pq. Residencial Maria de Lourdes / Jd. 
Santa Clara I) 

O sonho de implantar uma igreja neste bairro quase se desfez. Três tentativas 

de estabelecer uma igreja foram feitas. Inicialmente, o grupo era chamado Pq. 

Residencial Marial de Lourdes. Já em 2010, passou a se chamar Jd. Santa Clara I, 

devido à mudança de endereço do salão onde o grupo de se reunia. Atualmente, o 

nome do grupo é Jd. Santa Clara do Lago, por estar no bairro homônimo. 

O primeiro grupo foi iniciado com os membros da IASD Jd. Campos Verdes, 

que começaram o trabalho em um salão alugado no Pq. Resid. Maria de Lourdes, na 

rua Damina, n.º 60, no bairro de mesmo nome. Chegaram a ter 34 membros ativos 

(IASD, 2011b), porém, pouco tempo depois, o grupo foi se desfazendo e acabou 

deixando de existir, devido à falta de incentivo e fervor missionário dos membros. 
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Figura 147 - Mapa com a localização das igrejas na região 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

Quando o grupo de Santa Clara I foi organizado, apenas três pessoas foram 

transferidas, oriundas do antigo grupo Maria de Lourdes (IASD, 2011, p. 2). 

Figura 148 - Recorte do grupo Maria de Lourdes com a quantidade de membros 

 

Fonte: (IASD, 2010, p. Anexo II). 

 

Os membros da IASD Campos Verdes continuam tentando manter um pequeno 

grupo na região. Entre eles a professora Jacyra Souza, vice-prefeita de Hortolândia 

entre os anos de 2008-2012 (TSE, 2008), quem liderava um culto com as autoridades 

municipais na casa de um pastor Batista chamado Calé, que foi para Hortolândia com 

a intenção de que seus filhos estudassem no IASP (UNASP-HT). No entanto, após 

ser acometido por cegueira, passou a usar o espaço da casa onde morara, para cultos 

e treinamento de pastores. Com a chegada do pastor Kesil Ebinger para ser distrital 

de Campos Verdes, esse pequeno grupo foi apresentado a ele. Uma das 

características do pastor Ebinger é o fácil acesso e bom trato com as autoridades 

municipais. Desse modo, ele se tornou amigo do pastor Calé, o levou para reuniões 

da Igreja Adventista e começou a dirigir o Pequeno grupo com as autoridades, que 

aconteciam toda semana, nas segundas-feiras, das 7 às 8 horas. Entre os membros 
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do Pequeno Grupo, estavam o Prefeito Ângelo Perugini e secretários ou assessores 

(EBINGER, 2019; IASD, 2011b). 

Com o incentivo da APSo de plantar igrejas, o pastor Ebinger conseguiu alugar 

o espaço do Pr. Calé, na Rua Eliel Gomes Moreno, n.º 292, Jd. Santa Clara I, e em 

04 de dezembro de 2010, o primeiro culto de sábado pela manhã foi realizado no 

espaço. Novamente, o grupo acabou fechando com a morte do pastor Calé e ficou em 

aberto o sonho de ter uma igreja nesta região (EBINGER, 2019). 

Figura 149 – Recorte com os nomes dos primeiros membros do grupo da IASD Jd. 
Santa Clara I 

 
Fonte: (IASD, 2011b, p. 2). 

Em 2015, o pastor Aurelino Ferreira teve uma conversa com o recém-chegado 

pastor Helbert Roger Almeida, atual distrital do UNASP-HT, o incentivando para que 

reabrisse uma igreja no bairro próximo à boas empresas da cidade, como IBM e EMS. 

Segundo o presidente, a igreja do UNASP-HT sempre abriu uma igreja por ano. Desse 

modo, a igreja do IASP (UNASP-HT) contratou uma obreira bíblica chamada Sirlene, 

para começar a visitar as pessoas do bairro e a oferecer estudos bíblicos. Ela 

trabalhava com seu esposo, Cido. No final do ano de 2015, foram batizadas cerca de 

25 pessoas deste bairro, na igreja do UNASP. A preocupação era que essas pessoas 

se acostumassem a frequentar a igreja mãe e não desejassem mais voltar para a 

futura igreja que seria aberta no bairro. Por isso, sem demora, alugaram um salão no 

início de 2016. Uma liderança foi estabelecida por membros da IASD UNASP HT, 

orientados mais de perto por Jairo Silva, que na época era estudante de Teologia e 

obreiro da igreja. Atualmente, em 2019, o Pr. Jairo é distrital de Avaré, SP. O grupo 

foi organizado no dia 21 de março de 2016. 

O pastor Almeida teve a ideia de aproveitar o projeto da IASD chamado Impacto 

Esperança, que anualmente distribui livros para toda população brasileira 
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incentivando a leitura (ver mais em DSA, 2019b) e iniciar um trabalho no bairro. Houve 

então uma união entre a Igreja e o UNASP Hortolândia, para a distribuição do livro do 

ano, “Esperança Viva” em cada casa do bairro. Foi necessário esse envolvimento dos 

membros e dos alunos do UNASP, para que o esforço evangelístico fosse alcançado. 

Além da entrega do livro realizada no mês de maio, uma pesquisa foi feita tentando 

identificar o interesse dos moradores por estudar a Bíblia. Segundo Almeida, foram 

selecionados dentre 70 e 90 nomes. A irmã Sirlene, juntamente com Jairo, os líderes 

do grupo recém organizado, começou a visitar essas pessoas e dar estudos bíblicos. 

(ALMEIDA, 2019). 

Além de pagar uma obreira bíblica, a igreja do UNASP-HT ajudou na compra 

de um terreno no centro do bairro, em parceria com a APSo e igreja local. Dessa 

forma, a APSo ajudou com 100 mil reais, e o UNASP-HT e igreja local entraram com 

85 mil reais. O Grupo já tem em caixa cerca de 60 mil reais para construir o futuro 

templo da IASD Jd. Santa Clara do lago, que conta, ao final de 2019, com 104 

membros e faz parte do Distrito do UNASP-HT, mas com a liderança dos próprios 

membros do bairro que foram treinados para assumir as funções, segundo pastor 

Almeida (2019). O sucesso desse último esforço evangelístico para estabelecer a 

igreja no bairro, parece estar no planejamento, contando com a união de membros 

com a instituição e o investimento financeiro e de liderança da igreja mãe. O primeiro 

diretor do grupo foi o senhor Abner Leandro dos Santos Faria, auxiliado pela senhora 

Maria Edna Bezerra Dias e Dionice de Souza Teles (IASD, 2016a). 

Figura 150 - Fachada do Salão alugado onde funciona a IASD Jd. Santa Clara do 
Lago 

 
Fonte: Imagens autorais. 

4.17 A IASD do Jd. Santana 

O grupo Jd. Santana surgiu como fruto do incentivo da APSo, em 2016, como 

já citado, em plantar igrejas. O desafio era plantar pelo menos uma igreja por distrito, 
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e a associação ajudaria com o aluguel por um ano, em seguida, 50%, e no ano 

seguinte 25%, dando oportunidade para a congregação crescer. Além disso, havia um 

recurso financeiro à disposição do pastor distrital para comprar cadeiras, materiais 

que seriam utilizados no evangelismo para o plantio da igreja (FERREIRA, 2021; 

POLA, 2016a). 

Dessa forma, em janeiro de 2016 o pastor Alan Kennie Lopes Machado, distrital 

do Remanso Campineiro, aproveitou os jovens do distrito dele, e outros do Novo 

Ângulo, Santa Rita, Campos Verdes, Boa Esperança que estavam organizados como 

“calebes”, liderados pelo Emanuel e começaram reuniões na escola municipal do 

bairro Santana, onde a diretora pertencia à IASD, que junto ao bairro do Pinheiro, 

eram grandes localidades que precisavam da presença de uma Igreja Adventista. O 

processo foi iniciado com cursos de saúde como “Como Deixar de Fumar em Cinco 

Dias”, Feira da saúde e classes bíblicas durante 30 noites. Quando começaram os 

estudos da Bíblia, foi necessário entregar a escola e mudar para a casa de um dos 

interessados, o senhor Antônio Gualtiere, o primeiro a ser batizado nesse trabalho 

evangelístico. Ali, permaneceram durante três meses (MACHADO, 2016, 2021). 

Com o apoio de membros da igreja do Remanso Campineiro, foi alugado um 

salão para aproximadamente 40 pessoas, onde foram realizadas 15 noites de 

evangelismo, resultando no batismo de 22 pessoas. A família do irmão Manoel veio 

do Remanso e começaram a dirigir o grupo que foi organizado, no dia 14 de abril de 

2016, tendo como seu primeiro diretor o senhor Manoel Hauptli da Silva; como 

secretária, Amanda Chaves Lima e como tesoureiro, Evisangelo Henrique de 

Carvalho, formando o núcleo básico inicial do grupo (IASD, 2016a; MACHADO, 2021). 

Como observado, esse grupo surgiu com a união da instituição com o pastor 

distrital e irmãos que, com fervor missionário, apoiaram a iniciativa. Ao final de 2019, 

o grupo conta com 40 membros. 

Figura 151 - Foto da Fachada do grupo da IASD do Jd. Santana 

 
Fonte: (MACHADO, 2016). 
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4.18 A IASD do Jd. Firenze 

Com a chegada do Instituto Adventista de Tecnologia (IATeC) em 2016, os 

trabalhos foram iniciados nas dependências do UNASP-HT, até a inauguração do 

prédio próprio, no dia 14 de agosto de 2017 (HORTOLÂNDIA, 2017), assim, 

funcionários e colaboradores de várias regiões do brasil chegaram em busca de casas 

para morarem próximos ao Instituto, localizado em um terreno ao lado do UNASP-HT. 

Algumas dessas pessoas, começaram a frequentar a IASD do UNASP-HT, mas 

outras, iniciaram um grupo no bairro do Firenze, incentivados pelo Pr. Edson Pereira, 

distrital da IASD Hortolândia Central. Havia uma relutância em abrir uma nova igreja 

no bairro, devido à presença da IASD Hortolândia Central, IASD UNASP-HT e IASD 

Jd. Amanda I, todas próximas. Bem como a IASD do CAHo que se localiza exatamente 

entre a IASD Central e o UNASP-HT. 

Como já havia um grupo de membros com uma quantidade significativa no 

bairro do Firenze, pertencentes à essas igrejas citadas, com a chegada desses novos 

obreiros do IATeC, resolveram alugar um salão com 140 metros quadrados para 

darem início a uma futura igreja. Como já foi visto, havia um incentivo para o plantio 

de igrejas por parte da APSo no ano de 2016, inclusive com ajuda financeira para 

aluguel durante o primeiro ano. Dessa forma, no dia 12 de dezembro de 2016 o grupo 

foi organizado com 45 membros, tendo como seu primeiro diretor, Josivan de Alençar, 

que tinha um pequeno grupo em sua própria casa, auxiliado pela secretária Alcina de 

Carvalho da Silva e pelo tesoureiro Jediel Alexandre Varreira (PEREIRA, 2016). 

Em seguida, começaram a procurar um terreno para a construção da nova 

igreja no bairro do Firenze, em um bairro que inclusive já abriga o novo Fórum da 

cidade. Assim, foi encontrado um terreno de esquina, na Rua Roma, com a ajuda da 

DSA, Associação e recolta dos irmãos, o terreno foi comprado e, nessa parceria, a 

nova igreja foi construída. Antes de um ano do início do grupo, o terreno já estava 

comprado e o projeto da igreja estava pronto. Em outubro de 2018, a igreja foi 

organizada, mantendo Josivan no núcleo base, juntamente com Jediel Alexandre 

Varreira e Elen Dias Padovani. Cerca de dois anos depois da organização do grupo, 

no dia 04 de dezembro de 2018, em uma terça-feira, foi realizada a inauguração do 

templo com a presença dos líderes da igreja da DSA, UCB e APSo (PEREIRA, 2019a). 

Uma igreja que nasceu com uma força institucional muito grande, ou seja, 

obreiros do IATeC, apoio das organizações superiores da IASD, com potencial para 
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se tornar uma sede de distrito em breve. Nesse caso, não foi possível notar um fervor 

missionário em membros leigos, mas em obreiros assalariados com forte senso de 

missão, dispostos a andar uma segunda milha pela IASD. 

No final de 2019, a APSo fez um estudo para criação de um novo distrito 

pastoral em Hortolândia. E nessa reorganização surgiu a oportunidade de tornar a 

IASD do Jd. Firenze sede de um distrito pastoral a partir do ano seguinte, 2020, com 

quatro igreja: Jd. Firenze, Jd. Amanda I, Jd. Amanda III e Taquara Branca. 

Figura 152 – Recorto do Voto da criação do no distrito do Jd. Firenze 

 

Fonte: (IASD, 2019b) 

Figura 153 - Fotos da Inauguração do Templo da IASD Jd. Firenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (PAULISTA SUDOESTE, 2018). 
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4.19 IASD Jd. Conceição 

O grupo do Jd. Conceição foi plantando por meio do incentivo da Associação 

para o plantio de igrejas em 2016. O pastor na época era Genival Jose de Souza. Um 

salão foi alugado com a ajuda da associação, e assim se iniciou o grupo no Jd. 

Conceição. Conforme o voto 2016-120 registrado em 14 de junho de 2016, o primeiro 

diretor do grupo foi Eliezer Caetano da Cruz, auxiliado pelo tesoureiro Wilson Maximo 

da Silva e pela secretária Venusa Tamires Vespasiano da Silva Cruz (IASD, 2016a; 

SOUZA, 2016). 

Figura 154 - Ficha de Organização do Grupo da IASD Jd. Conceição 

 

Fonte: (IASD, 2016a). 

4.20 A IASD Africana 

O pastor Edson Pereira, possuindo a experiência de mais de 35 anos de 

trabalho na IASD, percebeu o potencial grande em Hortolândia para o plantio de 

igrejas e, aproveitando o incentivo da APSo nessa direção, foi quem conduziu o plantio 

dessa igreja. Segundo ele, a ideia de iniciar uma igreja de cultura africana, começou 

em uma visita a um lar de idosos, acompanhado pelo irmão Coelho da IASD Central 

de Hortolândia. A responsável pelo lar, Cristina Barroso, era de ascendência 

angolana. Na amostra de migração do IBGE cidades, é apresentado 467 migrantes 
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estrangeiros (IBGE, 2016), entre eles estão os angolanos. O pastor Edson questionou 

a irmã Cristina, porque não iniciar uma igreja que atendesse esse seguimento cultural. 

Dessa forma, ela a ele revelou, que nunca tiveram apoio para essa empreitada. Foi 

então que o pastor se colocou à disposição para começarem esse trabalho especial. 

Após algumas reuniões com os angolanos, que estavam espalhados por várias 

igrejas de Hortolândia, resolveram fazer uma programação especial na IASD Central 

de Hortolândia, onde demonstraram a beleza da adoração africana. Algumas 

autoridades adventistas da Angola estiveram presentes, entre elas o pastor Vinte, que 

estava no UNASP-EC. Ao final, tiveram um almoço com comidas típicas da cultura 

angolana. Portanto, a IASD Central de Hortolândia abraçou a ideia de ajudá-los a 

plantar uma igreja (PEREIRA, 2019a). 

Iniciou-se então, a busca por um local para alugar para as reuniões. Depois de 

bastante procurar, foi encontrado um prédio na rua Sete de Setembro, no bairro 

Parque Ortolândia, que pertencia ao irmão José Carlos Orosco. Ao conversar com ele, 

o pastor Edson descobriu que tem um sobrinho que trabalha na África há muitos anos, 

dessa forma, a ideia de abrir uma igreja para os angolanos tocou o coração dele, que 

resolveu alugar o salão para o nascimento dessa igreja. Como o local estava fechado, 

e suportava 80 pessoas, foi necessário fazer uma reforma para adequar o local ao 

uso religioso. Finalmente, no dia 06 de agosto de 2016, houve a inauguração da IASD 

de cultura africana na cidade de Hortolândia. Como o salão era pequeno, foi solicitado 

junto à prefeitura, o fechamento da rua e uma tenda para realizar a festa de 

inauguração. Entre os presentes, estavam o prefeito da cidade, Antônio Meira, a 

deputada federal Ana Perugini e o presidente da UCB Domingos Sousa 

(HORTOLÂNDIA, 2016; PEREIRA, 2019a). 

Figura 155 – Imagens do Culto de Inauguração da IASD Africana 

 
Fonte: (HORTOLÂNDIA, 2016; POLA, 2016b). 
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A organização do grupo informal (pois não foi tomado nenhum voto para 

organizar o grupo) em igreja, ocorreu no dia 08 de outubro de 2016, como consta no 

folheto da organização dela e o voto 2016-153, apontando os membros Lihindi 

Melodia de Brito Borges, José Afonso Inglês Muondo e Antonia Camila Goes 

Issenguel como o núcleo base da igreja, constando como total de membros, 37 

pessoas. 

 

Figura 156 - Recorte do Voto da Organização da IASD Africana de Hortolândia 

 

Fonte: (IASD, 2016a, p. 196). 

Figura 157 - Folheto de organização da IASD Africana de Hortolândia
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Fonte: IASD Africana de Hortolândia. 

Figura 158 - Lista de Membros constando em ATA por ocasião do Voto 2016-153 da 
Organização da IASD Africana 

 

 
Fonte: (IASD, 2016a, p. 197). 



 219 

A igreja começou a chamar a atenção de outras pessoas, surgindo a 

necessidade da construção de um prédio próprio. Em conversa com a Associação foi 

doado um terreno que, segundo Edson, foi doado por um colportor à igreja, há mais 

de 50 anos, localizado na esquina da rua da IASD Central de Hortolândia, duas 

quadras abaixo, sentido centro. Com o terreno em mãos, o pastor Edson conversou 

com o irmão Arlindo, dono de um material de construção em Hortolândia, para que 

fizesse a construção do templo, desse modo, ele aceitou fazer pelo valor que o pastor 

tinha em mãos. O orçamento para a construção era maior, mas fizeram tudo por 300 

mil reais de acordo com Edson. 

Menos de dois anos depois da organização da igreja, o templo estava concluído 

e foi inaugurado no dia 16 de março de 2018, conforme convite distribuído, com a 

presença dos Presidentes da DSA, UCB e APSo. 

Figura 159 - Convite da inauguração e Foto da fachada da IASD Africana 

 

Fonte: (IASD, 2020b; UNASP, 2018). 

Em seu relato a respeito do plantio de igrejas, o pastor Edson acrescentou que 

a igreja já serviu até como base do consulado angolano no Brasil para a regularização 

de documentações dos seus cidadãos no Brasil, demonstrando a importância dessa 

igreja na comunidade. 

4.21 A IASD Hispana 

Essa igreja, foi organizada no mês de setembro de 2019, pelo pastor Edson 

Luiz Pereira, motivado pelo plantio de outra igreja étnica, a Africana. Alguns dos 

membros desse grupo vieram por meio do IATeC, outros, à trabalho, dos países sul-

americanos. Da mesma forma, o pastor Edson reuniu-se com eles e, conforme consta 

na ficha de organização do grupo, mostraram interesse de ter uma igreja em sua 
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própria língua e cultura, com o objetivo de evangelizar as demais pessoas com a 

língua hispana e cultura sul-americana (PEREIRA, 2019b). 

Do mesmo modo que foi realizado com a igreja africana, o pastor Edson fez um 

culto especial com a entrada dos irmãos hispanos em uma festa de integração com a 

IASD Central de Hortolândia, que mais uma vez abraçou a ideia trazida pelo pastor 

distrital. A ideia desse culto especial era atrair a atenção dos hispanos de Hortolândia 

para o grupo que logo iniciaria. Um folheto foi distribuído indicando o culto especial, 

no dia 18 de setembro de 2019, e nele já constava a data do início do grupo para o 

dia 05 de outubro de 2019. 

Figura 160 - Fotos do Evento realizado na IASD Central de Hortolândia 

 

 

 

Fonte: Imagens cedidas pelo Pr. Edson Luiz Pereira. 
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Conforme o voto 2019-134 registrado em 26 de setembro de 2019, o Grupo 

Hispano de Hortolândia foi organizado com 31 membros. O primeiro diretor do grupo 

foi Leonardo Daniel Sosa Pineda, auxiliado pelo tesoureiro José Miranda Huaman e 

pela secretária Leny Lima Vidal de Salazar. Um salão foi alugado próximo a IASD 

Central de Hortolândia, e assim, foi plantada a última igreja em Hortolândia até o final 

do ano de 2019 (PEREIRA, 2019b).  

Figura 161 - Ficha de organização do grupo da IASD Hispana 

 

Fonte: (IASD, 2019b, p. 105–106). 

Figura 162 - Foto da fachada do grupo da IASD Hispana de Hortolândia 

 

Fonte: (SECRETARIA, 2020). 
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4.22 Demais igrejas no período 

Algumas igrejas foram plantadas com o incentivo da associação em 2016, 

porém não deram continuidade às suas atividades posteriormente. Entre elas, estão 

Nova Hortolândia II, plantada pela IASD Jd. Nova Hortolândia (Voto 2016-157 de 18 

de agosto de 2016) e Chácara Coelho, plantada pela IASD Jd. Santa Isabel (Voto 

2016-158 de 18 de agosto de 2016). Entre os motivos possíveis observados na história 

das igrejas em Hortolândia, para o encerramento das atividades, estão a mudança do 

pastor distrital, questão financeira e liderança desmotivada. 

Figura 163 - Foto da Fachada dos grupos Chácara Coelho e Jd. Nova Hortolândia II 

 
Fonte: Pr. Fernando Beier e Autoral. 

4.23 Conclusões do capítulo 

Em suma, no período de 2000 a 2019, foram estabelecidas 22 novas 

congregações. De acordo com a projeção feita no início desde capítulo, no início desta 

última etapa de estudos, havia aproximadamente 4.606 membros adventistas na 

cidade de Hortolândia. Já em dezembro de 2019, constavam na secretaria da igreja 

9.347 registrados, um crescimento de 102,9% no número de membros. Três das 22 

congregações foram extintas ou estão sem atividades. Portanto, nesse tempo, foi 

possível perceber um declínio no fervor missionário dos membros em geral e a 

instituição por meio dos pastores, ao assumirem essa lacuna para não deixar o avanço 

do evangelho cair na cidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao dissertar sobre o desenvolvimento histórico da IASD na cidade de 

Hortolândia, entre os anos de 1949 e 2019, foi possível verificar que a visão de um 

pastor, Germano Hitter, foi o fator principiante da história do adventismo na cidade. 

Essa visão, surge pela necessidade e preocupação em se ter uma escola com 

princípios adventistas para atender os jovens da igreja, uma vez que o CAB não 

comportava mais estudantes, e a procura estava crescente. No ano de 1946 foi, então, 

registrado um voto para a procura de um terreno no interior do estado, onde seria 

construído outro internato. 

A colportora Alminda de Oliveira Costa foi, de certa forma, a ponte entre o 

senhor João Ortolan e a Associação Paulista para a compra do terreno do futuro 

colégio, no município de Campinas, SP, onde ficavam os distritos de Rebouças 

(Sumaré, SP) e Jacuba (Hortolândia, SP). Mais uma vez, conclui-se que, a 

colportagem (fator intradenominacional) exerceu um papel coadjuvante para a 

implantação do internato e, consequentemente, da IASD na cidade de Hortolândia, 

SP. Além disso, observou-se através dessa pesquisa, a presença da colportagem no 

início do adventismo no Brasil e no estado de São Paulo, com foco nas cidades de 

Campinas e Hortolândia. 

Outro fator intradenominacional foi a educação adventista. Como consequência 

do desejo da liderança da AP e da instalação do GAC, servindo como um centro de 

atração para alunos e familiares que se mudaram para as proximidades do colégio e 

ocasionando uma migração de pessoas, outro fator importante foi o 

extradenominacional, que contribuiu para o crescimento da cidade e da IASD. Como 

visto no início dessa pesquisa, a segunda igreja da cidade nasceu da necessidade de 

colocar as pessoas da vizinhança do colégio em outro local de adoração, uma vez que 

o prédio central não havia mais espaço para elas. Essa cisão, se transformou em 

benção, permitindo o nascimento de outras igrejas na cidade através desses membros 

comprometidos com o fervor missionário, chegando ao final de 2019 com 9.347 

membros (o equivalente a 1 membro para cada 24,2 habitantes no município) (ACMS, 

2019; SEADE, 2019). 

Quadro 4 - Linha do Tempo organização das IASD em Hortolândia 

Nº Igreja / Grupo Organização grupo/Igreja 

01 UNASP-HT (igreja de Jacuba, EAC, GAC, IAC, IASP 1949 
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02 Central de Hortolândia (Igreja dos vizinhos) 1966 

03 Jd. Santa Izabel (Rosolém, Jd. Rosolém) 1977 

04 Vila Ipê Década de 1970 (extinta) 

05 Terra Preta 1980 

06 Colégio Adventista de Hortolândia (CAHo) 1982 

07 Vila São Pedro 1983 

08 Jd. Campos Verdes 1984 

09 Jd. Nova Hortolândia 1985 

10 Remanso Campineiro 1985 

11 Carmen Cristina 1988 

12 Chácara Recreio Alvorada 1988 

13 Jd. Santa Rita de Cássia 1990 

14 Jd. Amanda II 1993 

15 Jd. Amanda I 1994 

16 Jd. Santa Esmeralda 1994 

17 Pq. do Horto 1995 

18 Jd. São Sebastião 1996 

19 Jd. Boa Esperança 1998 

20 Jd. Amanda III 2000 

21 Taquara Branca 2000 

22 Jd. Adelaide 2000 

23 Jd. São Bento 2001 

24 Jd. Sumarezinho 2002 

25 Jd. Nova Europa 2004 

26 Jd. São Jorge 2004 

27 Jd. Brasil (Sítio São João) 2010 

28 Jd. São Sebastião II 2011 (extinto) 

29 Vinde a Mim 2011 

30 Jd. Interlagos / Santa Fé 2011 

31 Jd. Novo Ângulo (Jd. Nova América) 2011 

32 Pq. São Miguel 2014 

33 Jd. Amanda IV 2016 

34 Jd. das Figueiras 2016 

35 Jd. Santa Clara do Lago (Pq. Resid. Maria de Lourdes / 

Jd. Santa Clara I) 

2016 

36 Jd. Santana 2016 

37 Jd. Firenze 2016 

38 Africana de Hortolândia 2016 

39 Jd. Conceição 2016 
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40 Jd. Nova Hortolândia II 2016 (inativo) 

41 Chácara Coelho 2016 (extinto) 

42 Comunidade Hispana de Hortolândia 2019 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 164 - Mapa de Hortolândia com a localização das igrejas listadas acima  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor usando o Google Maps. 

5.1 Fatores extradenominacionais 

Entre os fatores Extradenominacionais encontrados ao longo dos anos desta 

pesquisa, destacou-se a migração. Foi possível perceber que, Hortolândia se 

emancipou a poucos anos (1991), mas já possui mais de 226 mil habitantes, segundo 

o SEADE (2019). Essa migração, se intensificou nos anos 60 e 70 com a chegada de 

grandes empresas, apesar de os funcionários que trabalhavam nessas indústrias 

morarem fora da cidade. Por outro lado, os que moravam na cidade trabalhavam fora. 

Dado esses fatores, Hortolândia recebeu o título de cidade dormitório. O principal fluxo 

migratório veio para a cidade oriundo da própria RMC principalmente de Campinas. 

As pessoas queriam encontrar um melhor lugar para viver e como a sede já estava 

com muita gente, procuraram as cidades satélites.  
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Em contrapartida, para Hortolândia, vieram pessoas de classe econômica muito 

baixa. Apesar de ser um polo industrial, sua população era economicamente pobre. 

Quando, então, foram criados os presídios no município, e diga-se de passagem, 

Hortolândia possui a maior concentração de presídios da região (GODOI, 2015), além 

disso, muitos assentamentos surgiram pelos parentes e familiares dos detentos. Esse 

crescimento abrupto da população do distrito, trouxe um crescimento desordenado, 

onde faltava, por exemplo, o saneamento básico e água (CUNHA, 2014; KURKA, 

2008; MANFREDO, 2007). Possivelmente, esse possa ser um dos fatores que facilitou 

a proliferação do adventismo, com uma mensagem de esperança e saúde para os 

menos favorecidos. 

Muitos desse migrantes, vieram atraídos pelo ideal de dar uma melhor 

educação confessional aos filhos. Alguns desses eram cheios de fervor missionário e 

ajudaram na evangelização e plantios de igrejas na cidade. Outros, se denominavam 

adventistas, mas não davam bom testemunho, chegando a colocar em descrédito os 

moradores do bairro Pq. Ortolândia, para onde se mudaram a maioria desses 

migrantes. 

Por outro lado, a imigração de povos de outras nacionalidades, ajudou 

diretamente no plantio de duas igrejas étnicas, como a comunidade Africana, que 

inicialmente era conhecida como “Igreja Angolana” e, a comunidade Hispana, formada 

por pessoas vindas de países Sul-Americanos. Pelo que foi apurado por essa 

pesquisa, a comunidade Africana ganhou destaque por ser a primeira do gênero em 

todo território da DSA, chamando a atenção, inclusive, de líderes dos países do 

continente africano e da embaixada Angolana no Brasil. 

5.2 Fatores intradenominacionais 

Entre os fatores intradenominacionais verificados no início da história do 

adventismo na cidade de Hortolândia, nos primeiros 20 anos (1949-1969) está a 

Educação Adventista. De certa forma, foi intencional a chegada da IASD nesse 

território, apesar de, a princípio, ter-se o desejo de instituir um internato no interior do 

estado de São Paulo, sem definir um local específico. Essa própria visão 

administrativa de expansão da educação, por parte dos líderes da igreja, naquela 

época, liderados pelo pastor Germano Ritter (1941-1950), mesmo tendo que se 
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explicar às organizações superiores da Igreja o porquê de mais um internato no 

estado, não os moveu de seus planos visionários. 

Além da Educação e da visão expansionista da administração, houve, de certa 

forma, uma migração intradenominacional com a transferência de professores e 

obreiros que seriam os pioneiros do EAC, destacam-se o desprendimento deles e de 

seus familiares, que enfrentaram escassez de recursos, transporte e comunicação, 

como observado nesse estudo, no início da história do colégio. Entre esses, está o 

primeiro funcionário do colégio, Kaneshige Morimoto, que chegou à um terreno 

agrícola, onde futuramente seria construído o UNASP-HT. Pouco tempo depois, 

outros funcionários, professores e pastores chegaram ao local concretizando essa 

migração intradenominacional. 

Como já citado no início dessas considerações finais, a colportagem serviu 

como um fator intradenominacional, no auxílio do estabelecimento da IASD no 

município de Campinas e no encontro do senhor João Ortolan com os líderes da AP, 

para apresentar o terreno do futuro educandário. 

A partir do plantio da primeira igreja fora do internato, chamada como igreja dos 

“vizinhos”, foi possível notar um forte fervor missionário por parte dos membros leigos 

que, por iniciativa e recursos próprios, e em alguns casos, em parceria com a 

Associação, que na época, não tinha muitos recursos financeiros, foram responsáveis 

pelo plantio da IASD Central de Hortolândia nesse primeiro período de Origem 

Desafiadora (1949-1969). Em seguida vieram: 1) Jd. Rosolém/Santa Isabel; 2) Jd. 

Nova Hortolândia; 3) Jd. Campos Verdes; 4) Vila São Pedro; 5) Remanso Campineiro; 

6) Jd. Carmem Cristina; 7) Jd. Santa Rita de Cássia; 8) IASD do Colégio Adventista 

de Hortolândia; 9) Chácara Recreio Alvorada; 10) Jd. Amanda I; 11) Jd. Santa 

Esmeralda; 12) Jd. Amanda III e 13) Jd. Boa Esperança, citados na ordem de plantio 

e/ou organização, dentro do período de 1970-1999, denominado, nesse estudo, de 

Expansão e Crescimento da IASD. Em sua maioria, foram membros da IASD dos 

“vizinhos” que tomaram a frente de forma voluntária. Uma vez que, no início, alguns 

deles frequentassem o IASP, pode ser que alguma dessas igrejas apareça na lista de 

plantio do colégio. No entanto, como foi possível notar na pesquisa, foram 

estabelecidas pelo fator intradenominacional, chamado nesse estudo, de Fervor 

Missionário. Dentro do que foi possível averiguar, em 1973 havia aproximadamente 

630 membros na cidade de Hortolândia, chegando próximo do final da década de 1990 

com 3.972, um crescimento de 530,5% aproximadamente. 
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Quanto às igrejas Terra Preta, Jd. São Sebastião e Pq. do Horto, nasceram 

como resultado de uma combinação de irmãos leigos e obreiros comprometidos com 

o fervor missionário, com apoio e incentivo do colégio. Dessa forma, não deixa de ser 

um fator intradenominacional, diferenciando, no entanto, do primeiro, que era, em sua 

maioria, formado por iniciativas quase que exclusivas dos próprios membros leigos, 

sem ligação direta com a obra adventista educacional ou pastoral. 

Ainda nesse período, houve o plantio de duas igrejas como fruto do trabalho de 

um pastor aposentado, a Vila Ipê, que em algum momento chegou a ser sede de 

distrito e hoje está desativada, e o Jd. Amanda II, plantada através de uma conferência 

realizada pela associação em terreno doado pelo colégio. Nesse contexto, a iniciativa 

foi institucional, uso menor, como visto, nesses dois primeiros períodos do 

desenvolvimento histórico da IASD na cidade de Hortolândia. 

No período final, denominado nesse estudo de Consolidação e Crescimento 

Institucional da IASD (2000-2019), foi possível verificar que, a maior parte das igrejas 

foram plantadas ou através de um incentivo institucional por parte do pastor ou por 

parte da Associação. Nesse primeiro grupo estão as igrejas de 1) Taquara Branca; 2) 

Jd. Adelaide; 3) Jd. Amanda III; 4) Jd. São Bento; 5) Jd. Sumarezinho; 6) Sitio São 

João/Jd. Brasil e 7) Comunidade Hispana. Já no segundo grupo constam a maioria 

das igrejas plantadas no período: 1) Jd. São Sebastião II; 2) Vinde a Mim; 3) Jd. 

Interlagos; 4) Novo Ângulo; 5) Jd. Santa Fé; 6) Pq. São Miguel; 7) Jd. Amanda IV; 8) 

Jd. das Figueiras; 9) Jd. Santa Clara do Lago; 10) Jd. Santana; 11) Jd. Conceição; 12) 

Africana; 13) Chácara Coelho; 14) Jd. Nova Hortolândia II e 15) Jd. Firenze. Desse 

último grupo, quatro delas (Jd. São Sebastião II, Jd. Interlagos, Chácara Coelho e Jd. 

Nova Hortolândia II) estão desativadas. 

Tabela 14 - Igrejas versus fatores intradenominacionais 

Fator IntraDenominacional Igrejas Sede Distrito Extintas 

Fervor Missionário 13 5 (7)  

Incentivo Pastoral/obreiros 12 2 1 

Incentivo Associação 15 1 4 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Das igrejas que foram fruto do fervor missionário dos membros, ou seja, 

nasceram por iniciativa de leigos, nenhuma delas foram extintas. Sete delas se 

tornaram sede de Distrito, no entanto, duas deixaram de ser (Jd. Nova Hortolândia e 
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CAHo), sobrando cinco atualmente. Aparentemente, essas igrejas tiveram uma 

liderança com fervor missionário desde o plantio e por isso se destacaram. Em 

oposição, estão as igrejas que nasceram por incentivo da Associação. Foram maiores 

em número, mas ao final sobraram 11 apenas, pois quatro delas foram extintas ou 

desativadas, um número menor do que as que foram por fervor missionário. A que se 

tornou sede de distrito (votado no final de 2019 para começar em janeiro de 2020), Jd. 

Firenze, chegou a esse ponto por abrigar um bom número de obreiros do IATeC, que 

ajudou na construção do templo, uma igreja que “nasceu pronta”. Conclui-se, portanto, 

que o fervor missionário se apresenta como o melhor fator intradenominacional no 

desenvolvimento histórico das IASD na cidade de Hortolândia entre os anos de 1949 

e 2019. Além disso, é possível dizer que os “Anos de Ouro” ocorreram de 1970 a 1999, 

quando houve um crescimento de 530%, saindo de 630 membros em 1973 para 3.972 

em 1997. 

O estudo demonstrou que os membros leigos usaram como estratégia de 

plantio de igreja nos primeiros anos o curso “Como Deixar de Fumar em Cinco Dias” 

e o Evangelismo da Semana Santa, conhecido na época como Semana do Calvário. 

Além disso, os números de Estudos Bíblicos por pessoa na década de 1950, eram na 

casa de 8 estudos, ou seja, eram muito engajados na pregação individual da palavra, 

deixando claro o fervor missionário que tinham. 

Ainda dentro de fatores intradenominacionais, destaca-se a recolta, recurso 

esse muito utilizado para a construção dos templos em Hortolândia, principalmente 

entre os anos de 1949-1999. Esse fator de crescimento, já apareceu anteriormente na 

pesquisa do Dr. Desmond Cumming como fator estatístico de crescimento. Outro fator 

apresentado por ele, é o Evangelismo da Escola Sabatina. Foi possível verificar que, 

algumas igrejas nasceram incentivadas por pastores, criando-se uma Escola Sabatina 

Filial. Cumming apresenta Igrejas de Instituições como sendo um fator de 

crescimento. No caso da história do adventismo em Hortolândia, é possível dizer que 

a igreja do UNASP-HT, uma igreja de instituição, a primeira a ser organizada na 

cidade, serviu como apoio para o crescimento de outras igrejas na cidade. 

Recentemente, outra congregação que surgiu, próxima à esses moldes, foi a IASD Jd. 

Firenze (CUMMINGS, 1983). 
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5.3 Sugestões práticas da história da IASD em Hortolândia 

A igreja se expressa institucionalmente, mas é mais do que apenas 
uma instituição. A igreja é chamada de “corpo do Cristo vivo”, um 
organismo, não uma mera máquina.85 (HAMM, 2007). 

Investir no evangelismo leigo com apoio e suporte dos pastores distritais foi 

uma combinação que deu certo, como visto nesta pesquisa sobre o desenvolvimento 

histórico da IASD na cidade de Hortolândia entre os anos de 1949-1999. Manter a 

visão de que os bens mais preciosos da igreja são os membros e não os templos ou 

instituições, e que as catedrais existem para abrigar a igreja que são as pessoas, os 

membros. Desse modo, nessa parceria entre leigos e pastores, igrejas surgiram e 

templos foram erguidos, como visto na pesquisa. 

Ajudar os membros a descobrirem seus dons e aplicá-los na pregação do 

evangelho. Incentivar aqueles que estão dispostos a dar de seu tempo e dinheiro para 

o avanço da igreja como fizeram os personagens estudados na história da IASD em 

Hortolândia. A maioria deles não tinham recursos financeiros, nem mesmo a 

Associação, mas faziam o impossível com o dinheiro em prol do avanço do evangelho. 

Essa lição de desprendimento e amor pela pregação do evangelho, deve ser 

apresentada como motivação das novas gerações. 

Outra lição possível talvez seja evitar, na medida do possível, atritos entre 

organização e membros, melhorando os canais de comunicação entre a igreja e a 

administração da associação ou instituição. Dessa forma, os planos serão alinhados 

com a realidade da igreja local e provavelmente os avanços serão melhores. Quando 

houve esse alinhamento na história da IASD em Hortolândia, o crescimento e plantio 

de igrejas foram interessantes, como visto entre os anos de 2011 e 2019. 

Nas entrevistas realizadas para esse estudo, a maioria dos líderes e irmãos 

leigos, tinham em comum o IASP (UNASP-HT), que foi o centro de atração e o tronco 

central do início do adventismo na cidade de Hortolândia. Além disso, eles 

perceberam o zelo ou fervor missionário desses membros que não se deixavam 

abater por quase nada. Um exemplo disso, foi o momento em que o colégio disse que 

não havia mais espaço para os “vizinhos”, pois o salão de reuniões não comportava 

 

85 “The church does express itself institutionally, but it is more than just an institution. The church is 
called to be the “body of the living Christ,” an organism, not a mere machine.” 
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mais alunos e eles, mas esses irmãos não se abateram, e através deles, surgiram a 

IASD Central de Hortolândia e outras mais, inclusive, como visto, em cidades vizinhas. 

Esse fervor missionário foi notado até mais ou menos o início dos anos 2000. A partir 

de então, ao descrever o surgimento das novas congregações, havia um incentivo por 

parte do pastor local ou da Associação, solicitando, clamando, para os membros 

saírem de seu conforto na igreja e estabelecerem um novo local. 

Uma sugestão prática, seria estabelecer em todas as igrejas adventistas uma 

Semana da Memória Adventista, próximo à data em que aquela congregação foi 

organizada ou plantada. Durante os cultos, seriam apresentados sermões sobre os 

pioneiros da igreja adventista no mundo, no Brasil, no estado, na cidade e finalmente, 

na igreja. Bem como os desafios que cada um deles enfrentaram em sua época, 

desafiando a igreja local a continuar a sustentar o bastão que esses guerreiros 

levaram com seu fervor missionário. Uma fonte de pesquisa para essa semana, 

poderia ser o site da Enciclopédia dos Adventistas do Sétimo Dia on-line (atualmente 

em inglês) ou o site do Centro White no Brasil (SDA, 2021; WHITE, 2021). 

5.4 Implicações Missiológicas 

Ao descrever o desenvolvimento histórico da IASD em Hortolândia, entre os 

anos de 1949-2019, foi possível verificar algumas implicações Missiológicas, entre 

elas uma Abordagem da Missão Integral, Atendimento das Necessidades dos nativos 

e uso de todos os recursos disponibilizados pela estrutura organizacional da IASD da 

época do estudo. 

Os membros usaram uma Abordagem da Missão Integral “uma característica 

fundamental do adventismo” (SANTOS, 2011, p. 83, Tradução Livre)86. O Dr. George 

Knight (1995) chama essa abordagem de “O quadrilátero Missiológico Adventista”: 

O quadrilátero missiológico adventista consiste na organização 
denominacional do trabalho de publicação, obra médica, educacional 
e da Associação. Embora o quadrilátero não pareça ter surgido por um 
projeto consciente (mais do que o próprio desenvolvimento da missão 
adventista), sua forma madura acabou sendo bastante congruente 

 

86 a fundamental characteristic of Adventism. 
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com a visão holística do adventismo da natureza humana e da 
realidade em geral. (KNIGHT, 1995, p. 81, tradução livre)87 

Nesse contexto a Missão Integral seria usar o estabelecimento de escolas, 

casas publicadoras e obra médica como parte do cumprimento da missão evangélica. 

No caso de Hortolândia, foram usados fatores como Educação, Publicações 

(colportagem), Obra Médico-Missionária (cursos de saúde), usados como forma de 

atrair as pessoas e por trás de tudo isso a visão administrativa da Associação 

(SANTOS, 2011).  

Devido a questão socioeconômica de boa parte da população da cidade de 

Hortolândia ser pobre, o estabelecimento de algumas igrejas foi precedido pela 

Atenção às Necessidades apresentadas pelos moradores daquela localidade. Foi o 

caso da IASD do Vinde a Mim e Boa Esperança, que começaram com distribuição de 

alimentos aos carentes. Estar atento as demandas dos nativos, pode ser considerado 

um fator importante no preparo do campo para a evangelização. De forma intencional 

tentavam tomar conhecimento do bairro onde a igreja está estabelecida, e tentavam 

usar o que de melhor tinham para o evangelismo. 

Depois de atrair e atender as necessidades das pessoas, vinha a proclamação 

Bíblica através de Pequenos Grupos, Semanas do Calvário, Escolas Sabatinas filiais, 

métodos incentivados pela liderança espiritual da estrutura da IASD. 

5.5 Limitações do estudo 

Visto que o objetivo dessa pesquisa era descrever de forma resumida a história 

de como surgiu as igrejas em Hortolândia, de 1949-2019, verificando as principais 

formas de crescimento, não foram encontradas todas as pessoas envolvidas na 

história, devido à uma questão de tempo. Outro ponto que não foi analisado foi a 

influência da Radio Liberal (Novo Tempo) AM de Nova Odessa e da TV Novo Tempo 

34 UHF em canal aberto. Além disso, não foi encontrado o número de membros de 

 

87 The Adventist missiological quadrilateral consists of the publishing, medical, educational, and 
conference aspects of the denomination’s work. While the quadrilateral does not seem to have come 
about by conscious design (anymore than the development of Adventist mission itself), its mature form 
turned out to be quite congruent with Adventism’s wholistic view of human nature and reality in 
general. 
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Hortolândia nos anos iniciais do período pesquisado, portanto, não houve como 

indicar com precisão os anos de maior crescimento na cidade. 

5.6 Sugestões para estudos futuros. 

Analisar os fatores que contribuíram para a queda no fervor missionário dos 

membros, sendo necessário a instituição/associação assumir o papel de incentivadora 

no avanço da missão. Um outro estudo poderia ser analisar os fatores que levaram 

ao plantio das igrejas na cidade de Hortolândia. 
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ANEXOS 

LINHA DO TEMPO 

Capítulo II – Origem Desafiadora (1949-1969) 

ASSOCIAÇÃO PAULISTA – União Sul Brasileira 

1906 – Criada a Missão Paulista 

1922 – A missão Paulista torna-se Associação Paulista 

1941 – Presidente da Associação: Germano G. Ritter (1941-1950) 

1948 – Compra do terreno para a Construção do GAC 

1949 – Igreja do IASP – Jacuba – GAC 

1950 – Presidente da Associação: João Linhares (1950-1958) 

1958 – Presidente da Associação: Oswaldo R. de Azevedo (1958-1962) 

1962 – Presidente da Associação: Sigfried Genske (1962-1969) 

1966 – Central de Hortolândia – Igreja dos Vizinhos 

1969 – Presidente da Associação: Wilson Sarli (1969-1976) 

Capítulo III – Expansão e Crescimento da IASD (1970-1999) 

1977 – Organização da APO – ASSOCIAÇÃO PAULISTA OESTE 

 Organizado o Grupo do Rosolém (31/12/1977) 

1978 – Presidente da Associação: Ítalo Manzoli (1978-1982) 

Planos Escola Adventista Hortolândia 

1979 – Voto Construção Escola Adventista 

 Grupo Nova Hortolândia 

1980 – Organização grupo Campos Verdes  

 Organização Terra Preta 

 Conferências Pr. Derly Gorski Vila São Pedro 

1982 – Presidente da Associação: Tércio Sarli (1982-1993) 

1983 – Organização IASD Vila São Pedro 

1984 – Prédio Assistência Social Hortolândia 
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1985 – Criado a União Central Brasileira 

Organização Remanso Campineiro 

 IASD Nova Hortolândia organizada 

1986 – Projeto DAI (Dispositivo de Aplicação Imobiliária) 

 Compra salão Carmem Cristina 

 Primeira menção em ATA Jd. Santa Rita de Cássia 

1988 – Criado a ASSOCIAÇÃO PAULISTA CENTRAL 

Organização do Grupo Carmem Cristina 

 Organização grupo Escola Adventista de Hortolândia 

 IASD Vila Ipê organizada 

 Organização do Grupo de Terra Preta 

 Organização do Grupo de Chácara Recreio Alvorada 

1989 – IASD Rosolém Organizada 

1990 – Conferência no Jd. Amanda II 

 IASD Jd. Santa Rita de Cássia Organizada  

 Remanso Campineiro 

1993 – Presidente da Associação: Wilson Sarli (1993-1995) 

 IASD Jd. Amanda II organizada 

 Formação do Distrito do CEA 

 Jd. Amanada I é citado pela primeira vez nas ATAS 

1994 – Organização do grupo Jd. Amanda I 

 Organização do grupo Jd. Santa Esmeralda 

 Organização do Grupo Jd. Bom Retiro 

1995 – Presidente da Associação: Otávio Costa (1996-2001) 

 IASD Jd. Amanda I – Organização 

 Organização do Grupo do Pq. do Horto 

1996 – Organização do Grupo São Sebastião 
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1997 – Núcleo Vinde a Mim Abdel 

1998 – Jd. Amanda III é mencionado pela primeira vez como grupo nas ATAs 

 Organização do Jd. Boa Esperança 

1999 – IASD Jd. São Sebastião organizada 

Capítulo IV – Consolidação e Crescimento Institutional (2000-2019) 

2000 – Grupo Taquara Branca 

 Organização do grupo Jd. Adelaide 

 Organização do grupo Jd. Amanda III 

 IASD Chácara Recreio Alvorada organizada 

2001 – Presidente da Associação: Oliveiros Pinto Ferreira (2001-2014) 

 Organizado o grupo de São Bento – Pr. Héldio 

 Mudança do nome do Centro Educacional Adventista (CEA) para Colégio 
Adventista de Hortolândia (CAH) 

2002 – Organização do grupo Jd. Sumarezinho – Pr. Kedson 

 Criada a Missão Paulista do Vale 

 IASD Jd. Santa Esmeralda organizada 

 IASD Pq. do Horto organizada 

2003 – Organização da IASD Carmem Cristina – Pr. David Marski (23/08/2003) 

 Organização da IASD Jd. Boa Esperança – Pr. Davi Marski (30/08/2003) 

2004 – Organização do grupo Jd. Nova Europa – Pr. David Marski (26/08/2004) 

 Organização do grupo Jd. São Jorge – Evaldo Krohenbuhl (26/08/2004) 

 Organização do grupo Jd. Amanda III – Haroldo Adasz (16/10/2004) 

2005 – Reorganização da UCB e criação da UCoB 

2008 – IASD Jd. Sumarezinho organizada – Leonício Lisboa da Silva (17/05/2008) 

2009 – A Missão Paulista do Vale (MPV) torna-se Associação Paulista do Vale 
(APV) 

2010 Criada a ASSOCIAÇÃO PAULISTA SUDOESTE – presidente da Associação: 
Pr. Aurelino Aurélio Ferreira (2010-Atual: 2019) 



 257 

 Criado Distrito do Remanso 

 Grupo do Sítio são João 

2011 – Organização do grupo Jd. São Sebastião II 

 Organização do grupo Vinde a Mim 

 Organização do grupo São Sebastião de Monte Mor (Terra Preta) 

 Organização do grupo Jd. Interlagos 

 Organização do grupo Novo Ângulo 

 IASD Sítio São João organizada 

2012 – Extinção de grupos Jd. São Sebastião II e Interlagos 

 Reestruturação de Distritos Hortolândia 

 IASD Jd. Brasil organizada 

 IASD Jd. São Bento organizada 

 IASD Jd. Adelaide organizada 

Organização do grupo de Santa Fé (01/08/2012) 

2013 – IASD Jd. Nova Europa organizada 

2014 – Organização do grupo Pq. São Miguel – Pr Alan Kenny 

IASD Santa Fé organizada (06/05/2015) 

2015 – Criado a Associação Paulista Sudeste (APSe) 

2016 – IASD Africana Organizada (18/08/2016) – entrevista Pr. Edson 

Organização do Grupo Chácara Coelho (18/08/2016) 

Organização do Grupo Jd. Amanda IV (19/02/2016) 

Organização do Grupo Jd. Conceição (14/06/2016) 

Organização do Grupo Jd. Das Figueiras (21/03/2016) 

Organização do Grupo Jd. Firenze (12/12/2016) 

Organização do grupo Jd. Nova Hortolândia II (18/08/2016) 

Organização do grupo Jd. Nova Clara do Lago (21/03/2016) 

Organização do grupo Jd. Santana (14/04/2016) 
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2018 – IASD Jd. Firenze organizada (11/10/2018) 

2019 – Comunidade Hispana de Hortolândia (26/09/2019) 
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Exemplo de Carta de Cessão 

 

 



 260 

Vita 

Nome: JOSEMAR VENTURA DA SILVA  

Nascimento: 07 de setembro de 1977, Ourinhos – SP  

Esposa: Christine Augusta da Costa Ventura da Silva  

Filhos: Isabella Costa Ventura e Guilherme Costa Ventura  

Educação 

Básica: EEPG Virgínia Ramalho – Ourinhos – SP 

ETEC Jacinto Ferreira de Sá: Técnico em Eletrônica – Ourinhos – SP 

Títulos: 1999 – Bacharel em Teologia Pastoral e Educaional – Seminário Adventista  

Latino-Americano de Teologia  

2010 – Mestre em Teologia Pastoral Seminário Adventista  

Latino-Americano de Teologia  

2022 – Doutorando em Teologia Pastoral – Seminário Adventista  

Latino-Americano de Teologia  

Experiência Profissional 

2000 – 2001 Obreiro Bíblico pela Igreja Central de Ourinhos – SP  

2001 – 2002 Pastor Auxiliar na Igreja Central de Sorocaba – SP   

2003 – 2004 Pastor Distrital na cidade de Piraju – SP  

2005 – 2008 Pastor Distrital na cidade de Itararé – SP   

2009 – 2011 Pastor Distrital na Igreja Central de Hortolândia – SP 

2012 – 2017 Pastor Distrital na Igreja de Vila São Pedro, Hortolândia – SP 

2018 – 2020 Pastor Distrital na Igreja Central de Piracicaba – SP 

2021 – 2021 Ministerial, Família, Mordomia e Saúde da APSo, Sorocaba – SP 

2022             Ministerial, Família e Terceira Idade da APSo, Sorocaba – SP 


