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Dando sequência ao ‘Circuito das Capelas’, que recuperou a história e 
divulgou a riqueza cultural e artística das 24 capelas católicas do Município, a 
Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

enfoca neste novo projeto Circuito das Capelas II as Igrejas Evangélicas 
HistóricasHistóricas de Ibiporã, que deixaram um importante legado cultural e religioso 
para o Município e todo o Norte do Paraná. Enfatizando o pioneirismo dos 
desbravadores – como os imigrantes búlgaros e eslavos que chegaram à região 
em 1936 e fundaram duas igrejas na antiga Colônia Concórdia –, passando 
pelas famílias pioneiras e pastores que iniciaram os primeiros templos na 

cidade, o Circuito das  Capelas II, desenvolvido pela equipe de pesquisa e 
audiovisualaudiovisual do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI), vem registrar 
essa história,  resgatar os valores de fé deste povo e divulgar a presença dessas  

instituições evangélicas ao longo da história de Ibiporã.
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Dando sequência ao ‘Circuito das Capelas’, projeto lançado em 2016 e que recu-
perou a história e divulgou a riqueza cultural, turística e artística das 24 capelas 
católicas do Município, a Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, decidiu em 2017 estender este projeto às Igrejas Evangéli-
cas Históricas de Ibiporã, que deixaram importante contribuição cultural e reli-
giosa para o nosso Município e para a região Norte do Paraná.

Enfatizando o pioneirismo dos desbravadores, caso dos imigrantes búlgaros que 
chegaram à região em 1936 e fundaram duas igrejas na Colônia Concórdia (zona 
rural), passando pelas famílias pioneiras e pelos pastores que iniciaram os pri-
meiros templos na cidade, o Circuito das Capelas II, desenvolvido pela equipe de 
pesquisa e audiovisual do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI), vem 
registrar essa história, resgatar os valores de fé deste povo e divulgar a presença 
e o trabalho dessas instituições evangélicas no decorrer da história de Ibiporã.

Como período de recorte para a pesquisa, foi definido o intervalo entre 1936 e 
1970, que compreende a implantação das comunidades protestantes de maior re-
levância histórica para Ibiporã, ou seja, aquelas instaladas no Município há mais 
de 40 anos. Nesta publicação, procuramos documentar, por meio de imagens, fo-
tografias, dados de acervos públicos e particulares, além de entrevistas em vídeo 
com os fundadores e pioneiros, alguns traços da memória de cada uma delas e 
registrar o envolvimento que tiveram com a vida e a formação do povo de Ibiporã.
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Recuperação da história e memória das igrejas

Você sabia que os primeiros cultos celebrados em Ibiporã foram na antiga Colônia Concórdia, 
localizada às margens da PR-090 (saída para Sertanópolis) e eram em idioma russo?

E que esses cultos reuniam uma comunidade de origem búlgara que chegou a Ibiporã em 1936 
e seguia o rito batista?

Sabia que essa mesma comunidade eslava também reunia seguidores da Assembleia de Deus, 
que participavam dos cultos batistas, mas depois passaram a frequentar na cidade o templo da 
Assembleia de Deus, que recém havia sido construído, em 1939?

Sabia que a Primeira Igreja Batista de Ibiporã, instalada na atual Avenida Engenheiro Beltrão, 
em 1939, foi também a Primeira Batista do Norte do Paraná?

Sabia que no início os batismos coletivos eram realizados nos dois principais rios de Ibiporã: o 
Jacutinga e o Tibagi?

Você sabia que, a exemplo dos padres palotinos que vinham a cavalo celebrar missas em Ibiporã, 
havia também pastores que faziam o mesmo nas décadas de 1930 e 1940?

E que o principal deles era o incansável reverendo Jonas Dias Martins, de Londrina, que per-
corria os povoados de toda a região montado numa mula? Ele foi referência no início da Igreja 
Presbiteriana em Ibiporã.

Sabia que os fiéis da Igreja Metodista freqüentavam cultos inicialmente na Presbiteriana do 
Brasil (IPB) porque ainda não tinham o seu templo próprio e a outra já existia em Ibiporã desde 
1939?

Sabia que Ibiporã tinha uma igreja em formato de arca? E que as demais igrejas desta denomi-
nação também seguiam o mesmo formato? 

É esse panorama de curiosidades, revelações e descobertas envolvendo as igrejas de Ibiporã que 
procuramos trazer até você por meio deste livro e dos nove documentários em vídeo que com-
põem o material editado do Circuito das Capelas II – Igrejas Evangélicas Históricas de Ibiporã.

Esperamos que aprecie as fotografias históricas (muitas delas inéditas), os depoimentos dos fil-
mes e com a riqueza de informações deste livro, que busca documentar essa parte importante da 
história de Ibiporã e do Norte do Paraná.

Jaime Kaster
jornalista responsável e editor
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Comunidade apoiou o projeto

“Este projeto veio resgatar a história da Colônia Concórdia, que 
foi o berço da colonização búlgara e também o início da presença 
evangélica em Ibiporã. Essa região da Água da Concórdia, isso 
aqui é uma coisa de paixão, foi aqui que a gente começou a vida no 
processo de educação... Como havia muitas famílias búlgaras aqui, 
a gente se dava muito bem, porque o búlgaro não é muito receptivo; 
ele é uma pessoa que só quer cuidar do que é dele, quer trabalhar... 
Eles viviam em colônia aqui. E nós ficamos pouco tempo, mas foi 
o tempo que Deus nos deu pra conhecer a vida aqui... Então, essa 
região da Água da Concórdia para mim é um terreno de paixão! 
É onde convivi com várias etnias... porque não tinha só o búlgaro, 
tinha também o japonês, o turco [havia também muitos italianos]. 
Então essa região aqui pra mim eu amo, é onde me identifico como 

cidadão ibiporaense, pela qualidade que os meus pais me deram.”
(Carlos Chernev, advogado e filho de pioneiros búlgaros da Colônia Concórdia)

“Nós vivemos uma geração que não valoriza a história, então este 
projeto é um muito bom porque vai restaurar a história de um povo 
que, deixando a sua pátria, vem para o Estado de São Paulo e de-
pois se desloca para Ibiporã, enfrentando as matas densas e vindo 
pela fé. Logo que conseguiram, construíram um templo na Água 
da Concórdia [em 1938] e começaram a cultuar a Deus e também 
a interceder pela região do Norte do Paraná, aqui no município 
de Ibiporã. Então, eu creio que a história da Primeira Batista de 
Ibiporã se funde com a história do município de Ibiporã e creio 
que parte das bênçãos que têm acontecido nessa cidade são fruto 
da oração desse povo sofrido, mas um povo de fé, que plantou a 
Primeira Igreja Batista aqui na região. Então, para nós batistas, é 
muito interessante essa história. Uma história de fé!” 
(evangelista Diomar Carvalho, Primeira Igreja Batista de Ibiporã)

 “Louvo a Deus por essa administração, que por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura, está dando continuidade ao projeto ‘Circui-
to das Capelas’, agora na edição II, que retrata a vida e a história 
das famílias evangélicas pioneiras de nossa cidade. Famílias que, 
através da sua expressão de fé protestante, contribuíram e continuam 
contribuindo para o crescimento do nosso município. Hoje, para a 
OMEI [Ordem dos Ministros Evangélicos de Ibiporã], este projeto é 
um prêmio, pois irá registrar e perpetuar a história de um povo que 
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está aqui desde a década de 1930. E como Conselho de Pastores [OMEI], nos reunimos desde 
1996, ou seja, há 21 anos buscando exercitar unidade do povo evangélico das mais diferentes 
denominações que, através dos seus dons e talentos, de alguma forma têm contribuído para a 
construção da cidade.”
(pastor Marcelo Bueno Ciaca, representante da OMEI e Igreja Batista Central)

“A importância de participarmos desse projeto é que a Igreja As-
sembleia de Deus sempre esteve envolvida na área educacional 
onde ela se fixa e também na parte evangelizadora missionária. A 
Assembleia de Deus aqui em Ibiporã foi organizada em 15 de agosto 
de 1939, sendo uma das seis Assembleias de Deus mais antigas do 
Paraná. No Estado, ela chegou em 1926 e aqui em Ibiporã em 1939, 
tornando-se uma referência e aquilo que chamamos de ‘igreja mãe’ 
do Norte do Paraná. Então todas as igrejas da região tiveram como 
base a Assembleia de Deus aqui de Ibiporã. Vale destacar que em 
todo Norte Pioneiro, de Ibiporã até Jaguariaíva e Jacarezinho, a 
igreja de Ibiporã tornou-se uma referência, igreja mãe.”
(pastor José Vilande Neto, Igreja Assembleia de Deus - Missão)

“Primeiro quero destacar o trabalho que a Prefeitura de Ibiporã, 
através da Secretaria de Cultura, está fazendo. Está dando uma 
atenção ao setor evangélico da cidade, o que comumente não acon-
tece em outras cidades. Como a gente sabe que a Prefeitura já tinha 
o projeto firmado de resgatar as capelas católicas [Circuito das 
Capelas I], agora esse projeto está voltado à história das igrejas 
evangélicas, o que considero muito importante. Essas informações 
serão importantes não só para o conhecimento das pessoas, mas 
principalmente para os membros mais idosos das igrejas, aqueles 
que realmente participaram lá no início, como também será para os 

novos conhecerem melhor a história de Ibiporã.”
(pastor José Luiz Brandão, Igreja Presbiteriana Central e presidente da OMEI/ 2019)

“A Bíblia diz: ‘quero trazer à memória aquilo que me dá esperan-
ça’. Toda vez que nós lembramos aquilo que já aconteceu no pas-
sado, nós trazemos esperança de que as coisas podem ser sempre 
melhores, por mais lutas que a gente passe... Temos sempre condi-
ções de melhorar e de trazer à memória o que é bom. Então, trazer 
à memória a vida das igrejas evangélicas, do Circuito das Capelas 
como foi feito [em 2016], faz a gente lembrar da fé do povo de Ibi-
porã. E isso é benção para nós e benção para toda a cidade.”
(pastora Cirlene Almeida Vachtchuk, Igreja Metodista de Ibiporã)
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“A história de um povo é construída a partir de uma série de gru-
pos sociais que nela vivem e convivem, seja grupos políticos, co-
merciais, associações e etnias, e não podemos de maneira alguma 
excluir qualquer grupo social que ajudou a fazer parte da história 
de uma cidade. No caso deste projeto sobre as igrejas evangélicas 
de Ibiporã, temos que agradecer a iniciativa do Município e louvar 
a Deus, porque está sendo resgatada a história de um povo que che-
gou confiando em Deus e colaborou para o crescimento da cidade. 
Quando a gente resgata a história e a fé desse povo, as gerações 
novas podem olhar para as gerações passadas e aprender com elas, 
ainda mais num tempo em que a história tem sido esquecida e que 
as pessoas têm fama de ter memória curta. Então, quando você or-

ganiza isso em um material como esse, a história é perpetuada e não será esquecida.”
(pastor Romio da Silva Cardoso, Igreja Presbiteriana Independente - IPI)

“É muito importante esse projeto envolvendo as igrejas em Ibiporã, 
em especial a Igreja Luz do Mundo, porque nós entendemos que 
somos uníssonos, somos uma comunidade, não individualizamos a 
religião, pois entendemos que Deus veio para todos e a humanida-
de depende de Deus. Então, a importância da história das igrejas, 
independentemente da religião, é fundamental para propagarmos o 
Evangelho e mostrarmos que caminhamos juntos, pensamos juntos 
e andamos unidos.”
(pastor Daniel Lopes de Oliveira, Igreja Luz do Mundo)

“Acho muito importante, você resgatar essa história, saber de onde 
viemos, onde estamos e para onde podemos ir. Então, você não res-
gata histórias de prédios, apesar de você ter tido o projeto ‘cape-
las’ e agora está trabalhando as igrejas históricas de Ibiporã. Você 
resgata a história de famílias, de pessoas que contribuíram para o 
desenvolvimento dessa cidade. Embora a gente foque no aspecto 
espiritual, da denominação religiosa, é a trajetória de famílias que 
se desenvolveram junto com a cidade que será contada. A Igreja 
Adventista agradece muito pela oportunidade de participar desse 
recorte na história de Ibiporã, de poder contar, através dos seus 
pioneiros, as aventuras e as desventuras que eles tiveram para pre-
gar e proclamar o Evangelho eterno aqui em Ibiporã.”

(pastor Rubens de Melo e Silva,  Igreja Adventista do Sétimo Dia)
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“É muito importante e valoroso esse projeto, não só para a Igreja 
Só o Senhor é Deus, mas para todas as de Ibiporã. É maravilhoso, 
estão de parabéns por lançarem esse projeto envolvendo as histó-
rias de nossas igrejas. Para nós, que pregamos a Palavra de Deus, 
é especial que a história de Ibiporã, das igrejas evangélicas, esteja 
marcada por todos nós. A nossa, por exemplo, iniciou aqui no ano 
de 1976.”
(pastor José Osni Donansan, Igreja Só o Senhor é Deus)
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Recorte histórico e os procedimentos de pesquisa

Como este livro e todo o projeto de recuperação da memória de Ibiporã Circuito das Capelas II 
têm caráter histórico e de preservação do patrimônio cultural da cidade por meio das igrejas – 
assim como ocorreu com o primeiro Circuito das Capelas (2016) –, a primeira medida que tive-
mos que adotar para iniciar os trabalhos foi definir um recorte histórico para a pesquisa. Foram 
estabelecidos dois critérios: que as igrejas a serem estudadas fossem denominações de tradição 
histórica ou que tivessem tido uma relevante participação na trajetória do município de Ibiporã.

Com relação à tradição histórica (o primeiro critério), as igrejas protestantes consideradas como 
“tradicionais ou históricas”, de acordo com Lambert (2017, p. 105) são: Luterana - fundada em 
l524 após a Reforma Protestante iniciada em 1517 por Martinho Lutero; Presbiteriana - inspira-
da no calvinismo de João Calvino (l537); Anglicana - fundada pelo rei da Inglaterra, Henrique 
VIII (l534); Batista - fundada por John Smyth (l609); e Metodista - fundada por John Wesley 
(l740).

A mesma fonte define como “principais igrejas pentecostais do Brasil” as seguintes: Assembleia 
de Deus - fundada pelos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingren (em l9ll), “principal 
expoente do pentecostalismo no Brasil”, segundo Lambert (2017), Congregação Cristã no Brasil 
- fundada por Louis Francescon, em Santo Antônio da Platina/PR (l910); Igreja do Evangelho 
Quadrangular - fundada por Aimée Semple McPherson (l950); O Brasil para Cristo - fundada 
por Manoel de Melo (l955); e Deus é Amor - fundada por Davi Miranda (l962).

Tendo essas denominações de maior tradição como um dos critérios para o levantamento, foram 
relacionadas as seguintes igrejas em Ibiporã: Batista da Colônia Concórdia (1938), a Primeira 
Igreja Batista (1939), a Assembleia de Deus (1939), a Presbiteriana do Brasil/ IPB (1939), a 
Igreja Metodista (1947) e a Presbiteriana Independente/ IPI (1966). Incluímos também as evan-
gélicas que já estivessem instaladas em Ibiporã há pelo menos 40 anos, ou seja, integrando uma 
parte da história do município. Entraram daí também as igrejas Luz do Mundo (1968), Adven-
tista do Sétimo Dia (década de 1970) e Só o Senhor é Deus (1976).

Dentre as pentecostais de presença histórica relevante em Ibiporã incluía-se ainda a Congrega-
ção Cristã no Brasil, fundada em 1952 (conforme registros), sendo uma das mais numerosas da 
cidade e também das mais antigas. Localizada na Rua 1º de Maio, a Congregação foi convidada 
a participar do projeto, tendo sido chamada a todas as reuniões com os pastores e lideranças, e 
recebeu também o formulário para ser preenchido como parte do levantamento. Porém, a insti-
tuição comunicou que não participaria, por razões internas.

Lamentamos à época a decisão, mas a respeitamos obviamente e fizemos aqui esse registro para 
que não pairassem dúvidas quanto à isenção do projeto e sua proposta de buscar abarcar todas 
as denominações que tiveram contribuição histórica para Ibiporã.

Tendo sido definido então um recorte apropriado para relatar a história de fé dessa parcela im-
portante da comunidade de Ibiporã, convidamos todos os pastores e representantes das igrejas 
selecionadas e também membros da Ordem dos Ministros Evangélicos de Ibiporã (OMEI), tam-
bém conhecida como Conselho de Pastores, para uma reunião na sede da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo (fotos).
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Reunião realizada em 18 de abril de 2017, com pastores e representantes das igrejas históricas, na qual foi apresentado o projeto, que obteve 
aprovação e adesão de todos

Naquela primeira reunião, realizada dia 18 de abril de 2017, foi apresentado o projeto e suas 
etapas, tendo obtido aprovação e adesão de todos, inclusive os presentes votaram pela manu-
tenção do nome Circuito das Capelas, como continuação do projeto anterior, desenvolvido pela 
Secretaria de Cultura e Turismo com as capelas católicas, entre 2014 e 2016. Outra reunião 
importante foi realizada no dia 11 de março de 2019, já na fase final de execução, quando foram 
definidas, em comum acordo entre os presentes, as datas dos eventos de exibição dos filmes nas 
igrejas integrantes.

Entrevistas e edição – Na reunião de abril de 2017 todos receberam os formulários que baliza-
ram a pesquisa e solicitamos a eles que reunissem – juntamente os pioneiros de suas igrejas – 
documentos, atas, fotografias antigas e que indicassem nomes de pessoas que pudessem dar de-
poimentos que “recheassem” essa história. A colaboração foi unânime e, após a coleta de dados e 
digitalização de documentos e fotografias, iniciamos as entrevistas em vídeo com pioneiros das 
comunidades e pastores que tiveram passagens importantes por estas igrejas.

Ressaltamos que a seleção dos entrevistados de cada capítulo foi feita a partir de indicação dos 
pastores e sugestão de pioneiros da cidade. Os dirigentes agendaram datas para as gravações e 
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ficaram de convidar os pioneiros para que viessem dar o seu depoimento. As entrevistas foram 
realizadas entre maio de 2017 e abril de 2018 e as gravações nas igrejas prosseguiram até abril 
de 2019.

Gravadas as entrevistas, foi feita a degravação (todas elas, redigidas e em vídeo, ficarão ar-
quivadas no acervo do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã - MHAI). Depois, nossa equipe 
procedeu a seleção do material bruto, tratamento de imagens, sonorização, edição, redação, arte 
e finalização, tanto do material escrito, quanto audiovisual. Sem contar a necessidade de checar 
informações, consultando materiais já disponíveis no acervo do MHAI, como o livro Compên-
dio Histórico de Ibiporã - Vols. I e II (2008) e outras fontes bibliográficas sobre a história de 
Ibiporã e das igrejas.

Pesquisa documental e história oral – Os métodos utilizados para a produção deste material 
foram pesquisa documental e bibliográfica, análise fotográfica e recorremos, nas entrevistas, à 
técnica da “história oral temática”, que procura direcionar os depoimentos conforme um deter-
minado tema. A história oral vem sendo utilizada com ótimos resultados em cidades de coloniza-
ção recente, como é o caso de Ibiporã, pelo fato de muitos de seus pioneiros ainda estarem vivos.

A história oral, conforme define José Carlos Sebe Bom Meihy, no Manual de História Oral 
(2002), “é um recurso moderno usado para a elaboração de documentos, arquivamento e estudos 
referentes à experiência social de pessoas e de grupos” (p.13). Para ele, isso implica enxergar o 
passado como algo que não está acabado, mas que tem continuidade no presente. “A presença 
do passado no presente imediato das pessoas é a razão de ser da história oral. Nessa medida ela 
(...) garante sentido social à vida dos depoentes e leitores, que passam a entender a sequência 
histórica e se sentem parte do contexto em que vivem” (MEIHY, 2002, p.15).

Outro teórico da área, Paul Thompson, em A voz do passado (1992, p. 41), diz que um dos 
méritos da história oral é a capacidade que a palavra falada tem de “insuflar vida na história”. 
Segundo o autor, dar voz às pessoas que vivenciaram os acontecimentos passados – e que mui-
tas vezes são esquecidas pela historiografia oficial – gera nelas “um sentimento de pertencer a 
determinado lugar e a determinada época” (THOMPSON, 1992, p. 44).

Ao longo do projeto, verificamos e ouvimos histórias sobre a fé dos pioneiros, a fixação em 
Ibiporã, a distância que percorriam para poder participar de um culto, o esforço dos fiéis para a 
construção dos templos, entre tantos outros valores... Esses e outros detalhes você poderá confe-
rir neste material impresso e nos nove documentários que compõem o projeto.

Boa leitura!

Jaime Kaster
editor
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Colônia Concórdia - 1936
Água da Concórdia

Escola da Concórdia (1944)
Fonte: COCICOV, 2007, p. 140 - Acervo do MHAI

 
1ª CELEBRAÇÃO: 1936
INAUGURAÇÃO DO 1º TEMPLO: 1938
LOCALIZAÇÃO: Água da Concórdia, PR-090, km 5 
(saída para Sertanópolis) – área rural de Ibiporã
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Histórico

Berço da colonização eslava em Ibiporã, com imigrantes de origem búlgara, gagaúza e ucra-
niana (chamados “bessarabianos”) que chegaram ao território do atual município em 1936, a 
Colônia Concórdia merece um capítulo à parte, pois foi também o berço da fé protestante nesta 
região. Parte desses colonos já vieram da Europa como batistas ou católicos ortodoxos e outros 
se tornaram adeptos da Assembleia de Deus, provavelmente no interior de São Paulo, que foi a 
primeira parada dessa imigração, a partir de 1926.

Quando esse grupo se fixou em Ibiporã, na Água da Concórdia, trouxe consigo o rito batista. 
Não demorou para que construíssem nesta colônia o primeiro templo evangélico (batista) do 
município, em 1938.

Algumas dessas famílias, em contato com a cidade, participariam também mais tarde da fun-
dação das duas primeiras igrejas evangélicas da área urbana de Ibiporã: a Primeira Batista (em 
maio de 1939) e a Assembleia de Deus (em agosto de 1939). Cabe ressaltar que estas foram as 
duas primeiras igrejas dessas denominações na região, pois a Primeira Batista de Londrina e a 
Assembleia central de Londrina surgiram a partir das congregações de Ibiporã (como veremos 
nos próximos capítulos, 2 e 3).

Na Colônia Concórdia, além do templo batista de 1938, esses “bulgareses” – como eram chama-
dos pelos moradores de Ibiporã – construiriam mais tarde também um templo da Assembleia de 
Deus, por volta de 1954, conforme relato de Ruth Crinchev Severino, neta de Maria Wolcov 
Krinchev e filha de Estevam Krinchev e Maria Melnicov Krinchev, três pioneiros assem-
bleianos da cidade.

Vinda da Bessarábia para o Brasil

E como se inicia essa história? Inicia-se cerca de dez anos antes, em 1926, com a vinda para 
o Brasil desses imigrantes procedentes da Bessarábia, região situada no delta do Rio Danúbio 
(segundo rio mais importante da Europa). A Bessarábia ocupava o território da atual Moldávia, 
localizada entre a Ucrânia e a Romênia. O historiador e professor aposentado da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL), Jorge Cernev, filho de imigrantes que vieram daquela região e se 
fixaram em Ibiporã, conta que eles chegaram ao Brasil após a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) e eram identificados como “romenos”.
“Ao final da 1ª Guerra a Bessarábia, território pertencente à Rússia, foi integrada aos domínios 
da Romênia, daí que todos traziam em seus documentos a nacionalidade romena”, explica Cer-
nev (1995, p. 91), em seu livro Memória e Cotidiano: cenas do Norte do Paraná (1995), no qual 
narra a vinda deste grupo para Ibiporã (PR).

Em entrevista para este projeto (CERNEV, 2017), no dia 4 de maio de 2017, em Londrina, o 
professor acrescentou que os bessarabianos “eram formados por povos búlgaros e gagaúzos – 
estes últimos, um grupo étnico dos turcos. Mas a Bessarábia tinha também elementos da Ucrânia 
e da Polônia”, apontou. Por esse motivo, entre as famílias pioneiras da Colônia Concórdia são 
encontrados sobrenomes de origem búlgara (Chernev, Cernev, Chuvalski, Lucarewski); gagaú-
zas (Gorban, Bondar, Guitsalar, Murgi, Talizin), de origem russa/ucraniana (Wolcov, Popov, 
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Melnicov, Staianov) e também polonesa (Novac).

Em razão do passaporte romeno, pelo fato de a Bessarábia ter sido ocupada pela Romênia após 
a 1ª Guerra, esses imigrantes sofreram discriminação no Brasil durante a 2ª Guerra Mundial 
(1938-1945), mesmo estando alheios ao que ocorria na Europa:

Durante a 2ª Guerra Mundial, como a Romênia era aliada a nações que formavam o pacto do 
Eixo (Alemanha, Itália e Japão), todos [os bessarabianos] eram tratados como inimigos [no 
Brasil], apesar de nenhum deles conhecer sequer a língua romena. (CERNEV, 1995, p. 91).

As colônias paulistas

Voltando ao ano da chegada desses imigrantes ao Brasil (1926), eles desembarcaram em Santos 
e trabalharam em fazendas da região de Itapetininga (SP), onde tomaram contato com a cultura 
do café. “Juntando algumas economias, compraram terras na Alta Sorocabana, em Quatá (SP) e 
Tupã (SP)”, relata Cernev (2017).

Carlos Chernev, outro filho de imigrantes que vieram para Ibiporã – o casal Vasile Chernev e 
Stefanina Popov Chernev – conta que nasceu em Quatá, “em um lugar chamado Campinho” 
e que ali foram formadas as colônias Esperança, Pinga Fogo, Setenta e outras mais. Jorge Cer-
nev, filho de Efim (ou ‘Joaquim’) Cernev e Maria Filipov Cernev, também é de Quatá (SP), 
nascido em 1934, na Colônia Esperança, e veio ainda criança para Ibiporã. Ele relata que as 
colônias paulistas não permaneceram por muito tempo, devido à baixa fertilidade das terras. Foi 
quando esses imigrantes ouviram falar do Paraná:

Conseguiram algum dinheirinho e ouviram falar a respeito do Paraná. Estavam abrindo a re-
gião! Então vieram e compraram terras aqui em Ibiporã. Fizeram a derrubada da mata e for-
maram cafezais. Viviam em sistema de colônia e para a subsistência cultivavam também fei-
jão, arroz, milho, trigo, mandioca, frutas, verduras e mantinham animais (CERNEV, 2017).

Colônia Concórdia em Ibiporã

As primeiras famílias chegaram à Colônia Con-
córdia em 1936, após adquirirem terras próximas 
ao córrego do mesmo nome, afluente do Rio Jacu-
tinga. Segundo Jorge Cocicov, em seu livro Imi-
gração no Brasil: búlgaros e gagaúzos bessara-
bianos (2007), Stefan Chuvalski foi o primeiro 
a vir. Seu sogro Paulo Domusci havia adquirido 
em 1935 um lote de 2 alqueires próximo à ponte 
do Jacutinga e duas datas na área urbana. No ano 
seguinte (1936) Stefan estabeleceu-se na colônia, 
vindo com sua esposa Arcília Domusci e os dois 
filhos mais velhos, Jorge e Pedro.

O pioneiro Stefan Chuvalski e sua esposa Arcília Domuci com um 
dos filhos, Paulo Chuvalski em foto de 1989 Fonte: 
Acervo de família/ MHAI



De acordo com documento biográfico do acervo do MHAI, redigido a partir de entrevista feita 
com o pioneiro por Maurício Leonardo, Stefan Chuvalski nasceu em 1909 na cidade de Nova 
Troian, na Romênia, e veio para Quatá (SP) em 1926. Em 1936 desembarcou em Ibiporã, vindo 
de caminhão com outras duas famílias de pioneiros locais, “André Sert, seu cunhado, e João 
Derevenko, seu compadre. Uma tríade de heróis”, exalta o texto.

Serraria Jacutinga

Stefan Chuvalski (o nome de família por vezes aparece como Ciuvalski, Tchuvalski e Chivalski) 
desbravou aquela área rural e diz que “tanto porejou sob o sol tropical”, que ficou curado “de 
uma velha bronquite contraída na Europa”, escreve Cocicov (2007, p. 137). “No ano seguinte 
[1937] com a vinda do sogro [Paulo] Domusci, montou a Serraria Jacutinga, na saída de Ibiporã 
para Sertanópolis, em frente a uma ponte existente sobre o rio Jacutinga, passando a transportar 
toras”, prossegue o autor.

Paulo Domuci Neto, residente em Ibiporã, em entrevista em vídeo a este projeto, no dia 25 de 
setembro de 2017, narrou alguns detalhes sobre essa serraria do seu avô, Paulo Domusci.

Meu avô, ao invés de trabalhar na terra, optou por ter uma serraria, eu não sei se era porque 
tinha uma visão lá na frente... Devia pensar: bom, Ibiporã está crescendo, todo mundo fazen-
do casa, precisando de estábulos, precisando de madeira... Então ele montou uma serraria, 
que nunca me explicaram como funcionavam as máquinas dessa serraria. Eu desconfio que 
era tudo tocado a lenha mesmo, porque naquele tempo não tinha eletricidade. Sei que todos 
eles [os parentes] foram bem sucedidos. Meu tio [Stefan Chuvalski] era de família de bulga-
reses. Ele saiu da serraria no Jacutinga e comprou sítio lá no Engenho de Ferro, e meu pai e 
minha mãe [Miguel Domuci e Tatiana Melnicov Domuci] foram morar lá juntamente com 
os meus avós, no Engenho de Ferro. Foi lá que eu nasci, no sítio do meu avô. Nasci numa 
tulha de café... (risos) É que como o meu pai se casou, ele teve que ir morar dentro da tulha, 
no sítio do meu avô. E ali dentro eu nasci (DOMUCI NETO, 2017).

Serraria das famílias Domusci e Chuvalski, às margens do Jacutinga (1937)
Fonte: Acervo do MHAI

O pioneiro Stefan Chuvalski e sua esposa Arcília Domuci com um 
dos filhos, Paulo Chuvalski em foto de 1989 Fonte: 
Acervo de família/ MHAI
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Domuci Neto é um arquivo vivo da Concórdia e parente de muitos búlgaros e ucranianos pio-
neiros da localidade e que depois, na cidade, foram pioneiros da Assembleia de Deus (como 
veremos no capítulo 3). Após a venda da serraria e mudança para o Engenho de Ferro, vários de 
seus tios se tornaram motoristas de caminhão.

Meu tio Stefan Chuvalski tinha um caminhão velho que carregava tora no começo da serra-
ria. Depois, com a família Domusci, foram trabalhar todos juntos. Meu pai [Miguel] também 
era motorista de caminhão, o Estevam Krinchev era motorista de caminhão, o Gregório 
Pepiliascov, Nicolau Melnicov eram também motoristas de caminhão, todo mundo era... 
Hoje, graças a Deus eu também sou motorista de caminhão, foi seguindo a hierarquia... Eles 
são meus parentes: o Estevan Krinchev casou com a irmã da minha mãe e virou tio; Gregorio 
Pepiliascov se casou com a tia Stefania, que era tia da minha vó. Então os filhos deles vira-
ram tudo primo da gente. Mas nos amamos de coração. (DOMUCI NETO, 2017).

Outras famílias eslavas

Sobre a formação da Colônia Concórdia, Jorge Cocicov diz que em 1936 também chegaram a 
Ibiporã as famílias Wolcov e Gorban. 

Depois vieram os Crincev, Cernev, Murgi, Duduchi, Krincev [Krinchev], Staianov, Gus-
selar, Dosmanolo, Christo, Clementin, Derevenki [Derevenko], Domusci, Pipiliascov, 
Bondar, Berber, Novac, Lukareski [Lukarewski], Chermicci [Kirmichi], entre outros, to-
dos oriundos da Bessarábia (COCICOV, 2007, p. 136).

A atração dos imigrantes por estas terras “estava na fertilidade da terra roxa da região do rio 
Jacutinga”, diz Cocicov (2007, p. 138). As terras da colônia convergiam para os afluentes do 
Jacutinga (os córregos Concórdia e Fartura), o que permitia produtividade ao solo da região. Ao 
chegarem, esses colonos fizeram a derrubada da mata para formarem cafezais. A madeira abun-
dante da colônia era processada na serraria. Para subsistência, cultivavam também feijão, arroz, 
milho, trigo, mandioca, frutas, verduras e mantinham animais.

Distribuição das famílias na colônia

Jorge Cernev cita o nome de outras famílias que habitavam a colônia, com a localização e quan-
tidade de famílias:

No núcleo central estabeleceram-se as três famílias Krinchev, duas Volcov [Wolcov], duas 
Stoiarov, duas Cernev, Murgi, Duduch, Puchechan, Gorban. A seguir, as famílias Ivanov, 
Pepiliascov, Kirmichi e Karabajá. Já nas margens do Jacutinga os Guitsalar, Domusci, Bon-
dar, Tchuvalski e Kalchev. E um pouco mais além, na Água das Abóboras, os Morosov e os 
Berber (CERNEV, 1995, p. 92).

Cocicov acrescenta que os colonos mantinham estreito contato com outras famílias eslavas que 
se estabeleceram na cidade (Ibiporã) “e que lhes prestavam apoio”. As da cidade eram as famílias

de André Sert, João Derevenko, Stefan Chuvalski [depois que se mudou para a cidade para 
trabalhar com caminhão], Nicolau Constantinov, Basílio Donchev, Constantino Volcov e 



Trofim Yastrebov, sendo que, mais tarde, a elas juntaram-se novas famílias, como as de Vací-
lio Cercasin, Trofim Ogurtsova, Basílio Constantino, Anna Bulgacov, Basílio Cernev [Vasile 
Chernev], Moisés Novacov, Jacó Talizin, Pedro Velchev, Lucarewski, Savo, além de outras 
(COCICOV, 2007 p.138).

O mapa a seguir, que consta no livro Imigração: búlgaros e gagaúzos... (2007, p. 145), foi ela-
borado por Cocicov, baseado em “informações precisas de Estevam Krinchev, Carlos Chernev 
e Carlos Nicolaev”, e formatado pela arquiteta Thereza Christina Monteiro Cocicov. O mapa é 
rico, pois além de localizar a propriedade das famílias em relação ao córrego da Concórdia, ao 
Jacutinga e à estrada de acesso à colônia, situa também a rodovia (PR-090) e onde ficavam a 
escola e as igrejas (Batista e Assembleia).

Mapa da Concórdia, elaborado por Jorge Cocicov 
Fonte: COCICOV, 2007 (Reprodução)
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A Igreja Batista da colônia

A inauguração do primeiro templo batista se deu em 1938, conforme os relatos escritos, mas se 
supõe que as primeiras reuniões nas casas para meditarem a Bíblia (mesmo sem presença de um 
pastor ou religioso) tenham acontecido logo após a chegada das primeiras famílias à Concórdia, 
em 1936, uma vez que esses imigrantes trouxeram consigo seus costumes e sua crença. Sobre o 
primeiro templo, que seria o da fotografia a seguir, Jorge Cocicov escreve que

...com o esforço de todos foi construído, no sítio de Teodoro Cernev, um pequeno 
templo para a Igreja Batista, parecendo ser o primeiro templo religioso construído no 
município de Ibiporã. Ele foi desmontado e reconstruído, na propriedade de Pedro 
Volcov, quando da venda do primitivo sítio. (COCICOV, 2007, p. 141).

Inauguração do templo evangélico da Concórdia, 1938/ Fonte: COCICOV, 2007, p. 141 – Acervo do MHAI

Tanto Cocicov, quanto Jorge Cernev afirmam que a Igreja Batista funcionou em dois locais 
diferentes, conforme se pode observar no mapa apresentado anteriormente (a 1ª e 2ª igreja). As 
celebrações eram aos domingos à noite e de manhã havia a Escola Bíblica Dominical. Embora a 
maioria falasse o búlgaro “os ofícios religiosos eram realizados em russo, língua entendida por 
todos”, afirma Cocicov. Jorge Cernev, na entrevista realizada em 2017, confirmou essa informa-
ção e falou sobre a música nos cultos:

O templo era batista, tinha alguns que não eram, mesmo assim iam lá freqüentar. Meu pai 
e alguns parentes já vieram da Europa como batistas, então o culto era batista, em russo. 
Havia do outro lado da Água [da Concórdia], um casal com dois filhos que tocavam pistão 
e corneta. Já os Gorban [irmãos Basílio e Miguel Gorban] tinham cavaquinho e bandolim, 
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A Igreja Batista da colônia

A inauguração do primeiro templo batista se deu em 1938, conforme os relatos escritos, mas se 
supõe que as primeiras reuniões nas casas para meditarem a Bíblia (mesmo sem presença de um 
pastor ou religioso) tenham acontecido logo após a chegada das primeiras famílias à Concórdia, 
em 1936, uma vez que esses imigrantes trouxeram consigo seus costumes e sua crença. Sobre o 
primeiro templo, que seria o da fotografia a seguir, Jorge Cocicov escreve que

...com o esforço de todos foi construído, no sítio de Teodoro Cernev, um pequeno 
templo para a Igreja Batista, parecendo ser o primeiro templo religioso construído no 
município de Ibiporã. Ele foi desmontado e reconstruído, na propriedade de Pedro 
Volcov, quando da venda do primitivo sítio. (COCICOV, 2007, p. 141).

Inauguração do templo evangélico da Concórdia, 1938/ Fonte: COCICOV, 2007, p. 141 – Acervo do MHAI

Tanto Cocicov, quanto Jorge Cernev afirmam que a Igreja Batista funcionou em dois locais 
diferentes, conforme se pode observar no mapa apresentado anteriormente (a 1ª e 2ª igreja). As 
celebrações eram aos domingos à noite e de manhã havia a Escola Bíblica Dominical. Embora a 
maioria falasse o búlgaro “os ofícios religiosos eram realizados em russo, língua entendida por 
todos”, afirma Cocicov. Jorge Cernev, na entrevista realizada em 2017, confirmou essa informa-
ção e falou sobre a música nos cultos:

O templo era batista, tinha alguns que não eram, mesmo assim iam lá freqüentar. Meu pai 
e alguns parentes já vieram da Europa como batistas, então o culto era batista, em russo. 
Havia do outro lado da Água [da Concórdia], um casal com dois filhos que tocavam pistão 
e corneta. Já os Gorban [irmãos Basílio e Miguel Gorban] tinham cavaquinho e bandolim, 

era a música que havia por lá... Pregava-se em russo: os gagaúzos entediam, os russos e os 
búlgaros também. (CERNEV, 2017). 

 “A maioria da população professava a religião batista, mas havia algumas famílias católicas 
ortodoxas e outras que passaram a fazer parte da Assembléia de Deus, indo congregar na cida-
de”, observa Cocicov (2007, p. 141). O templo batista “era visitado pelo pastor Basílio Radiuk, 
que a cada dois ou três meses vinha de Carapicuíba (SP) até Ibiporã para celebrar”, diz Cocicov, 
com base em relato oral de Estevam Krinchev. Outro autor, Diomar Carvalho (2015, p. 7), cita o 
nome de outro pastor, Trofim Chernev, que vinha de Quatá (SP) para dar assistência aos irmãos 
da Colônia Concórdia. Como os pastores apareciam esporadicamente para celebrar cultos, os 
próprios colonos ficavam responsáveis pelas reuniões semanais. “Várias pessoas começavam 
a ler a Bíblia e a explicar os textos. Meu pai era um deles”, relatou Cernev (2017). “De manhã 
acontecia a Escola Dominical e à noite, não muito tarde, o culto. O povo comprava o lampião, 
aquele de querosene, e iluminava. Cada um levava o seu lampião e se reuniam na igrejinha...”, 
recorda o pioneiro.

O templo da Assembleia

Jorge Cocicov (2007, p. 141) acrescenta que na colônia havia também reuniões de imigrantes 
pertencentes à Assembleia de Deus, que eram dirigidas por fiéis, entre eles, Paulo Guisselar 
e Demétrio Crincev (Krinchev), conforme relato oral de Estevam Krinchev. Em razão das 
dificuldades de locomoção até Ibiporã para frequentarem os cultos na cidade [o templo da As-
sembleia na cidade havia sido inaugurado em 1939], os membros que moravam na Concórdia 
construíram mais tarde um templo específico na colônia para celebrarem seus cultos.
De família assembleiana, a filha de pioneiros Ruth Crinchev, em entrevista concedida dia 9 de 
maio de 2017, disse que essa igrejinha da Assembleia foi construída por volta de 1954. “Meu tio 
Demétrio Krinchev, do lugar de onde eles vieram, de Quatá (SP), já frequentava lá a Assembleia 
de Deus. Chegando aqui quiseram fazer uma igrejinha para cultuarem como Assembleia”. O 
culto era diferente do da Batista, segundo ela, e “era de sábado e domingo” (CRINCHEV, 2017). 
Ruth diz que quando sua avó Maria Wolcov Krinchev chegou à colônia, já veio como assem-
bleiana e frequentou por pouco tempo a Batista, “porque logo fizeram ali [apontou] a igrejinha 
da Assembleia. Mais tarde as famílias foram se mudando para Ibiporã e passaram a frequentar a 
Assembléia de Deus na sede”, contou.

Segundo Carlos Chernev (2017), entre os freqüentadores da Assembleia na colônia estavam as 
famílias Wolcov, Greco, Krinchev e Duduch. Entre os pioneiros, havia o casal Jorge Wolcov 
e Dominica Wolcov, de origem russa, que havia chegado em 1937 e eram vizinhos de proprie-
dade do Sr. Frederico Lucarewski, que foi quem doou as tábuas para se construir, em regime 
de mutirão, a igrejinha da Assembleia. O curioso é esse mesmo templo de madeira que serviu 
à Assembleia na Concórdia foi mais tarde transportado de trator ou de caminhão (as versões 
variam) para Jataizinho, onde passou a congregar outros fiéis arrebanhados por Frederico Luca-
rewski.

Quem conta essa história é seu neto, o historiador e hoje pastor batista Júlio César Lucarevski:
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A história, que eu saiba, era de que não havia pastor [na Concórdia]. Os próprios membros é 
que davam a palavra e compartilhavam, algo mais autônomo mesmo, e vinha uma supervi-
são a cada dois meses. A minha lembrança é essa. A igreja tinha o aspecto de favorecer a fala 
e ajudar na linguagem, que era algo complicado para esses imigrantes também, porque eu sei 
que o meu avô, mesmo velho, não sabia falar o português. Meu cunhado sempre dizia que 
ele [o avô] falava: eu “di” uma igreja para Jataizinho, em vez de eu “dei”. Ele contava essa 
história de que ajudou essa igreja lá na Concórdia e depois que ela ficou quase sem uso, por-
que cada um veio para a cidade, passou a ser Batista Independente. Depois ele [o avô] foi lá, 
pegou essa igreja e trouxe para Jataizinho. E a sua própria família ajudava no culto, agregan-
do as pessoas. Ou seja, ele fez um transplante a igreja. Replantou ela aqui [em Jataizinho], 
onde serviu por muitos anos, e hoje, no mesmo espaço tem uma outra igreja [da Congregação 
Cristã]. Ou seja, a igreja que era lá da Concórdia continua aqui... (LUCAREVSKI, 2017).

A equipe do projeto Circuito das Capelas II quis conferir essa história e foi até a Vila Frederico 
Lucarewski, nome dado em homenagem ao pioneiro, onde estrevistamos Julio Lucarevski. Des-
cobrimos que a igreja transportada da Concórdia, depois de servir à Assembleia em Jataizinho, 
foi aproveitada pela Congregação Cristã no Brasil (nas fotos abaixo aparece remodelada). Hoje 
no local há grande templo de alvenaria da Congregação.

Mauro Wolcov contou que seu avô Jorge Wolcov era vizinho de Frederico na Concórdia e depois 
também foram vizinhos de propriedade em Jataizinho.

Com o êxodo rural [a partir da década de 1950] muitos se mudaram para outras regiões, 
então a frequência na igreja Assembleia na Concórdia ficou muito pequena. Meu avô Jorge 
veio para Jataizinho, juntamente com Sr. Frederico Lucarewski, e compraram terras vizi-
nhas. O Sr. Frederico transportou a igreja aqui para Jataizinho e o meu avô passou a ser 
dirigente dessa igreja (WOLCOV, 2017).

 

A Escola da Concórdia
A Concórdia também é conhecida na história de Ibiporã pela sua escola, que servia os filhos dos 
colonos: eslavos, italianos e espanhóis. O Compêndio de Ibiporã traz a seguinte descrição:

“Em 1938 foi construída na Colônia Concórdia uma sala de madeira cuja finalidade era ser 

A igrejinha de madeira da Concórdia, depois de instalada em Jataizinho (1ª foto). Na década de 1990 foi aproveitada pela Congregação Cristã 
e remodelada
Fotos: SMCT/Reprodução
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escola. A professora Virgilina de Oliveira, que vinha de Londrina, passava a semana toda 
na Colônia, só retornando à sua cidade nos finais de semana. Membros da colônia italiana, 
cujos filhos também estudavam com a referida professora, colaboravam oferecendo-lhe hos-
pedagem. Algum tempo depois a professora Lina Chuvalski, que residia às margens do rio 
Jacutinga, foi nomeada para essa escola” (BISOTTO, 2008, p. 21).

Jorge Cernev, que frequentou a escolinha, diz que ela foi construída pelos imigrantes búlgaros e 
como a maioria falava russo ou búlgaro, a professora Virgilina teve que ter muita paciência no 
começo, pois ensinaria em português. Na abertura deste capítulo trouxemos uma foto de 1944, 
com as crianças e uma professora em frente à escola, publicada no livro de Cocicov (2007, p. 
140). Depois de Virgilina, outra professora foi nomeada para a escolinha uma moradora da colô-
nia, Lina Chuvalski, da família de Stefan Chuvalski. Daí as coisas melhoraram, pois ela falava 
o idioma dos alunos.

Paulo Chuvalski, sobrinho de Lina, em entrevista oral, disse que sua tia esteve presente tanto 
no início do templo evangélico, quanto da escola (ambos de 1938). “De acordo com o pioneiro 
Estevam Krinchev, que freqüentou a escolinha até o 3º ano, ele também teve como professoras 
Otília e Berzelina” (COCICOV, 2007, p. 140)

Lina Chuvalski (no detalhe) e uma turma sua na Escola da Concórdia
Fontes: Acervo do MHAI e CERNEV, 1995, p. 91



A próxima fotografia é da mesma escola entre 1948 e 1951, do acervo do MHAI, com a indica-
ção do professor Lauro Ramos entre as autoridades. Pode-se ver na imagem também o prefeito 
da época, Alberto Spiaci (1947-1951), de terno preto, e ao seu lado o padre José Zanelli, que 
havia chegado a Ibiporã em dezembro de 1948 e visitava as comunidades rurais – a Concórdia 
seria uma delas.

Como está a Concórdia hoje

 

Escola entre 1948 e 1951, com professor Lauro Ramos, padre Zanelli e Alberto Spiaci
Fonte: Acervo do MHAI – Ibiporã
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A próxima fotografia é da mesma escola entre 1948 e 1951, do acervo do MHAI, com a indica-
ção do professor Lauro Ramos entre as autoridades. Pode-se ver na imagem também o prefeito 
da época, Alberto Spiaci (1947-1951), de terno preto, e ao seu lado o padre José Zanelli, que 
havia chegado a Ibiporã em dezembro de 1948 e visitava as comunidades rurais – a Concórdia 
seria uma delas.

Como está a Concórdia hoje

 

O ímpeto dos búlgaros/ bessarabianos e sua 
organização para viverem em colônia foi di-
minuindo como passar das décadas, como 
consequência principalmente das geadas que 
dizimavam o café e os desanimavam de vive-
rem da agricultura. Por esse motivo, as famí-
lias foram aos poucos deixando a Concórdia e 
se mudando para a cidade (Ibiporã e Londrina) 
e para outras regiões do País, de tal modo que 
hoje há poucos proprietários na colônia des-
cendentes de imigrantes. Restou apenas José 
Krinchev, de acordo com relato dos nossos 
entrevistados. Os sítios passaram para outras 

famílias brasileiras e descendentes de japoneses e de italianos. Dois proprietários que entrevis-
tamos em nossa visita foram José Francisco Martins e João Correia.

Histórias divertidas sobre os bulgareses 

Voltando à terra onde se criou, Carlos Chernev se encontrou com o sitiante José Martins (foto), 
rememorou passagens da infância, a vida na roça, comidas que os imigrantes preparavam e his-
tórias divertidas envolvendo os “bulgareses”. Confira alguns trechos do bate-papo:

Carlos Chernev: A gente morou nas terras do 
meu tio Salvador Nicolaev.

José Martins: Estudei com filhos dele, o Nico-
lau e com o Jorge.

Carlos: Ele faleceu faz dois anos, tinha 94 anos.

Carlos: Escuta essa história: o Pedro Greco, que 
tinha essa propriedade aqui, levantava cedinho 
6 horas da manhã pra carpir toda a divisa, e ele 
mudava a estaca pra baixo. Um pouco mais tarde 
vinha o outro vizinho, que era búlgaro também, 
não me lembro o nome, e um dia ele perguntou 

assim: Quem é que muda essa divisa aqui? Todo dia eu venho aqui e tá mudado. Aí um não quis 
falar, entendeu, porque era ele, né... Sei que se pegaram e dizem que ‘voou enxada’ pra todo 
lado. Então essa é uma história que eu ouvia...

José: Isso foi antes, porque quando eu comecei a ir à escola, esse sítio já era do Manoel do Car-
mo, meu padrinho de Batismo, e da irmã dele, dona Joaquina.

Carlos: O senhor lembra do Basílio Puchechan? O sítio assombrado? 

José: Ah, lá no Piotto? (próximo à Venda do Piotto)

Carlos: Lá era outro, da família Berber, o João Berber. Tô falando aqui próximo daquelas indús-

Estrada de acesso às propriedades da Concórdia
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trias novas, ali tinha Basílio Puchechan, era um velho russo... Antes de morrer ele construiu o 
caixão dele, e aí deixou no alpendre bem na tesoura da tulha. E quando a gente vinha aí, levava 
susto só de ver aquele caixão! No final acabou que o coitado faleceu em Curitiba e não teve o 
prazer de colocarem no caixão dele.

José: E depois a família vendeu o sítio pro Shimomura e o filho do Shimomura pegou o caixão, 
colocou no terreirão e meteu fogo...

Carlos: O Shimomura comprou depois de quase oito anos...  Antes esse sítio ficou sete anos no 
mato, ficou aquele clima né, o caixão... achavam que ia ter assombração. Aí depois que o Kan-
sako Shimomura comprou o sítio, arrumou e o café dele era a coisa mais linda! 

José: Quando a gente era moleque nós fazia muita arte com ‘os bulgarês’, só para irritar o véio... 
Abria a cerca do pasto, mexia nas frutas... Engraçado que nós tinha de tudo no nosso sítio, mas ia 
mexer nas coisas deles, só para ver eles irritado. Bicho moleque é o ‘bicho do cão’. Lembro que 
tinha aquelas maçãzinha amarelinha, pequenininha assim, gostosa pra encrenca. E nós tínhamos 
no nosso sítio...

Carlos: Mas vinham pra cá (no sítio dos bulgareses) pra buscar...

José: A gente passava ali, via tudo no chão e nós entrava para pegar. Aí o veio Demétrio Krin-
chev “rateava”, atiçava os cachorros em nós, mas não tinha jeito, nós apanhava assim mesmo...

Carlos: O senhor lembra daquelas ‘laranjas cavalo’? Tinha dois pés por aqui.

José: Laranjão...

Carlos: Aquilo a gente brincava de jogar bola.

Carlos: Como é que se fazia aquelas laranjas: primeiro cortava cana, todo mundo tinha engenho 
de cana... Daí moía 20 a 40 litros de caldo, os tachões assim enormes, cozinhava aquilo até ficar 
melado. Aí as cascas da laranja, grossas assim, minha mãe colocava naqueles panelões pra tirar 
um pouquinho a acidez. Depois colocava no tacho só no outro dia, porque a gente vinha aqui, fi-
cava de sexta até domingo. E era época de fruta. Então essas laranjas cavalo, elas colocavam um 
porquinho de cal, e quando já estava aquele melado da cana, cozinhavam naqueles tachões horas 
e horas. Às vezes se colocava laranja rosa, cortava em quatro, tirava a semente e fazia o doce. E 
aqueles tachos grandes que se usava eram os tachos de fritar porco, eu lembro que matavam um 
capado... Veja, naquele tempo não se falava porco... 

José: Era capado, né...

Carlos: Era. De 8 a 10 arrobas, e a gente mesmo é que fazia o torresmo, passava o dia inteiro 
aqui... Minha mãe tinha o costume de fazer das tripas do porco, aquelas grossas, a gente falava 
‘bauru’’ que era na nossa língua, o búlgaro. Então a gente lavava aquilo, colocava na água com 
bastante limão rosa, que era comum, né, deixava tirar todo aquele cheiro, aí no outro dia moía 
todos os miúdos do porco e depois colocava arroz cozido. E o couro que a gente tirava, aquela 
gordura, cozinhava e moía tudo junto. Depois colocava cheiro verde e enchia como se fosse 
linguiça e assava no forno. Porque aqui todo mundo tinha o seu forno.

José: Forno a lenha, dos bom...

Carlos: Nossa, aquilo era coisa de outro mundo! Comida búlgara, né...
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Depoimento de pioneiros e sitiantes

Selecionamos alguns trechos dos depoimentos gravados para este projeto com filhos de pio-
neiros da antiga colônia e com produtores que hoje moram nas propriedades na região da Con-
córdia. As entrevistas foram feitas entre os dias 4 e 12 de maio de 2017, em Londrina, Ibiporã, 
Jataizinho e Frei Timóteo (distrito de Jataizinho):

“Meus pais [Vasile Chernev e Stefanida Popov 
Chernev] eram búlgaros que chegaram ao Bra-
sil na década de 1920, moraram inicialmente em 
Cravinhos (SP), depois se mudaram para Quatá 
(SP), onde eu nasci. Ali a região de Quatá e Tupã 
foi o berço da colonização búlgara no País. E se-
guindo o movimento de outras famílias que esta-
vam em busca de terras mais férteis, vieram para 
Ibiporã em 1958, eu tinha 3 anos na época, e se 
instalaram aqui na Colônia Concórdia, na pro-
priedade de meu tio Salvador Nicolaev.” (Carlos 
Chernev)

“A história da serraria [Jacutinga] é que quando 
eles vieram para Ibiporã [seu avô Paulo Domu-
ci], começaram a trabalhar derrubando mato, 
só tinha mato na época... Então ajuntaram as fa-
mílias, machados e o que tivessem de ferramen-
tas e iam derrubar mato das pessoas que tinham 
comprado terra. Eles levantavam segunda-feira 
de madrugada e abandonavam as casas deles. 
Minha avó conta que as casas eram simplesmen-
te de galhos de árvores. Deixavam a casa e iam 
para as matas para derrubar e ganhavam por 
quantidade de mato que derrubavam. E traba-

lhavam todos os juntos, tudo gente da mesma raça e dentro daquele espírito cristão que já 
tinham quando vieram para o Brasil. Resolveram que iam trabalhar sempre juntos até que cada 
família e sobrenome conseguissem comprar o seu terreno. Então trabalhavam juntos e a cada 
dinheiro que juntavam era para comprar 10 a 12 alqueires de terra. Compravam aquela terra 
e aquilo era daquela família. Daí continuavam trabalhando e quando juntavam mais dinheiro 
compravam mais terras para outra família e assim por diante... Mesmo os que pegavam a terra, 
o que ganhavam com a produção esse dinheiro ia para a caixinha para comprar mais terras 
para a colônia. E só se separaram quando todos tinham o seu pedaço de terra”. (Paulo Domuci 
Neto)
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“A colônia procurou autoridades para construírem 
uma escola e disseram que não havia condições. Mas 
se a colônia construísse a sala de aula, arranjariam 
uma professora. Foi arrumado então um lugar perto 
da estrada [atual PR-090], porque atenderia também 
a uma outra colônia de italianos e espanhóis, que 
ficava do outro lado. A escolinha foi construída ali. A 
colônia búlgara providenciou a construção da escola 
e a colônia italiana daria moradia para a professo-
ra passar de segunda-feira até sábado. A professora 
indicada era de Londrina, de uma família metodista. Aliás, a Metodista foi a primeira igreja 
evangélica de Londrina, de 1933. A professora era Virgilina de Oliveira e tinha que ter paciên-
cia, pois era o 1º, 2 º e 3 º ano na mesma salinha. E muitos não sabiam nada em português; eu 
por exemplo só sabia dar “bom dia”.  A professora fez muita “ginástica” para ensinar a gente. 
Depois veio a Lina Chuvalski, a segunda professora. Nessa época eu já não estava mais lá. Fiz 
1º 2º e 3º ano na colônia, depois o segundo semestre já foi na cidade [Ibiporã], no Grupo Esco-
lar Francisco Beltrão. Viemos para a cidade em 1944 e passamos a freqüentar a Primeira Igreja 
Batista aqui em Ibiporã”. (Jorge Cernev, historiador e filho de pioneiros)

“Sou neto de Jorge Wolcov e Dominica Wolcov. 
Meus avós eram russos e vieram aqui para a Con-
córdia com um grupo de imigrantes que veio da 
Rússia, uns da Bessarábia, outros da Ucrânia. 
Cada um comprou um pedaço de terra e como já 
conheciam o Evangelho, viram a necessidade de 
ter ali uma igreja. Então se reuniram com o Sr. 
Frederico Lucarewski e instalaram uma igreja 
[Assembleia de Deus] à margem hoje da PR-090. 
Uns dizem que era Batista Independente, porque 

meus avós, quando vieram da Rússia já eram batistas, mas o que eu sei é que foi instalada ali 
essa igreja que conhecemos como da Assembleia de Deus e o Sr. Lucarewski foi quem que doou 
as tábuas e os irmãos, em sistema de mutirão, levantaram essa [segunda] igreja da Colônia.” 
(Mauro Wolcov, pastor da Assembleia de Deus)

“Sou filho de João Lucarevski e Jandira Paiva, 
mas estou conectado com outra família de imi-
grantes de Ibiporã, os Krinchev, porque desde pe-
queno vim morar com os Krinchev, mas mantive 
relacionamento com os Lucarewski, que são pa-
rentes. Por isso, conheço um pouco a história das 
duas famílias. Meu avô, Frederico Lucarewski, era 
da Bulgária e veio pro estado de São Paulo, co-
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nheceu a Ana Krinchev, e porque a família Krinchev tinha comprado uma propriedade na Con-
córdia eles vieram pra cá, casados. Tiveram sete filhos ali na Concórdia, experimentaram ali 
aquele momento de Ibiporã... Ele era um homem trabalhador, muito ativo, sonhador, que está 
relacionado com a história da Assembleia de Deus ali na Concórdia. A minha formação, como 
pastor e hoje missionário batista vejo que tem muito a ver com a fé do meu avô Frederico, que 
lá atrás já tinha uma vocação muito forte por essa ideia de implantar igrejas...” (Julio César 
Lucarewski, historiador e pastor batista)

“A casa onde a gente morava ficava a uns 150 me-
tros do estradão e seguindo essa estrada tinha a 
Igreja Batista aqui do lado direito (apontou). Na-
quele tempo, na igreja, os homens gostavam de usar 
terno e as mulheres estavam sempre de vestido. Na 
época não se usava calça comprida, era só vestido 
e cabelo longo. Uma vez por semana tinha culto do-
mingo à noite, na Batista, e domingo de manhã era 
escola [dominical]. Eu nasci aqui e quando criança 
me lembro de muita brincadeira, né. A gente tinha 
uma família grande e meus tios moravam tudo perto, 

então sempre a gente tava reunido e a molecada gostava de brincar. Mais tarde, nos anos 50, foi 
construída uma igreja da Assembleia de Deus.” (Ruth Crinchev)

“Nasci aqui na Concórdia em 1947. A gente sempre 
conviveu bem com ‘os bulgarês’. Claro que a gente irri-
tava os véio, né, coisa de moleque... A gente fazia muita 
arte, abria a cerca do pasto para as vacas deles sair pra 
fora, só para irritar... Lembro que tinha os Krinchev, não 
lembro os nomes, eu conheci o Pedro Volcov, Demétrio 
Krinchev... e lá embaixo [próximo ao córrego] mora-
va o Radião [Radion Krinchev]. Tinha também o Abrão 
Domusci, eram tudo conhecido nosso. Lembro também 
de um ‘’véio’’ russo, um tal de Basílio [Puchechan] na 
beira da estrada . Naquele tempo quase todo mundo se virava com carroça, com animal. Só quem 
tinha um caminhãozinho era o meu pai, o Krinchev ali em cima, o Demétrio e o Radiãozão [Ra-
dion] lá embaixo. Esse pessoal plantava quase só café e tinham um pasto pra ter um leitinho. E 
no [meio do] café plantavam também milho, feijão e arroz. E porco era mais pra família.” (José 
Franscisco Martins)
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“Aqui na Concórdia, tanto os bulgareses quanto os ita-
lianos que compraram as terras deles, quem não tocava 
a lavoura com a família “ponhava porcenteiro, né?” Na-
quele tempo tocava assim, por porcentagem... Eu com-
prei o sítio aqui em 1976, do José Baroto. Aqui é mais 
pequena propriedade. Tenho um terreiro de secar café, 
uma tulha, porque eu ainda tenho um pouquinho de café 
ali em cima, então nós seca o café aqui. Aqui, pelo que eu 
sei, a turma nunca passou necessidade, porque sempre 
tinha o que comer. Porco tinha para a família e pra so-
brar. Todo mundo tinha aqueles mangueirão de porco... 

aqueles cercadão gramado, porque naquele tempo não tinha o porco de granja, né? Então o caipira 
é que supria o comércio. ... Ah, isso aqui pra mim, a Água da Concórdia, é uma benção de Deus! 
Porque eu já fui colono, bóia-fria e hoje aqui sou proprietário. Isso aqui é uma benção de Deus!” 
(João Correia)
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Primeira Igreja Batista - 1939
Av. Engenheiro Beltrão, 205 - Centro

1ª CELEBRAÇÃO: 1939
ATA DE ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: 13 de maio de 1939
LOCALIZAÇÃO: Avenida Engenheiro Francisco Beltrão, 205, 
Centro - Ibiporã

Frederico Vitol e o missionário Thomas (1939), em 
frente à igrejinha de madeira onde hoje está o 
templo da 1ª Batista
Fonte: Acervo da 1ª Igreja Batista de Ibiporã
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A Igreja Batista no mundo

Os batistas são de origem inglesa. Em 1608, um grupo de refugiados deixou a Inglaterra durante 
perseguição, por motivo de culto, liderada pelo rei James I, e procuraram a liberdade na Holan-
da. Liderados por John Smyth e Thomas Helwys, eles eram chamados de “Anabatistas” (reba-
tizados) e abriram uma igreja em Amsterdã em 1609 (ano que marca o início desta igreja). Na 
ocasião, John Smyth declarou não concordar com o batismo infantil, rebatizou-se por imersão e 
em seguida fez o mesmo com os membros da sua igreja.

Após a morte de Smyth, em 1612, Thomas Helwys levou o grupo para os arredores de Londres. 
Porém, nessa época a perseguição contra os não-anglicanos ainda existia (o anglicanismo era 
religião oficial), o que fez com que muitos batistas se espalhassem pelo mundo, principalmente 
nas diversas colônias da América do Norte (os Estados Unidos), onde, em 1781, tiveram influên-
cia na formação da Constituição Americana, promulgada em 1787.

A Igreja Batista se destacou desde o seu início no departamento missionário e em 1791, um 
grupo de pastores, incentivados pelo jovem inglês William Carey, decidiu enviar missionários 
para a Índia. E em maio de 1814, foi fundada uma Convenção na cidade de Filadélfia (EUA), 
com o nome de “Convenção Geral da Denominação Batista nos Estados Unidos para Missões no 
Estrangeiro”. Hoje, a igreja está presente em 200 países e alcança cerca de 100 milhões de fiéis.

Histórico no Paraná e na Região

No Brasil, a Primeira Igreja Batista foi fundada em 10 de setembro de 1871, em Santa Bárbara 
do Oeste (SP). No Paraná, oficialmente, os batistas estão desde 20 de maio de 1910, quando a 
Igreja Evangélica de Paranaguá, iniciada em 7 de setembro de 1902, decidiu filiar-se à Conven-
ção Batista Brasileira.

Aqui no Norte do Paraná a fé batista chegou em 1936, trazida por imigrantes de origem russa, 
os “bessarabianos”, que vieram para Ibiporã para formarem a Colônia Concórdia, nas proximi-
dades do chamado “Clube dos Dez”, região do Rio Jacutinga, na saída para Sertanópolis. É a 
história que vimos no capítulo 1. E como foi a influência desses imigrantes batistas da Concórdia 
para a formação da Primeira Batista do Norte do Paraná, fundada em Ibiporã em 1939?

Eslavos da Concórdia tiveram influência

O evangelista Diomar Carvalho, responsável atual pela Primeira Igreja Batista de Ibiporã, es-
tudou as origens do templo local em monografia apresentada ao curso de Teologia do Centro 
Educacional Evangélico ISBL, de Londrina, em 2014. Com o título “A História da Primeira 
Igreja Batista em Ibiporã e Norte do Paraná: uma igreja sofredora, porém triunfante”, o traba-
lho relacionou a fundação da igreja, em 1939, com a presença dos imigrantes da Concórdia, que 
na colônia celebravam cultos em russo. De acordo com Diomar Carvalho, entre os imigrantes 
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que participaram da fundação da Igreja Batista na cidade estavam o comerciante Trifon Cons-
tantinov e sua esposa Acolina Cernev:

A providência de Deus destaca-se na atuação do um servo do Senhor, Trifon Constantinov, 
nascido em 18/04/1913 em Nova Troián, na província da Bessarábia (região da foz do Rio 
Danúbio, junto ao Mar Negro), na época pertencente à Rússia [hoje Romênia]. Assim como 
grande parte da população, Trifon e sua família migraram para o Brasil em 1926 estabelecendo 
no Estado de São Paulo na região de Quatá. Em seguida vieram para Ibiporã, onde se estabele-
ceram com uma loja de produtos variados. Casou-se com Acolina Cernev residente na Colônia 
Concórdia [...]. Em Ibiporã, Trifon teve atuação destacada especialmente na 2ª Guerra Mundial 
se esforçou para conseguir mercadorias para a população, pois havia grande falta de produtos, 
como sal, açúcar, querosene, fósforo e outros. Participou, com sua família, da organização da 
Primeira Igreja Batista em Ibiporã e Norte do Paraná, e também em Mandaguari, Mandaguaçu 
e Maringá, segundo historiador e professor Jorge Cernev - sua morte [Trifon] foi publicada no 

jornal Tribuna de Ibiporã, em 07/11/2003 (CARVALHO, 2017, p. 5).

Em artigo publicado em 2015, no qual resume sua pesquisa, Diomar cita outras famílias eslavas 
oriundas da Concórdia que vieram para a cidade e participaram do início da Primeira Igreja 
Batista.

Com as freqüentes geadas que ocorriam no local, essas famílias foram se mudando, restando 
um remanescente, dos quais João Tchuvalsci [Chuvalski], Teodora Tchuvalsci, Miguel 
Tchuvalsci, Ana Tchuvalsci, Constantivo Volcov, Aculina Volcov constam no livro de rol 
e membros da igreja no ano de 1939, da sua organização aos treze de maio de 1939, confor-
me consta da ata de organização, na Avenida Engenheiro Beltrão, nº 205, no entro de Ibiporã 

(CARVALHO, 2015, p. 7).

A história do casal de indígenas, em 1934

Um fato tido como “extraordinário” envolvendo um casal de indígenas antecedeu a organização 
da Igreja na cidade, em 1939, e é relatado na ata de fundação, no Compêndio Histórico de Ibi-
porã (BISOTTO, 2008) e no site da Primeira Igreja Batista de Londrina (PRIMEIRA..., 2017). 
De acordo com a história, a ligação destes indígenas com uma Bíblia e o interesse por serem 
batizados motivou a vinda posterior do pastor paulista Frederico Vitol a Ibiporã para fundar 
aqui a 1ª Igreja Batista.

Em dezembro de 1934, ocorreu um fato curioso com um casal de indígenas da região onde 
seria a cidade de Ibiporã. A mulher teve um sonho em que via um baú fechado e dentro um 
livro de capa preta. Após algum tempo, numa de suas andanças à região de Rolândia [em 
uma fazenda], ao entrar na casa de uma conhecida, a mulher indígena viu o baú e perguntou: 
“Dentro deste baú tem um livro de capa preta, não é mesmo?” A resposta foi “sim”. Era uma 

Bíblia, que foi doada ao casal de índios. (BISOTTO, 2008a, p. 22).

O filho de pioneiros batistas de Ibiporã, o advogado Cidio Guimarães Severino, traz detalhes 
dessa história, que diz ter ouvido de pastores antigos (seu relato está na íntegra, no final do capí-
tulo). Segundo Cidio, o livro do baú (a Bíblia) havia sido entregue à mulher na fazenda pelo pastor 
pioneiro de Londrina, Jonas Dias Martins. Após esse episódio, o casal de índios foi a Assis (SP), 
onde conheceu o pastor batista Frederico Vitol, “missionário que veio posteriormente a Ibiporã e 
à região fazer um reconhecimento das famílias evangélicas”, como relata o Compêndio Histórico:
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A 13 de maio de 1939, num sábado, à tarde, o pastor e alguns membros de famílias evan-
gélicas se reuniram em Ibiporã, com o objetivo de organizar uma Igreja Batista do Norte 
do Paraná. O empenho do casal indígena e o recebimento de três lotes de terra doados pela 
família Beltrão [colonizadores do município], para a construção do templo, foram fatores 
favoráveis à instalação da igreja, além do fato de Ibiporã ficar entre Sertanópolis e Londrina, 
núcleos urbanos em franco desenvolvimento. A necessidade de um pastor residente à frente 
de uma igreja em desenvolvimento fez com que o pastor Vitol se fixasse em Ibiporã. A sede 
dessa Igreja, posteriormente, foi transferida para Londrina”. (BISOTTO, 2008a, p. 22).

A primeira reunião e fundação, em 1939

A vinda do pastor Frederico Vitol a Ibiporã resultou em uma reunião com as famílias locais, 
que teve a presença de pastores de outras cidades, no dia 13 de maio de 1939, e que marcou a 
fundação da igreja. De acordo com Jorge Cernev (2017), “ela foi chamada primeiramente de 
Igreja Batista do Norte do Paraná”. Em entrevista oral para este livro, o historiador relatou que 
para aquela reunião histórica

...veio gente de Cornélio (Procópio), Jacarezinho e vieram dois pastores de Curitiba e um de 
São Paulo, um pastor era itinerante do “Campo Paulista”, um de Curitiba veio como pastor 
que visita as igrejas do Paraná, e outro que era pastor americano, que lecionava no instituto 

que virou a Faculdade de Teologia de Curitiba (CERNEV, 2017).

Diomar Carvalho detalha a seguir quem eram os personagens daquela reunião, conforme ata que 
registrou também os membros da primeira diretoria, que teve como pastor presidente justamente 
Frederico Vitol, que era de Assis. Consta nesta ata oficial, “segundo o testemunho do missioná-
rio A. Ben Oliver”, que essa reunião com o objetivo de organizar a igreja ocorreu num sábado, 
às 15 horas, no dia 13 de maio de 1939.

Estiveram presentes os pastores Carlos Stroberg, A.B. Deter, ficando como secretário o 
pastor Luiz de Assis [que lavrou a ata da reunião]. Durante o transcorrer do trabalho chegava 
também o pastor Emídio José Pinheiro, evangelista do campo missionário paulistano. Para 
a organização da igreja foram apresentadas na ocasião 60 cartas demissórias, cuja relação na 
primeira ata foi extraviada [...] Além dos membros novos da igreja, estiveram presentes re-
presentantes das igrejas de Curitiba, Porto União, Três Lagoas, Assis, Anhumas e Paranaguá. 
[...] Foi eleita a primeira diretoria, que ficou assim constituída – presidente: pastor Frederico 
Vitol, vice-presidente: Francisco Zucoloto, secretário arquivista: Ferdinando Cruz, secre-
tário correspondente e tesoureiro: Juvenal Teixeira, diáconos: Francisco Zucoloto, Juvenal 
Teixeira, Ferdinando Cruz e Paulino Antônio Ribeiro, já consagrados. Na ocasião, foram 
reconhecidos os dirigentes das congregações já existentes [na região Norte], localizadas em 
Biguá, Cornélio Procópio e Benini. [...] Foram votados os seguintes assuntos: 1) agradeci-
mento ao campo paulistano pelo apoio à nova igreja; 2) a nova igreja passa a cooperar com 
a Convenção Paraná–Santa Catarina. O pastor Carlos Stroberg, secretário-correspondente da 
Junta do Paraná, ofereceu em nome da Junta a quantia de 250 mil réis mensais para ajudar 
no sustento de um pastor. Sendo assim, foi estabelecido oficialmente o primeiro pastor desta 
igreja, Frederico Vitol, de 13/05/1939 a 12/07/1942. (CARVALHO, 2015, p. 7)
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Como era no início...

Os dois homens que aparecem na fotografia a seguir, de acordo com relato da diaconisa Dirce 
Rodrigues da Costa – já falecida, que foi atuante da igreja de Ibiporã por décadas – são o pas-
tor Frederico Vitol e o missionário norte-americano Thomas. Ela diz que Vitol vinha pastorear 
a Igreja de Ibiporã e retornava para o interior paulista. A fotografia maior (exibida na abertura 
deste capítulo) mostra, ao lado dessa igrejinha de madeira, um espaço da casa que seria do pro-
fessor Paulo Chuvalski (filho do pioneiro Stefan Chuvalski). Paulo, que é casado com Édine 
Maria Pelisson Chivalski, reside até hoje no local.

Frederico Vitol e o missionário “Thomas” em frente ao templo de 1939

De acordo com o historiador Jorge Cernev, que veio da Colônia Concórdia e frequentou a Igreja 
Batista de Ibiporã de 1944 a 1947, o pastor Vitol vinha “uma ou duas vezes por ano à cidade, 
assim como acontecia na Concórdia”. Segundo ele, a igrejinha, nos anos de 1940, 1941 e 1942, 
“tinha mais gente de Londrina, Sertanópolis e de uma Colônia de Primeiro de Maio do que pro-
priamente de Ibiporã”.

Recebia grande quantidade de Londrina porque em 1942 só havia a igreja de Ibiporã. Foi 
quando esses fiéis começaram a se reunir em Londrina em uma casa na Rua Mato Grosso, 
depois alugaram outra na Rua Rio Grande do Norte, até passarem ao local da sede atual, na 
Avenida Paraná. O templo da Primeira Batista de Londrina foi inaugurado em 1943 e na 

década de 1950 foi ampliado (CERNEV, 2017).
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Igreja de Ibiporã foi semente de outras

Carvalho escreve que, de acordo com a diaconisa Dirce Rodrigues da Costa – que quando crian-
ça era da congregação de Primeiro de Maio –, “a igreja de Ibiporã foi a alavanca para a organi-
zação de muitas outras igrejas [batistas] no Norte do Paraná, a exemplo de Cornélio Procópio, 
Primeiro de Maio, Jataizinho, Sertanópolis, Rolândia, a Batista Central de Ibiporã e a Primeira 
Igreja Batista de Londrina” (CARVALHO, 2015, p. 7).

O evangelista Diomar destaca importância da Igreja de Ibiporã por ter sido a primeira Batista do 
Norte do Paraná e também por fazer parte da história do município:

A história da Primeira Igreja Batista de Ibiporã se funde com a própria história de Ibiporã. 
Durante esse período de existência, ela vem sendo uma agência do Reino de Deus, evan-
gelizando pessoas, mudando corações e mentes. Temos pessoas que se converteram aqui 
na Igreja e foram para Rondônia pastorear por lá. Então, vejo a Igreja Batista como muito 
importante nesse aspecto, como uma agência de salvação de pessoas (CARVALHO, 2017).

O 2º templo, de alvenaria (1951)

2º templo da Igreja Batista, 1951: época de famílias numerosas
Fonte: Acervo da 1ª Igreja Batista de Ibiporã

À medida que a igreja foi crescendo em número de pessoas, houve a necessidade de adequar 
o espaço. Foi então construído o belo templo de alvenaria que vemos na fotografia anterior, 
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de 1951. De acordo com o evangelista Diomar, nascido também em 1951, foi uma época mar-
cada pelas grandes famílias, “que cultivavam a terra com as próprias mãos”, por não haver a 
mecanização da lavoura. “As famílias numerosas favoreciam essa realidade [da demanda por 
mão-de-obra]. Essa situação se refletia na igreja, que recebia as famílias para congregarem, ca-
racterizando o grande propósito de sua existência: uma igreja familiar”, escreveu Carvalho em 
histórico enviado para este projeto.

Na fotografia anterior, das pessoas em frente à igreja, podemos observar a grande quantidade de 
crianças, adolescentes e mulheres, o que dá ideia da intensa participação na época. Das famílias 
numerosas, muitas vinham da área rural para participar dos cultos na cidade, aos domingos, 
oriundas das fazendas de café que rodeavam a cidade. Nesta imagem, Diomar Carvalho iden-
tificou a pioneira Geni da Costa Jandres, cuja família ainda é ligada à igreja. Ele relata que 
frequenta essa igreja desde 1958:

Meu relato se constitui como alguém que aos 7 anos de idade, em 1958, meu pai e minha mãe 
me repreendiam por brincar com meu amiguinho que morava na casa vizinha. A preocupa-
ção era por eles serem ‘crentes’ [os vizinhos]. Era assim que os chamavam, porque eles nos 
forçavam a ler a Bíblia, o que constituiria uma grave ameaça em nos fazer mudar de religião. 
Porém, hoje há uma grande diferença entre a igreja daqueles tempos com a de hoje. A dife-
rença está no poder de persuadir as pessoas a crerem em Jesus. (CARVALHO, 2015, p. 7)

Falando de famílias numerosas, que vinham para o Norte do Paraná por conta da propaganda 
do café, registramos o relato do advogado Cidio Severino (de uma família de 12 filhos), que 
chegou à região em 1952, já como batista, morou muitos anos em Jataizinho, Ibiporã e hoje é 
membro da Primeira Batista de Londrina.

Nasci no interior do estado do Rio de Janeiro. Viemos pra cá, propriamente para Jataizinho 
em 1952, porque aqui era o “novo Eldorado” do Brasi, aqui se conseguia dinheiro puxando 
no rastelo embaixo do pé de café. E veio muita gente na época influenciado pelo desenvolvi-
mento do Norte do Paraná, pelo plantio do “Ouro Verde”. Viemos derrubar mato para plantar 
café aqui em Jataizinho. Viemos em sete filhos na época, depois nos tornamos em 12. Aqui 
multiplicou, né! (SEVERINO, 2017).

Estação de Frei Timóteo, em Jataizinho: família de Cidio Severino desembarcou em 1952 para trabalhar com o café; depois foram ser com-
erciantes no povoado / Foto: Jaime Kaster/ SMCT
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Logo na primeira colheita de café, entre 1957 e 1958, Dr. Cidio, como é conhecido em Ibiporã, 
relata que veio uma geada muito forte e “dizimou o café”. “Daí fomos para o algodão e logo 
em seguida fomos ser comerciantes no distrito de Frei Timóteo, que naquele tempo tinha muita 
gente...” Frei Timóteo era uma parada do trem, a 8 km de Jataizinho. 

Frei Timóteo aí por 1958, 1959 era um distrito muito forte, tinha moinho de fubá, duas far-
mácias, tinha um movimento muito grande, porque por ali se ia pra São Paulo por um atalho 
[por Rancho Alegre], que saía em Marília (SP). E também porque naquele tempo a rodovia, 
a BR 369, ainda não era asfaltada... (SEVERINO, 2017)

Cidio conta que sua família era de formação batista e metodista. Seu pai era metodista e a mãe, 
batista. “Fomos criados dentro de comunidade batista, mas frequentando outras igrejas, como a 
Assembléia de Deus, porque no sítio em que nós morávamos não havia a Batista”. Só em 1966, 
segundo ele, é que foi organizada a Igreja Batista em Jataizinho, como congregação da Primeira 
Batista de Ibiporã. “Fomos todos batizados aqui em Ibiporã. Eu mesmo fui batizado aqui, em 
1966” (SEVERINO, 2017).

A beleza arquitetônica do templo de 1951
Fonte: Acervo da 1ª Igreja Batista de Ibiporã

Outra fotografia do templo de 1951, tomada de outro ângulo, mostra a beleza daquela igreja que 
não existe mais. Podemos observar que a cerca frontal acompanhava o desenho das molduras 
dos vitrais e também das portas, que abriam em duas folhas.
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Pastores e fotos de diferentes fases

No histórico enviado pela Primeira Igreja, foram destacados os nomes de seis pastores que tive-
ram algumas passagens ligadas a estes 80 anos de trajetória. “Muitos pastores ministraram nesta 
igreja. Seria imprudência destacar nomes porque, pela falta de conhecimento de toda a sua histó-
ria, poderíamos deixar nomes sem ser mencionados”. Porém, prossegue o texto, “mencionamos 
os seguintes pela importância dos fatos”: 1º Trofim Chernev (1936-1938) – dava assistência na 
igreja da Colônia Concórdia, 2º Frederico Vitol (1936-1942) – o primeiro pastor, 3º Joel Alves 
dos Prazeres (1975) – o que assinou o estatuto da igreja. E outros três que iniciaram o seu mi-
nistério na igreja de Ibiporã: Ozéas Mendes, Claudinei Telles e Dagoberto Simão de Aquino. A 
seguir, algumas fotografias de serviços prestados pela igreja, membros e participantes. As infor-
mações são do evangelista Diomar:

Rol dos Bebês - Havia um departamento da União Feminina que cadastrava todas as crianças 
que nasciam. Era o Rol dos Bebês. A cada aniversário, faziam um visita às mães, oravam, depois 
faziam o acompanhamento da criança até que ela passasse para classe “Crescendo”. Depois, aos 
8 anos, a criança passava à classe “Aprendendo”; aos 12 mudava para a classe “Vivendo”; depois 
para a “Adolescente” e “Jovens”. Elas recebiam um diploma à medida que iam passando de classe.
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Crianças, 1986 a 1990 - Aqui as crian-
ças estão dentro do salão de educação 
da igreja. Na foto, Gisele Ruas, filha de 
Silvio Ruas, Joseli Evaristo, Adenir de 
Castro Jandres, Evonir Toma, José Ma-
nuel Cerqueira Junior, Tiago Carvalho e 
outras crianças.

Alguns membros, 1987 - Estudo bíbli-
co dirigido pelo Pastor Ozéas Mendes, 
hoje residente em Londrina. Na fileira 
de cima estão o pastor Ozéas Mendes, 
Fernando Martins, Mateus Nunes, Sa-
muel Lessa, Jonas Lessa, Valdenir da 
Costa Jandres, Silvio Ruas, evangelista 
João de Barro, João Moreno e Augusto. 
Na de baixo, Oséias, Cleiton de Souza 
Castro, Estevam Krinchev, Glacir Jan-
dres, José Cerqueira, Manuel Ferreira, 
Luis Carlos Martins, João Moraes e ou-
tros membros. Atrás deles ficava o púli-
to e o batistério.

Escola Bíblica Dominical, 1987 - Leo-
nilda Bueno de Castro e Selma Severino 
(irmã de Cidio), professoras da classe 
“Vivendo”. Crianças desenhando o tem-
plo. A fotografia é dentro do salão, um 
concurso da Escola Bíblica Dominical 
(EBD).
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Sociedade Feminina, 1987 - As mulheres des-
te grupo cuidavam do trabalho social da igreja, 
ajudavam as mães de recém-nascidos, o rol de 
bebês, e também eram responsáveis pelas con-
fraternizações. Presentes nesta foto Marta Ro-
mero, Izaura Leocádio, Leonilda Bueno, Jaísa 
Lessa, Sônia Evaristo, Elza, Bibiani, Helena, 
Alice, Gisele Ruas, Maria Aparecida Silva 
Carvalho, Naura Ruas, Adenir, Nauraci, Maria 
Capobianco e outras integrantes

Templo entre 1987 e 1988 - Nesta época 
o pastor Nelson Pinheiro do Carmo era o 
responsável, juntamente com sua esposa, 
Adeloei do Carmo. Dentre os presentes, 
Valdenir da Costa Jandres, Nilson, Her-
mes, Evaristo, Estevam Krinchev, Genil, 
Oséias, Diomar, o pastor Nelson Pinheiro 
do Carmo, Jose Manuel Cerqueira Junior, 
Joseli, Ivani, Leonor Meneguetti, Neide, 
Eurides Leocádia, Marlene Bonfim, Julia-
na Fiori, Adriana Souza, Selma Severino, 
Dirce, Isaura Leocádia, Nauraci, Maria de 
Jesus Gasperi, Adeloei do Carmo, Zeonir, 
Maria Aparecida, Edna Ferreira.

O templo atual, de 2001

A construção do templo atual da Igreja Batista, de 2001, foi “uma prova viva da ação de Deus”, 
salienta Diomar Carvalho. Foi um período “marcado por grandes momentos de alegria”, que co-
meçaram quando, no início da obra, a igreja contava com apenas R$ 500,00 em caixa. Iniciou a 
terraplanagem e foi lançada uma campanha de arrecadação. Foi construído um pequeno depósito 
ao lado do prédio de educação religiosa para guardar os materiais e Diomar relata que quando o 
construtor ligou perguntando onde seria guardado o cimento, “para a nossa surpresa recebemos 
de uma só vez 100 sacos de cimento. Aquilo foi uma alegria!”, recorda. Toda a construção foi 
consagrada a Deus, assim como também foram todos os templos anteriores, diz Carvalho.
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A Primeira Igreja Batista e Diomar em foto atual: está no mesmo local desde 1939

Igreja Batista Central, irmã mais nova

Pertencente à mesma Convenção a que está subordinada a Primeira Batista de Ibiporã, a Igreja 
Batista Central é uma irmã mais nova, implantada em 2001, e tem como atual pastor Marcelo 
Bueno Ciaca, dirigente da OMEI. Ela recebeu alguns membros que nas décadas anteriores par-
ticiparam ativamente da Primeira Igreja Batista, na Avenida Engenheiro Beltrão, mantendo viva 
a tradição e a espiritualidade batista. De acordo com pesquisa de Roseli Ciaca (2005, p. 13-14), 
a Batista Central “nasceu da Primeira Igreja Batista, implantada em 13 de maio de 1939 nesta 
cidade”.

A Batista Central quando era na Paulo Frontin e hoje em sua sede própria (dir.)
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Sua organização se deu no dia 01/09/2001, quando foi realizada uma assembleia na Rua Osvaldo 
Cruz, 359, sede provisória. Estiveram presentes os pastores Raimundo Soares de Souza (presi-
dente da Igreja Batista do Jardim Leonor, em Londrina) e Ezequias Santana da Silva (presidente 
da Abanopa - Associação Batista do Norte do Paraná). A diretoria da Igreja ficou assim constituí-
da – presidente e pastor: Levi Cardozo Braga, vice: Hermes Evaristo, 1º secretário: Antonio da 
Silva Pinela, 2º secretário: Selma Severino, 1º tesoureiro: Nilton Nalim Ferreira, 2º tesoureiro: 
Nilsérgio Costa. Os pastores até hoje foram: Levi Cardozo Braga (2001- 2003), Davidson San-
tiago Tavares (2003-2004) e Marcelo Ciaca (desde 2005).

A Igreja Batista Central funcionou em uma sede alugada, na Rua Paulo Frontin, 242, no mesmo 
prédio que já abrigou, também, a Igreja Presbiteriana Independente (IPI), e hoje possui sede 
própria, na Rua Samaria, no Jardim Canaã.

Depoimentos e histórias de pioneiros...

A seguir, alguns depoimentos de pioneiros e pastores da Igreja Batista, gravados na sede da igre-
ja, na Avenida Engenheiro Beltrão, e também no Cine Teatro Padre José Zanelli:

“A história da Primeira Igreja Batista de Ibipo-
rã e do Norte do Paraná está integrada à his-
tória do município. Falar desta igreja é falar 
da história desta cidade, porque ela faz parte 
da memória de um povo, que em suas orações, 
invocou as bênçãos do Deus eterno sobre este 
solo. Um solo que orgulha o nosso povo, pela 
qualidade de terra, altamente produtiva, e por 
ser uma cidade em pleno desenvolvimento in-
dustrial, comercial e social. Com certeza, as 
orações da Igreja Batista lá da Água da Con-

córdia moveram o coração de Deus e fizeram com que suas bênçãos se derramassem sobre esta 
terra bonita e boa de se viver.” (Diomar Carvalho, evangelista)

 “A história da origem dos batistas em Ibiporã, que o pastor Frederico Vitol contava, remete 
a um casal de índios que morava aqui e em certa ocasião foram a pé até Rolândia visitar uma 
conhecida. Chegando na fazenda, a índia falou pro marido: ‘Tá vendo aquele baú preto ali? 
Sonhei com ele essa noite. Dentro tinha um livro de capa preta’. Aí a mulher da casa veio da co-
zinha e a índia perguntou: ‘Dentro daquele baú ali tem um livro de capa preta?’ Ela falou: ‘Sim, 
ganhamos ele de um pastor negro de Londrina’, que depois foram descobrir que era o pastor 
Jonas Dias Martins, um dos primeiros da Presbiteriana Independente, da Rua Mato Grosso. O 
casal pediu o livro de presente e a índia, mesmo sem saber ler, aprendeu a ler na Bíblia. Foram 
então pra Londrina para serem batizados pelo pastor Jonas. Aí na hora do batismo, eles espe-
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ravam ser batizados num rio, mergulhados, 
por imersão. Aí o pastor escutou quando o 
índio falou pra índia: nós vamos ser batiza-
dos naquela caneca de água ali? O pastor en-
tão entendeu e disse pra eles: ‘tá bom, vocês 
têm que ser batizados lá em Assis (SP)’. Fez 
uma carta de recomendação para o pastor 
batista Frederico Vitol e eles foram pra lá. 
Chegando em Assis, foi feita uma assembleia 
rápida, batizaram o casal e o interessante é 
que o pastor Vitol conta que tinha dito para o 
tesoureiro: ‘Agora você dá dinheiro pra eles 
comprarem lanche e pagarem a jardineira 
pra voltar pra Ibiporã’. Aí o índio, quando pegou o dinheiro na mão, falou pro tesoureiro: ‘aqui 
tem que tirar 10%’, que seria para o dízimo, e entregou... Pra você ver a consciência que eles 
adquiriram sozinhos!” (Cidio Guimarães Severino)

“Meus pais são mineiros de Monte Sião e 
Ouro Fino, e eu nasci em 1936. Naquela 
época chegou um boato lá em Minas que 
aqui no Paraná se juntava dinheiro fácil, en-
tão meu pai veio trabalhar de colono e pa-
rou em Palmital (SP), em uma fazenda, onde 
eu nasci. Em 1944, viemos morar num sítio 
aqui em Ibiporã, ali na Vila Nova, onde hoje 
é o [conjunto] Serraia. Quando chegamos, 
aqui não tinha prefeitura, prefeito, ninguém. 
Era outros tempos... Eu era leiteiro do Bel-
trão [Alexandre Beltrão], entreguei dois 

anos leite com cavalo. Levava 90 litros de leite, três sacolas de 30 litros, mas tinha pouca casa, 
não dava 500 casas aqui em Ibiporã... As avenidas eram de chão, essa Igreja Matriz meu irmão 
ajudou a construir ela. Eu era católico na época. Fui Congregado Mariano aqui, fui coroinha 
no tempo do padre Leone, depois me formei, casei e fui para Bela Vista do Paraíso tomar conta 
de uma serraria. E lá fiquei oito anos e foi onde eu me converti. Ah, antes o povão era mais che-
gado na igreja, hoje está meio devagar... A igreja aqui é muito doutrinada, se você não tiver de 
acordo com a igreja não fica aqui não. Sobre o que mais me marcou na igreja? Ah, foi quando 
eu fui da Comissão de Patrimônio e nós conseguimos construir essa igreja aqui [templo atual]. 
Foi uma benção, eu francamente posso dizer que foi por Deus mesmo, porque eu não sei como  
construímos essa igreja...” (Nelson Ferreira, pioneiro)
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 “Nasci em 1942 num lugar chamado 
Mar de Espana de Leopoldina, Estado 
de Minas, e vim para o Paraná em 1953. 
Fomos para a zona rural no município 
de Leópolis, perto de Cornélio Procópio. 
Aos 12 anos senti o chamado de Deus e 
o pastor Altair Magalhães Macedo foi 
importante para mim naquela época. 
Mais pra frente, a comunidade me deu 
uma bolsa de estudos para eu poder fa-
zer a faculdade de Teologia em Curitiba, 
porque eu não tinha a menor condição. 
Quando fui chamado para essa igreja 

aqui, a Primeira Batista de Ibiporã, em janeiro de 1981, fomos arregaçando as mangas e Deus 
nos deu muitas vitórias. Fiquei aqui até 1989; foram os melhores anos do meu ministério pas-
toral, trabalhei em poucas igrejas no Paraná, porque Deus me deu o privilégio de ficar muitos 
anos em Ibiporã. Na Escola Dominical chegamos a ter 16 classes e uma média de 180 alunos. 
Deus me usou humildemente para ver essa obra crescer, sempre em comunhão com outras as 
igrejas da região, inclusive a católica. Trabalhei em conjunto com as freiras e o asilo dos velhi-
nhos de Ibiporã. Sempre admirei o zelo que elas tinham com as pessoas carentes e hoje, depois 
de 55 anos pregando a Palavra, tenho um Ministério de assistência social. Nesse período, senti 
o chamado de Deus para trabalhar em uma aldeia indígena, na reserva de São Jerônimo da 
Serra (PR). Quando cheguei lá, encontrei uma situação muito difícil. Fui lá para falar do amor 
de Deus, mas descobri que muitas índias estavam perdendo filhos de fome, que desgraçava a 
aldeia; o índice de desnutrição de 0 a 4 anos chegava a 42%. Pensei: como vou falar do amor de 
Deus para essas pessoas que estavam passando fome? Daí aos poucos fui aprendendo algumas 
palavrinhas e descobri que havia uma escola bilíngue, onde aprendi a falar na língua deles e fui 
podendo ajudar no que era preciso.” (Ozéas Mendes, pastor batista em Londrina)

“Nasci na cidade de Chalé, município de 
Lajinha (MG) e quando eu tinha 3 anos 
meu pai se converteu ao Evangelho na 
Igreja Batista. Aqui no Paraná fomos 
primeiro para o Sertão, fomos morar em 
Barbosa Ferraz, pertencíamos a uma pe-
quena congregação batista. Eu fui batiza-
do no dia 12 de outubro de 1969, em um 
ribeirãozinho, na cidade de Bonsucesso, 
por nome de Ribeirão Simeré, eu tinha 
16 anos na época. Depois de casado, vim 
para Londrina e depois Ibiporã onde fi-
quei membro aqui da Igreja Batista, na época do pastor Ozéas, em 1982. Ajudei no que pude 
aqui na igreja. Fui professor da Escola Dominical, na classe dos homens e dos jovens e fui 
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diretor da Escola também. Também fazíamos direcionamento de cultos nos lares. Todo mês de 
maio era o mês da família, então tínhamos nossos encontros nas casas. Vi muitas mudanças 
neste período... Tínhamos o templo anterior, que era pequeno e a igreja começou a ter muitas 
rachaduras, que não havia como consertar. Por isso acharam melhor demolir e construir este 
templo atual.” (José Manuel Cerqueira)

 “Sou nascida aqui em Ibiporã, em 1947. 
Eu cresci na igreja, mas comecei mesmo a 
frequentar aqui em 1976, e em 1977 fui ba-
tizada, no dia 9 de outubro 1977, pelo pas-
tor Odenir Figueiredo Junior. De lá pra cá 
sempre estive firme, atuando, trabalhando 
em algumas áreas, já fui professora e alu-
na da Escola Bíblica, presidente da União 
Feminina vários anos, trabalhei em vários 
setores e continuo trabalhando... Quando eu 
comecei aqui era muito gostoso, enchia to-
dos os bancos e tinha culto que ficava gente 
nos corredores. A cada dia a gente ia apren-

dendo mais a Palavra de Deus. Minha juventude foi aqui também, depois me casei, em 1979, e 
até hoje sigo trabalhando. Mas quando eu casei, lembro que era aquela igreja menor que essa 
[atual]. Ela vivia cheia”. (Leonor Nantes Menegueti)

 “As igrejas batistas são oriundas dos ingle-
ses que se organizaram a partir de 1600, mas 
aqui no Norte do Paraná chegaram na déca-
da de 30, mais precisamente em Ibiporã, com 
alguns irmãos batistas bulgareses que se ins-
talaram na Colônia Concórdia e ali começa-
ram a expressão da sua fé pública, através do 
primeiro ato de culto público protestante na 
cidade. Tivemos então o surgimento, a partir 
desses irmãos bulgareses, da Primeira Igreja 
Batista de Ibiporã [em 1939], que com isso, 
através da evangelização, deu origem a outras igrejas não só em Ibiporã, como no Norte do 
Paraná. É importante ressaltar que a Primeira Igreja Batista de Ibiporã também foi a Primeira 
Batista do Norte do Estado, e por isso consideramos ela como ‘uma igreja-mãe’ que nos inspi-
rou”. (Marcelo Ciaca, historiador e pastor da Igreja Batista Central)
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Igreja Assembleia de Deus - 1939
Av. Mário de Menezes / BR-369

PRIMEIRAS CELEBRAÇÕES: 1938
INAUGURAÇÃO DO 1º TEMPLO: 15 de agosto de 1939
LOCALIZAÇÃO: Av. Pref. Mário de Menezes, 171, Jd. Zanoni 
(antiga ‘Vila Nelo’), em Ibiporã

Construção do 2º templo da Assembleia em 
Ibiporã– 1947
Fonte: Acervo da Igreja AD Ibiporã
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‘Igreja mãe’ do Norte do Paraná

Neste capítulo traremos parte da história da Assembleia de Deus (AD) mais antiga do Norte do 
Paraná, a Assembleia de Deus - Ministério Missão, de Ibiporã, “fundada em 15 de agosto de 
1939, na Rua Zacarias de Góis, s/nº”, conforme relata o Compêndio Histórico de Ibiporã (BI-
SOTTO, 2008, p. 22). Ficava no mesmo endereço atual, hoje Avenida Mário de Menezes, 171, 
trecho urbano da BR-369. O primeiro pastor foi Pedro Ferreira de Azevedo.

O atual pastor presidente, José Fermino Vilande Neto, ressalta esse pioneirismo da igreja de 
Ibiporã: “A Assembleia de Deus aqui em Ibiporã é uma das seis Assembleias mais antigas do 
Paraná. No Paraná ela chegou em 1926 e aqui em Ibiporã em 1939, tornando-se uma referência 
e aquilo que nós chamamos de ‘igreja mãe’ do Norte do Paraná. Então, todas as igrejas da nossa 
região tiveram como base a Assembleia de Deus aqui de Ibiporã. Vale destacar que em todo o 
Norte Pioneiro, de Ibiporã até Jaguariaíva e Jacarezinho, a igreja de Ibiporã tornou-se uma refe-
rência, a igreja-mãe”, diz Vilande.

A data de 15 de agosto de 1939 é confirmada pelo “Estatuto de Fundação da Igreja em Ibiporã”, 
que traz os membros da primeira diretoria, presidida pelo pastor Pedro de Azevedo. A lista com 
os nomes é registrada somente em uma assembleia realizada oito anos mais tarde, em 7 de se-
tembro de 1947.

O documento diz, no seu artigo 13º, que a igreja ora fundada “está filiada às demais Assembleias 
de Deus no Brasil e serão a ela filiadas as Assembleias que venham a ser fundadas nesta zona do 
Norte do Paraná”. Assinam a ata, registrada em cartório no dia 4 de outubro de 1947, os seguin-
tes integrantes da diretoria: presidente - Pedro Ferreira de Azevedo, 1º secretário - Norberto 
Klem, vice-presidente - José Joaquim dos Santos, 1º secretário - Isaac Custódio do Lago, 1º 
tesoureiro - José Guilherme de Souza (co-fundador também da Assembleia em Londrina, em 
1948) e 1º tesoureiro - Lázaro Tavares de Carvalho.

No Brasil, Assembleia iniciou em 1911

A história da Assembleia de Deus no 
Brasil está diretamente ligada aos mis-
sionários suecos Daniel Berg e Gun-
nar Vingren (foto). Membros da Igreja 
Batista e vindos dos Estados Unidos, 
chegaram ao Brasil, em Belém (PA), 
no final de 1910. Berg e Vingren encon-
traram abrigo na Primeira Igreja Batista 
do Pará e por lá ficaram até meados de 
1911, quando 13 membros, depois de 
testemunharem o batismo com o Espí-
rito Santo e defenderem o ensino pen-
tecostal, foram excluídos por incompa-
tibilidade doutrinária.
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Após a exclusão, os irmãos passaram a se reunir em casas até novembro de 1914, quando foi 
inaugurado o primeiro templo. A nova igreja, que então recebia ajuda da Igreja Filadélfia, da 
Suécia, passou a usar o nome “Missão da Fé Apostólica” até 1916, quando surgiu o nome “As-
sembleia de Deus”.

A partir daí a igreja foi ganhando membros e em poucas décadas espalhou a doutrina pentecostal 
pelo Brasil inteiro.  No ano de 1928, chegou no Paraná.

Primeiro pastor de Ibiporã: casa de palmito e roupas 
“remendadas”

No município de Ibiporã, antes da construção da 1ª igreja da Assembleia, em 1939, há infor-
mações de terem havido reuniões nas casas desde 1938, após a chegada de Pedro Ferreira de 
Azevedo, vindo de Goiás, ainda na condição de diácono. Três citações no Compêndio Histórico 
de Ibiporã dão conta de que a Assembléia comemorou o início de suas atividades no município 
em 1938. Citando matéria publicada no jornal Tribuna de Ibiporã, de 08/04/2008 (p. 10), o Com-
pêndio, no seu volume 2, relata que:

A Igreja Assembleia de Deus, fundada em 1938, festejou em 2008, 70 anos de atividades, 
com comemorações que se estenderam por todo o ano. Sua matriz está localizada na Ave-
nida Mário de Menezes e conta com mais três templos - um no Jardim San Rafael, outro na 
Vila Esperança e um terceiro no Jardim Kennedy. A história dessa comunidade evangélica 
leva-nos ao ano de 1938, quando Pedro Ferreira de Azevedo transferiu sua residência para a 
Fazenda Matarazzo, no interior do Município, para desenvolver o trabalho de evangelização 

que deu origem a essa congregação. (BISOTTO, 2008b, p. 202).

Esta versão é semelhante ao histórico da igreja no Norte do Paraná, publicado no site da As-
sembleia de Deus Londrina, criada a partir da congregação de Ibiporã. A diferença é que este 
histórico narra que Pedro de Azevedo chegou em 1939. De acordo com este relato, era um mis-
sionário de “roupas simples, às vezes até remendadas, mas em compensação, havia um poder 
sobrenatural que nele operava”:

No ano de 1939 veio do estado de Goiás um diácono chamado Pedro Ferreira de Azevedo, 
com destino à cidade de Ibiporã. Ao chegar, comprou uma chácara e, como não sobrou 
dinheiro, construiu uma casa de palmitos, de chão batido, muito simples, onde foram reali-
zados os primeiros cultos na região. Esse irmão veio para a região por conta própria e sem 
salário. Utilizava roupas simples e às vezes até remendadas, mas, em compensação, havia 
um poder sobrenatural que nele operava, traduzido em curas divinas, expulsão de demônios 
e na salvação de pessoas que, a cada dia, Deus acrescentava a esse pequeno grupo. Esse 
grupo de irmãos, inflamados pela chama pentecostal, vinha para Londrina, trazidos pelo 
irmão Estevão Civalsci no seu caminhão, e realizavam cultos na frente das casas dos novos 
convertidos aqui [Londrina] existentes. Cada novo convertido, sua casa era transformada em 
um novo ponto de pregação da Palavra de Deus. (HISTÓRIA..., 2019).

A citação anterior menciona “o irmão Estevão Civalsci” que trazia fiéis em seu caminhão, como 
aparece na fotografia a seguir, acompanhada de legenda anotada pela própria igreja. A grafia 
dos nomes e sobrenomes estrangeiros variava conforme a fonte e o registro em cartório, já que 
vários pioneiros da Assembleia de Deus em Ibiporã eram eslavos (bessarabianos, búlgaros ou 
russos). Porém, a grafia que optamos por adotar, a partir de documentos arquivados no Museu 
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Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI) é Stefan Chuvalski. Foi um pioneiro que chegou à 
Colônia Concórdia em 1936 e se tornou grande benfeitor da Assembleia naqueles primórdios do 
município. Stefan era tio de Paulo Domuci Neto, um de nossos entrevistados, do qual apresen-
taremos depoimentos neste capítulo e também no capítulo 1.

Chuvalski em frente à primeira igrejinha de madeira da Assembleia
Fotografia: Acervo da Igreja AD de Ibiporã

Esta imagem mostra Stefan Chuvalski em primeiro plano, usando o seu quepe característico que 
verificamos em outras fotos da época (como motorista ou chofer de táxi), com fiéis ao seu lado 
e outros em cima do caminhão, em 1941.

Em 1940 ele adquiriu um caminhão de Alberto Spiaci [ex-prefeito], um dos primeiros cami-
nhões a transitar no município. Era da marca Chevrolet, modelo Gigante Especial, equipado 
com marcha reduzida para vencer as subidas íngremes. Ele se dedicou ao frete de aluguel, o 
primeiro da cidade [...] fazendo carretos e mudanças. Como era comum na época, ele trans-
portava pessoas na carroceria, levando-as para festas de casamento, na zona rural, ou os inte-
grantes da banda de música da sua igreja [a Assembleia de Deus] (COCICOV, 2007, p. 137).
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A primeira igrejinha de madeira

No acervo do MHAI localizamos a fotografia abaixo, feita naquele mesmo dia, porém tomada 
de outro ângulo. Ela permite visualizar, atrás do caminhão de Chuvalski, a igrejinha de madeira 
que foi o 1º templo da Assembleia na cidade, localizada no mesmo endereço atual, na Avenida 
Mário de Menezes. Uma construção de madeira padrão na época (devido à abundância de ma-
deira na região), por isso idêntica à fachada de outras igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, 
levantadas no município naqueles anos 30 e 40. Era o caso de outros templos, como da Colônia 
Concórdia (1938), da Primeira Igreja Batista de Ibiporã (de 1939) e a Capela da Água do Jacu-
tinga (1948).

Caminhão de Chuvalski e a 1º igrejinha de madeira da Assembleia
Fonte: Acervo do MHAI – Ibiporã

A seguir exibimos novamente a fotografia do capítulo 1, referenciada como o “Templo Evangéli-
co da Colônia Concórdia, 1938”, no livro Imigração: búlgaros e gagaúzos bessarabianos (COCI-
COV, 2007, p. 141). Mas há outra versão sobre essa imagem. Em entrevista à nossa equipe, em 
25/09/2017, a pioneira da Assembleia de Deus, Sra. Maria Alexandra Pereira, e sua filha Ivete, 
defenderam que essa fotografia é a da banda da Assembleia em frente à primeira igreja construí-
da na cidade, em 1939, na Vila Nelo.
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Templo da Concórdia (1938) ou seria a 1ª igreja da Assembleia na cidade (1939)?
Fonte: Acervo do MHAI – Ibiporã

Dona Maria Pereira inclusive afirmou que a construção que aparece do lado direito da igrejinha 
era a casa de Antônio Talizin. O 1º pastor, Pedro Ferreira de Azevedo, também estaria nesta 
foto. Porém, como a família só tinha uma reprodução e não tivemos acesso à fotografia original 
nem a sua autoria, para poder identificar personagens, registramos essa contribuição como uma 
versão, assim com a de Jorge Cocicov em seu livro.

Mas faz sentido essa versão de que a foto anterior seja da Assembleia de Deus. Quando colo-
camos lado a lado esta fotografia e a da igrejinha de madeira ao lado do templo novo (imagem 
a seguir), vemos que as construções são idênticas. Outro elemento que caracteriza os fiéis da 
Assembleia na fotografia anterior são os instrumentos de sopro da banda, nas mãos dos homens. 
A Igreja Batista da Concórdia, de acordo com Jorge Cocicov em seu livro (COCICOV, 2007, 
p. 141) e com o relato oral de Jorge Cernev (na entrevista gravada em 04/05/2017), utilizava 
cavaquinho e bandolim para acompanhar o coral. Eles não mencionaram instrumentos de sopro.
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Inauguração do 2º templo com a igrejinha ao lado, 25/07/1948
Fotografia: Acervo da Igreja AD de Ibiporã

Doação do terreno e famílias pioneiras

O terreno onde hoje fica o templo e a casa pastoral da Assembleia de Deus, na Avenida Mário 
de Menezes, no entroncamento com Avenida Paraná, foi doado pela família De Gasperi, pelo 
Sr. Dené Nelo de Gasperi, avô materno do pastor Mauro Wolcov, que hoje atua em outra As-
sembleia, a Heróis da Fé, em Ibiporã. Daí o nome de ‘Vila Nelo’ (em homenagem ao avô) para 
designar o local onde está a igreja.

A família De Gasperi foi grande colaboradora da Assembleia também nas construções e ações, 
conforme nos relatou na entrevista, em setembro de 2017, a sra. Maria da Penha Brás de Gas-
peri, falecida no ano de 2018, aos 83 anos. Maria da Penha era esposa de Duilio de Gasperi e 
cunhada de Dené Nelo, o doador do terreno. Diz ela:

Foi o meu marido Duilio e meus cunhados Dené, Agenor e o Irio que fizeram essa igreja. 
Os quatro... eles eram tudo junto. Mas quem doou o terreno foi o Dené, [doou] o terreno da 
igreja e o barracão lá embaixo. Lembro que vinham os crentes naquele barracão e ficavam 15 
dias aqui. Vinha gente do Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, vinha de Curitiba e os pasto-
res ficavam na casa deles, uns 15 dias. As outras pessoas ficavam ali no barracão, umas 100 
pessoas. E lá o poder de Deus caía. O povo era batizado no Espiríto Santo, cantava... Lá eles 
faziam comida, lá tinha cama pra todo mundo, e o barracão era nosso. (DE GASPERI, 2017)

A pioneira lembrou da casinha de madeira que serviu de igreja no início, também de como era 
Ibiporã nos anos 40 e ainda do primeiro pastor, que morava atrás dessa casinha. Recordou tam-
bém do “irmão Estevinho” (Stefan Chuvalski), que carregava os fiéis em seu caminhão, assim 
como também fazia Estevam Krinchev:
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Eu vim muito menina para cá [por volta de 1940]. Quando vim era tudo mato aqui na ave-
nida. Ali onde era o Baza [hoje Supersul] era tudo mato... Só tinha a Pernambucanas, tinha 
umas pensão e a gente vinha na igreja, aqui nessa igreja [a Assembleia]. Lembro que só tinha 
o caminho da igreja, o resto era mato... Quando a gente morou aqui tinha só uma casinha 
de madeira, que era tipo uma igreja, e morava o pastor, o 1º pastor daqui, Pedro Ferreira 
[de Azevedo]. Era ele, a familia dele, moravam numa casinha embaixo e ele tinha bastante 
filho... Nisso eu fui crescendo e casei muito nova e compramos uma fazenda... o meu marido 
que comprou, e quem levava a turma para os cultos em tudo quanto era qualquer lugar era 
um caminhão que nós tinha. Era o nosso caminhão e o do irmão Estevinho. E nós ia pra Bela 
Vista, pra todo lugar... (DE GASPERI, 2017).

Mauro Wolcov, filho de pioneiros, relatou na entrevista, em 2017, que frequentou desde criança 
essa Assembleia de Deus. É neto de russos/ bessarabianos que vieram para a Colônia Concór-
dia, em Ibiporã, na década de 1930: o casal Jorge Wolcov e Dominica Wolcov, que se casaram 
na Igreja Católica Ortodoxa (russa), mas na Concórdia passaram a frequentar a Assembleia de 
Deus. Os pais de Mauro são João Wolcov e Ilda de Gasperi Wolcov. Ele falou um pouco sobre 
os imigrantes búlgaros e russos que foram pioneiros da Assembleia na cidade:

Nasci aqui em Ibiporã, já em um berço evangélico, por isso comecei ainda criança a frequen-
tar a escola dominical na Assembleia de Deus - Ministério Missão, ali na Vila Nelo, que é a 
sede da Assembleia. Nós fomos criados ali e desde criança a nossa caminhada como cristãos 
protestantes. E como crianças nós temos várias lembranças, de pessoas que verdadeiramen-
te foram o esteio, a coluna daquela igreja, como o sr. Stefan Chuvalski, que faleceu anos 
atrás aos 97 anos, se não me falha a memória; tivemos ali o sr. Estevam Krinchev, que foi 
também professor da escola dominical; tivemos ali o pastor Gregório Pepiliascov, também 
descendente russo que veio com essa colônia. E o pastor Gregório prestou muitos serviços 
a essa igreja de Ibiporã... Temos pessoas que ainda participam, como os filhos do sr. Miguel 
Domuci, o Paulo Domuci, que é membro dessa igreja. Essas famílias mais tradicionais, 
a família Talizin, que conhecemos, a família Chernev, do Sr. Basilio [Vasile] Chernev... 
(WOLCOV, 2017)

Além desses pioneiros citados por Mauro Wolcov, Paulo Domuci Neto destacou outras famílias 
de origem búlgara que integraram a Assembleia em Ibiporã: famílias Washiski, Bondar, Sauat 
(Savat), Stoikov e Melnikov.

Primeiros batismos no Jacutinga

Apresentamos a seguir fotografias históricas e informações sobre os primeiros batismos da As-
sembleia em Ibiporã, realizados no Rio Jacutinga. De acordo com um histórico repassado pelo 
pastor José Vilande, o primeiro batismo realizado no município aconteceu dia 13 de abril de 
1941, ministrado pelo pastor Carlos Mazza [que veio de Londrina], e “as primeiras pessoas a 
serem batizadas foram Lázaro Tavares, Virgolino e Paulo Rosa e suas respectivas esposas”, diz 
o texto.

Nos anos seguintes começaram a ser realizados batismos coletivos, conforme as imagens a se-
guir, cedidas ao nosso projeto e identificadas pela atual diretoria da Assembleia. Há duas foto-
grafias que mostram grande aglomeração às margens do Rio Jacutinga, no mesmo local.
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1º batismo realizado em Ibiporã, na Barra do Jacutinga
Fotografia: Acervo da Igreja AD de Ibiporã

A segunda delas (a seguir), mais nítida, traz a seguinte descrição: “102 fiéis sendo batizados na 
Barra do Jacutinga - propriedade de Stefan Chuvalski”. Nesta imagem podem ser vistas a banda 
de música à direita e, atrás dos batizados, várias pessoas e senhoras de sombrinha buscando se 
proteger do sol.

102 fiéis sendo batizados no Jacutinga - propriedade de Stefan Chuvalski
Fotografia: Acervo da Igreja AD de Ibiporã
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1948: Inauguração do 2º templo

Com a quantidade de fiéis aumentando a cada ano, a igrejinha levantada em 1939 ficou peque-
na, fazendo-se necessário construir um templo maior (a fotografia da abertura deste capítulo), 
concluído em 1948. As próximas imagens, pertencentes ao acervo da igreja de Ibiporã, mostram 
a grandiosidade da obra: um templo de alvenaria, de dois pavimentos, com espaço para galeria, 
numa época em que a maioria das construções da região ainda era de madeira.

Inauguração do novo templo de alvenaria - 1948 / Fonte: Acervo da AD de Ibiporã

Não encontramos relato escrito, mas a imagem anterior e as próximas são dos eventos de inau-
guração deste novo templo, que acorreu em 25 de julho de 1948 (BISOTTO, 2008b, p. 202). Os 
festejos tiveram a presença do missionário sueco Daniel Berg, um dos fundadores da Assem-
bleia de Deus no Brasil. Ele aparece na fotografia a seguir, feita dentro do templo, só com os 
pastores e presbíteros: é o 2º da direita para a esquerda, na primeira fileira.
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O sueco Daniel Berg em visita a Ibiporã. Na 1ª fileira é o 2º a partir da dir.
Fonte: Acervo da AD de Ibiporã

Colocado diante das fotografias, o filho de pioneiros Paulo Domuci Neto disse que esse templo 
de 1948 “era o orgulho de Ibiporã” e que foi levantado por imigrantes, colonos e moradores 
simples da cidade.

Foi uma igreja construída por pessoas que nunca tinham pegado numa colher de pedreiro. 
Eles se ajuntaram e fizeram essa igreja... É lógico que no meio dos bulgareses, dos russos, 
que estavam fazendo, tinha outras pessoas de outras nacionalidades que trabalhavam junto. 
Nós não podemos falar que foram os bulgareses que fizeram. Tinha italiano, espanhol e ou-
tras pessoas que trabalharam com eles. Eu nasci três anos depois que essa igreja foi inaugu-
rada, mas desde pequeno meu pai e minha mãe vinham para a igreja e eu andava junto com 
eles. Essas mulheres que estão na foto vinham juntas e cozinhavam em tachos, faziam um 
fogo no chão, colocavam o tacho em cima e faziam a comida. Eu mesmo comi muita comida 
nessa igreja em tacho, porque desde os primeiros pastores que estiveram aqui, todos gosta-
vam muito de fazer festa. Então, quando era o mês de julho, que era o aniversário da igreja, 
fazia-se uma festa de dez dias seguidos. Começava na sexta-feira e acabava só no outro 
domingo. E tinha também uma escola de madeira no lado de baixo, e como a festa era bem 
nas férias do mês de julho, tiravam as carteiras e colocavam as tábuas assim de comprido e 
faziam as mesas. E o povo comia tudo ali dentro, e no lado de trás da igreja se fazia uns fo-
gões redondos para pôr os tachos. Juntavam 10, 15, 20 mulheres para cozinhar. A minha mãe, 
minhas tias e as avós, elas viviam lá fazendo comida para o pessoal, e os homens ajudavam 

a carregar aqueles tachos... (DOMUCI NETO, 2017).
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Anos 1950: maior igreja da Assembleia na região

O templo concluído em 1948 era o maior da Assembleia na região de Londrina, mesmo assim 
às vezes ficava abarrotado e com gente para fora. “Era uma igreja grande para época e mesmo 
assim, quando ela ficou pronta, não comportava todas as pessoas que vinham, porque na época 
vinham muitos cantores, pregadores, pessoas do Rio de Janeiro e todo mundo queria vir cantar 
em Ibiporã. Diziam que aqui tinha uma igreja muito bonita”, relata Paulo Domuci.

Parte de baixo e a galeria lotada na igreja de Ibiporã - 1948
Fonte: Acervo da AD de Ibiporã

Uma pioneira da Assembleia de Deus na região, a professora aposentada Jayr Cardoso de 
Souza, 85 anos, de Londrina, relata que vinha a Ibiporã desde os anos 40, acompanhando seu 
marido, o pastor Ivo Luiz de Souza (que presidiu a Assembleia Sede em Londrina por mais de 
três décadas). Ela foi criada em Bela Vista do Paraíso, onde chegou em 1943, e diz que o templo 
de Ibiporã era o maior da região Norte. Por esse motivo eram realizadas aqui algumas conven-
ções de pastores do Paraná. Jayr guarda uma fotografia de 1954 (a seguir) com vários pastores e 
lideranças em frente ao templo construído em 1948.
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Convenção de pastores do Paraná, em frente à Assembleia de  Ibiporã – 1954
Fonte: Acervo de família de Ivo Luiz de Souza/ Jayr Cardoso de Souza
Autor: Oswaldo Zorez Mori / Foto Tókio – Ibiporã, PR

Personagens 

Os personagens identificados nesta fotografia pela pioneira Jayr Cardoso de Souza são:
sentados, da esquerda para a direita: 1º Glicério Rocha; 2º uma missionária que estava de pas-
sagem; 3º José Joaquim dos Santos (segundo pastor de Ibiporã); 8º Efemili (um russo de Apu-
carana); 10º Epaminondas José das Neves (pastor em Paranavaí); 11º Luiz Santiago (Faxinal). 
Em pé, primeira fileira, da esquerda para a direita: 1º Pedro Ferreira Azevedo (1º pastor de 
Ibiporã), 4º Seme Scaff (Londrina), 6º Pedro Ferreira de Menezes (o 6º pastor de Ibiporã); 
7º José Joaquim Ferreira (4º pastor de Ibiporã); 9º João Dias (Sertanópolis); 14º Ivo Luiz de 
Souza (pastor em Londrina por 34 anos) e 15º Jayr Cardoso de Souza (esposa do pastor Ivo). Em 
pé, terceira fileira, encostado na parede, da direita para a esquerda, o 2º é Gregório Pepeliascov 
(que posteriormente viria a ser pastor), pai do médico de Ibiporã, Nicolau Pepeliascov.
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Escola Erasmo Braga

No terreno que pertencia à igreja funcionava também uma escola municipal, a Escola Professor 
Erasmo Braga, conhecida na década de 1960 como “Casa Escolar Erasmo Braga”. A fotografia a 
seguir mostra o prédio de madeira e as crianças enfileiradas, posando para o fotógrafo. A escola 
ficava ao lado da casa pastoral da Assembleia.

Escola Professor Erasmo Braga (1965) ficava ao lado da Assembleia
Fonte: Acervo do MHAI – Ibiporã (PR)

A banda de música

Banda em celebração no Rio Tibagi, final da década de 70
Fonte: Acervo de Anizio e Alaíde Castro, de Ibiporã / autor desconhecido
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Outra marca da Assembleia de Deus na cidade era a sua banda de música. A fotografia anterior 
traz integrantes da banda em um batismo ou culto realizado às margens do Rio Tibagi, no final 
da década de 1970. A banda sempre teve papel de destaque nas celebrações e os instrumentos, 
principalmente de sopro, eram – e são até hoje – executados por vários membros, homens e 
mulheres. Nesta fotografia no Tibagi aparecem quatro dos pioneiros que entrevistamos em 2018 
para este livro e para os filmes do projeto: o pastor Isaac Fernandes, as irmãs Cosma e Damiana 
Pascoal e Paulo Domuci Neto. Este último relatou que participa até hoje da banda Fermata e 
do Coral Estandarte. Na foto, da esquerda para a direita: pastor Isaac, três meninos, o 5º é Luiz 
Banhete, depois Cosma Pascoal de Souza, Samuel Banhete (atrás), Damiana Pascoal Durães, 
Generia, Edna de Castro, Aparecida de Castro Domuci e Paulo Domuci Neto (dir.).

Uma informação interessante referente à banda da Assembleia é que, em parceria com outros 
músicos da cidade, ela era conhecida também como a “Banda Municipal”, conforme consta nes-
te relato de 2002 do Compêndio Histórico de Ibiporã, volume 2:

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus [...] comemorou seus 64 anos de fundação com 
a inauguração do salão de festas, salas de aulas e casa pastoral ao lado do templo. A 
Assembleia abrigou por muitos anos a Escola Professor Erasmo Braga, além da banda de 
música que era mantida em parceria com a Prefeitura Municipal e se identificava como 
“Banda Municipal”. (BISOTTO, 2008b, pág. 150).

Anos 70 e o tempo do pastor José Elias

Em 1969 chegou a Ibiporã o pastor José Elias Pereira, que ficaria pelo período mais longo à 
frente da igreja sede: 40 anos. Sua esposa, Maria Alexandra Pereira, conta que vieram de Ala-
goas e chegaram à região em 1951 e inicialmente se fixaram em Bela Vista do Paraíso. Depois a 
família se mudou para Londrina, onde José Elias – que era construtor – trabalhou na construção 
do templo central da Assembleia, na Rua São Vicente, 168, a convite do então pastor presidente 
na época, Ivo Luiz de Souza. José Elias foi pastor em Londrina, Cambé, Cornélio Procópio e por 
fim em Ibiporã. Dona Maria Pereira recorda daquele período:

Ele ficou 40 anos como pastor aqui em Ibiporã. Naquele tempo era muito difícil..., inclusive 
na casa em que nós viemos morar, já tinha aquela casa pastoral mas era diferente; ele refor-
mou várias vezes, aumentou, modificou, deixou ela nova e naquele tempo não tinha água 
[encanada]. Era carro pipa que vinha trazer água para a escola que funcionava ali dentro, de 
1º ao 4º ano. Na frente da igreja era terra e também não tinha movimento na época. Nós fa-
zíamos varias festas... No ano nós tínhamos três festas: a das crianças, dos jovens e do Círcu-
lo de Oração. Fazíamos comida pra todo mundo não se cobrava nada, eram 500 pessoas que 
comiam, inclusive quando nós saímos, deixamos um refeitório grande, bem equipado, era 
muita festa, e a igreja só cresceu nessa época... Dia de festa tinha muito batismo no Espírito 
Santo e é isso que faz a igreja crescer, porque tem aquele fervor do Espírito e as pessoas se 
sentem confortáveis com aquela alegria do céu. (PEREIRA, 2017)

As fotografias a seguir mostram o templo de Ibiporã em três fases diferentes, nas décadas de 
1950, 1970 e 1990. No período em que o pastor José Elias presidiu a igreja, o templo teve várias 
modificações na sua fachada.
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Fachada do templo na década de 50/ Fonte: Acervo da AD Ibiporã

Pastor José Elias em frente à casa pastoral, ao lado do templo (1971)
Fonte: Acervo da AD Ibiporã
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Pastor José Elias em 1º plano, em frente ao templo (década de 90)
Fonte: Acervo de família de José Elias Pereira

Sequência dos pastores de Ibiporã

Listamos a seguir os pastores presidentes da Assembleia de Deus Missão (sede) em Ibiporã, com 
base em documentos e de acordo com relato do pioneiro Paulo Domuci:

1º Pedro Ferreira de Azevedo

2º José Joaquim dos Santos

3º Leif Andersen

4º João Lundgren (Ruben Johanes Lundgren)

5º José Joaquim Ferreira

6º Pedro Ferreira de Menezes

7º Adolar Lagos

8º Pedro Ferreira de Menezes

9º José Elias Pereira

10º João Carlos Vilande

11º José Fermino Vilande Neto



71

Fotos atuais e construção do novo templo

Coral em dia de culto festivo (setembro/2014)
Foto: AD Ibiporã/Divulgação

Após várias reformas e adaptações, o grande templo construído em 1948 não comportava mais 
as necessidades da igreja e teve que ser demolido, em 2016, para dar lugar a uma construção 
mais moderna, que está em andamento. O pastor atual, José Vilande Neto, explica que “a en-
genharia da época [em que foi construído] não dispunha de fundação. Eram pedras de encaixe, 
blocos de pedra e com a série de reformas que foram acontecendo ao longo das últimas décadas, 
a igreja começou a ruir, então as estruturas mais modernas foram sendo acopladas, mas começou 
a não dar sustentação. Inevitavelmente, teve que ser substituída por essa nova construção, que 
segue a arquitetura dos dias atuais”, diz ele.

O novo templo que será levantado irá abrigar cerca de 1.000 pessoas e enquanto não fica pronto, a 
comunidade está utilizando o salão social da igreja para cultos e reuniões. “Tudo que tem se feito 
naturalmente, com auxílio e a participação de todos os membros, crianças, jovens, adolescentes 
e idosos, todos engajados nesta ação. Não posso estimar quando ficará pronto. Gostaríamos que 
fosse o mais breve possível, mas como a igreja não recebe recursos, a não ser doações, a obra 
tem que ser à medida que vão entrando [doações] e sendo aplicadas na igreja. Mas pelo que a 
temos acompanhado, eu creio que em breve faremos a inauguração”, afirma Vilande.
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Fases da obra: em 9 de abril de 2016 e em 13 de abril de 2017 (dir.)
Fotos: Arquivo AD e SMCT

Outras congregações nos bairros de Ibiporã

Vinculadas à sede da Assembleia, localizada na Avenida Mário de Menezes, há outras congrega-
ções nos bairros que fazem parte campo eclesiástico de Ibiporã (CONGREGAÇÕES..., 2019): 
Jardim San Rafael (na Avenida Londrina, 453), Vila Esperança (Avenida Ibrahim Prudente da 
Silva, 1150), Jardim Pinheiro (Rua Olavo Bilac, esquina com Rua Santo Violin), Jardim John 
Kennedy (Rua Tapuia, 122), Conjunto Ângelo Maggi (Rua Humberto Borsato, 150) e Jardim 
Santa Paula (Rua Santa Izabel, 210).
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Depoimentos de pioneiros

Selecionamos alguns trechos dos depoimentos gravados em maio, setembro e outubro de 2017, 
com pioneiros e pastores da Assembleia de Deus em Ibiporã:

 “Naquela época [anos 50] praticamente todos 
da igreja moravam no sítio, porque naquele tem-
po não tinha fábrica para o pessoal trabalhar; 
tinha que morar na lavoura mesmo. Vinham para 
o culto no final de semana. O Krinchev (Estevam) 
morava na Concórdia e tinha um caminhão. Ele 
enchia o caminhão com todo mundo que morava 
lá e vinha para o culto na cidade. O Chuvalski ti-
nha outro caminhão e todo mundo também mon-
tava no caminhão dele e vinha para cá. Tinham 
pessoas que moravam na cidade e pegavam tam-
bém seu caminhão iam lá ao sítio para buscar o 

pessoal para as igrejas. Quando chegava no dia do culto... hoje, dia de domingo à noite, em 
frente à igreja, tem 80 carros no pátio. Já naquele tempo era caminhão. Era uma fila de cami-
nhão, desde o começo até lá a baixada. Parecia que havia uma disputa pra ver quem trazia mais 
gente para a igreja... Então, aqueles caminhões vinham lá do começo da cidade, passavam no 
centro, com todo mundo cantando, e o pessoal da rua que não era crente, acompanhava e ia 
atrás para ir na igreja... Era uma coisa muito interessante.” (Paulo Domuci Neto)

“Lembrança a gente tem muita, aquele tempo 
tinha muita gente, os cultos cheios de gente em 
pé, coisa mais linda do mundo... a gente ia em-
bora, e se a gente ia conversando com um rapaz, 
o pastor vinha, entrava no meio e falava assim: 
“aqui não é pra namorar desse jeito não” e todo 
mundo tinha respeito, não é igual a hoje... Nossa 
igreja era muito rígida, pra fazer culto de dou-
trina, não entrava ninguém, só membros mesmo. 
Hoje a gente não pode falar nada..., se o pastor 
começar proibir, capaz de ninguém vir na igreja. 
Já naquele tempo fervia de gente. Eu tenho muita 
saudade daquele tempo... Convivi com muitos pastores. O pastor José Elias, por exemplo, era 
uma benção, era uma pessoa que não tinha que agradar quando se fazia coisas erradas, ele 
não apalpava não!(risos). Ele falava firme na igreja mas tinha um coração de ouro.” (Maria da 
Penha Brás de Gasperi)
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 “Nós viemos do Ceará e éramos em 18 irmãos. 
Viemos em cinco para o Paraná. O primeiro lu-
gar que nós chegamos foi Maringá. Colhíamos 
café, trabalhávamos na roça mesmo, a gente 
carpia, colhia café, plantava arroz, vivia na 
roça... Depois moramos em Nova Esperança, 
Rolândia aí me casei e fui parar lá no Poço Bo-
nito [área rural de Ibiporã]. Tinha uma fazen-
da e eu morava lá quando aceitei Jesus. Foi no 
tempo do pastor Pedro Ferreira Menezes [anos 
60]. Nós toda a vida fomos participantes da 

banda, do coral, fui também professora da Escola Dominical por 16 anos e sempre frequenta-
mos, fiz muita festa de Natal, poesia, essas coisas...”  (Damiana Pascoal Durães)

“Quando comecei a vir à igreja aqui, em 
1958, o pastor era Pedro Ferreira de Mene-
zes. Depois que saí da fazenda onde a gente 
morava, trabalhei para ele na casa pastoral. 
Eu trabalhava de zeladora na casa do pastor. 
Aqui na igreja fiz muitas coisas. Desde 2002 
toco piston e minha irmã toca ‘sax’ (saxofo-
ne). Todo batismo nosso tem piston, sax, baixo 
e bastante instrumento... Fui também líder do 
Círculo de Oração. É um grupo de irmãs que 
se reúnem para orar, fazem assistência social, 
preparam cesta básica para as pessoas neces-
sitadas. Depois, toda vida cantamos no coral, participamos viajando com a banda, nos envolve-
mos bastante e sempre tivemos maior prazer de vir no culto, não tínhamos preguiça, tínhamos 
responsabilidade. Até hoje vamos no coral.” (Cosma Pascoal de Souza)

“Lembro de quando a igreja foi expandindo, 
quando construíram [templo] aqui no San 
Rafael, depois na [Vila] Esperança , no [Jar-
dim] Kennedy e de como começou o trabalho 
nessas igrejas. Meu esposo fazia de tudo para 
ajudar a igreja e não deixar dívida. Quando 
completou 50 anos do templo [central] nós fi-
zemos uma festa muito linda, veio pregador do 
Rio de Janeiro e de vários estados, os líderes 
importantes da cidade compareceram e muita 
gente veio prestigiar. Inclusive, para começar 
essas igrejas nos bairros, uma vez por semana 
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o Círculo de Oração abria esse trabalho, tínhamos uma Kombi e íamos nessas congregações. 
Também a orquestra Rosa de Saron, em que as irmãs tocavam. Aí a gente ia fazer o culto numa 
quarta-feira, na sexta-feira e não podíamos deixar os cultos na sede. Uma [mulher] tocava vio-
lão, outra acordeon, outra pistão, e terminamos a construção das igrejas quando começaram 
a crescer, a caminhar sozinhas. O que até hoje eu fico maravilhada foi o que aconteceu há 20 
anos. Deus mandou um poder dos céus tão grande que a pessoa entrava na igreja, se convertia, 
chorava, tinha gente que não queria ir embora, pra tirar as pessoas da igreja o porteiro sofria, 
porque ele tinha que ir trabalhar e as pessoas iam até o Posto Flórida e voltavam para a igreja 
gritando: “abre a porta!” O povo queria dormir na igreja.” (Maria Alexandra Pereira)

“Nasci em 1945 , na Fazenda Paraíso, municí-
pio de Bela Vista do Paraíso, que  pertencia a 
Sertanópolis. Meus pais  vieram de Minas Ge-
rais para trabalhar na lavoura do café. Eles já 
eram da Assembleia de Deus e vínhamos para a 
cidade participar dos cultos. Cheguei a Ibiporã 
em 1964. Fui diácono, depois presbítero e só 10 
anos depois fui ordenado pastor. Fui professor 
de Escola Bíblica Dominical, maestro da banda 
e do coral e trabalhei com o pastor José Elias 
Pereira, com o pastor Ivo [Luiz de Souza] em 
Londrina hoje auxilio o pastor Vilande em Ibi-
porã. A música para mim foi uma grande benção, porque eu aprendi a música na igreja e aca-
bei me tornando um profissional na carreira militar [Polícia Militar]. Mas descobri que o meu 
ministério é o do ensino, então parei com a música.”  (pastor Isaac Fernandes)
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Igreja Presbiteriana
do Brasil - 1939

Rua 1º de Maio, 493 - Centro

PRIMEIRAS CELEBRAÇÕES: 1939 (reuniões nas casas)
DATAS MAIS IMPORTANTES:  06/04/1947 (Inauguração 
do salão de cultos da Rua 1º de Maio) e 02/03/1958 (Organ-
ização oficial da Igreja em Ibiporã)
INAUGURAÇÃO DO 1º TEMPLO: 06/04/1947
FUNDAÇÃO/ ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: 02/03/1958
LOCALIZAÇÃO: Rua Primeiro de Maio, 493 – 
Centro - Ibiporã

Igreja de madeira em 1955. Ficava no mesmo 
local do templo atual
Fotos: Acervo da IPB - Ibiporã
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Histórico

De acordo com o histórico levantado pela igreja e enviado junto com fotografias para subsidiar 
este capítulo, a Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) nasceu em Ibiporã em 1939, “fruto da 
dedicação de alguns fiéis que abriram suas casas para reuniões evangélicas e de louvor a Deus”. 
A primeira casa a receber reuniões foi a do Sr. Júlio Pedro de Mello, localizada na região 
do Barreirão (área rural na saída da Rua João Barreto). Julio de Mello era pai do presbítero 
Guilherme de Mello, pioneiro de Ibiporã. Os filhos de Guilherme, Jerson e Eunice de Mello, 
que entrevistamos para recuperar parte dessa história, participam até hoje das atividades como 
membros da IPB.

Guilherme de Mello foi o dono do Posto Gulf, o segundo de Ibiporã, que ficava na Avenida 
Paraná, próximo à atual rotatória central. Foi a primeira bomba de combustível a vender gasolina 
na cidade, segundo Jerson de Mello. Isso porque o primeiro posto, de acordo com depoimento 
do pioneiro Stefan Chuvalski (que aqui chegou em 1936), foi o de José Lopes (Casa Lopes) e 
começou vendendo querosene. A Casa Lopes também ficava na Avenida Paraná, na esquina 
com a Rua André Sert, onde funcionou por muitos anos a Casa Rosan de Ibiporã. Havia ainda 
na cidade outro local onde se vendia combustível na década de 1940, a Casa Moya, mas vendia 
em galões.

Posto Gulf, pertencente a Guilherme de Mello, ficava na Avenida Paraná, próximo à atual rotatória. Na foto, também o primeiro táxi de 
Ibiporã, de José Leite
Foto: Acervo do MHAI
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Em Londrina, Igreja está desde 1935

A Igreja Presbiteriana Central havia iniciado suas atividades em Londrina em 1935, com a vinda 
do casal Pedro e Olívia Belarmino de Faria, oriundos de Alto Jequitibá (MG). Acomodados em 
uma pequena casa de madeira, desde o início eles abriram as portas e dedicaram o seu lar ao 
serviço do Reino. 

Os Belarmino Faria passaram, então, a hospedar os presbiterianos que chegavam a Londrina, 
além dos pastores e missionários. Era o início da Igreja Presbiteriana Central que, profeticamente, 
já apontava para a atual estrutura de células. Com o crescente número de irmãos que afluía à 
casa da família, uma das paredes foi derrubada para acomodar mais pessoas para os cultos. Os 
participantes louvavam, oravam e eram edificados pela pregação da Palavra, “sentados sobre 
tábuas de peroba apoiadas em caixotes”.

Em 19 de julho de 1936 a igreja de Londrina foi instalada oficialmente como congregação e em 
7 de setembro do mesmo ano foi inaugurado o Salão de Cultos, de madeira, medindo apenas 6m 
x 9m, no terreno ao lado da casa dos Belarmino onde, anos mais tarde, seria construído o Templo 
da Rua Benjamin Constant.

Nesses mais de 80 anos de história, além do trabalho de evangelização na região, a Igreja 
Presbiteriana Central legou a Londrina iniciativas marcantes nas áreas da educação e saúde. 
O Colégio Londrinense, assim como a Universidade Estadual de Londrina (UEL), que teve 
seu embrião em um projeto apresentado pelo professor e reverendo Zaqueu de Melo, além 
da UniFil (Centro Universitário Filadélfia) e o Hospital Evangélico, são instituições de 
reconhecida importância, que ajudaram a alavancar o progresso da cidade, contribuem para o 
seu desenvolvimento e formam profissionais que despontam Brasil afora.

(Fonte: site da Igreja Presbiteriana Central de Londrina)

1º templo da Igreja Presbiteriana Central em Londrina
Foto: Acervo da igreja



81

Voltando à história da IPB em Ibiporã, em 1939, quando iniciaram as reuniões na casa de Júlio 
de Mello, essa pequena comunidade era uma congregação da Igreja Presbiteriana Central de 
Londrina, que cooperava com o trabalho realizado em Ibiporã na época sob a supervisão do 
presbítero Francisco Portugal. 
No dia 7 de janeiro de 1940 foi organizada a Escola Bíblica Dominical da congregação. “Os 
irmãos na época estavam animados com o trabalho e confiantes na proteção divina e faziam 
grandes planos para o futuro”. Em 6 de abril de 1947, durante o pastorado do reverendo Luiz 
Pereira Boaventura, foi inaugurado o salão de cultos da congregação de Ibiporã, situado no 
mesmo endereço atual, Rua 1º de Maio, 493. Nessa época também se reuniam neste salão da IPB 
famílias metodistas e presbiterianas independentes, que moravam em Ibiporã, mas como ainda 
não havia na cidade templo dessas duas igrejas, congregavam com a Presbiteriana. A fotografia 
que abre esse capítulo, do ano de 1955, é deste salão de madeira, construído em 1947.

Neste primeiro período de existência, de 1939 até 1958, foram relacionados no texto do histórico 
os pastores de Londrina que serviram à comunidade de Ibiporã: reverendos Djalma Mairinque, 
Henrique de Oliveira Camargo, Zaqueu de Mello (que dá nome a um teatro em Londrina), 
Luiz Pereira Boaventura, Jonas Dias Martins e Aníbal Pereira Filho.

1958: Organização como Igreja

No dia 02 de março de 1958 sob os cuidados da Presbiteriana Central de Londrina a congregação 
de Ibiporã foi organizada como igreja, através de uma comissão especial formada pelo reverendo 
Aníbal Pereira Filho e pelos presbíteros Samuel Moura e Idalino César. O primeiro conselho 
da IPB de Ibiporã foi composto pelos seguintes membros, eleitos como presbíteros: Álvaro 
Bossam, Guilherme de Mello e Pedro Januário Sodré, e a primeira junta diaconal foi formada 
por José Ferreira Filho, Paulo Ribeiro Gomes e Antônio Cândido dos Santos. Na ocasião, a 
igreja contava com 105 membros, sendo 48 adultos e 57 menores.

Anos 1960, famílias em frente à igreja de madeira
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O mesmo templo de madeira, em 1969

1972 a 1978: a Igreja passa por mudanças

Em meados de 1972, a Presbiteriana de Ibiporã voltou a ser uma congregação por resolução do 
Presbitério de Londrina e permaneceu nessa condição até setembro de 1978. Nesse intervalo de 
seis anos (1972-78), a igreja passou por um período de crescimento e os membros decidiram que 
era necessário reformar o templo para acolher a demanda de fiéis. Marcante nesse período foi 
o dia do lançamento da pedra fundamental do novo templo de alvenaria, em 2 de dezembro de 
1973, com uma celebração ao ar livre no pátio de obras (fotos nas páginas seguintes).

 Equipe em frente à capela de madeira, que funcionou até 1975
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À esq. o início do novo templo, em 1973, ao lado da igrejinha

Lançamento da pedra fundamental do novo templo, em 02/12/1973...
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... quando a comunidade se reuniu para uma celebração ao ar livre

Iniciadas em 1973, as obras terminaram no início de 1975, tendo como responsável na época 
o reverendo Hélio de Paula Vieira, que permaneceu até agosto de 1977. Neste período em que 
ficou como congregação de Londrina, os pastores que passaram por Ibiporã foram: 1972 a 1973 
– Hélio de Paula Vieira (atos pastorais) e Jofre Botão (missionário), 1974 a 1975 – Hélio de 
Paula, 1976 a 1978 – Jofre Botão (missionário).

1978: inauguração de uma nova fase

O dia 20 de setembro de 1978 foi outro marco na história da IPB de Ibiporã. Nesta data, ela 
foi reorganizada novamente como igreja autônoma de Londrina, contando na ocasião com 76 
membros: 48 adultos e 28 menores. O culto festivo de inauguração teve a presença de pastores 
da região de Londrina e do Estado de São Paulo. 
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Pioneiros e pastores no culto de inauguração de 1978

Reverendos Ataídes (de Londrina), Astrogildo Godoy e Ademar, estes últimos de Piracicaba e Limeira, no culto de inauguração
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Mocidade IP Vila Judith (de Londrina). Vieram para o culto de inauguração, 1978

Pastores de 1978 até hoje

Nesse segundo período de sua história emancipada, de 1978 a 2019, passaram pela direção da 
IPB Ibiporã os seguintes pastores:

Set/1978 a dez/1978 – Elias Ferreira Quintaus, jan/1979 a nov/1979 – José Rodrigues, dez/1979 a 
nov/1980 – Astrogildo Godoy, dez/1980 a dez/1981 – Hélio de Paula Vieira, jan/1982 a nov/1983 
– Argemiro Souza, dez/1984 a dez/1986 – Paulo Sérgio Gomes, jan/1987 a dez/1989 – Edson 
Fernandes de Almeida (1º pastor ordenado na igreja de Ibiporã), jan/1990 a dez/1991 – Gerson 
Antônio Urban, jan/1992 a dez/1992 – Saulo Conde, jan/1993 a dez/1993 – Oslei do Nascimento 
e Osmar da Silva Patrício, fev/1994 a dez/1994 – Lucimar Manoel Vieira, jan/1995 a dez/1995 – 
Wander de Lara Proença, jan/1996 a jan/1997 – Eurides Diogo de Paula, mar/1997 a dez/2002 – 
Francisco Caetano Netto, jan/2003 a nov/2009 – Daniel Fonseca de Souza, dez/2009 a ou/2013 
– José Raimundo Henriques, e de jan/2014 até 2019 – José Luiz Brandão Neto.

Atualmente, o titular é o pastor José Luiz Brandão, seu auxiliar, o pastor Michel Rocha dos 
Santos e o reverendo José Raimundo é pastor jubilado. A igreja tem cerca de 120 membros e o 
Conselho é presidido pelos pastores Brandão e Michel, e é composto também pelos presbíteros 
Roberval dos Santos (vice-presidente), César de Carvalho (secretário) e Ivo Ribeiro Dutra 
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(tesoureiro). Há ainda o presbítero emérito Jerson de Mello. Como parte da equipe ministerial, a 
IPB conta ainda com a Junta Diaconal, Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF), Coral Feminino, 
Grupo de Louvor, Escola Bíblica (EBD), Culto Infantil e Grupo Débora. Confira a seguir alguns 
momentos da igreja e de seus membros desde 1978:

Membros da IPB, década de 1970

 
Antiga igreja de alvenaria, em 1984, e as obras do novo templo



88

Fase de construção da igreja atual e o interior do templo

 
Jovens em foto descontraída e Sociedade Feminina da IPB em trabalho social

Pastores e presbíteros de Ibiporã em foto recente



89

Depoimentos e histórias de pioneiros...

A seguir, alguns depoimentos de pioneiros e líderes da IPB em Ibiporã, gravados nos dias 11 de 
setembro de 2017 e 9 de março de 2018, no templo da igreja, na Rua Primeiro de Maio, 493: 

“A Igreja Presbiteriana tem uma tradição missionária de 
sempre começar nos lares. A nossa Igreja é missionária. 
Ela nasceu através de um missionário norte-americano 
que foi enviado aqui para o Brasil em 1859, Ashbel 
Green Simonton. E aqui em Ibiporã não foi diferente. Ela 
também começou nos lares. Começou em 1939, na casa 
de uma família que abriu as suas portas para receber os 
irmãos para juntos aprenderem o Evangelho. Até hoje, 
existem os ‘grupos familiares’ que se reúnem nas casas, 
onde acontecem os encontros da família, às segundas, 
terças e quintas-feiras; e no sábado acontecem os cultos 
jovens. Além dos cultos normais, no domingo e na 
quarta-feira” (José Luiz Brandão Neto, pastor da IPB e 
presidente da OMEI - Conselho de Pastores de Ibiporã)

“Nasci em Martinópolis (SP) e fui registrado em Regente Feijó. 
Meu pai, Guilherme de Mello, veio para o Paraná e ficou na 
Fazenda Quati, em Londrina; dali ele veio para as Três Figueiras 
[área rural de Ibiporã], onde montou um comércio, e ia participar 
na Igreja Presbiteriana Central em Londrina. Depois veio para 
Ibiporã [para a cidade] quando eu tinha 8 anos, teve um sócio e 
abriram o Posto Gulf, o primeiro a vender gasolina na bomba; o 
outro posto era o de querosene, da família Lopes. Depois meu pai 
teve olaria no Engenho de Pau, uma olaria de tijolo comum, mas 
precisou vendê-la, vendeu também os caminhões que tinha e um 
trator, e viemos morar na Avenida Paraná, 891, casa dos fundos, 
ali moramos até eles falecerem. E eu fui trabalhar pra fora. 
Em 1975 vim para a Prefeitura, na época do prefeito Antônio 
Ribeirete e trabalhei até o período do Nadir [Bigatti, 1997-2000] 
e aposentei com 35 anos de serviço. Meu pai foi pioneiro da 
Presbiteriana em Ibiporã. As primeiras reuniões foram na casa do meu avô. E como meu pai 
era professor de Escola Dominical e já tinha feito sua profissão de fé, todo presbiteriano que 
chegasse à cidade ele formava. Além disso, meu pai foi também um dos emancipadores do 
município, porque Ibiporã pertencia a Sertanópolis [até 1947]. Aí ele arrumou uma comissão e 
foi até o governador Moysés Lupion com mais duas pessoas para pedir a emancipação. Fizeram 
o levantamento de quantos eleitores tinha em Ibiporã e aí foi nomeado então o primeiro prefeito. 
Então, ele fez parte desse início...” (Jerson de Mello, presbítero emérito da IPB)
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“Também sou filha de Guilherme de Mello e de Maria Nazareth de 
Melo, mas nasci já em Ibiporã, em 1946. Meu pai e meu avô foram 
pioneiros da Igreja Presbiteriana aqui, junto com outro senhor que 
eu não lembro o nome. Meu pai foi presbítero a vida toda. Tem um 
senhor que também esteve no início da igreja aqui em Ibiporã que 
era o Álvaro Bossam, ele trabalhava com meu pai na borracharia 
que ficava junto do posto de gasolina do meu pai [posto Gulf]. 
Lembro de quando eu era criança, acompanhava muito meu pai 
nas visitas lá no Barreirão em uma igreja que seria ponto de 
pregação, eles iam sempre lá visitar. Meu pai era aquele presbítero 
que aos domingos, depois do almoço, ia visitar todos os membros, 
pois é essa a doutrina da igreja também, nós somos calvinistas... 
No tempo do meu pai se ia a cavalo ou de carroça. Os cultos que 
eu me lembro eram nas casas, com todas as denominações juntas: 
Presbiteriana, Metodista e Presbiteriana Independente. Marcavam 

o culto na casa de um, depois na casa de outro, a gente sempre em comunhão. Eu amava ir 
porque era a única diversão que a gente tinha na época, não era como hoje... E eu sempre 
estava com meu pai. Depois passamos a ir de caminhão. A gente saía para fazer culto na Água 
dos Cágados, saíamos para vários lugares, íamos em cima do caminhão, na carroceria, e eu 
ficava muito triste que a igreja não tinha mais aquele grande número de membros, porque 
houve uma divisão, cada um procurou a sua congregação. Eu lembro que chorei várias vezes 
vendo a igreja naquele marasmo, mas com a graça de Deus está hoje em pé, com bastantes 
membros. Já nos cultos ao ar livre todas as igrejas participavam, Metodista, Presbiteriana e a 
Independente. Lembro que a gente se reunia numa igreja de madeira aqui, bem pequena, e com 
o tempo foi construído o pavilhão, esse pavilhão tinha até teatro, era tudo de madeira... Ali nós 
fizemos muitas peças de Natal, era uma mocidade muito atuante, fui presidente da Mocidade... 
Fazíamos também pregação na Praça, mas depois isso foi se perdendo e ficamos reunidos mais 
dentro da igreja.” (Eunice de Mello, superintendente da Escola Dominical e do Culto Infantil)

 “Nasci em Londrina em 1939 e fui batizada na Presbiteriana 
Central de Londrina. Eu perdi minha mãe quando ela tinha 43 
anos, aí minha irmã me criou e viemos para Jataizinho, mas 
meu pai era presbítero da igreja de São João [patrimônio de 
Jataizinho] e da Presbiteriana de Londrina, que tinha na época 
os pastores Luiz Boaventura e Zaqueu de Melo. O meu pai se 
chamava João Timóteo Barbosa e minha mãe, Maria Norato 
Barbosa. São João era um patrimônio na estrada que vai para 
Assaí. Lá surgiu a primeira Igreja Presbiteriana desta região, 
depois ela passou para a cidade e em Jataizinho também era 
uma congregação. Minha infância começou na igreja em São 
João, eu tinha 6 anos quando entrei na Escola Dominical, fui 
crescendo, passei a adolescência na igreja, depois com 18 anos 
fiz a profissão de fé, entrei na presidência da juventude, lembro 
que nós saíamos do sítio para trabalhar... Comecei meu trabalho 
na igreja em Jataizinho. Ajudava aos domingos, íamos também na cerâmica levar a palavra de 
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Deus, o nosso dia todo era dedicado a Deus. A igreja de Jataizinho era uma congregação [da 
Presbiteriana de Londrina]. Faziam o trabalho na igreja, depois marcavam [reuniões] no sítio, 
na casa do meu pai ou dos irmãos que ali moravam. Os pastores Luiz Boaventura, Zaqueu de 
Melo iam lá só uma vez por mês, e a igreja tinha um conselho que preparava o programa do 
mês. Aí jogavam para nós fazermos: a juventude, as senhoras, os presbíteros, fazíamos durante 
aquele período. Depois casei e vim para Ibiporã, meus filhos nasceram aqui, foram todos criados 
aqui na comunidade. Mais tarde é que formou essa nossa igreja, a qual eu sinto orgulho, é uma 
igreja de fundamento, tudo muito organizado.” (Alice Barbosa de Souza, pioneira)

“Meus pais, Antonio Rosa e Iraí Ribeiro Rosa, vieram de Minas, 
de Itajubá. Eu nasci aqui em Ibiporã, em 1949, na Água do 
Passo Fundo. Depois de lá mudamos para um sítio na Barra do 
Jacutinga e ali vivi minha infância toda. Ali a gente fazia os cultos 
nas casas, quem dirigia era o Sr. José Ferreira, às quartas-feiras 
à noite. Tinha o seo Nédinho que, quando não íamos na igreja 
domingo à noite, a reunião era lá na casa dele. Lembro que a 
gente atravessava o mato, era por dentro do mato... naquele tempo 
não tinha muita estrada, só tinha a estrada principal que ia para 
Ibiporã e o resto era tudo carreador, como a gente falava naquele 
tempo... Sabe como a gente atravessava o mato para ir no culto? 
Como era de noite, a gente pegava um tição, uma lenha que se 
colocava no fogo e era mais grossa. Então conservava aquela 
brasa acesa e ia clareando no meio do mato para ir ao culto. E a 
“dona” do culto deixava o tição aceso no fogão a lenha da casa 
dela para quando a gente fosse voltar pra nossa casa. Porque íamos precisar dele. Naquele tempo 
todos tinham fogão a lenha. No dia que a gente vinha pra cá [para a cidade] era de caminhão, 
o meu pai tinha um na época, porque ele plantava café e o caminhão servia para trazer a safra 
para cidade, para vender. Eu morava no sítio, mas trabalhei menos na roça, porque naquela 
época a gente tinha lavar roupa e quando não tinha água no poço, a gente tinha que descer no 
rio Jacutinga, lavava a roupa dentro do rio... A gente também socava arroz no pilão e preparava 
bastante comida pra quem tava na roça e às vezes tinha que levar pra eles. Levava numa cesta 
grande a panela para o meu pai e os “camaradas” que ajudavam ele na roça. A gente tinha 
pessoas a mais ajudando na época, porque naquele tempo não havia maquinário para lidar com o 
café; era tudo manual. A vida lá era assim, uma vida difícil, mas na época era boa porque a gente 
era forte, tinha saúde, vivia feliz...” (Raquel Rosa Morgin, pioneira)

 “Moro em Ibiporã há 52 anos e meus pais vieram de Minas 
Gerais, minha mãe de Muzambinho e meu pai, de Carmo do 
Rio Claro. Eles eram primos e quando vieram para o Paraná, 
de trem, chegaram aqui em Jataizinho, primeiro veio a minha 
mãe. Depois foram para Sertanópolis, em 1945. Quando eles 
chegaram em Ibiporã, meu pai era solteiro ainda e começaram 
a namorar. O nome do meu é pai Ercílio Corrêa e minha mãe, 
Naide dos Santos Corrêa. Meu avô, Nabor José Corrêa, era 
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açougueiro e foi um dos primeiros de Ibiporã. Já o meu pai era tropeiro; ele buscava gado, ia 
atrás de comprar e trazer gado, ele e meus tios, juntavam todos para trabalhar de tropeiros. 
Eu ia trazer uma foto aqui do jardim da praça onde eles amarravam os cavalos... O lugar era 
bem na esquina e tinha uns pés de Santa Bárbara... Eu nasci em Maringá, e quando vim para 
Ibiporã, em 1966, eu tinha de 10 para 12 anos e lembro de freqüentar aqui a igrejinha de tábua, 
quando ainda era o pavilhão. Participava das escolas dominicais, cânticos, teatros, de tudo isso 
eu participei. Depois cresci, me casei, meu esposo não era evangélico, depois de muitos anos 
ele se converteu e nesse meio tempo eu estudei, fiz magistério em 1978 e em 1986 fui contratada 
pela Prefeitura para trabalhar. No começo fiquei quatro meses sem receber, mas eu continuei. 
Pedia muito para Deus que eu precisava trabalhar para ajudar meu esposo, porque eu já tinha 
as duas meninas... No final deu certo, me pagaram os atrasados e eu me aposentei com 25 de 
trabalho como professora, pela graça de Deus, servindo ao Senhor nesta igreja.Trabalhei 10 
anos na Fundação Cultural também, dava aula de canto e regia o coral infantil e também dava 
aula de canto nas escolas. Essa igreja aqui é parte da minha vida. Meu casamento foi aqui, a 
igreja era diferente, né, agora está reformada. O primeiro casamento depois que a igreja foi 
construída foi o meu. Naquela época me chamaram para ser professora da Escola Dominical. 
Daí acabei sendo professora das minhas filhas, das filhas do Roberval [presbítero] e estou 
até hoje. Estou aqui na igreja há 52 anos. A missão continuou, não parou.” (Elian Corrêa de 
Sousa, SAF, Coral Feminino e EBD)

“Eu cheguei na Igreja Presbiteriana em 1998. Por ter profissão 
na área contábil eu já era tesoureiro na igreja, então fiquei de 
tesoureiro de 1999 até 2015. Em 2015 a tesouraria passou para 
o presbítero Ivo, só que em abril de 2001 eu havia eleito diácono 
aqui na igreja. Diácono é aquele que serve e faz a parte de 
manutenção da igreja. Eu fiquei seis meses como diácono e aí 
teve uma eleição para presbítero, fui eleito e assumi também a 
função de presbítero, na qual estou até hoje (2001 a 2018). A cada 
cinco anos é renovado o mandato de presbítero, mas estou desde 
2001, no quarto mandato. O presbítero faz a função principal, 
que é a pastoral. Cuida de toda parte administrativa, prestação 
de contas, arrecadações, aplicação do dinheiro na obra e 
também cuida da vida espiritual, na Escola Dominical, visitando 
as famílias, cuidando da parte bíblica e dando sempre o bom 
exemplo. Na parte profissional, sou contador, me envolvi com o 3º 
setor, fui dirigente da Apadevi (entidade que trabalha com deficientes visuais), depois fui para 
o Conselho da Comunidade (da IPB), depois fui eleito vereador em 2012 e fui reeleito em 2016. 
Nós temos também exemplos de pessoas na nossa igreja que muito contribuíram para a cidade, 
como o Sr. Guilherme de Mello, que foi delegado de polícia nomeado pelo interventor Manoel 
Ribas; temos a Dona Eunice Mello, que foi diretora da Secretaria Municipal de Educação, a 
tia Elian [Corrêa], que foi coordenadora da educação infantil aqui no Município, então temos 
várias pessoas da igreja que contribuíram com a cidade, donos de empresas e que acabaram se 
misturando com a história da própria cidade. Então, é uma contribuição de fé e também social 
e econômica para Ibiporã”. (Roberval dos Santos, presbítero e conselheiro da IPB)



93

Igreja Metodista de
Ibiporã - 1947

Rua Vicente Machado, 20

ORGANIZAÇÃO DA IGREJA: 26/11/1947
CONSTRUÇÃO DO 1º TEMPLO DE MADEIRA: 1955
INAUGURAÇÃO DO TEMPLO DE ALVENARIA: 26/11/1989
LOCALIZAÇÃO: Rua Vicente Machado, 20, Centro – Ibiporã

PRINCIPAIS FESTIVIDADES: Arraiá caipira, feijoada na 
Taquara do Reino, vigília, aniversário da Igreja, chá das 
mães e café dos homens, rua de recreio e noite do soninho 
(Ministério Infantil).

Crianças em frente à igreja de 
madeira (década de 70)
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Histórico

Neste capítulo trataremos da Igreja Metodista de Ibiporã, cuja história iniciou nas casas de famí-
lias metodistas vindas de outros municípios e organizada como uma congregação independente 
em 1947. Como nasceu no ano da fundação do município (1947), a Metodista completa 72 anos 
este ano em Ibiporã. 

Importante destacar que a Igreja Metodista foi a primeira protestante instalada em Londrina, no 
dia 4 de dezembro de 1933, conforme consta no histórico da igreja, no seu site oficial (IGRE-
JA..., 2019). Em 1941 foi construído o belo templo que a Metodista possui até hoje em Londrina, 
localizado na Avenida Rio de Janeiro, área central. Por esse motivo, desde a década de 1930 já 
se tem notícias da passagem de famílias metodistas também por Ibiporã.

Por que ‘metodistas’?

Um pouquinho da história do nascimento da Igreja Metodista, na Inglaterra: entre os anos de 
1720 e 1735, um grupo de estudantes da Universidade de Oxford (Inglaterra), liderados pelos 
irmãos John e Carlos Wesley, resolveu estudar a Bíblia com mais afinco, a fim de fortalecer e 
renovar o espírito cristão. Esses jovens eram extremamente organizados e disciplinados, tinham 
hora certa para ler e orar, dias para jejuar, fazer caridade e para visitação. Observando os mé-
todos do grupo, as pessoas passaram a dar a eles alguns apelidos, como “Traças da Bíblia”, “O 
Clube Santo” e “Metodistas”, sendo que o último foi o mais compartilhado e posteriormente in-
corporado para identificar este movimento que surgiu dentro da Igreja Anglicana. John Wesley 
ficou conhecido como o líder e precursor do movimento metodista.

Parceria entre os presbiterianos e metodistas 

Durante as nossas entrevistas, alguns pioneiros e membros atuais, como a sra. Evanir Gomes 
Machado e a pastora Cirlene Vachtchuk, falaram sobre a relação de colaboração entre as igre-
jas Presbiteriana e Metodista no Brasil. Segundo a pastora, as igrejas protestantes entraram 
quando houve a abertura do Brasil para o comércio, a chamada “abertura dos portos”, no século 
XIX. “A Metodista, a Batista e a Presbiteriana foram as primeiras [teve também a Luterana]. E 
ao chegarem elas foram para regiões diferentes do País: a Batista foi para o Nordeste, a Presbi-
teriana ficou mais no Sul do País e a Metodista se concentrou no Rio de Janeiro”, apontou.
Como não era comum haver duas ou três denominações protestantes em cada cidade, principal-
mente nos municípios menores, “as igrejas fizeram uma parceria para que as famílias não ficas-
sem sem congregar”, explica a pastora Cirlene. Tal acordo possibilitou a metodistas frequenta-
rem os cultos junto com presbiterianos, porém sem mudar sua denominação e as tradições; e 
o mesmo era válido para os membros da Presbiteriana que frequentavam os cultos metodistas.
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Os primeiros cultos na casa do pioneiro

De acordo com o histórico enviado pela igreja para subsidiar este projeto, as primeiras reuniões 
metodistas em Ibiporã iniciaram em 1947, na casa do Sr. Gil Gimeno Rédua, mesmo local onde 
também eram realizados cultos e trabalhos da Escola Dominical. Sua filha, a pioneira Hermínia 
Gomes Rédua, ainda é membro da igreja (participava até a data de conclusão deste material, 
em 2019). E sua neta, a professora Evanir Gomes Machado, irmã de Eliseu Gomes, foi uma 
de nossas entrevistadas neste livro e nos documentários em vídeo. Diz ela:

Eu ainda não era nascida, mas as reuniões e a Escola Dominical eram na casa do meu avô 
[materno]. Acho que era na Avenida Paraná, perto da Santos Dumont, porque ele tinha pro-
priedades por ali. Depois ele foi para São Paulo e nós ficamos frequentando a Igreja Pres-
biteriana do Brasil, mas como metodistas, porque não tinha um local para nos reunirmos. 
Eu era muito pequena, não lembro, mas dizia a minha mãe que eu fui batizada na Igreja 
Presbiteriana como metodista. Do que eu me lembro bem é de quando já tinha a igrejinha de 
madeira, eu tinha 4 anos... (MACHADO, 2018)

A primeira igreja de madeira: 1955

Os cultos na casa do pioneiro Gil Gimeno continuaram até ele se mudar e, durante um período, 
os metodistas participaram com os presbiterianos. Até que em 1955 a Igreja Metodista de Lon-
drina adquiriu um terreno na Rua Vicente Machado, com o objetivo de levantar ali o primeiro 
templo de Ibiporã – local onde a igreja está até hoje. A construção da capela de madeira iniciou 
e em 1955 ficou pronta. A partir daí, os trabalhos oficiais passaram a ser realizados em Ibiporã, 
tendo como responsável o mesmo pastor da igreja de Londrina, reverendo Alípio da Silva La-
voura. Na época (1955), já contava com três pioneiros que ainda têm frequentado a igreja: as 
sras. Hermínia Gomes Rédua e Priscilla Marins Coutinho e o sr. Rubens Elias Bueno.

Na imagem a seguir podemos observar como era por dentro a igreja de madeira, em um dia 
de celebração ministrada pelo pastor Valdir Peres Marins, que esteve à frente entre os anos de 
1958 e 1965. A data de sua permanência não é exata, pois a igreja não possui um histórico com 
período de pastoreio de todos eles. Há apenas uma sequência cronológica, que está reproduzida 
nas próximas páginas.



97

Pastor Valdir Peres (dir.) em celebração no fim da década de 1950

Também em 1955 foi iniciada a construção da casa pastoral, de madeira, com material cedido e 
transferido da Igreja de Londrina. Foi a casa onde residiram alguns pastores que dirigiram a Me-
todista em Ibiporã. A casa pastoral ficava onde estão atualmente o salão social e as classes para 
a escola dominical. Como muitos pastores vinham de Londrina para celebrar cultos e não eram 
residentes, os primeiros a morarem na casa pastoral foram Silas Barbosa e Pedro Jorge Calef 
(1957-1958). Os próximos pastores residentes em Ibiporã foram Russel Juciê (1966) e Miguel 
Cacione (1967-1977).

As próximas fotografias são da década de 1970, época do reverendo Miguel Cacione; numa de-
las crianças aparecem posadas em frente à casa pastoral.
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Reprodução de foto do 1º templo Metodista de Ibiporã, construído em 1955
Fonte: Acervo da Igreja de Ibiporã

Casa pastoral (abril de 1975), onde residiam as famílias dos pastores
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Anos 60: criação da 6ª Região – PR e SC

 

1º Concílio da 6ª Região da Igreja Metodista do Brasil, em Londrina - janeiro de 1966. Reverendo Miguel Cacione está na 1ª fileira, ao centro 
(terno preto), e no detalhe
Fonte: Acervo da Família Cacione

Reverendo Miguel Cacione com pastores em Curitiba, em 1964
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Até a década de 50 as Igrejas Metodistas ficavam separadas em cinco regiões eclesiásticas; mais 
tarde,em julho de 1965, foi criada a 6ª Região, que engloba o Paraná, e Santa Catarina. O pastor 
Miguel Cacione (1916-1979), que esteve dez anos à frente da Igreja Metodista de Ibiporã, entre 
1967 e 1977, participou da primeira mesa administrativa da 6ª Região Eclesiástica, como secre-
tário de missões e evangelização. Quem contou detalhes sobre a vida e a passagem do reverendo 
Miguel por Ibiporã foi sua filha Glaura Cacione Zapparoli, que juntamente com seu marido 
Paulo Zapparoli, permanece ligada à Igreja de Ibiporã, bem como a sua mãe, Elsir de Moraes 
Cacione, atualmente com 91 anos. Trechos do seu depoimento estão no final do capítulo.

Glaura Cacione com seu pai, Miguel Cacione
Fonte: Acervo de Família

Cantata de Natal em 1968, com o Coral da Igreja Metodista
e o Coral Aleluia (IPI), no Clube SERI
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Miguel por Ibiporã foi sua filha Glaura Cacione Zapparoli, que juntamente com seu marido 
Paulo Zapparoli, permanece ligada à Igreja de Ibiporã, bem como a sua mãe, Elsir de Moraes 
Cacione, atualmente com 91 anos. Trechos do seu depoimento estão no final do capítulo.

Glaura Cacione com seu pai, Miguel Cacione
Fonte: Acervo de Família

Cantata de Natal em 1968, com o Coral da Igreja Metodista
e o Coral Aleluia (IPI), no Clube SERI

Diminuição de fiéis após a geada

Com a “Grande Geada” (1975), que empobreceu consideravelmente o Norte do Paraná e causou 
um intenso êxodo rural na região, a igreja Metodista de Ibiporã sofreu um grande desfalque. 
Muitos membros se mudaram para outras cidades com suas famílias em busca de melhores 
oportunidades de trabalho. Por esse motivo, entre os anos de 1978 e 1982, a Metodista de Ibiporã 
voltou à categoria de congregação da igreja de Londrina, cujo pastor titular e supervisor era o 
reverendo Acidy Martins de Castro.

Anos 1980 e a construção do “Pavilhão”

No dia 13 de dezembro de 1981, a Igreja Metodista inaugurou um pavilhão destinado à educação 
cristã, que também serviu para aulas do antigo Mobral (programa de alfabetização de adultos). 
O espaço (salão social) recebeu o nome do reverendo Miguel Cacione, que havia falecido em 
1979. 

Glaura Cacione, filha do reverendo homenageado, enfatizou a preocupação que o seu pai e a 
Igreja Metodista tinham com a educação: “O papai sempre exigiu que a gente estudasse muito. E 
nossa igreja sempre foi muito preocupada com a Escola Dominical, que é onde a criança cresce 
aprendendo a manusear o nosso manual de instrução, que é a Palavra do Senhor.” Por esse moti-
vo, estiveram na homenagem em 1981 (foto) a esposa do pastor, Elsir Cacione, e seu filho Gilson 
(à direita na imagem). Entre as autoridades presentes, estavam o vice-prefeito de Ibiporã, Daniel 
Pelisson, o presidente do Conselho Regional da 6ª Região Eclesiástica - Paraná e Santa Catarina, 
Norival Trindade; e o bispo metodista da 6ª Região, Richard Canfield dos Santos.

Inauguração do pavilhão em 1981
Reprodução: Folha de Londrina, 19/12/1981
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Construção do templo de alvenaria: 1983-1989 

          Fases de construção e reforma do templo atual 
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Fachada do novo templo, concluído em 1989. Essa foto é de nov./1997

No ano de 1982, a então congregação foi novamente emancipada e os planos para a idealização 
definitiva do novo templo se iniciaram. De acordo com o Compêndio Histórico de Ibiporã (BI-
SOTTO, 2008, p. 137), a construção começou somente em 1983, com a substituição do antigo 
salão social pelo salão que há hoje nos fundos da igreja e construção de uma dependência para 
os zeladores, juntamente com outro galpão para o trabalho com crianças.

O inicio da construção do novo templo e sua inauguração ocorreram sob a supervisão do pastor 
Leonel Honório da Silva. Mas durante a obra, até 1989, os reverendos Mesac Roberto Silveira 
Junior; Josué Adam Lazier; José Vitor da Silva e o seminarista Heraldo Ferreira Leão sucederam 
os trabalhos do pastor Leonel, enquanto o mesmo foi transferido para Apucarana.

A inauguração e o ato de consagração do templo ao Senhor só aconteceram dia 26 de novembro 
de 1989. Durante o período de construção, o templo foi lentamente constituído, enquanto os 
cultos e a Escola Dominical eram realizados no salão social.

...Em 1983 foi iniciada a construção do templo, cujo término e consagração aconteceram 
no dia 26 de novembro de 1989. Antes mesmo da conclusão da obra, os cultos e reuniões 
da escola dominical começaram a ser realizados em condições precárias no templo em 
construção. (BISOTTO, 2008, p.137).

O templo ainda passou por mais uma reforma e ampliação, comandada pela pastora Elizabell 
Castro Gasparotto, que ficou de 1999 a 2005. A reinauguração aconteceu no dia 4 de novembro 
de 2001, segundo relato do Compêndio Histórico de Ibiporã (2008). 
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Crianças na Escola Bíblica Dominical e celebração na igreja

Fotos e lembranças de 1987:

O acervo da igreja localizou e repassou para esta pesquisa algumas fotos interessantes de 1987, 
ano em que a igreja e também a cidade de Ibiporã completaram 40. Duas delas são de jovens e 
crianças carregando faixas no desfile de aniversário do município, dia 08/11/1987, passando em 
frente ao Colégio Estadual Engenheiro Beltrão e também pela Avenida Paraná. Outras fotogra-
fias de novembro de 1987 são de um retiro e confraternizações na fazenda de café do Sr. Helmut 
Hule, localizada na região da Boa Esperança, para onde as famílias metodistas iam alguns finais 
de semana para recreação e esporte. “Não me lembro em que ano, mas nos finais de semana nós 
íamos com os pais e filhos aos domingos jogar bola lá na propriedade do Sr. Helmut, que é ainda 
membro da nossa igreja. Aos domingos o pessoal sempre ia lá, porque tinha um campinho e era 
muito gostoso”, recorda Evanir Machado. 

Igreja Metodista comemorando os 40 anos de Ibiporã, em 08/11/1987
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Atividades rurais de integração e contraternização, nov. 1987

Recreação aos domingos na fazenda de Helmut Hule, Boa Esperança, 1987
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Pastores que passaram pela Metodista em Ibiporã

Alípio da Silva Lavoura - 1955

Omir Andrade

Benedito de Paula Bittencourt

Silas Barbosa - 1957

Pedro Jorge Calef1 - 1958

Angelo Rodrigues Brianez

Valdir Peres Marins

RosalinoDomingues

Russel Juciê - 1966 

Miguel Cacione - 1967 a 1977

Acidy Martins de Castro - 1978
Neri Joaquim

Samuel Maximiliano

Alcidez da Silva

Leonel Honório da Silva - 1981

Acidy Martins de Castro - 1982
Mesac Roberto Silveira Junior - 1984

Josué Adam Lazier

Heraldo Ferreira Leão

José Vitor da Silva

Leonel Honório da Silva - 1989

Rubens Cardoso - 1992 a 1995

Helio Cesar Ignacio Alves - 1996 a 1997

Luis R. Chimba - 1998

Elizabell Gomes Castro Gasparotto - 1999 a 2005

Cirlene Almeida Vachtchuk - 2006 até o momento

A igreja hoje

De acordo com a pastora Cirlene Vachtchuk, que assumiu a igreja de Ibiporã em 2006, a Me-
todista possui atualmente 350 membros na cidade e, devido ao tamanho do templo, que não 
comporta a quantidade de fiéis, decidiu-se realizar dois cultos aos domingos à noite, um às 18h 
e outro às 20h. “Temos cultos praticamente todos os dias, porque temos celebrações em pontos 
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missionários nos bairros da cidade, mas no templo central os cultos são às quartas-feiras, aos 
sábados e domingos”. Os “pontos missionários” são: Conj. Antônio Fredrico (sob supervisão 
de Mário Antônio Iba), Conj. Afonso Sarábia (Mário da Palma), Taquara do Reino - Vila Rural 
(Ricardo Santos) , Taquara do Reino - Patrimônio (Ronaldo Tadeu Braz) e Sítio Água do Pari 
(Fábio Arrono).

Depoimentos de pioneiros e lideranças

Confira alguns depoimentos de filhos de pioneiros e lideranças da Metodista em Ibiporã, gra-
vados pela nossa equipe do MHAI no dia 9 de março de 2018, no interior da igreja. Apenas a 
entrevista com Glaura Cacione foi feita no prédio do Museu Histórico, dia 15 de março de 2019.

“Nasci aqui em Ibiporã em 1951 e sou neta de metodistas, 
meu avô era o sr. Gil Gimeno Rédua e as reuniões da Igreja 
Metodista em Ibiporã começaram na casa dele. Depois, com 
o passar do tempo construíram uma igrejinha de madeira, 
nos fundos, é a época que eu mais me lembro, pois eu tinha 
uns 4 anos na época. Quando eu era criança, havia escoli-
nha nas férias para as crianças da igreja e também de fora 
que queriam participar. As professoras da Escola Dominical 
preparavam um trabalho diferenciado, era uma semana com 
atividades e brincadeiras. Muito gostosa a nossa época de 

criança!... O que eu acho da nossa igreja fazer parte da história de Ibiporã? É algo muito 
gratificante! É uma igreja tradicional, antiga na cidade, conhecida. E para a gente que nasceu 
aqui dentro da igreja, esse trabalho é muito importante. Para a minha família, a minha mãe, 
que criou os sete filhos aqui dentro... Uns desviaram, outros mudaram da cidade, outros já estão 
participando em outra igreja, pois casaram e passaram a frequentar a igreja da esposa. Mas 
todos foram criados aqui.” (Evanir Gomes Machado, neta do fundador da igreja)

 “Papai [o reverendo Miguel Cacione] sempre foi de mente 
aberta e coração aberto. Sempre nos ensinou a respeitar a 
opinião dos outros e não querer impor a nossa. Tanto é que 
era muito amigo do padre Rino [Nogarotto] que, pelo que 
se dizia na época, era um padre muito exigente. Papai e ele 
tinham embates teológicos, mas um nível de respeito muito 
grande. Padre João [Giomo] também se dava muito bem 
com meu pai. Ele [Miguel] sempre aceitou todos dentro 
da igreja, não importava se estava vestido como hippie ou 
de terno... Mas papai era muito firme nas suas convicções. 
Mesmo conosco, com filho de 18 anos, o meu irmão Gil-
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mar tinha cabelão comprido, andava de tamanco, calça justa, camiseta aberta. Era um jovem 
muito moderno pra época. Papai falava: “eu prefiro tê-lo assim dentro da igreja, do que estar 
fora”. Jesus nos recebe de braços abertos como estamos e foi assim que fomos criados... Sobre 
Ibiporã? Essa cidade nos cativou, a Igreja Metodista de Ibiporã nos cativou. E nós preferimos 
permanecer aqui. Mesmo que a família tenha ido para londrina, me casei em 1978, voltei para 
Ibiporã, mamãe está comigo, meus irmãos estão em Londrina, estamos todos aqui rodeados. 
Nós temos uma história muito bonita com Ibiporã.” (Glaura Cacione, filha do pastor Miguel)

“Eu nasci na Água das Abóboras [área rural de Ibiporã], 
em 1951. Como meu pai era lavrador, ele morou em vá-
rios lugares: na Água das Aboboras, Primeiro de Maio 
e Ibiaci. Nossa família mudava bastante porque ele era 
colhedor de café. Em função disso, morei em Ibiaci, onde 
estudei até o 2º ano primário. Depois moramos na Água 
Azul, perto da Água da Cetilha , tudo no café... Aí quando 
eu tinha uns 17 anos viemos para Londrina e eu fui traba-
lhar de doméstica. Trabalhei na casa de uma família que 
era evangélica, eram presbiterianos: o casal Francisco 

Gomes e Odete, que morreram bem idosos, com 95 anos. Foi com eles que eu conheci a Palavra 
de Deus, pois naquela época eu nem sabia o que era Bíblia. Mas eu via a movimentação deles, 
eles faziam bênção, iam na Escola Dominical e eu  começava a observar... Trabalhei 17 anos 
na casa dessa família. Eu tinha estudado só até a 2ª série do primário, mas, com o incentivo de 
uma sobrinha desse casal, voltei a estudar na escola da Igreja Presbiteriana, que se chamava 
Escola Pedro Faria. Me matriculei e consegui fazer até a 4ª série. Depois terminei a 8ª série 
no Colégio Vicente Rijo e foi quando eu tive o meu filho Rogério. Quando ele [filho] fez 8 anos 
eu mudei para Ibiporã, vim morar com minha mãe. Quando eu me converti, quando aceitei 
mesmo a Palavra de Deus e comecei a andar na fé, eu fui para a Igreja Metodista. E eles [os 
patrões Francisco Gomes e Odete] ficaram muito contentes, eles foram ao meu Batismo. E eu, 
caminhando nessa fé, Deus foi abençoando a minha vida e abençoando o meu tempo aqui nessa 
Igreja Metodista de Ibiporã.” (Izaura do Santos Milani)

“Fiquei na Bahia até os 15 anos de idade, e nós lá 
trabalhava tudo na roça, nós tínhamos uma casa de 
farinha e todos trabalhavam no mesmo ramo. Meu 
pai teve 16 filhos: 11 homens e cinco mulheres. Ele na 
época levou todos junto para registrar, levou uns 8 de 
uma vez. A gente passava muita dificuldade pela seca, 
falta de chuva... ficava dois anos sem chover. Aí fomos 
embora para Belo Horizonte de carona de lá pegamos 
o trem para São Paulo, depois viemos para o Paraná. 
Quando eu tinha 18 anos vim para cidade aí come-
cei a aprender esse ramo de pedreiro e até hoje mexo 
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com esse tipo de serviço. Construo sempre a minha casa, a dos meus amigos, dou serviço para 
alguns também. O mais legal de tudo isso, de estar contando a minha história, foi essa igreja 
aqui... Até os meus 40 anos jamais eu sonhava em igreja. Era só bebendo, fumando, mas sempre 
trabalhando... Mas eu não sabia aproveitar meu tempo. Aí comecei a trabalhar aqui para eles 
e tô até hoje. Faz 16 anos e eu quero completar o resto da minha vida ajudando aqui a igreja. 
Esse altar fui eu que fiz, o corredor, o escritório pastoral, algumas pinturas, sempre com muita 
alegria. A gente, quando trabalha aqui, nem cansa. Se eu pudesse, não saía aqui de dentro da 
igreja. Foi uma alegria ter conhecido essa igreja, a sabedoria que me deu. E o que mais estou 
contente é que vamos ter outra igreja perto da minha casa e eu quero construir. Já tem um ponto 
missionário na minha casa, no [conjunto] Afonso Sarábia”. (Benedito Dias Moura, o ‘Baia-
no’, colaborador da igreja)

“Além de ser membro, eu tenho meu ministério de orna-
mentação da igreja. Todos os eventos, batismos sou eu que 
organizo. Esse meu compromisso de organizar, dentro das 
nossas condições, é uma coisa que eu gosto muito de fa-
zer, me sinto grata. Teve o casamento da minha filha que 
foi realizado aqui, hoje o filho dela com 16 anos, Mateus, 
foi batizado aqui. Nós passamos por vários pastores... Na 
época, quem fez a celebração do casamento da minha filha 
foi o pastor Hélio, depois tivemos vários outros, e atual-
mente nós temos a pastora Cirlene há 12 anos, e graças a 

Deus a nossa igreja tem crescido bastante!” (Nelci da Silva Santos)

“A Bíblia diz: ‘quero trazer à memória aquilo que me 
dá esperança’. Toda vez que lembramos aquilo que 
já aconteceu no passado, trazemos esperança de que 
as coisas podem ser sempre melhores, por mais lutas 
que a gente passe, temos sempre condição de melho-
rar. Então, trazer a memória das igrejas faz lembrar 
a fé do povo de Ibiporã. Sou pastora metodista aqui 
em Ibiporã há 12 anos, mas antes estive em Joinville e 
Camboriú (SC). Somos itinerantes e o nosso bispo pode 
nos transferir de uma cidade para outra. Meu pai era 
ferroviário e na minha infância também mudávamos bastante. Na época do meu casamento nós 
morávamos em Apucarana, o meu marido era de lá. Hoje meu pai também é pastor metodista; 
depois de se aposentar como ferroviário ele estudou Teologia para se tornar pastor. Minha irmã 
também é pastora, então somos uma família pastoral, e toda nossa família com o ministério na 
Igreja.” (Cirlene AlmeidaVachtchuk, pastora em Ibiporã)
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Igreja Presbiteriana 
Independente - 1966

‘Espaço Vida’ - Rua Rodrigues Alves, 25

PRIMEIRAS CELEBRAÇÕES: 1948
INAUGURAÇÃO DO TEMPLO PROVISÓRIO: 29/06/1958
ORGANIZAÇÃO E FUNDAÇÃO DA IGREJA: 13/02/1966
LOCALIZAÇÃO: Rua Rodrigues Alves, 25 - Centro - Ibiporã

Principais datas
1948 - Início da evangelização em Ibiporã pela IPI Londrina
29/06/1958 - Inauguração do 1º templo para realização de cultos
07/1961 - Criação do Coral da Igreja – ‘Coral Aleluia’
29/06/1962 - Apresentada planta para construção do templo de alvenaria
13/02/1966 - Organização da IPI de Ibiporã como igreja
27/02/1966 - Organização da União da Mocidade Presb. Independente
12/02/1967 - Organização formal da Sociedade Varonil
14/01/1968 - Organização do Conselho da Escola Dominical
04/11/1969 - Organização formal da Soc. Auxiliadora de Senhoras
13/02/2016 - Aniversário de 50 anos da IPI Ibiporã

Coral da IPI, criado em 1961, em frente 
ao templo provisório de madeira
Foto: Arquivo da IPI Ibiporã
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Histórico

A Igreja Presbiteriana Independente de Ibiporã (IPI), também conhecida como “Espaço Vida”, 
foi organizada como igreja somente em 1966, mas sua história no município iniciou muito tem-
po antes, conforme relata o histórico enviado pela igreja para esta publicação. “Ela nasceu no 
coração de Deus; cujo desejo era revelar Seu grande amor para muitos neste local” (NOSSA 
HISTÓRIA, 2019). As raízes da IPI em Ibiporã tiveram início em 1948, quando a Igreja Pres-
biteriana Independente de Londrina, representada pelo pastor pioneiro Jonas Dias Martins, já 
evangelizava por grande parte do Norte do Paraná, celebrando cultos nos povoados e sítios onde 
havia congregações isoladas. Em Ibiporã, as reuniões iniciaram nas casas em 1948.

Reverendo Jonas: um ícone do Norte do Paraná

Ícone do desbravamento e da evangelização no Norte do Paraná, o pastor Jonas Dias Martins 
(1902-1986) foi um dos responsáveis por espalhar o Evangelho, a partir da década de 1930, 
por muitos povoados rurais e pequenas cidades da região de Londrina, incluindo Ibiporã. De 
acordo com depoimentos de pioneiros que entrevistamos, Jonas percorria as fazendas e se 
deslocava de um lugar para o outro montado numa mula, e lia a Bíblia durante o trajeto. Em 
função disso, devido ao movimento da mula e à luz do sol, foi ficando cego, necessitando, 
no final de sua vida, de uma bengala para se apoiar e da ajuda de pessoas para exercer o seu 
ministério.

Pastor Jonas nasceu em Botucatu (SP) e antes de iniciar seu ministério pastoral foi boxeador. 
Como missionário, começou a atuar no interior paulista e no Norte do Paraná em 1933 e em 
1940 mudou-se para Londrina. Na IPI de Londrina permaneceu como pastor de 1943 até sua 
morte, em 1986. Deixou um grande legado para a igreja local e para toda a região. “Sua me-
mória ainda fala”, ilustra um texto memorial que o destaca como “O apostolo pé-vermelho” 
(REVERENDO..., 2019).

O reverendo Jonas em diferentes momentos/ Fotos: IPI Londrina
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Quem conviveu com ele só tem boas lembranças de sua humildade e espírito de doação: 
“Montado na mulinha ele ia lendo debaixo do sol, porque não tinha tempo de sentar no ga-
binete e estudar. Então, a caminhada dele na mula fazia com que estudasse”, relata o pastor 
Paulo Roberto Farias, que dirigiu a IPI de Ibiporã a partir de 1988 e quando criança convi-
veu com o reverendo. A entrevista com Farias foi gravada em fevereiro de 2018:

O pastor Jonas chegou aqui na região na década de 1930, estabeleceu-se em Londrina e 
caminhou por todo esse Norte do Paraná, até Paranavaí. Teve um companheiro, o pastor 
Gerson Araújo, auxiliar dele a partir de 1965. Como menino, eu tive um grande privilégio 
de poder aprender com ele, sentava com ele, fazia visitas... O pastor Jonas era aquela pes-
soa humilde, sempre de terno, um homem muito especial que pôde se doar pela causa de 
Cristo. Renunciou a tudo. Veja, ele foi boxeador quando jovem, mas deixou tudo isso para 
servir a Deus. Veio ser pastor, andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, fazendo 
seu trabalho de evangelista. Então, falar do pastor Jonas é falar de um pioneiro que passou 
por aqui, a nossa igreja aqui começou com ele, e ele sabia que esse era o plano de Deus 

para a sua vida... (FARIAS, 2018).

Pastor Paulo lembrou de um episódio interessante envolvendo o reverendo Jonas, ao visitar 
a ala infantil em um hospital em Londrina: “Ele (Jonas) chegou junto com o pastor Messias 
[Anacleto Rosa, de Londrina] e foi ao setor de pediatria. Ao subir, como já era cego e andava 
com uma bengala branca, estava segurando no braço esquerdo do pastor Messias”, relembra 
Farias. No que entrou no setor de crianças, um grupo enorme delas chegou em volta e come-
çaram a gritar, abraçar, segurar nas pernas dele e diziam: “é Jesus!”. E outras mais vinham 
e falavam: “olha, venham ver Jesus!”. Daí o reverendo Jonas acalmou-as e disse: “Não, eu 
não sou Jesus. Sou um discípulo dele...”

Templo provisório de madeira: 1958

Em maio de 1958 foi adquirido um local para a realização das reuniões. Após adaptações, em 
29/06/1958 este templo de madeira foi inaugurado. Na imagem a seguir, de uma celebração em 
frente ao templo provisório de madeira, com a presença de autoridades, podemos ver no centro, 
com a Bíblia na mão, o reverendo Jonas Dias Martins e a seu lado o prefeito de Ibiporã na época, 
Ciro Ibirá de Barros (gestão 1963-1969). É do mesmo dia da fotografia que abre este capítulo, 
na qual aparece o ‘Coral Aleluia’.
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Reverendo Jonas, Ciro Ibirá e autoridades ao lado do templo provisório

1962: construção do 2º templo

O trabalho crescia e se solidificava. O templo provisório já se tornava pequeno, o número de 
frequentadores aumentava e também as atividades. Um fato de grande animação e bênção na 
época foi o início do coral, em julho de 1961, sob a regência do presbítero Domingos Casoni. 
Este coral permanece ativo até hoje.

No dia 29 de junho de 1962, o Conselho da IPI de Londrina, por meio de um de seus membros, 
apresentou a planta de um novo templo para Ibiporã. Lançou-se então a pedra fundamental da 
obra e logo depois sua inauguração festiva. No ano 1966, o presbitério de Londrina decidiu 
pela organização da congregação de Ibiporã como igreja, sendo então sua fundação oficial em 
13/02/1966. O primeiro pastor residente a partir desta data foi o reverendo Gérson Pires de Ca-
margo, que assumiu em fevereiro de 1966, vindo de Cambé, e ficou por 22 anos, até 1988. Seu 
filho, Ivan Pires de Camargo, disse em entrevista que, quando chegaram a Ibiporã, o 2º templo 
de alvenaria (próxima fotografia) já estava construído.
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Sede da igreja a partir de 1966, na Rua Paulo Frontin. Nesta imagem, de terno escuro (à dir.), está Lourival Correa da Silva, que carregava 
as famílias em seu caminhão Alfa Romeo

O histórico da igreja descreve que diante dos registros e relatos dos pioneiros, “percebemos que 
muitas vidas foram peças chaves e verdadeiros instrumentos usados por Deus para a construção 
dessa história, uma delas o do saudoso reverendo Gérson”. Quando completou 80 anos, ele foi 
declarado emérito e morreu aos 94 anos, em 2002.

Período do pastor Gérson: anos 70 e 80

Coral da IPI nos anos 70



117

Pastor Gérson com reverendo Jonas (esq.) e com o presbítero João Cardoso (anos 80)

Pastor Gérson (dir.) e sua esposa Ofélia de Matos Camargo. Década de 80
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Construção do salão social, secretaria, salas pastoral e da escola, década de 80

Comunidade em frente à igreja, na Rua Paulo Frontin - 1981
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Zilah Camargo regendo Coral Aleluia; no órgão, sua irmã Edinha - 1988

1988: no mesmo dia da foto anterior, pastor Paulo Farias e os reverendos Messias e Gérson
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Crescimento e novo templo

Desde o nascimento da IPI na cidade, “percebia-se que o seu crescimento era inevitável” (NOS-
SA HISTÓRIA, 2019). Por esse motivo, outro templo foi construído no mesmo local (Rua Paulo 
Frontin, 242) e passou a ser necessária a realização de dois cultos aos domingos. Na imagem 
abaixo, a IPI neste espaço ampliado, que posteriormente serviu à Igreja Batista Central e hoje 
abriga outra denominação.

Templo maior da Rua Paulo Frontin, década de 90

No espaço do antigo ‘Cine Radar’

Com o crescimento do número de fiéis, tornou-se necessária mais tarde a locação do espaço do 
antigo Cine Radar (foto), que havia sido palco da exibição de filmes entre os anos de 1946 e 
1986 e tinha a vantagem de ficar bem próximo ao templo. Ficava na Avenida Santos Dumont. 
Neste espaço alugado, a IPI / Espaço Vida funcionou na década de 1990. Em uma das imagens 
a seguir, em dia de culto em comemoração ao aniversário do município, nos anos 90, podemos 
ver na 2ª fileira os ex-prefeitos de Ibiporã, José Maria Ferreira e Nadir Bigatti, os ex-deputado 
Luiz Carlos Hauly e os então vereadores João Coloniezi e Luiz Karimata.
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Espaço do antigo Cine Radar, que abrigou as atividades da IPI nos anos 90

Culto de aniversário do município, anos 90. Ex-prefeitos e políticos na segunda fileira

Construção do templo atual

“Tanto o Senhor fez que logo foi necessário um lugar maior”, pois a Igreja continuava a crescer 
e suas acomodações não comportavam mais o número de pessoas, nem o trabalho que ia sendo 
realizado. “As primeiras portas começaram a se abrir” e um terreno maior foi conquistado para 
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a construção da sede atual, localizada na Rua Rodrigues Alves, área central.

Um projeto ousado foi lançado: um templo para 1.500 pessoas (formato de anfiteatro) com 
toaletes, área de lazer, sala de ballet, secretaria, escritório, estúdio e duas quadras, sendo uma 
delas poliesportiva. Na primeira fotografia a seguir, no terreno onde seria levantada a igreja, o 
ato solene do lançamento da pedra fundamental do novo templo (ano 2000), com a presença de 
pastores, como Ismael Salles Devidé. Na outra, membros da igreja e lideranças locais, como o 
então vereador Orlando Ferreira.

“Toda a Igreja se lançou em fé, sonhou, orou e contribuiu. Os primeiros passos foram dados e 
logo as paredes começaram a ser erguidas e dentro de alguns meses a comunidade adentrou a 
nova casa. Este sonho ousado é compartilhado com muita alegria, pois trata-se de verdadeiro mi-
lagre na vida da Igreja” (NOSSA HISTÓRIA, 2019). A inauguração desta sede ocorreu em 2002.

Pastor Devidé no lançamento da pedra fundamental do templo

Lideranças da cidade e da igreja reunidas no ato solene
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A obra ficou pronta em 2002

1.200 membros e vários ministérios

A Igreja Presbiteriana Independente de Ibiporã conta atualmente com um rol de 1.200 membros 
e tem atuado em várias frentes (ver os ministérios atuantes), com significativo envolvimento 
com a cidade. O Espaço Vida de Ibiporã, desde o seu nascimento, teve presença marcante junto 
à sociedade local, “por meio dos testemunhos do que Deus fez e faz na vida de muitas pessoas, 
através de ministérios específicos que não medem esforços para dar assistência ao próximo. O 
trabalho leigo sempre surpreendeu, irmãos que aceitam o desafio lançado por Cristo de sermos 
suas testemunhas”, diz o histórico. E assim, a Igreja vem atuando até o presente momento.

Foto em dia festivo no ano de 2010
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Espaço Vida em 2017

Ministérios atuantes (2018):

Ação Social e Diaconia, Ballet ABBA, Capelania e Visitação, Cesta Verde, Conselho Missioná-
rio, Coral Aleluia, Costureira Dorcas, Ministério de Dança Adorai, Escola Dominical, Espaço 
Jovem, Geração do Rei, Let’s Speak, Ministério de Casais, Células, Comunicação, Decoração, 
Esportes, Eventos, Infantil, Integração, Feliz Idade, Homens, Louvor, Mulheres e Som, ONG 
C.C.E.V., Quarteto Vida, Rede de Intercessão, Sexta na Church e Grupo de Teatro Metanóia.

Eventos marcantes

Comício da Vida, Carreatas e Passeatas pela Paz, Amigos do Rei (atual Geração do Rei), Cesta 
Verde (realizada pela ONG CCEV), Festa do Boi no Rolete e Aniversário dos 50 anos da IPI de 
Ibiporã (2016).
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Pastores e pioneiros

Solicitada pela direção do projeto Circuito das Capelas II para elencar alguns membros impor-
tantes nesses mais de 53 anos de história da IPI, desde 1966 – e que ainda estivessem vivos –, a 
IPI relacionou em 2017 os seguintes nomes para possíveis entrevistas: os pastores Paulo Roberto 
Farias (ficou de 1988 a 1997), Ismael Salles Devidé (1998 a 2010), Clóvis Hilário Moura (há 22 
anos na IPI) e Romio Cardoso (de 2012 a 2019); pioneiros: Orlando Gomes, Zilah Pires de Ca-
margo e Ivan Pires de Camargo, Zeneide Floriano de Oliveira, Dione Alves Jacomini, Odaniza 
Gâmbaro, Marina e Nilcéia, Roberto e Dilma Moraes, Edy Silveira e Hélio Correa da Silveira, 
Cleonice Cardoso Mailan e Suely Cardoso, Maria Duarte e Ruth Duarte de Brito, Lourival Cor-
rea da Silva, Carmelindo e Elza Caetano, Virginia de Souza Fernandes e Edna de Souza, Aracy 
e Néia, Maurão, Maria, Juscinéia e Ezequias.

Depoimentos e histórias dos pioneiros...

A seguir, alguns depoimentos de pioneiros e pastores da IPI, gravados na sede da igreja, dia 
23/02/2018, e também no Cine Teatro Padre José Zanelli, em 29/09/2017:

 “Sou paulista de Salto Grande e viemos aqui para Ibiporã  em 1941, 
na época era município de Sertanópolis. Viemos para um sítio, bem 
perto de uma congregação da Presbiteriana Independente, mas na 
época eu nem conhecia Bíblia. Viemos dia 23 de setembro de 1941, 
em um caminhão de mudança. Eu tinha na época 11 anos e morava 
no sítio do meu pai, na Água do Piza. Eu e minha esposa tivemos 16 
filhos e falei para ela ‘onde vamos levar essa criançada para apren-
der?’, Então procuramos a congregação da igreja no Piza, e foi aí que 
eu comecei a estudar a Bíblia. O chefe da congregação era Olavo de 
Matos, a Água do Piza era um córrego que cortava perto da Warta 
[Londrina]. O reverendo Jonas [Dias Martins] foi algumas vezes na 

nossa casa direcionado pelo irmão Olavo de Matos. Depois disso, meu pai vendeu o sítio e tive 
que trabalhar de porcentagem em lavoura de café lá na Água do Couro do Boi [município de 
Sertanópolis]. Depois de um ano viemos para o sítio do meu sogro, na Água dos Cágados. E no 
1977 comprei uma casinha em Ibiporã, viemos para a cidade e começamos a participar aqui na 
igreja.” (Orlando Gomes, 88 anos, pioneiro)
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“Nasci em 16 de setembro de 1942 aqui em Ibiporã mesmo, num 
sítio onde hoje é o Jardim Beltrão. Me criei aqui, estudei aqui, casei 
aqui, fiquei viúva aqui e vai fazer 77 anos que moro aqui. Não tinha 
nada na cidade no começo, era só café. A gente ia cortar palmito, 
tinha só uma ruazinha, era terra, barro.... Meu pai e minha mãe 
vieram de Botucatu (SP) pra cá por causa do café, em 1940. Ela já 
era evangélica, mas igreja evangélica nem tinha aqui na época. Não 
tinha nem a Matriz, era só uma igrejinha de madeira e uma cruz; 
praça também não tinha, a Escola Aplicação [Colégio Engenheiro 
Beltrão] já tinha, tanto que eu fiz o ginásio tudo lá, mas não havia 
muita coisa não. Ali tinha um bosque, tinha a Farmácia Central, 
que era do Mário de Menezes [ex-prefeito 1956-1960] ele era o far-
macêutico da cidade, não tinha médico. Depois comecei a participar na Presbiteriana e meus 
filhos foram criados dentro da igreja, o Marcelo e a Valéria. O Marcelo foi presbítero e pastor 
aqui da igreja. Agora meus netos todos são da igreja e eu amo essa igreja.” (Odaniza de Souza 
Gâmbaro, há 52 anos na IPI)

“Nasci em 1935 em Tatuí (SP). Meus pais já eram evangélicos e 
quando viemos para o Paraná eu tinha seis anos. Moramos em volta 
de Ibiporã bastante tempo. Morávamos na Seção Coqueiro, que per-
tence a Jataizinho, foi onde eu casei. Minha mãe era diaconisa no 
início, era só quase a nossa família na igreja, porque havia poucas 
pessoas. Aí o pastor Jonas veio e foi animando a congregação para 
virar uma igreja. Os meus pais eram Juvenal Floriano Ribeiro e Ruth 
Antonio Pereira. Cantavam no coral e minha mãe e as irmãs eram da 
Sociedade Feminina aqui em Ibiporã. Meu pai foi diácono e depois 
presbítero. Já faz uns 50 anos que eu participo da igreja aqui na cida-
de.” (Zeneide Floriano, pioneira, 83 anos)

“Sou nascida em 1939 e a gente veio primeiro para o Paraná no 
município de Sertanópolis, na Água da Mumbuca. Depois de lá 
nós viemos perto da Água do Couro do Boi, também município de 
Sertanópolis. Nesse tempo o pastor Jonas já fazia culto na casa de 
um irmão que tinha lá. Um ano depois mudamos perto de Jataizi-
nho. Daí íamos congregar na São João, perto da Seção Roseira, 
depois mudamos para o outro lado da água e passamos para a Se-
ção Coqueiro. Lembro que quando criança, aos domingos a gente 
levantava cedo e às 9 horas já almoçava e se aprontava para ir no 
culto, que era ao meio-dia. Gastava umas duas horas para a gente 
chegar, porque era tudo criançada... Terminava o culto, a gente ia 
embora e chegava já de tardezinha em casa. Era muito sacrifício... 
mas valeu a pena!  Aqui na igreja da cidade eu cantava no coral. 
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Até pouco tempo eu ainda cantava, amava o coral. Esse coral já teve como responsável a filha 
do reverendo Jonas, que era maestro; depois foi a filha do reverendo Gerson, a Zilah; depois 
o pastor João foi o maestro; e agora o Rogério, que está até hoje..” (Virgínia de Souza 
Fernandes)

“Nasci em 1953, no município de Jataizinho. Quando eu nas-
ci, meus pais já pertenciam à Igreja Presbiteriana Independente, 
mas no sítio. Freqüentávamos uma congregação ‘Barra do Jacu-
tinga’, que era ligada à igreja de Londrina, cujo pastor respon-
sável era o reverendo Jonas Dias Martins. Lá é Barra do Jacu-
tinga. Tinha também a ‘Seção Coqueiro’, que era bem próxima. 
Ficava ali passando o pedágio, uns 5 quilômetros pra frente. Era 
uma congregação de madeira e facilitava para o pessoal porque 
ela era bem próxima do asfalto... Uma coisa marcante pra mim 
eram os cultos de Natal. Terminava-se o culto e havia o nosso 
irmão Lourival, que tinha um caminhão com carroceria de ma-
deira. Todo o coral subia no caminhão e a gente saía pela cidade 
fazendo serenata, e tinha casas onde a gente parava para cantar. 

Muito gostoso. Quando dava umas 3 horas da madrugada, a vizinhança saía para ouvir o co-
ral. E aqueles hinos falavam profundamente na vida das pessoas... Isso foi por volta de 1979.” 
(Hélio Correa da Silveira, presbítero por 21 e pastor desde 2017)

“Minha família veio de Anhembi (SP), onde eu nasci. Viemos 
para o Paraná eu era pequenininha, tinha uns 4 anos. Isso foi em 
1948. Viemos morar num sítio, em Jataizinho. Sempre trabalha-
mos na lavoura; a gente plantava milho, feijão, algodão, lidava 
com animal... Somos em 11 irmãos. Meu pai se chamava Mario 
Dias Duarte e a minha mãe, Nair da Silva Duarte. Os cultos lá 
no sítio eram só nos domingos ao meio-dia; tinha uma congrega-
ção lá que ficava no sítio de um japonês. O lugar era chamado 
Couro do Boi. Moramos em Jataizinho até 1970, aí viemos para 
Ibiporã. O que me marcou foi o tempo que eu cantava no coral 
aqui da IPI, no coral de jovens e no adulto. Saíamos bastante 
para cantar em outras igrejas, em Londrina, Assaí, Uraí, Serta-
nópolis...” (Maria Duarte da Silva)
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“Sou paulista de Piraju (SP), nasci em 1945 e com 7 anos eu vim 
para o Paraná. Saindo de Piraju nós moramos em Assis (SP), Cen-
tenário do Sul, Arapongas, Cambé e depois viemos para Ibiporã 
em 1966. Papai veio para ser o pastor da Igreja Presbiteriana 
Independente de Ibiporã. Naquele tempo eu estava terminando a 
faculdade de Pedagogia e ficava em Londrina, mas nos dias de 
ensaio vinha para Ibiporã, até que eu me formei e realmente mudei 
para cá, no final de 1966. Dava aula na escola Francisco Beltrão 
e no colégio Olavo Bilac. Papai foi pastor aqui em Ibiporã du-
rante 22 anos, mas também atendia outras igrejas, inclusive em 
Telêmaco Borba ele ia uma vez por mês. Ele viveu até os 94 anos e 
mamãe, Ofélia Matos Camargo, sempre muito companheira dele. 
Ela foi diaconisa aqui na igreja durante todo o tempo em que es-

távamos aqui, mamãe foi uma pastora, morreu com 91 anos. Nos 22 anos em que o papai foi 
pastor aqui nós trabalhamos com o coral. Digo nós, porque minhas duas irmãs participavam 
também, a Edna era a pianista e a Ivone era contralto. Quando cheguei, ele já tinha um nome, 
era ‘Coral Aleluia’. (Zilah Pires de Camargo, regente do Coral Aleluia desde 1966 e filha do 
pastor Gérson)

“No início de 1966 meu pai foi transferido para Ibiporã, onde 
havia uma igreja nascente, e veio para organizar a congregação 
como igreja. Interessante que eu cheguei aqui e como já trabalha-
va na Prefeitura de Cambé, tive que sair do serviço para vir para 
Ibiporã. Chegando aqui, fui até a Prefeitura. Não tinha emprego, 
então me apresentei ao prefeito Ciro Ibirá de Barros. Ele, muito 
disposto e falante, chamou o secretário e falou: ‘faz um teste com 
esse rapaz aí”. Passei no teste e passei a trabalhar na Prefeitura. 
Quando nós chegamos aqui, em 1966, o templo de alvenaria [da 
IPI] já estava pronto; era pequeno mas bonito, estilo moderni-
nho, mas era o suficiente para o povo da época, talvez umas 40 
pessoas... A partir daí, meu pai construiu um salão ao lado, para 
as crianças. Logo no ano seguinte, ou em 1968, a igreja fez uma 
assembléia para ouvir os relatórios e eleger os dirigentes, que são os presbíteros que formam o 
conselho junto com o pastor. Daí fui eleito presbítero da igreja em Ibiporã, fiquei uns 4 a 5 anos, 
aí eu me casei e mudei para Londrina. Daí pra frente minha história continuou em Londrina.” 
(Ivan Pires de Camargo, presbítero, filho do pastor Gérson)
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 “A primeira igreja onde eu fui pastor foi em São Francisco do Sul 
(SC) e em 1977 fui chamado pelo pastor Messias Anacleto para 
vir para Londrina. Cheguei para trabalhar com a juventude da 
1ª Igreja de Londrina, na Rua Mato Grosso, 806. Vim trabalhar 
com os pastores Messias e Jonas. Depois fui para a 2ª Igreja de 
Londrina, onde fiquei seis anos. Em 1988 o pastor Gérson Pires 
de Camargo me ligou aqui de Ibiporã e disse: ‘Aqui é o seu lugar, 
vem pra cá, eu já estou com 80 anos e gostaria que você viesse 
para me auxiliar, ou melhor, para assumir o pastorado da Igreja 
porque eu já não tenho mais idade para continuar meu trabalho’. 
Foi desafiador, mas eu resolvi aceitar o convite e vim pra cá. Che-
guei em 1988 e fiquei até em 1997, foram nove anos como pastor 
aqui em Ibiporã. Quando assumi, estava uma igreja muito bem 
estruturada pelo pastor Gérson, mas precisava de um pastor jo-

vem para começar um trabalho diferente, mais ousado, e foi o que busquei fazer. Quando cheguei 
havia uns 60 membros. Quando saí nós estávamos com dois cultos de 400 pessoas aos domingos, 
em torno de 700 pessoas”. (Paulo Roberto de Farias, pastor em Ibiporã de 1988 a 1997)

“Meus pais, Orlando Alves de Oliveira e Zeneide Floriano de Oli-
veira, sempre foram da igreja e também os meus avós. Nós também 
crescemos dentro da igreja e eu me casei naquele templo antigo 
da Rua Paulo Frontin. Uma das coisas que mais me marcou foi o 
meu casamento, porque quem realizou foi o pastor Gérson Pires 
de Camargo junto com o pastor Paulo. Meu esposo é Augustinho 
Jacomini, que atualmente é presbítero da igreja e vice-presidente 
do Conselho. Outra situação que me marcou foi o acolhimento 
que recebemos quando o meu pai faleceu e o meu irmão também. 
O povo da igreja nos deu muita força na época, então essas coisas 
marcam muito, também o nascimento dos meus filhos que foram 
batizados na igreja, a profissão de fé...” (Dione Alves Jacomini)

 “Em 1970, a igreja aqui em Ibiporã era bem pequena, poucos 
membros, mas tinha várias famílias, e ali foi a nossa adolescência 
e juventude... Com o tempo comecei a ajudar na educação das 
crianças. Sempre trabalhei no ministério infantil, que era minha 
área na igreja e também na vida secular. E estou hoje com o pro-
jeto infantil ‘Boas Novas’, que é realizado nas escolas e creches 
da cidade. Sempre participei do conjunto jovem e estou no coral 
da igreja até hoje. O pastor Paulo [Farias] gostava muito de fazer 
trabalhos grandes na cidade, a gente tinha o Comício da Vida e 
se reunia na Praça para cantar e louvar a Deus. A igreja ia em 
peso, um trabalho muito ativo da igreja e que ele gostava.” (Ruth 
Duarte de Brito)
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“Sou filha de João Cardoso e Jacira do Santos Cardoso. Nós so-
mos em nove irmãos, o mais velho, que é o Antonio Carlos Car-
doso, foi presbítero aqui na IPI e hoje é pastor. Passou por várias 
igrejas do Norte Pioneiro. Casei com o José Roberto, que hoje é 
presbítero e pastor de Ibiporã. O meu pai também era presbítero 
da igreja. Ele gostava muito de servir as pessoas. Trabalhava na 
SAMAE e nós morávamos no sítio, depois moramos na estação de 
tratamento de água. A gente vinha de lá até a Rua Paulo Frontin, 
onde era a igreja. Íamos a pé, nove irmãos pequenos, minha mãe 
arrumava todo mundo, eu era a terceira mais velha e ajudava a 
arrumar os irmãozinhos para vir à igreja. Meu pai sempre foi uma 
pessoa batalhadora. Por nós sermos uma família grande, tínha-
mos bastante dificuldade... Minha mãe costurava e ele trabalhava 

na SAMAE, então a gente aprendeu a ser criativo e eu sempre tive no meu pai aquela pessoa 
que nos incentivava... Independente da dificuldade, ele estava na igreja, louvando, sempre com 
a gente. Essa fé que o meu pai teve foi a base que fez a gente sempre continuar nas situações 
difíceis e jamais deixamos de ter a nossa fé em Deus.” (Cleonice Cardoso Mailan)

 “A honra de pastorear essa Igreja é muito grande, uma igreja já 
consolidada na cidade, de uma história bonita, na qual muitas pes-
soas chegaram antes de mim e começaram a escrevê-la. A história 
da nossa igreja remonta ao ano de 1947, nas primeiras reuniões 
nas casas, depois foi organizada em 1966. Minha missão é dar 
continuidade a esse trabalho, receber projetos e estratégias para 
continuar, principalmente o objetivo de ganhar vidas, conquistar 
pessoas para o Reino de Deus. Algumas famílias pioneiras des-
sa igreja permanecem até hoje. Tenho um orgulho muito grande 
quando eu venho aos cultos e percebo senhores e senhoras que 
estão na igreja há 45, 50 anos congregando, servindo a Deus. Fico 
lisonjeado por ser escolhido por Deus para estar liderando esse 
rebanho, um povo que não tem feito história só na parte religiosa, 
mas está inserido também na sociedade de Ibiporã como um todo. É muito bonito fazer parte 
dessa comunidade de fé, mostrar que o Evangelho é acessível a todas as pessoas. A IPI de Ibi-
porã está inserida na vida da nossa cidade.” (Romio da Silva Cardoso, pastor presidente da 
IPI - 2019)
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Igreja Evangélica Luz do 
Mundo - 1968

Avenida Mário de Menezes, 1377

PRIMEIRAS CELEBRAÇÕES: 1968 (cultos de ação de graças)
INAUGURAÇÃO DO TEMPLO: 15/11/1968
ESTATUTO DE CRIAÇÃO DA IGREJA: 22/10/1972
LOCALIZAÇÃO: Avenida Pref. Mário de Menezes, 1377 - Centro - Ibiporã

Reforma do templo, década de 1990 
Arquivo da Igreja
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Histórico

A Igreja Evangélica Luz do Mundo, que está no mesmo endereço desde que iniciou suas atividades 
em Ibiporã, em 1968, é uma congregação de porte modesto, mas já tem 50 anos de história. A 
sede da Igreja fica em Londrina, na Rua Rio Grande do Sul, 420, área central da cidade, tendo 
sido fundada pelo pastor Domingos Roque de Pinho, já falecido. O atual pastor presidente em 
Londrina é Arlindo Ambrósio e o pastor em Ibiporã é o jovem Daniel Lopes de Oliveira, 44 
anos, que está desde 2008. Foi Daniel quem apontou que a fundação da congregação de Ibiporã 
se deu com a criação do estatuto, dia 22 de outubro de 1972.

Porém, sua história se iniciou quatro anos antes. De acordo com relato do pastor Júlio Alves 
Ribeiro, 78 anos – o 4º a dirigir a igreja de Ibiporã, a partir do ano de 1978 –, a inauguração do 
pequeno templo da Luz do Mundo aconteceu no dia 15 de novembro de 1968, na atual Avenida 
Mário de Menezes (trecho urbano da BR-369).

Conheço esse movimento Luz do Mundo desde o alicerce dessa igreja aqui, no ano de 1968. 
Me lembro até o dia da inauguração deste templo, foi dia 15 de novembro de 1968, aonde 
meu pai, minha mãe, um irmão meu e duas cunhadas desceram às águas do batismo neste 
movimento, foi naquele dia, na inauguração desta igreja. O batismo foi realizado no Rio 
Tibagi... Me lembro de todos os pastores que pastorearam aqui, nessa caminhada que já vai 

fazer 50 anos. (RIBEIRO, 2018).

O início, em 1968

Na entrevista gravada em vídeo para este projeto, feita dia 16/03/2018, Júlio Ribeiro enumerou 
os pastores que passaram por Ibiporã. O primeiro, segundo ele, foi Antônio Thomas dos 
Santos, um pastor itinerante de Londrina, que não tinha igreja fixa. “Ele foi mandado pra cá 
pelo presidente e foi no tempo dele que se construiu o primeiro templo”.

A pequena igreja foi levantada em 1968, em regime de mutirão. “Vinham pedreiros de Londrina 
sem ganhar nada; trabalhavam só dia de sábado e essa igreja foi construída no bloco. Só na 
frente era tijolo, as laterais e atrás são blocos”, relata Ribeiro. Além de não gastar com mão-
de-obra, a igreja “não teve nem planta”, diz ele. “Então o pessoal vinha aqui e dessa forma se 
construiu rapidinho”, disse Ribeiro. Na época (década de 1960) a rodovia que passa em frente à 
igreja ainda era terra e grama:

A cidade terminava aqui onde hoje é a BR [Avenida Mário de Menezes]. Daqui pra baixo 
não tinha nada. A única coisa que tinha era uma serraria desativada [provavelmente seria a 
Serraria Lugó, que ficava à margem da linha férrea], depois foi construída essa igreja. E ali 
mais pra frente tinha um depósito de bebida, que tem até hoje, é dos Casagrande... A rua aqui 

onde é a BR na época era terra e grama (RIBEIRO , 2018).

Na entrevista para o projeto, o pastor Daniel relatou, com base em depoimentos de pioneiros, que 
“a igreja começou numa tenda, com um grupo que participava da igreja Avivamento Bíblico” e 
foi oficializada como Luz do Mundo em 1972. 
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‘Íamos a pé para os sítios’

Indagado sobre suas lembranças mais fortes dos períodos em que foi pastor, Júlio Ribeiro disse 
que o tempo que mais lhe marcou foi “aquele do começo, há 50 anos”, época em que percorriam 
os sítios da região a pé, fazendo vigílias e orações durante a noite toda, Quando retornavam, o 
dia já estava clareando:

Nós, como obreiros aqui na igreja, fazíamos os roteiros, nós íamos para as chácaras e os 
sítios tudo caminhando, para dirigir culto, vigília. O que mais me toca hoje é que quando ia 
ter uma vigília em uma chácara, nós dirigíamos o culto de sábado na igreja e quando era 22 
horas, saía aquele povo tudo andando e ia lá pro sítio, lá era a noite toda, e não era uma vigília 
de pouca duração... Aquilo ia até amanhecer o dia, teve algumas vezes a gente chegava em 
casa o sol já para fora. Isso me toca muito até hoje, porque a obra de Deus ficou moderna, 
evoluiu, mesmo com o transporte tão fácil, porque quase todas as pessoas hoje tem carro 
próprio e naquele tempo a gente fazia esse trabalho com toda dificuldade, com lamparina 
de querosene, não tinha microfone, não tinha um aparelho de som, era tudo na garganta e o 
povo era animado, não tinha dificuldade e isso é o que mais me toca. Eu, no começo dessa 
obra, me lembro que tinha minhas crianças pequenas [os filhos], eu ia a cultos nos sítios 
carregando crianças nas costas, a esposa com outro, os maiores andando com lamparina de 
querosene. Era assim. Isso há 50 anos... (RIBEIRO, 2018).

Outra pioneira que lembra dos cultos e das dificuldades no início, na época do pastor Henrique 
Martins da Silva (1972), é a senhora Nali Eugenia de Oliveira, 69 anos. Sua família veio do 
Espírito Santo para trabalhar com café. 

Viemos de caminhão, foi um conhecido nosso que nos trouxe. Cheguei aqui no Paraná com 
14 anos e moramos primeiro no sítio São Bento, perto de Assaí, depois mudamos para outro 
sítio e quando me casei já estava aqui em Ibiporã. Os cultos no começo eram nas casas, era 
complicado para a gente vir, porque morávamos longe. Muitas vezes marcávamos culto na 

nossa casa, daí pastor ia lá fazer o culto. (OLIVEIRA, 2018)

Sequência de pastores

Depois do 1º pastor, Antônio Thomas, o 2º em Ibiporã, de acordo com as lembranças de Júlio 
Ribeiro, foi Idelfonso Cerqueira (de Londrina), o 3º foi Henrique Martins da Silva (que era 
de Assaí e dirigiu na época em que foi redigido o estatuto da igreja, em 1972). O 4º, em 1978, 
foi Julio Alves Ribeiro (que havia sido formado na Assembleia de Deus, de Ibiporã). “Depois 
de mim veio o José Nunes (de Londrina), depois os pastores Benjamin e Manuel, depois Julio 
Gomes (de Ibiporã), Edgar Piotto (de Londrina), Claudinei Afonso (Ibiporã) e depois, no ano 
2000, voltei para assumir e fiquei até 2008”, listou Ribeiro, que ficou 35 anos no ministério 
pastoral na Luz do Mundo. Do ano 2000 até o presente momento, o pastor responsável em 
Ibiporã é Daniel Lopes de Oliveira.
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Como era o templo antes da reforma (década de 80)

O início da mudança da fachada
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Celebrações importantes da Igreja são os batismos no Tibagi

Cenário atual

Das prioridades atuais, uma delas é melhorar o acesso dos fiéis, em função do fato de a igreja 
estar localizada em uma rodovia. “Apesar de já estarmos acostumados, tem uma dificuldade na 
travessia da BR. Então a gente pensa em uma modificação, uma melhoria para o futuro, para 
que possamos receber melhor os fiéis na sua chegada até o local de culto”, comentou Daniel. As 
reuniões e cultos na Luz do Mundo acontecem às terças, quintas, sábados e domingos.

Ontem e hoje: pastor Daniel exibindo fotos antigas e o templo atual (2018)
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Depoimentos e histórias de pioneiros...

Confira trechos dos depoimentos de dois pastores e senhoras pioneiras indicadas pela igreja, 
gravados na sede da Luz do Mundo em Ibiporã, na Avenida Mário de Menezes, dia   16/03/2018, 
e também no Cine Teatro Padre José Zanelli, dia 29/09/2017:

 “Nasci em Bandeirantes (PR) em 1941 e vim para 
Ibiporã com 17 anos, em 1957. Aqui eu casei, aqui 
tive os meus filhos. Minha conversão foi em 1967, na 
Assembleia de Deus aqui de Ibiporã, aí logo eu vim 
para a Luz do Mundo, passei toda essa temporada, 
peguei o cargo no presbitério há 35 anos e agora faz 
cinco que saí da Luz do Mundo, mas foi por motivo 
de a minha esposa não ter mais facilidade para 
andar. Como moro na Vila Ribeiro, então passamos 
a frequentar lá [na Assembleia de Deus], onde estou 
como pastor. Aqui na Luz do Mundo, por muito tempo 
pastor nunca recebeu salário, só a partir do ano 2000 

é que passamos a receber o salário mínimo para pastorear. Então, a gente trabalhava na obra 
[igreja] e trabalhava braçal para sobreviver, para manter a família. No começo eu trabalhei 
na lavoura, depois de 1981 aprendi a ser pedreiro para manter a família. E para o pastor não 
era fácil... Naquele tempo era tudo a pé, lembro que no tempo do pastor Henrique [1968] ele 
não tinha transporte, então fazia todo o roteiro de bicicleta, as visitas aos sítios e chácaras, 
tudo de bicicleta. Eu também, de 2000 a 2008, como não tinha carro, fazia tudo de bicicleta.”           
(Júlio Alves Ribeiro, pastor pioneiro)

“Da família da minha mãe nós somos em 12 irmãos 
e fomos criados na roça, em Mimoso (ES) e a 
gente trabalhava de colher café, carpia, plantava 
mandioca... Com 16 anos eu casei e nesse tempo 
nós já estávamos no Paraná. Aqui criei meus filhos, 
tenho 10 filhos, todos na igreja... Inclusive quando 
eu comecei a congregar eles eram todos pequenos, 
eu ganhava um atrás do outro, igual uma escadinha. 
E quando eu ia à igreja, eu não perdia nenhum culto, 
e olha que moro longe, descendo lá o Centro Social 
(CSU, próximo ao Carecão), mas não deixava nenhum em casa. Meu esposo acompanhou 
algumas vezes, mas não era muito de ir à igreja. A gente passava bastante dificuldade na época, 
porque só o meu esposo trabalhava, e depois que os filhos começaram a crescer, eles trabalhavam 
colhendo algodão. A vida não era fácil naquela época, mas graças a Deus consegui criar meus 
filhos com muito sofrimento; meu esposo depois ficou doente e não tinha aquela garra para me 
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ajudar, então eu ia na igreja com aquela ‘penca’ de filhos: um no colo, outro na mão, outro na 
saia... assim foi a minha vida. Quantas vezes quando eu vinha para a igreja, passava em frente 
a casa dos vizinhos e eles ficavam contando os meus filhos, perguntavam: é tudo da senhora? 
Eu trazia os mais pequenos no colo... Inclusive, uma época, eles dormiam no banco da igreja. 
Certo dia eu fui embora e dei falta de um menino, acima do mais novinho. Tinha esquecido ele 
aqui na igreja. Voltei, chamei o pastor: ‘eu esqueci o Josiel aqui dentro da igreja, dormindo no 
banco’. Ele levantou, abriu a igreja e eu peguei o menino para ir embora... Estou até hoje aqui 
na igreja, já faz 50 anos!” (Nali Eugênia de Oliveira)

“Nasci em 1962 e vim para Ibiporã com uns 7 anos, 
e meus pais logo vieram para essa igreja aqui. Eu 
cantava na igreja, era criancinha pequena. Naquele 
tempo tinha bastante criança, era muito avivada, o 
pastor chamava a gente e cantávamos aqui na frente. 
A cidade era diferente, estava começando ainda, não 
tinha casa, aqui tinha só a igreja e a gente morava 
no Barreirão. Vínhamos a pé para o culto. Estudei 
aqui em Ibiporã até o 4º ano e a gente trabalhava na 
roça. Depois ficamos maiores e fomos para o grupo de 
jovens. Eu era da Escola Dominical, tocava o sininho 

pra entrar na classe e sair, tinha a irmã Ana, que tomava conta das crianças, a irmã Luzia, já é 
falecida, tinha também minha mãe, tempo bom... Depois fiquei jovem, me casei com uma pessoa 
que não era evangélica, aí ele faleceu. Fiquei um tempo sozinha, me casei depois com um 
senhor de idade, mas também não deu certo. Aí Deus preparou uma pessoa muito boa para mim, 
casei aqui na igreja e estou casada até hoje. Criei um casal de filhos que hoje são evangélicos 
da Assembléia.” (Maria Aparecida dos Santos Nogueira)

“Porque o nome Luz do Mundo? Porque na época 
do pastor Domingos Roque de Pinho ele sentiu de 
abrir esse movimento, fundar essa igreja, abriu as 
escrituras e verificou o texto que diz: ‘Vós sois a luz 
do mundo. Não se pode acender uma luz e colocá-la 
debaixo de uma mesa, porque ela não vai clarear a 
casa, mas deve-se colocar a luz em cima da mesa 
e aí todos estarão na claridade. O nome Luz do 
Mundo é porque quando se acende a luz, as trevas 
desaparecem.” (Daniel Lopes de Oliveira, pastor 
atual/ desde 2008)
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Igreja Adventista do 7º Dia 
– Década de 1970

PRIMEIRAS CELEBRAÇÕES: Década de 1940
INAUGURAÇÃO DO 1º TEMPLO EM IBIPORÃ: Década de 1970
LOCALIZAÇÃO: Rua José Pelisson, 532 (Jd. Cépil) - Ibiporã

Igreja Adventista de Ibiporã, 1977, na 
foto o pastor Tércio Duarte
Fonte: Acervo da Igreja
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O adventismo e seu início no Brasil

O adventismo se organizou nos Estados Unidos no ano de 1863, em um movimento liderado 
por William Miller, que tinha como foco a volta de Jesus. No Brasil, os missionários Elwin W. 
Snyder e Albert B. Stauffer trouxeram a doutrina adventista por volta de 1891 para as regiões Sul 
e Sudeste, através de livros que eram espalhados pelo país.

Em pouco tempo, mais precisamente em 15 de junho de 1895, nasceu a primeira congregação 
adventista em Gaspar Alto (SC), após o batismo de 23 pessoas. Vemos a seguir uma fotografia 
desta igreja de Gaspar Alto, em 1906. O Sul do País foi o berço de fixação das primeiras famílias 
adventistas no Brasil. A imagem mostra um templo de madeira e famílias numerosas, traços 
marcantes de uma época em que o país era mais rural do que urbano e as igrejas, além de espaço 
de culto, eram um local de reunião e de fortalecimento das famílias protestantes.

A imagem consta nas pesquisas acadêmicas do pastor Edegar Link, que estudou as origens da 
Igreja em vários países e também é reproduzida no livro Terra de esperança: o crescimento da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul (GREENLEAF, 2011). 

Igreja de Gaspar Alto (SC), em 1906. Templos de madeira e famílias numerosas: marcas de uma época
Fonte: Acervo Edegar Link
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A rapidez com que a Igreja se instalou no Brasil chama a atenção: em três anos (1895 a 1898) 
foram erguidos 12 templos. Em um levantamento histórico para a sua pesquisa de mestrado pela 
Universidade Adventista de Friedensau (Alemanha), o pastor Edegar Link listou as 12 primeiras 
congregações adventistas fundadas no país. Foram elas: Gaspar Alto - SC (1895), Rio de Janeiro 
- RJ (1895), Santa Maria de Jetibá - ES (1895), Joinville - SC (1896), São Jacinto, Teófilo Otoni 
- MG (1896), Curitiba - PR (1897), Alto Benedito Novo - SC (1897), Rio Claro - SP (1897), Ijuí 
- RS (1897), Linha Formosa, Santa Cruz do Sul - RS (1897), Santa Joana, Itarana - ES (1898), 
Não-Me-Toque - RS (1898).

No Brasil, a Igreja iniciou em Santa Catarina: capela de Rio Cunha (SC), em 1890
Fonte: GREENLEAF, Floyd (2011)

As primeiras famílias em Ibiporã

Buscando encontrar traços e identificar as origens da Igreja Adventista em Ibiporã, o atual pastor 
dirigente, Ruben José de Mello e Silva, conversou com alguns membros mais antigos e se 
baseou em relatos do pastor Serpa, pioneiro na região. De acordo com este pastor, por volta 
de 1945 seu pai construiu uma casa simples, onde hoje fica o Posto Boiadeiro – localizado 
às margens da BR-369 (Avenida Brasília, 7.100) entre Ibiporã e Londrina. Nesta propriedade, 
segundo o pastor, nos fundos do atual posto de combustíveis, aconteceram as primeiras reuniões 
de adventistas que moravam em Ibiporã:
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Era uma casa simples, mas era ali que eles congregavam. Depois passaram a congregar 
em Londrina com outras famílias, no que seria uma igreja ou uma casa de cultos. Em um 
determinado sábado apareceu uma família de carroça dizendo que estavam vindo de Ibiporã, 
o que se subentende que já havia adventistas em Ibiporã, a família Borges, isso no ano de 
1945... (MELLO E SILVA, 2017).

A família informou que estava à procura de uma igreja adventista mais próxima, na época, a de 
Londrina. Depois que esses pioneiros passaram a congregar em Londrina, as reuniões em Ibiporã 
cessaram. Na época, havia duas famílias adventistas em Ibiporã. Pastor Ruben de Mello relatou 
também sobre a presença de adventistas em Sertanópolis, que era o município mais antigo:

Conversei com pessoas que conhecem melhor essa história do adventismo aqui na região, 
e me confirmaram que alguns pioneiros já haviam imigrado da Europa como adventistas, 
quando Ibiporã fazia parte de Sertanópolis [antes de 1947]. Então em Sertanópolis já havia 
famílias adventistas. Eles estavam se desenvolvendo ali. Tem lá a família Harchy, que veio 
de uma região da Suécia e se instalou ali. Eles já vieram como adventistas. Uma família 
que ajudou a desenvolver o município, trazendo dentistas e profissionais da medicina. Eles 
viajavam para Curitiba e buscavam médicos recém-formados que quisessem trabalhar nesta 
região do sertão. Traziam pessoas e profissionais adventistas. Então, a igreja ali já existe 
há bastante tempo, na época em que Ibiporã ainda fazia parte de Sertanópolis (MELLO E 
SILVA, 2017).

Salão alugado na década de 70

O Sr. Paulo Corrêa Sobrinho veio para Ibiporã em 1961 e nessa época os cultos ainda eram 
celebrados em Londrina: 

A igreja existiu uma época aqui, depois foi parada e quando eu vim para cá (1961) não tinha. 
A gente morava numa chácara aqui na saída pra Londrina, onde hoje é a Madeireira Ibiporã. 
Nos sábados, a gente se reunia em um caminhãozinho que eu tinha e íamos para Londrina, 
na Igreja Adventista de Londrina, a sede que ficava na Rua Pio XII. (CORRÊA SOBRINHO, 
2018).

Na década de 1970, o número de famílias ibiporaenses que frequentavam a Igreja Adventista 
aumentou e por isso os membros alugaram um salão para realizar as celebrações: “A gente se 
reunia nesse salão que era uma oficina. Iniciamos lá com o pastor Tércio Duarte, houve até 
casamento nesse salãozinho e era muito bacana na época”, relata Paulo Corrêa. O salão (foto a 
seguir) ficava na Rua 1º de Maio, próximo ao posto da Polícia Militar, na saída para Londrina.
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Salão onde funcionava a igreja em 1977, época do pastor Tércio Duarte
Fonte: Acervo da Igreja

Construção do templo de Ibiporã

Os membros mais antigos relataram que o atual templo adventista de Ibiporã foi a construído aos 
poucos e com muita ajuda de membros e não membros da igreja:

“Existia aqui um senhor de apelido ‘Tuta’ Assunção. Ele gostava muito da igreja e deu vários 
caminhões da areia também pra ajudar aqui. Essa igreja foi levantada assim, com o poder de 
oração e, principalmente, a ajuda de Deus e dos membros que já se foram”, enfatizou Paulo 
Corrêa.

A igreja começou a ser erguida entre os anos de 1978 e 1979 e para conseguir dar continuidade 
ao projeto, os membros contribuíram com dinheiro e trabalho, como conta a Sra. Brasil Rocha 
Nascimento: “A irmã Albertina fez uma campanha para catar latinha e ajudar a trocar o piso. 
Eles buscaram e venderam muitas latinhas”, recorda.
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Ações por meio da ADRA

Traço da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo é a ajuda ao próximo. E a Agência Adventista 
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) foi criada para este propósito: arrecadar 
mantimentos, roupas e remédios, ajudar em desastres naturais e outras catástrofes.

A ADRA nasceu em novembro de 1956, na época a sigla da agência era outro: SAWS (Seventh-
day Adventist Welfare Service ou Assistência Social Adventista). Mais tarde, em 1973,  a 
organização mudou o foco dos seus trabalhos e passou a desenvolver programas de ajuda 
imediata, então adicionou o ‘mundial’ (world) em sua sigla. Três anos depois (1976), a agência 
teve um crescimento notório com foco no desenvolvimento comunitário, passou a se chamar 
ADRA e o nome dura até hoje.

“Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
resgate por muitos”. Com base neste mandamento bíblico, hoje a ADRA está presente em mais 
de 120 países, prestando serviços de proteção a vulneráveis, apoio a famílias, promoção da 
saúde, provisão de alimentos e água, estabelecimento de meios de vida e resposta a emergências.

Imagens atuais

Fachada da igreja de Ibiporã, em abril de 2017.
No detalhe, a identidade visual dos templos adventistas
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A nova fachada do templo, na Rua José Pelisson - maio de 2019

Depoimentos e histórias de pioneiros...

A seguir, alguns depoimentos de pioneiros da Adventista em Ibiporã, gravados na sede da igreja, 
em 06/04/2018, e também trechos da entrevista com o pastor Rubens de Mello, junto com demais 
pastores, no Cine Teatro Padre José Zanelli, dia 29/09/2017:

“Pra ir à Igreja Adventista, lá em Sertanópolis onde a gente 
morava, o povo dependia de uma carroça pra andar naquela 
estrada de terra, toda empoeirada. A gente chegava na igreja 
no sábado cheinho de poeira, tinha que ir numa casa lá, lavar 
o rosto, tirar o pó e tirar a poeira da roupa. Meus pais já eram 
adventistas e começaram a levar a gente quando eu tinha 7 
anos. Começou então a falar para a gente assim: olha, vamos 
seguir esse caminho aqui, porque é o verdadeiro e que a Igreja 
Adventista é a verdadeira. Nós éramos da Taquara do Reino 

[distrito] e às vezes vínhamos para a igrejinha de Ibiporã, porque era maior. Lá na Taquara, às 
vezes se tinha que alugar algum cômodo pra fazer os cultos.” (Assunta Aguilera de Piza)
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“Ali em Sertanópolis morava um irmão chamado 
Augusto, um dos pioneiros dali. Ele naquela época 
trazia o Evangelho para a zona rural porque ele tinha 
um carro da Chevrolet, daqueles antigos. Por ali fomos 
desenvolvendo o conhecimento com estudos bíblicos, e 
isso fez com que nos tornássemos assim. Depois fomos 
ao batismo em Sertanópolis e naquele tempo para 
se deslocar até a cidade era difícil. Estrada de chão, 
carroça, de animal e muitos vinham a pé. Depois de lá 
do sítio mudamos pra Sertanópolis e logo eu vim para a 
Taquara do Reino. Aí sim foi o momento em que a gente tinha uma terrinha e trabalhava por 
conta, plantava algodão, mas a terra foi vendida e nós ficamos um bom tempo trabalhando 
depois de bóia-fria. Depois fiz um concurso na Prefeitura em Ibiporã, de serviços gerais, e fiquei 
mais tranquilo.” (Sebastião Antonio de Piza)

Foto de Sebastião e Assunta de Piza quando moravam em Sertanópolis.
Batismo na igreja de Sertanópolis – década de 1970
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“Quando eu era criança, a gente trabalhava no sítio. Eu sou 
a filha mais velha da família. Então eu tinha que aprender 
a fazer as coisas de casa, pôr feijão no fogo, aprender a 
fazer café, buscar água longe de casa, cuidar dos irmãos... 
Foi difícil pra mim e tinha que estar ajudando bastante. 
Quando estava ficando mais grandinha, com uns 13 anos, 
aí fui pra roça de verdade. Arranquei soqueira de algodão 
com a mão, ajudei a colher algodão. Quando eu tinha 16 
anos eu pegava saco de café sozinha e de arroz e colocava 

na cabeça, saco de 60 quilos, eu tinha uma força como um homem e bastante disposição! Hoje 
em dia eu moro em casa com a minha filha, o marido dela e mais quatro filhos dela, moramos 
numa casa da família.” (Brasil Rocha Nascimento)

 “Eu já era casado quando vim de Campo Mourão aqui 
pro Norte do Paraná, a minha finada esposa é natural 
de Sertanópolis e nós viemos para cá então em 1961 e 
a gente sempre morou aqui. Acho que foi em 1978, 1979 
que começamos a freqüentar a Adventista em Ibiporã e 
foi a época em que começou a ser construída essa igreja 
aqui. Era mutirão, tinha na época mais irmãos pedreiros 
e pessoas que já mudaram daqui que nos ajudaram muito 
na época, inclusive com o forro, o piso e tudo em doações 
que fizeram voluntariamente. Hoje estamos numa igreja 
bonita, graças a Deus, porque os irmãos fizeram em 
associação, sob a direção de Deus em primeiro lugar.” (Paulo Corrêa Sobrinho)

“O termo adventista vem da palavra advento, que 
é uma mensagem bíblica. Esse é um movimento que 
atingiu os Estados Unidos e a Europa no século 19, 
quando as denominações cristãs se desapontaram com 
a volta de Jesus, chegaram a marcar data e isso não 
aconteceu. Algumas pessoas abandonaram sua fé outras 
voltaram para suas denominações e outras continuaram 
estudando a palavra de Deus e esses se desenvolveram 
como Adventistas do Sétimo Dia. Tem a verdade da 
volta de Jesus, mas também a verdade do sétimo dia, 

como sendo o dia de guarda desde o começo.” (Ruben José de Melo e Silva, pastor da Igreja 
Adventista de Ibiporã - 2019)
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Igreja Só o
Senhor é Deus - 1976

Rua 1º de Maio, 169 - Centro

PRIMEIRAS CELEBRAÇÕES NAS CASAS: 08/01/1976
INAUGURAÇÃO DO 1º TEMPLO: 1981
CONSTRUÇÃO DO 2º TEMPLO: 1990
LOCALIZAÇÃO: 1º de Maio, 169 - Jardim Santa Luzia – Ibiporã
CULTOS: Quartas e sextas-feiras (às 20h) e domingo (às 19h)

Pastor José Osni e voluntários na construção do 
1º templo, em formato de arca (1990)
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No Brasil

A Igreja Evangélica Só o Senhor é Deus foi fundada em Maringá (PR), no dia 13 de agosto 
de 1974, pelo missionário Miranda Leal. Sua primeira sede própria foi construída também 
em Maringá, em 1977, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Uma das características da 
denominação é que todos os seus templos tinham formato de arca, conforme uma determinação 
nacional. Na América do Sul, existem templos também no Paraguai e na Argentina.

O início em Ibiporã

Em Ibiporã a ‘Só o Senhor é Deus’ teve os seus primeiros cultos em janeiro de 1976, realizados 
pelo casal de pastores José Osni Donansan e Gilda de Godoy Donansan. Inicialmente, as 
reuniões eram nas casas, sítios e fazendas de alguns membros que já faziam parte da comunidade. 
A filha do casal, Christiane Donansan Siqueira, conta que quando os pais vieram para Ibiporã 
para abrir aqui a igreja ela tinha um ano e meio. “Eles eram pastores em Paranacity e foram 
transferidos pra cá pelo bispo da igreja, porque precisavam dele aqui”.

Em 1981, a igreja decidiu alugar um pequeno salão localizado na Rua José Bonifácio, nº 27, em 
frente à antiga Casa Moya, para poder abrigar os fiéis. O salão pertencia à sra. Neuza Pelisson.

Em 1981 foi inaugurado o primeiro templo em Ibiporã, em salão alugado na Rua José Bonifácio, em frente à Casa Moya
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Primeira ceia, realizada em 1981; um ano depois, 1982, igreja já estava cheia (dir.)

Daquela época, Christiane Siqueira guarda memórias de uma Ibiporã na qual ainda havia os 
comícios na rua:

Eu guardo recordações da infância, que muito gostosa, lembro com muita alegria. Sempre 
tivemos amigos entre os irmãos da igreja que tinham filhos da mesma idade e fazíamos muita 
arte. Lembro uma certa vez que estava tendo comício de um político que hoje nem está mais 
vivo, me lembro dele como “Pororoca” [era Antônio Godoy Sobrinho] e ele dava pirulito 
para a criançada. Saímos no meio do culto atrás de pirulito e o pastor ficou muito bravo. Foi 
muito engraçado... nós aprendíamos muito, tinha o grupo das crianças, a escola bíblica, era 

muito gostoso. (SIQUEIRA, 2017)

Pastor José Osni à frente e fiéis se dirigindo para o batismo, no Rio Tibagi

Após 10 anos funcionando no salão, os membros decidiram, em 1990, construir um templo 
próprio, em terreno localizado na Rua 1º de Maio, onde hoje está a igreja. Os fundadores guardam 
fotos históricas desta fase, como a do dia do lançamento da pedra fundamental do templo, com 
José Osni e outro pastor segurando o primeiro tijolo. Em outra, vemos pedreiros e voluntários 
no início da obra, com o terreno ainda vazio. Na imagem da capa do capítulo, de 1990, estão o 
pastor fundador e membros trabalhando sobre um andaime para subirem as paredes do templo 
em regime de mutirão.
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Construção do 1º templo: 1990

Início da construção do templo próprio, em 1990 / Fonte: Acervo da Igreja em Ibiporã

A maior parte dos templos da igreja no Brasil tinham formato de arca (como pode se verificar 
no site de algumas), em referência à Arca de Noé, motivo pelo qual a de Ibiporã também foi 
construída neste formato em 1990 (imagem abaixo).

 

No final de 1990 a construção foi finalizada, destacando-se o formato de arca. O templo sede de Maringá (dir.) ainda mantém essa 
arquitetura – foto de 2016
Fonte: Acervo da Igreja
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O pastor José Osni conta que até a década de 1990 todas as igrejas tinham que ter formato de 
arca, mas com o tempo a direção nacional passou a liberar os dirigentes a construírem mais 
livremente, para caber mais gente.

Como antes se perdia muito espaço e lugares, por ser em formato de arca, a gente foi 
ampliando, crescendo e renovando, para sempre caber mais pessoas. Como a igreja ia 
crescendo, íamos esticando ela, aumentando pra cá e pra lá, dando um jeitinho para caber 
mais gente... Mas chegou uma hora que não cabia mais gente no templo. Daí, em 2000 
decidimos construir essa linda igreja [atual], com aproximadamente 350 lugares sentados, na 
parte central, mais os lugares na parte de cima da igreja (DONANSAN, 2017).

Igreja atual foi iniciada em 2000

Construção da nova igreja, no ano 2000 (esq.) e o templo hoje

Desde o início, os cultos em Ibiporã sempre foram celebrados pelo pastor José Osni Donansan, 
que após 41 anos de pastoreio, ainda se dedica ao ministério. Atualmente, o filho de José Osni, 
pastor Samuel Osni Donansan, celebra os cultos juntamente com o pai.

 

Fachada da igreja e o templo por dentro, em dia de culto – set./2017
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Depoimentos de participantes

A seguir, alguns depoimentos de participantes e pastores da Igreja Só o Senhor é Deus, gravados 
na sede da igreja em Ibiporã e também no Cine Teatro Padre José Zanelli, dia 28/09/2017:

“No ano de 1976 a igreja chegou a Ibiporã e nesse período eu 
e minha esposa fazíamos reuniões nas casas, nos conjuntos, nas 
vilas, fazíamos no meio da rua... Depois a igreja alugou um salão 
na Rua José Bonifácio para fazer os cultos, no horário da noite, 
para atender o povo. Ficamos 12 anos naquele salão alugado, 
ali perto do antigo Moya, perto da linha do trem. Depois desses 
12 anos a gente conseguiu um terreno aqui na Rua 1º de Maio e 
fizemos a terraplanagem para a construção. Lembro que fizemos o 
lançamento da pedra fundamental e depois começamos a colocar 
os primeiros tijolos, fazer a fundação e erguer as paredes da igreja. 
Hoje estamos aqui neste mesmo local. Nesses 27 anos, a igreja 
cresceu bastante, foram mandados muitos pastores e missionários 
para campo, muita gente para esse Brasil afora, até mesmo além 

fronteiras. Essa aqui foi uma igreja que Deus abençoou bastante na qualidade de formar 
obreiros, pastores e missionários para Jesus.” (pastor José Osni Donansan, fundador da Igreja 
em Ibiporã)

“Participo aqui em Ibiporã desde 1994. Eu morava em Santa Cecília 
do Pavão e como a minha sogra era desse ministério, comecei a ir a 
essa igreja lá. Depois de dois anos vim para Ibiporã e começamos a 
frequentar aqui, nesse templo. Desde o início, comecei a participar do 
grupo das irmãs do círculo de oração. Vários eventos me marcaram 
nesse período, principalmente os batismos. Quando uma alma se 
rende aos pés do Senhor... você sabe que hoje está difícil, você vê 
tanta gente nas drogas e no crime, mas quando você vê um jovem 
aos pés do Senhor é algo que emociona muito. Lembro também de 
quando morávamos no sítio e os pastores iam lá uma vez por semana. 
A igreja nunca abandonou a gente... Uma vez por semana eles iam 
fazer culto na nossa casa, o pastor José Osni, o Samuel e os irmãos. 
Fazíamos janta e eles ficavam lá, depois iam embora.” (Aparecida 
Fernandes Vieira)
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Sandra relembrou o sítio em que a família morava (dir), que era visitado pelos pastores

“Participo aqui da igreja desde os 7 anos. Comecei no grupo de crianças, depois fui para o de 
jovens, onde conheci meu esposo, me casei, aí comecei a participar do grupo de irmãs. Aqui 
eu me batizei, casei, tive meu filho e hoje ele também participa do grupo de crianças. Eu me 
sinto muito feliz. É uma benção toda vez que ele canta, que a gente enxerga os nossos frutos 
e eu creio que ele vai cantar no grupo de jovens e crescer na presença do Senhor. Uma fase 
muito gostosa da nossa vida foi a mocidade... Teve uma época em fomos morar num sítio, mas 
o pessoal da igreja ia lá celebrar com a gente, o pastor mandava obreiros no sítio. Daí com 12 
anos retornamos para a cidade.” (Sandra Aparecida Vieira)

“O dia do meu casamento foi o que mais me marcou, um evento 
que a gente lembra muito. Foi já nessa igreja aqui, o espaço 
era pequeno e resolvemos casar. E por ser filha de pastor, 
convidamos todo mundo e falamos na rádio. O pastor tem 
muitos filhos na fé que hoje estão em outras cidades, dirigindo 
igrejas; tem pastor em Jataizinho, Rolândia e Cambé, então a 
gente anunciava na rádio: –Irmãos, a Christiane vai casar! E 
superlotou a igreja, deu muita gente, o pessoal aplaudia, davam 
glória a Deus, ‘aleluia’. Depois no salão que a gente foi para 
comemorar tava lotado também, e não é igual hoje em dia que 
você tem um buffet... Naquela época era pão com mortadela ou 
carne moída, tubaína e foram todos os irmãos da igreja. E as 
irmãs do círculo de oração fizeram o bolo, lembro que era um 
bolo muito grande... Os irmãos doaram pão e carne, meu sogro 
ajudou na época com carne e refrigerante, e foi tudo muito divertido, todo mundo comeu. Foi 
uma festa, lembro até hoje porque não tinha prato, comiam na mão mesmo, e veio gente de fora, 
o pastor Hélio, Osmar e Belarmino e me lembro de vários pastores que hoje estão no Estado de 
São Paulo. Quando eu entrei de noiva eles davam glória a Deus, porque tinham me visto crescer 
e chegar na fase da adolescência, adulta e depois casar...” (Cristiane Donansan Siqueira, filha 
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dos fundadores)

“Sou de Arapongas e vim para Ibiporã com 12 anos. Meu primeiro 
contato com a igreja foi através da minha mãe, que ouvia o pastor 
falar na Rádio Difusora e a gente acabou vindo. Minha mãe foi 
trazendo eu e meus irmãos e estamos até hoje aqui. Comecei aqui 
com uns 14, 15 anos e quando cheguei lembro que a igreja era 
pequena, em formato de uma arca. Depois foi aumentando, uma 
segunda vez [reforma], eu já era casado com a filha do pastor e 
participei da construção. Ela ficou maior, eu ajudei a construir... 
Agora é a terceira vez que ela foi ampliada.” (José Aparecido 

Siqueira)

“Nossa igreja tem se destacado bastante na busca de tirar pessoas 
das drogas e temos muitos testemunhos de gente que foi liberta de 
vícios. Somos uma igreja que busca, desde a raiz, a criação de uma 
comunidade sólida. Temos pregado para gente de todos os cantos; 
não estando só centralizados em um lugar, mas atuando em todos 
os cantos, levando a palavra do Evangelho puro e santo do Senhor 
Jesus. Isso tem beneficiado toda a igreja evangélica em Ibiporã e 
o reino de Deus, e Deus tem nos honrado muito com esse trabalho. 
Somos muito gratos.” (pastor Samuel Donansan)
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PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA DE IBIPORÃ

PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA MEMÓRIA DE IBIPORÃ

Dando sequência ao ‘Circuito das Capelas’, que recuperou a história e 
divulgou a riqueza cultural e artística das 24 capelas católicas do Município, a 
Prefeitura de Ibiporã, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 

enfoca neste novo projeto Circuito das Capelas II as Igrejas Evangélicas 
HistóricasHistóricas de Ibiporã, que deixaram um importante legado cultural e religioso 
para o Município e todo o Norte do Paraná. Enfatizando o pioneirismo dos 
desbravadores – como os imigrantes búlgaros e eslavos que chegaram à região 
em 1936 e fundaram duas igrejas na antiga Colônia Concórdia –, passando 
pelas famílias pioneiras e pastores que iniciaram os primeiros templos na 

cidade, o Circuito das  Capelas II, desenvolvido pela equipe de pesquisa e 
audiovisualaudiovisual do Museu Histórico e de Artes de Ibiporã (MHAI), vem registrar 
essa história,  resgatar os valores de fé deste povo e divulgar a presença dessas  

instituições evangélicas ao longo da história de Ibiporã.
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