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Quando aceitei o convite da Pri-
meira Igreja Batista de Piracicaba para 
escrever esta história estava consciente 
do desafio proposto. Primeiro porque 
não havia muitas referências para 
consulta. Segundo porque quando 
você se propõe a fazer um trabalho 
investigativo, corre o risco de ignorar 
pessoas que deram uma importante 
parcela de contribuição, muitas vezes 
de maneira anônima.

Mas agora que já posso seguir 
justificado por alguma omissão certa-
mente cometida, reparto com os leito-
res uma visão particular, nascida após 
meses debruçado sobre atas, livros, 
sites e muitas horas de entrevistas.

A história da PIB não está alicer-
çada na invulnerabilidade das mãos 

dos que se dispuseram a escrevê-la. 
Deparei-me com uma saga onde, em 
alguns momentos, as dificuldades fo-
ram maiores do que as virtudes dos 
protagonistas.

Mas existe um fator comum no 
DNA de todas as gerações que por 
aqui passaram. Foram homens e mu-
lheres que, humildemente, se derra-
maram aos pés do Senhor.

Este tem sido o segredo do Cristia-
nismo. Não importa o quão imperfei-
tos somos. Importa quem é Jesus. Se a 
Igreja ainda resiste às intempéries des-
te século é porque o Mestre assegura 
que as portas do inferno não podem 
prevalecer sobre ela.

Maurício Cantoni

PALAVRA AO LEITOR



REVISTA 60 ANOS DA PIB4

1ª IGREJA BATISTA DE PIRACICABA
(Filiada à Convenção Batista do Estado 
de São Paulo e à Convenção Batista 
Brasileira)

Rua Dom Pedro II, nº 1988
Bairro Alto – Piracicaba/SP
CEP 13.419-210
Fone: (19) 3433-2714
www.batistapiracicaba.com.br
Facebook - Primeira Igreja Batista de 
Piracicaba

PASTORES
Clóvis Gomes da Silva Júnior
Marcelo Oliveira Ferreira
Josimar de Assis Roque Júnior

PROGRAMAÇÃO SEMANAL

DOMINGO
9h Culto
10h30 Escola Bíblica
18h Oração
19h Culto

TERÇA-FEIRA
14h Oração das Mulheres
15h Artesanato
20h Grupos Pequenos nas Casas

QUARTA-FEIRA
07h15 Oração
20h Grupos Pequenos nas Casas

QUINTA-FEIRA
20h Culto de Oração, Adolescentes e 
Pré-Adolescentes

SÁBADO
20h Jovens

AGRADECIMENTOS
Andréa Damaris de Oliveira Cantoni
Angela Nolasco Furlan
Site do Jornal “A Província”
Brenda Natalia
Elias Neves de Souza
Fabiano Pereira
Fábio Bragança – Historiador da Câmara 
Municipal de Piracicaba
José Orlando Batista
José Onécio Teixeira
Maurício Beraldo – Museu Histórico e Peda-
gógico Prudente de Moraes
Michele Margarido
Marcos Senghi Soares
Paulo Franhani
Rosa Luisa Freitas – Primeira Igreja Batista 
de Campinas
Rute Salviano Almeida – Igreja Batista do 
Cambuí
Vívian Regina Monteiro – Centro Cultural 
Martha Watts

EXPEDIENTE
A Revista PIB 60 anos é uma publicação 
especial da Primeira Igreja Batista de Pira-
cicaba.

Redação, Pesquisa e Jornalista Respon-
sável:
Maurício Cantoni – MTB 21773

Revisão:
Marcos Soares

Fotos:
Brenda Natalia e Helio Graça

Fotos antigas:
Acervo Câmara Municipal de Piracicaba 

Direção de Arte e Diagramação:
Sollo Propaganda e Marketing

Tiragem:
1000 exemplares

Distribuição:
Gratuita

Impressão:
Gráfica Riopedrense



REVISTA 60 ANOS DA PIB 5

O TRABALHO DOS BATISTAS EM 
PIRACICABA COMEÇOU EM 1902

O que antes era algo que se ouvia 
sem nenhuma comprovação, se re-
veste de consistência e base histórica 
irrefutável.  A Primeira Igreja Batista de 
Piracicaba foi organizada no dia 23 
de novembro de 1902.

 A informação consta no Jornal Ba-
tista, edição de 28 de novembro de 
1902, ano 2, número 45, página 4, 
colunas 02 e 03. Este relato está regis-
trado também no Livro Centelha em 
Restolho Seco (páginas 580 a 582), 
a mais completa fonte histórica dos 
batistas brasileiros, de autoria de Betty 
Antunes de Oliveira.

Por motivos ainda desconhecidos, 
a igreja se dissolveu após a sua orga-
nização, entrando num período de os-
tracismo que durou aproximadamente 
42 anos. 

Nosso objetivo é trazer luz à fatos 
e pessoas que, de maneira abnegada, 

trabalharam para que as sementes ba-
tistas germinassem neste município.

Segue abaixo carta enviada para o 
Jornal Batista Brasileiro em 1902, de 
autoria do evangelista Manoel Felippe 
Thiago, membro da Igreja.  

“Esta tem por fim participar-lhe a 
organização de  mais uma Igreja Ba-
tista no Estado de São Paulo. Cheguei 
aqui no dia 05.09 do corrente ano 
(1902) e encontrei dois crentes em 
Jesus, membros de Igrejas Batistas: o 
Sr. Pasquale Giuliani e Sra. D. Sarah 
Gooda. 

Chegaram no dia 20 do corrente a 
esta cidade, vindos de São Paulo, de 
Jundiaí e Campinas, os irmãos Reve-
rendos Bagby, Taylor, Deter e Gartner. 
Esses irmãos vieram especialmente 
para organizar a igreja aqui.

No dia 21, à noite, tivemos uma 
boa reunião na sala de cultos onde se 

tratou da organização da nova igreja. 
Como algumas pessoas que queriam 
tomar parte não eram ainda batizadas, 
ficou resolvido que a igreja se orga-
nizasse no domingo seguinte, 23, de-
pois de batizadas aquelas pessoas.

Ficou conosco o Rev. Bagby que 
no domingo 6 e meia da tarde batizou 
no Rio Piracicaba os cinco candidatos 
aceitos para o batismo.

Às 7 e meia da noite estávamos to-
dos reunidos na sala de cultos onde 
já se achava uma numerosa congrega-
ção. Terminada a pregação Dr. Bagby 
tomou a palavra e dirigiu os trabalhos 
da nova igreja, que foi organizada 
com 10 membros; sendo 4 recebidos 
por cartas demissórias e 6 que foram 
batizados aqui depois que cheguei.”

Piracicaba, 24 de novembro de 
1902. Evangelista Manoel Felippe 
Thiago Abreu.

RESGATE HISTÓRICO

Rua Boa Morte no ano de 1900
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ANTONIO TEIXEIRA ALBUQUERQUE
1840 -1887

1879 - Chega ao município de Piracicaba no mês de julho trazendo sua família, 
enviado pela Igreja Metodista para ajudar na missão local.
Atuou como professor na escola metodista do Rev. Junius Easthon Newman.
1880 – Pede exoneração da Igreja Metodista e une-se à Igreja Batista de Santa 
Barbara D´Oeste, tornando-se o 1º pastor batista brasileiro.
Assume a incumbência de constituir em Piracicaba a 3ª Igreja Batista do Brasil e 
uma escola de missões.
Tinha alunos particulares em Piracicaba e Capivari, de onde obtinha recursos para 
manter sua família.

WILLIAM BUCK BAGBY
1855 -1939

1881 - Chega em Santa Barbara D`Oeste para assumir a igreja batista local, onde 
permaneceu por 15 anos.
1902 – Vem à Piracicaba com a função de organizar a igreja neste município.
No dia 22 de novembro, as 18h30, batiza 5 pessoas no Rio Piracicaba.
Ainda no dia 22 de novembro, agora às 19h30, Dr. Bagby dirige os trabalhos da orga-
nização da nova igreja que nasce com dez membros.

GEORGE E SARAH GOODA

1888 – George, secretário da Igreja Batista em Santa Bárbara D´Oeste, casa-se com Sarah Russel, que passou a cha-
mar-se Sarah Gooda.
1902 – Sarah Gooda é recebida como membro na Igreja Batista de Piracicaba, passando a ocupar o cargo de tesou-
reira.
A casa da família Gooda sempre foi conhecida pela sua generosidade, abrindo constantemente as portas para receber 
evangelistas e pastores que passavam por Piracicaba.

RESGATE HISTÓRICO: PERSONAGENS

REV. ELIAS HOTON QUILLIN
1822 - 1886

1876 - A Câmara Municipal de Piracicaba doa um terreno que ocupava um quarteirão inteiro 
para o Rev. Elias Hoton Quillin. No local ele monta uma casa de madeira e um moinho de 
milho. Nasce então o embrião de uma igreja batista.
Quillin era professor particular. Foi provavelmente nesta casa que ele lecionou para os filhos e 
genros de Prudente de Moraes, político que viria a ser o primeiro civil presidente da República 
eleito pelo voto direto.
1878 - Assume a 1ª Igreja Batista de Santa Bárbara D´Oeste.
1880 - Retorna à Piracicaba onde permanece sete meses, dando continuidade ao plano de 
estabelecer uma igreja na “Noiva da Colina”.
Com algumas limitações físicas, Quillin indica o pastor Antonio Teixeira Albuquerque como 
supervisor deste trabalho, enaltecendo as qualidades do irmão em Cristo: “Um ótimo linguista 
e, talvez, o melhor orador de púlpito do Brasil, que conseguia reunir uma grande congregação 
de brasileiros, mais do que qualquer outro pregador”.
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PASQUALE GIULIANI 
1902 - Muda para Piracicaba vindo da igreja de São Paulo. Alfaiate, praticava seu ofício com a mesma excelência que 
pregava o evangelho. Foi o 1º membro da igreja no município.

TAYLOR, DETER E GARTNER
1902 – Zachary Clay Taylor, Artur Beriah Deter e Herman Gartner, pastores norte-americanos que acompanham William 
Buck Bagby na vinda à Piracicaba com o intuito de organizar a igreja local.

MEMBROS DA PIB EM 1902 
Pasquale Giuliani, Guilherme e Vitória Prestridge, Sara Gooda, Benedito Afonso da Fonseca, João Gonçalves, João 
Sucupira da Mota, D. Luíza Abreu de Andrade, Estela Talches e Domingas Abreu.

RESGATE HISTÓRICO: PERSONAGENS

PIRACICABA EM 1900
População: 11.060
Brasileiros: 8.054
Estrangeiros: 3.006
Homens: 5.207
Mulheres: 5.853
Escolas: 22
Economia: Café, Milho, Cana de 
Açúcar.
Comércio e Indústria:
Vendedores de Leite: 81
Botequins: 36
Oficina de Sapateiro: 49
Oficina de Barbeiro: 22

Oficina de Relojoeiro: 6
Oficina de Carroça: 3
Fábrica de Bebidas: 16
Fábrica de Sabão: 2
Fábrica de Massas: 3
Fábrica de Tecido: 1
Padarias: 28
Farmácias: 10
Açougues: 25
Pesca no Rio Piracicaba: Dourado, 
Piracanjuba, Lambari, 
Base da alimentação: milho, feijão, 
mandioca e peixes.

Rua do Porto no ano de 1900
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ENTREVISTAS ESPECIAIS

BATISTA ATÉ 
NO NOME!

José Orlando Batista é o membro mais anti-
go da Primeira Igreja Batista de Piracicaba.  Ba-
tizado no ano 1961 pelo então pastor Nércio 
Côdo, quando tinha apenas 09 anos de idade, 
sua trajetória e da sua família estão intimamen-
te ligadas ao nascedouro da PIB no município. 
Falando de maneira segura e pausada, inter-
rompido algumas vezes pela emoção, Zé Batista 
abriu seu coração e nos conta com exclusividade 
alguns fatos que presenciou como testemunha 
ocular da história.
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Sua família está na PIB há quan-
to tempo?

Há cinco gerações. Meu avô Sa-
badine Nastari já frequentava a igreja 
quando ela era apenas uma congrega-
ção. Meu pai, Benedito Mílton Batista 
deu continuidade ao seu legado. Meus 
filhos Hellen, Kellen e Willen também 
cresceram aqui. E agora tenho o pri-
vilégio de ver os netos Enzo, Cecília e 
Isadora criados dentro da PIB.

Você confirma que dos vinte e 
sete fundadores da PIB em 1955, 5 
eram da sua família?

Sim é verdade. Mas esta é uma his-
tória de muitos nomes, de muita gente 
que abraçou o trabalho de construção 
da igreja, dedicou a sua vida, mas que 
ficou no anonimato.

Qual é a 1ª lembrança que você 
tem da PIB?

Lembro-me da minha família vindo 
a pé pelas ruas de terra batida até o 
templo da rua Edgard Conceição, nº 
784, na Paulista. Eu tinha apenas 3 
anos. O ano era 1955. Meu pai abria 
o templo e muitas vezes ninguém apa-
recia. Foram tempos difíceis.

O seu pai se incomodava com 
esta situação?

Sim, sofria muito.  Por isso, a exem-
plo do meu avô que “evangelizava até 
as paredes”, ele passava a semana 
convidando as pessoas para os cultos. 
Aos poucos os apelos foram dando 
resultado. Nesta época começamos a 
receber também irmãos oriundos da 
Igreja Metodista.

Existe alguma história engraça-
da deste período?

O templo da Paulista ficava bem 
em frente ao campo do MAF, um dos 
grandes times do futebol amador de 
Piracicaba. Quando ele enfrentava o 
seu rival Jaraguá costumava sair muita 
confusão. Por isso meu pai ficava em 
pé na porta da igreja aos domingos 
para evitar que os brigões entrassem e 
atrapalhassem o andamento do culto.

Como foi a cisão ocorrida na 

década de 60?
Foi durante o ministério do pas-

tor Elpídio Lourenço que assumiu em 
1962. Ele adotava uma linha pente-
costal, o que desagradou os membros 
mais conservadores. Descontente este 
grupo saiu da igreja e passou alguns 
meses congregando na minha casa. A 
situação se normalizou quando o pas-
tor Elpídio deixou a igreja em setembro 
de 1964.

Como ocorreu a mudança para 
o templo da Rua Prudente de Mo-
raes?

Em 1964 a igreja experimentava 
um momento de crescimento. Foi o 
pastor Walter Gilberto Cullen que, de 
maneira visionária, identificou a ne-
cessidade de mudarmos para um local 
maior, próximo ao centro.  Em pou-
co tempo todos os irmãos, entre eles 
João e Luíza Franhani, 
Francisca e marido, 
Rubenita Nascimen-
to Ribeiro, Noemia e 
Laurindo de Mori es-
tavam imbuídos deste 
mesmo sonho de ex-
pansão.

E como a PIB 
conseguiu adquirir 
este terreno?

Não dispúnhamos 
de verba suficiente 
para pagar as pres-
tações. Todos se es-
forçavam ao máximo. 
Foi um momento de 
união entre os irmãos. 
Passávamos as noites 
em vigília de oração 
para que Deus abrisse 
as portas e conseguís-
semos honrar nossos 
compromissos. Quan-
do quitamos a dívida 
ficamos perplexos 
com o agir de Cristo. 
A aquisição e reforma 
do imóvel na rua Pru-
dente de Moraes, nº 
821, foi um verdadei-

ro milagre. 
Como você analisa a Igreja Ba-

tista de Piracicaba atualmente? 
As coisas mudaram com o passar 

dos anos. Num passado não muito 
distante só os batistas, dizimistas fi-
éis, podiam participar da ceia durante 
os cultos.  Bateria na igreja ou bater 
palmas durante o louvor nem pensar. 
Acho que a nossa Igreja soube ser fle-
xível quanto aos usos e costumes, sem 
jamais deixar de ser inflexível com o 
pecado.

O que a PIB representa para 
você?

Participei de todos os ministérios 
de crianças, adolescentes e jovens. Na 
fase adulta preguei, fiz viagens mis-
sionárias e fui presidente e vice-presi-
dente da Igreja.  A PIB representa tudo 
para mim. Começo, meio e fim.

ENTREVISTAS ESPECIAIS

Batista no ano de 1980
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RENASCIMENTO

A IGREJA RESSURGE
Apesar de intensa pesquisa não 

conseguimos decifrar os motivos 
que levaram a dissolução da 1ª 
Igreja Batista de Piracicaba após a 
sua organização em 1902. Segun-
do relatos verbais, um surto de febre 
amarela acometeu a região no ano 
de 1904, fato que pode ter ceifado 
a vida de muitas pessoas. Contudo, 
não existe comprovação histórica 
para o ocorrido. O mais provável é 
que a igreja tenha sucumbido pela 
falta de pastores e evangelistas, 
problema recorrente também nas 
igrejas de Jundiaí, Campinas e San-
ta Bárbara D´Oeste.  

Conforme pesquisa realizada 
pelo irmão Osmar Guerra (In-Me-
morian), entre os anos de 1946 e 
1947, um pequeno grupo composto 
por 5 pessoas começa a tratar sobre 

o reinício dos trabalhos. Os encon-
tros aconteciam numa casa locali-
zada na rua do Rosário, pertencente 
ao casal Alcides e Isabel. O Tenen-
te Almeida, figura proeminente da 
época, e seus dois filhos Nathanael 
e Diva de Almeida, também se fa-
ziam presentes, acompanhados por 
Sabadine Nastari, figura marcante 
na história do ressurgimento da PIB.

A ata mais antiga existente nos 
arquivos da Primeira Igreja Batista 
de Piracicaba data de 05 de dezem-
bro de 1954.  Percebe-se pelo con-
teúdo que o pastor Nércio Côdo, 
presidente da congregação, procu-
ra estruturar os trabalhos internos, 
visando a organização da igreja no 
ano seguinte. No documento desta-
cam-se: a eleição da nova diretoria, 
definição dos professores para es-

cola dominical e a aprovação do or-
çamento para o ano de 1955 - Cr$ 
1.450,00, seguido do envio de Cr$ 
220,00 para o trabalho em missões, 
Cr$ 880,00 para despesas externas 
e destinação de Cr$ 350,00 para o 
caixa da construção.

ORGANIZAÇÃO OFICIAL: 26 
DE JUNHO DE 1955

Às 13h do dia 26 de junho de 
1955 se inicia a sessão solene que 
marca a organização da Primeira 
Igreja Batista de Piracicaba. O Pas-
tor Egídio Gioia, da Primeira Igreja 
Batista de Campinas, vem ao mu-
nicípio especialmente para presidir 
a reunião, acompanhado pelo coral 
masculino “Cantores de Sião”.

Tendo João Horns Filho como se-

Teatro Santo Estevão na década de 50.
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badine Nastari, Laodicéia Nastari,  
Antonio Adolfo Severino, Ivan May 
Keese, Jovelina Rodrigues Keese, 
Loíde Nastari, José Martins Toledo, 
Benedito Pereira Dutra, João De-
listoianov, Rita de Aquino Correia, 
Odete Domingues, Diva de Almei-
da, Florenita A. Correa, Maria de 
Melo, Flyria Toledo, Abigail Nastari 
Batista, Joel May Keese, Catarina 
Peres, Alexandre Peres, Maria Peres 
e Antonio de Campos Araújo.

RENASCIMENTO

cretário na sessão, Gioia convida a 
congregação a entoar o hino 456. 
Em seguida faz a leitura de I Timó-
teo 3: 14 a 16 e Mateus 28: 10 a 
20, pregando sobre o tema “A Mis-
são da Igreja de Cristo”. Comple-
mentando o seu sermão, em nome 
da Primeira Igreja Batista de Campi-
nas, entrega uma Bíblia e 1 Cantor 
Cristão.

Devidamente es-
colhida pelo voto 
da Igreja foi eleita 
a 1ª diretoria com 
a seguinte compo-
sição: Presidente 
- Nércio Côdo; Vi-
ce-Presidente - Sa-
badine Nastari; Se-
cretário - Laodicéia 
Côdo; Secretário 
correspondente - 
Ivan May Keese; 
Tesoureiro - Juve-
lina R. Keese;  Su-
perintendente da Escola Dominical 
- João Delistoianov; Secretário da 
Escola Dominical - Matilde Toledo e 
Professores da Escola dominical  - 
Ivan Keese, Carolina Toledo, Rita A. 
Corrêa,  Doriléa Côdo.

Durante a programação, o irmão 

Sirino Pinto de Oliveira recorda al-
guns fatos que marcaram o início 
do trabalho em Piracicaba, reafir-
mando a sua fé nas promessas di-
vinas. Por sua vez, o engenheiro Dr. 
Jurandir Cunha faz uso da palavra, 
comentando o andamento da planta 
do novo templo a ser construído.

A sessão solene contou ainda 
com a participa-
ção de pastores e 
irmãos da região, 
sendo eles: pastor 
Theobaldo José de 
Oliveira, repre-
sentando a Igreja 
Batista de Leme e 
a Associação das 
Igrejas Batistas do 
Oeste; pastor Felipe 
Peterlenitz da Igre-
ja Batista de Santa 
Bárbara D´Oeste 
e Alfredo Valente e 
Bruno Toreli da 1ª 

Igreja Batista de Jundiaí.
Assim ficou constituída a Primei-

ra Igreja Batista de Piracicaba com 
27 membros fundadores: Nércio 
Côdo, Mercedes Garcia Côdo, Lao-
dicéia Côdo, Doriléa Côdo, Benedi-
to Mílton Batista, Helena Melo, Sa-

PIRACICABA EM 1950
População: 87.835 – 7º mais populoso 
do Estado
População urbana: 47.787 
População rural: 40.048
Teatro: 1
Cinema: 2
Estação de Rádio: 1
Livrarias: 7
Jornais: 2
Escolas: 96
Automóveis: 706
Engenhos: 279
Linhas de ônibus: 6 linhas urbanas e 13 
linhas rurais
Economia: Cana de Açúcar, algodão, 
milho, café, álcool, aguardente
Emprego:
Setor agropecuário: 58,5%
Indústria: 29,5%
Comércio: 5,8%
Serviços: 6,2%

Pr. Egídio Gioia ajudou na organização da PIB

Benedito Milton Batista (a esquerda) um dos membros fundadores da PIB.
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ENTREVISTAS ESPECIAIS

“A NOSSA 
VIDA SOCIAL 

ACONTECIA 
DENTRO DA 

IGREJA!”
A Primeira Igreja Batista de Pira-

cicaba, organizada em 1955, flores-
ceu na década seguinte alicerçada 
na presença de algumas famílias tra-
dicionais, decisivas para a manuten-
ção e crescimento dos seus trabalhos. 
Impensável comemorar os 60 anos 
da PIB sem mencionar a família Fra-
nhani. Nesta edição Paulo Roberto 
Franhani, membro há 50 anos, reve-
la como foi este período que marcou 
sua adolescência e ecoa até hoje, in-
fluenciando a vida das suas filhas e 
neto.
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ENTREVISTAS ESPECIAIS

A sua família era da Igreja 
Presbiteriana. Qual o motivo da 
transferência?

A minha mãe, Luíza Ferro Franha-
ni, se identificava mais com a doutri-
na da Igreja Batista. Mas o que pesou 
também foi a dificuldade de locomo-
ção. A sede da Igreja Presbiteriana 
ficava distante, enquanto havia um 
templo batista a dois quarteirões de 
casa. A mudança em 1959 aconte-
ceu naturalmente.

Todos da família passaram a 
frequentar a PIB?

Meu pai, Fernando João Franha-
ni, de família tradicionalmente católi-
ca não comparecia à igreja. Durante 
muitos anos foi a minha mãe quem 
nos conduziu, a mim e meus três ir-
mãos, sozinha. Ela não permitia que 
perdêssemos nenhuma atividade. 
Sempre nos acompanhava como uma 
galinha faz com os seus pintinhos.

Você era um adolescente quan-
do chegou. Como era a igreja 
nesta época?

Não tínhamos muitos membros. 
Além dos Franhani, havia a família 
do irmão Benedito Mílton Batista, 
com 8 filhos. Lembro-me também da 
chegada da irmã Rubenita Nascimen-
to Ribeiro acompanhada dos seus 8 
filhos. Foi uma festa. Assim, tínhamos 
quórum garantido para as atividades 
dos adolescentes. Toda a nossa vida 
social acontecia dentro da Igreja.

Existe algum momento ines-
quecível deste período?

Quando participávamos dos 
acampamentos de carnaval na cida-
de de Sumaré. Além da alegria de 
estarmos juntos com adolescentes 
batistas de toda a região, tínhamos 
o privilégio de receber missionários 
norte-americanos que comandavam 
os estudos.  

Qual foi o grande exemplo dei-
xado pela sua mãe?

Ela sempre esteve ligada ao traba-

lho na área social. Dizimista fiel, não 
hesitava ao abrir as portas da nossa 
casa para receber seminaristas. O 
seu testemunho impactou inclusive 
a vida do meu pai que, para nossa 
alegria, se converteu posteriormente, 
batizou e passou os últimos anos de 
sua vida ao lado dela na Igreja Ba-
tista.

É verdade que a Dona Luíza in-
fluenciou até mesmo o seu futuro 
profissional?

Sim, é verdade. Ela não gostava 
de me ver jogando futebol a tarde 
inteira pelas ruas da Paulista. Certo 
dia, ela entrou em contato com um 
escritório de contabilidade perto de 
casa e perguntou se não havia uma 
vaga de aprendiz, dizendo que eu 
poderia ajudar no que fosse neces-
sário. Foi assim que dei os primeiros 
passos na carreira como Contador.

Você sempre ajudou a Igreja 
na área financeira? 

Fui tesoureiro da PIB por dez 
anos, no tempo em que a nossa sede 
estava localizada à rua Prudente de 

Moraes. E até hoje é o meu escritório 
quem faz a contabilidade da Igreja. 
Mas ajudei também de outras formas, 
inclusive enchendo vigas de concreto 
e descarregando sacos de cimento 
durante mutirão para a construção 
do templo na rua D. Pedro II.

Quais pastores marcaram a 
sua vida nos últimos anos?

O Pr. Elias Neves de Souza foi o 
mais bem preparado que tivemos. Já 
o Walter Gilberto Cullen, responsável 
pela mudança para o templo da Rua 
Prudente de Moraes, estava à frente 
do seu tempo. Na igreja ele chegou 
a oferecer gratuitamente aulas de in-
glês em horários alternativos.

O que representa ser cristão 
atualmente?

Ser cristão é manter-se fiel aos 
preceitos bíblicos. Saber discernir 
e adotar uma linha de conduta. Na 
hora das dúvidas me pergunto o que 
Deus faria no meu lugar. Ele é o nos-
so norte. Foi isso o que sempre pas-
sei para minhas filhas Juliana e Tais e 
agora para o meu neto Matheus.

Fernando e Luiza Franhani quando comemoraram 40 anos de união.
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HOMENAGEM

MEMBROS MAIS ANTIGOS DA PIB

Clóvis e Laura Gomes da Silva - membros 
desde 1981

José Orlando Batista - membro desde 1961

Paulo R. Franhani - membro desde 1965

Tereza Libardi - membro desde 1979 Francisca Sampaio - membro desde 1965 Maria Angela S. Righi - membro desde 1967

Paulo Oliveira - membro desde 1968

Doracy F. dos Santos - membro desde 1972
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LEMBRANÇAS

RECORDAR É VIVER

Culto no templo da rua Prudente de Moraes

Pr. Elias Neves de Souza e batizandos

Passeio Ciclístico promovido pela ONG Viver Bem

Culto vespertino em 1973

Desfile das Igrejas Batistas - 7 de setembro

Pr. Will Moore entrevista Ivo Arnoni

Terreno na rua D. Pedro II

Posse pastor José Vilaça da Silva - 1977

Irmã Rubenita Nascimento Ribeiro - personagem 
relevante na história da PIB

Culto da pedra fundamental no terreno da Rua D. 
Pedro II

Fachada do templo na rua Prudente de Moraes

Apresentação Coral Canto Menor

Conjunto Novo Fruto, comandado por Paulo Elbert
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ENTREVISTAS ESPECIAIS

“AQUI EU 
VIVI OS 

MELHORES 
ANOS DA 

MINHA 
VIDA!”

Ele pastoreou a PIB por 18 anos. 
Quando chegou em 1989, então 
com 24 anos, encontrou uma igre-
ja pequena e tradicional. Ao partir 
em 2007 a PIB havia se transfor-
mado numa das mais proeminen-
tes de Piracicaba. Não apenas pela 
construção de uma sede ampla e 
moderna, mas porque passou a 
investir no treinamento sistemá-
tico de sua liderança, iniciativa 
que refletiu diretamente no cres-
cimento de todos os ministérios. O 
responsável por estas mudanças, 
um apaixonado por planejamento 
estratégico, atende pelo nome de 
Elias Neves de Souza. Um pastor 
que partiu saudoso e também dei-
xou saudades.
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ENTREVISTAS ESPECIAIS

Como surgiu o convite para pas-
torear a PIB?

No ano de 1987, quando semi-
narista, fui convidado pelo pastor au-
xiliar da PIB João Rodrigues para pre-
gar num culto de jovens. Em 1989 a 
igreja ficou sem pastor e me chamou 
para participar do processo de sele-
ção por intermédio do irmão Anselmo 
Fiorannelli. Fui escolhido pouco tempo 
depois, quando mandaram uma carta 
oficializando o convite. O engraçado é 
que recebi a carta no meu endereço, 
mas veio destinada a outro pastor com 
nome parecido – Elias Mangabeira de 
Souza. Guardo esta carta até hoje.

Qual foi a sua primeira residên-
cia em Piracicaba?

Fiquei hospedado provisoriamen-
te na casa dos irmãos Mauro e Dirce 
de Barros. Eles haviam perdido um fi-
lho de maneira abrupta num acidente. 
Posso dizer que fui acolhido por toda a 
família de maneira especial, como um 
verdadeiro filho. O irmão Mauro inclu-
sive me ajudou bastante revelando as 
principais características da igreja que 
eu iria encontrar pela frente. 

E qual era o perfil da PIB em 
1989 quando você assumiu?

Uma igreja tradicionalíssima, com 
pouco mais de 83 membros, resulta-
do da transferência de muitos irmãos 
para outras igrejas da cidade, como 
consequência do bem sucedido proje-
to Adensamento de expansão batista.  
Embora pequena, a igreja tinha uma 
liderança ativa e acolhedora. Outra 
característica marcante é que os pasto-
res não ficavam muito tempo em Pira-
cicaba. Em 34 anos já haviam passado 
18 pastores pela PIB.

Quais foram as diretrizes que 
você imprimiu no início do ministé-
rio?

Montei um calendário revelando o 
que idealizava para o futuro. Primei-
ro fortalecendo a EBD e introduzindo 
os encontros voltados exclusivamente 
para casais. Institui também os cultos 
mensais para jovens, trazendo prele-

tores de São Paulo. Criamos os cultos 
evangelísticos nos lares, cultos ao ar-
-livre, reuniões constantes da liderança 
e implementamos o retiro de famílias.

Como você administrou o pro-
cesso que culminou na venda do 
templo da rua Prudente de Moraes?

No início houve uma resistência. 
Tentamos resolver o problema da fal-
ta de espaço promovendo pequenas 
reformas e alugando salas em prédios 
vizinhos. Mas depois de nove anos che-
gamos ao limite. Esgotamos todas as 
possibilidades. Quando apresentamos 
a proposta para a venda do prédio em 
18/10/98 ela foi aprovada por unani-
midade. Tudo aconteceu de maneira 
natural.  Até hoje me lembro da irmã 
Luíza Franhani pedindo a palavra no 
início da assembleia e encorajando a 
todos para que assumíssemos com fé 
este novo desafio.

Foi fácil encontrar o terreno da 
D. Pedro II onde está sediada a PIB 
atualmente?

Eu e o irmão Fernando Sampaio 
percorremos as principais avenidas da 
cidade em busca do terreno ideal. O 
meu preferido tinha 5.000m² e ficava 
na Av. Cássio Paschoal Padovani. Mas 
optamos pelo terreno da D. Pedro II 
porque ele se situava a 8 quarteirões 
do Terminal Central Urbano, o que fa-
cilitaria a locomoção das pessoas que 
vinham de ônibus. Ninguém deixou 
de frequentar a PIB por dificuldade de 
acesso. Ficamos felizes porque conse-
guimos mudar com todo mundo.

Vocês construíram a 1ª etapa do 
templo em apenas 06 meses. Como 
conseguiram este feito?

Primeira questão: descartamos as 
ideias faraônicas. Optamos por um 
projeto arquitetônico bonito e fun-
cional, executado por etapas. Nossa 
prioridade foi construir 13 salas para 
a EBD e o salão de festas no 2º andar 
que por alguns anos serviu como tem-
plo. Foi uma época maravilhosa por-
que a igreja sonhava e caminhava na 
mesma direção. Todos arregaçaram as 

mangas participando dos mutirões aos 
sábados.

Em 5 anos vocês concluíram a 2ª 
etapa do templo. Uma construção 
moderna, localizada em área nobre 
e que não gerou dívidas posterio-
res. Qual o segredo deste feito? 

Trabalhamos com pessoas abne-
gadas, excelentes profissionais, que 
cobraram um custo de mão-de-obra 
muito abaixo do mercado. Outros atu-
aram de forma voluntária. Não poderia 
deixar de citar nomes como do Valter 
Mancini, José Onécio, Fernando Sam-
paio, Simei Viana, Francisco Benitz e 
José Borges como figuras importantes 
neste processo. Mas é inegável que 
houve um milagre. A obra foi estima-
da na época em R$ 1.200,000,00. Até 
hoje não conseguimos entender como 
a PIB conseguiu bancar isso com tão 
parcos recursos. E olha que durante 
este período não deixamos de contri-
buir com missões. 

A construção da sede atual foi o 
seu maior legado deixado à PIB?

Não. De uma escala de 1 a dez 
diria que a construção ocupa o último 
lugar. Penso que o meu maior legado 
foi ter criado uma estrutura ampla que 
ofereceu oportunidades para que as 
pessoas pudessem utilizar seus dons no 
trabalho em todos os ministérios. Ali-
ás, o treinamento desenvolvido junto 
à liderança da PIB é até hoje a minha 
menina dos olhos.

Você pastoreou a PIB por dezoi-
to anos. O que ela representa para 
você e sua família?  

Foi a igreja dos meus sonhos.  Aqui 
vivi os melhores anos da minha vida. 
O melhor tempo do meu ministério. A 
igreja respondeu plenamente a todos 
os meus projetos. Foi onde me realizei. 
Onde minhas filhas nasceram. Inclusi-
ve hoje toda a minha família está tre-
mendamente envolvida com a igreja. 
Isso porque só trouxeram marcas boas 
de Piracicaba. Me sinto orgulhoso em 
ter sido o pastor que mais tempo per-
maneceu à frente da PIB.
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QUEM SOMOS E PARA 
QUE EXISTIMOS

Estas inquietantes questões, quan-
do o assunto em foco é a Igreja de 
Jesus, devem ser respondidas e com-
preendidas à luz das Escrituras Sagra-
das.

Nós não podemos ser uma igreja 
conforme nossos sonhos e nem perse-
guir alvos mensurados por padrões e 
anseios humanos.

Sempre tive absoluta clareza de 
que a Igreja pertence a Jesus. Ele é a 
Cabeça do Corpo e Senhor soberano 
da Igreja. Em Mateus 16: 13 a 19, 
pelas afirmações espantosas do pró-
prio Jesus, chegamos a essa inexorá-
vel convicção: a Igreja tem um único 
dono, Jesus Cristo.Ele é o Cristo, o Fi-
lho do Deus Vivo, rocha sobre a qual 
a igreja foi edificada. 

A afirmação de Pedro lança luz so-
bre o governo e a missão da Igreja. 
Ou seja, a Igreja é governada subli-
memente pelo Filho do Deus Vivo e 
sua missão é reconhecer a majestade 
e glória do Messias, prestando-lhe 
adoração, louvor e serviço.

A partir desta certeza, podemos 
e devemos trabalhar para que Cristo 
seja engrandecido por nossas vidas e 
projetos, jamais esquecendo que isso 
só pode ser feito em leal obediência 
ao seu senhorio.

Nosso Deus é vivo e o controle do 
universo e da igreja reside em suas 
mãos. Só nos resta, então, adorá-lo e 
servi-lo de todas as maneiras biblica-
mente legítimas.

Para respondermos às questões 
iniciais, proponho a seguinte conclu-
são: A Primeira Igreja Batista de Pira-
cicaba é uma comunidade de fé e de 
serviço. Estamos alicerçados em Cris-
to e na Palavra de Deus. Nosso traba-
lho neste mundo é glorificar a Cristo. 
E fazemos isso obedecendo ao cha-
mado de abençoar, evangelizar, fazer 
missões, adorar e amar.

Que jamais nos esqueçamos 

quem somos e para que existimos. E 
que, deste modo, em toda a história 
que ainda escreveremos, vivamos, de 

ATUALIDADE

fato, para a glória de Deus!

Pr. Clóvis Gomes da Silva Jr.
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E CHEGAMOS À 
MELHOR IDADE

Sinto-me privilegiado por perten-
cer a esta igreja. Homens e mulheres 
de Deus passaram por aqui e se do-
aram ao Senhor nesta comunidade. 
Eles semearam com suor e lágrimas 
a boa semente do Evangelho a fim de 
que fossemos salvos. Somos imensa-
mente gratos a Deus por isso.

Chegamos aos sessenta anos de 
organização. A cidade cresceu, mu-
dou, se transformou. A população se 
mesclou com gente de várias partes 
do país. E a igreja não fechou suas 
janelas para os ventos de mudança 
de um centro urbano. Proclamamos, 
evangelizamos, servimos. Crescemos, 
expandimos atuações, abençoamos 
pessoas, cooperamos na expressão 
do Reino e nos tornamos referência 
para algumas igrejas de nosso entor-
no. E tudo isso só devemos à genero-
sa graça de Deus.

A partir de agora começa a cha-
mada “melhor idade”. Longe de ser 
o fim da linha, é hora de concretizar-
mos os sonhos de Deus que ficaram 
na gaveta. É hora de viajarmos para 
mais longe através da obra missioná-
ria e da pregação da Palavra. É hora 
de amarmos a Deus e ao próximo de 
um jeito experiente, com a sabedoria 
e a paixão de mãos dadas. É hora 
de nos vestirmos de maturidade, com 
uma vida que glorifique a Jesus em 
todo tempo e lugar.

Querido membro da PIB Piraci-
caba, você é parte desta história. 
Escreva o presente conosco. Cres-
ça espiritualmente. Interceda. Sirva. 
Evangelize. Relacione-se. Tome a sua 
cruz. E que o amor do Senhor nos 
mova nesta cidade e no mundo para 
a Sua glória até a Sua vinda!

Pr. Marcelo Oliveira Ferreira

ATUALIDADE
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Quando adotamos essa proposta para 
a nossa Igreja, sabíamos que não es-
távamos construindo uma frase de efei-
to, mas reconhecendo um desafio para 
cada passo que daríamos daquele mo-
mento em diante. Lembrarmo-nos todos 
os dias que vivemos para a glória de 
Deus, e exclusivamente para isso, faz 
toda a diferença em uma comunidade 
unida em Cristo.
O que significa viver para a glória de 
Deus?
Nesses meses em que comemoramos 
nossos 60 anos pudemos perceber que 
tudo o que envolve a nossa vida deve 
dignificar e apontar para Deus, em 
ênfases que passam pela integração, 
evangelismo, oração, família, Bíblia, 
Igreja e louvor. É uma decisão. E se é 
para a glória de Deus, não é para nossa 
exposição, promoção ou amor próprio, 
mas para exaltar Àquele que é sobera-
no e Pai amoroso dos que respondem 
com fé ao Seu chamado.
Mas podemos vivenciar a glória de 
Deus quando Este manifesta Sua gran-
deza através de vidas que foram resga-
tadas e, por saberem que o sangue de 
Cristo é justificador, proclamam incan-
savelmente o Evangelho ao seu próxi-
mo, sua cidade, Estado, país e até aos 
confins da terra. É uma dádiva. Assim, 
vivemos porque Deus manifestou a Sua 
glória em nossas vidas, e nossa resposta 
é fruto de verdadeiro reconhecimento e 
gratidão por sermos Seu povo, e ove-
lhas do Seu pasto.
Incansável! Assim deve ser nossa busca, 
como o foi nesses 60 anos. Devemos 
continuar na tarefa de imprimir o amor 
de Deus às próximas gerações, por tan-
to tempo quanto Deus nos permitir, e 
não desanimarmos enquanto andamos 
como Igreja de Cristo, sem mácula, até 
a volta do Senhor, para a glorificação fi-
nal do plano de Deus. Parabéns, Igreja!

Pr. Josimar de Assis Roque Jr.

VIVEMOS PARA A GLÓRIA 
DE DEUS

ATUALIDADE
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ATUALIDADE

PIB PIRACICABA: 
ÁREAS DE ATUAÇÃO

Conduzir pessoas a Cristo, investir no seu crescimento espiritual e equipá-las 
para o serviço na igreja e no mundo.

Área de nascimento 
Ênfase - Proclamação:
Missões;
Evangelismo.

Área de 
crescimento
Ênfase - Ensino 
Bíblico:
Escola Bíblica;
Treinamentos;
Infantil.

Área de 
Amadurecimento
Ênfase - Comunhão:
Contato(Juniores);
Contágio (Adolescentes);
Impacto ( Jovens);
Surdos;
Ministério Famílias;
Idade de Ouro.

Área de frutificação
Ênfase - Serviço:
Serviço Social;
Integração;
Cuidados;
Som e Imagem;
Música.

Área de sustentação
Ênfase - Manutenção:
Grupos Pequenos;
Administração;
Membresia;
Oração.
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ATUALIDADE

MINISTÉRIOS DA PIB PIRACICABA
ADMINISTRAÇÃO
Liderança: Pr. Clóvis, Pr. Marcelo e Pr. 
Josimar
Inserido na Área de Sustento Cristão, 
administra a vida religiosa e institu-
cional da Igreja, gerindo processos e 
projetos; liderando voluntários e pro-
fissionais na execução de suas tarefas; 
realizando planejamento a curto e 
médio prazo, e servindo como ligação 
entre as relações legais da instituição e 
o Corpo vivo dos membros da Igreja.
Serve a toda vida eclesiástica da Igre-
ja, não apenas aos seus membros, 
mas no relacionamento com os ór-
gãos competentes de fiscalização e 
controle da vida institucional da PIB de 
Piracicaba.

ADOLESCENTES

Liderança: Renê, Ruth, Rafael e Camila
O ministério dos Adolescentes ou 
CONTÁGIO está inserido na área de 
Amadurecimento Cristão e existe para 
conduzir adolescentes a um relaciona-
mento pessoal com Cristo, incentivar 
o relacionamento entre pais e filhos, 
demonstrar o amor de Jesus  como 
estilo de vida e amadurecer o enten-
dimento e a conduta para uma vida 
de adoração genuína. Assim, atende 
aos adolescentes da faixa etária de 13 
a 17 anos.

COMUNICAÇÃO
Liderança: Brenda Natália
Inserido na área de Serviço Cristão. 
Existe para registrar, divulgar e expor 
as atividades da igreja, tornando-a vi-
sível nos diversos meios de comunica-
ção. Este ministério procura atender a 
todos os outros ministérios da Igreja.

CUIDADOS
Liderança: Edilene Fischer
Inserido na área de Vida Cristã.  Existe 
para o serviço ao próximo, atendendo 
não somente pessoas que estão doen-
tes, mas trabalhando para levar edu-
cação em saúde e prevenção de do-
enças ou auxílio em questões de luto, 
além de questões jurídicas.

ENSINO BÍBLICO

Liderança: Marcos Soares
O ministério de Ensino está inseri-
do na área de Crescimento Cristão 
e existe para estimular o crescimento 
no conhecimento e na prática bíblica 
de maneira  sistematizada, formação 
e treinamento de liderança e prática 
cristã, com qualidade de material e 
professores capacitados. Este Ministé-
rio procura atender a todos os mem-
bros da igreja.

ESPORTES E LAZER

Liderança: Edson José Modesto
Inserido na área de Nascimento Cris-
tão. Existe para evangelizar as diversas 
faixas etárias, utilizando o esporte e 
a recreação como ferramentas, ofe-
recendo atividades sadias, criativas e 
edificantes para crianças, jovens, ido-
sos e famílias. 

EVANGELISMO
Liderança: César Marson e Thalita
O ministério de Evangelismo está inse-
rido na área de Nascimento Cristão e 
existe para motivar e suportar a Igreja 
e seus ministérios na ênfase da evan-
gelização. Procura atender, com des-
taque, o não cristão, e como suporte 
a todos os demais ministérios nas suas 
ações de evangelização.

EVANGELISMO E ARTES

Liderança: Marcelo, Taís e Adriano
Diretamente associado ao ministério 
de Evangelismo, existe para glorificar 
a Deus tendo como alvo o cumprimen-
to do “Ide”, através do uso das mais 
diversas expressões artísticas. Assim, o 
ministério procura atender a todas as 
faixas etárias, enfatizando tribos urba-
nas, jovens e crianças, hospitalizados 
e idosos de lares assistenciais, além 
de servir como apoio às atividades 
dos demais ministérios constituídos da 
Igreja

FAMÍLIAS

Liderança: Sidnei e Dayane Forti; PC 
e Vilma
O ministério de Famílias está inserido 
na área de Amadurecimento Cristão e 
existe para integrar e unir os membros 
das diversas famílias da Igreja, tanto 
internamente quanto entre as mesmas. 
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MEMBRESIA
Liderança: Pr. Clóvis
Está inserido na área de Sustento Cris-
tão. Existe para facilitar a integração 
de novos membros e convertidos ao 
fluxo de vida da PIB de Piracicaba, 
levando-os sempre um passo a frente 
no envolvimento, tanto com as pesso-
as como com os Ministérios da Igreja. 
Atender a todos os que estão chegan-
do na Igreja, seja por carta de transfe-
rência, batismo, aclamação ou mesmo 
visitantes, em sua integração à vida da 
Igreja.

MISSÕES
Liderança: Pr. Josimar e Vanessa
O ministério de Missões está inserido 
na área de frutificação e existe para 
desenvolver o amor missionário da 
Igreja e divulgar as ações das diversas 
Juntas denominacionais, interdeno-
minacionais e convênios missionários 
adotados pela PIB.

MULHERES

Liderança: Juliana Gomes da Silva
O ministério de Mulheres está inserido 
na área de Amadurecimento Cristão 
e existe para promover a comunhão 
e amadurecimento espiritual entre as 
mulheres da PIB de Piracicaba. Atende 
às mulheres adultas da Igreja e visitan-
tes.

MÚSICA

Liderança: Paulo e Darli
O ministério de Música está inserido na 

ATUALIDADE

GRUPOS PEQUENOS

Liderança: João Evangelista
O ministério de Grupos Pequenos está 
inserido na área de Sustento Cristão, e 
existe para promover a consciência de 
pastoreio do rebanho, a comunhão, o 
discipulado, o evangelismo e a inclu-
são de amigos interessados pelo modo 
cristão de viver.
Portanto, este ministério procura aten-
der a todos os membros, de todas as 
faixas etárias da Igreja, bem como visi-
tantes e convidados.

HOMENS
Liderança: Marcos Valério
O ministério de Homens está inserido 
na área de Amadurecimento Cristão e 
existe para estimular a amizade e co-
munhão entre os homens, abordando 
temas pertinentes à realidade deste 
público alvo, tendo sempre a Bíblia 
como referência para elucidar/tratar 
questões que afligem o homem da 
pós-modernidade.

INFANTIL

Liderança: Marjorie e Letícia
Inserido na área de Crescimento Cris-
tão. Existe para ensinar a Palavra de 
Deus às crianças para que busquem 
e se revistam do caráter de Cristo, a 
fim de que vivam para a Sua glória. 
Atende às crianças de 0 a 9 anos da 
PIB de Piracicaba e visitantes nesta fai-
xa etária.

INTEGRAÇÃO / RECEPÇÃO
Liderança: Luiz e Juraci
O ministério de Integração está inse-
rido na área de Vida Cristã e existe 
para realizar o primeiro contato entre 
o adorador e o ambiente de culto, re-
cepcionando os membros e  visitantes, 
tanto na sua primeira visita à Igreja, 
quanto no seu retorno às atividades 
programadas, além de procurar inte-
grá-los ao ambiente de culto ou reu-
nião.

JOVENS
Liderança: Sílvio, Eliana e Anderson 
Zem
O ministério de Jovens ou IMPACTO 
está inserido na área de Amadureci-
mento Cristão e existe para oferecer a 
oportunidade de integração do jovem 
ao ambiente da PIB, usando lingua-
gem própria dentro de limites, permi-
tindo que os jovens compartilhem seus 
dons com os outros membros, desen-
volvendo responsabilidade com o Pai e 
com a Obra, observando a hierarquia 
do grupo e, em maior escala, a hie-
rarquia da Igreja, com o alinhamento 
da visão do ministério à visão pastoral.

JUNIORES

Liderança: Kátia Cason
O ministério de Juniores ou CONTA-
TO está inserido na área de Amadu-
recimento Cristão, e existe para au-
xiliar na construção da autoimagem 
do pré-adolescente, proporcionar um 
desenvolvimento integral pessoal e re-
lacional interpessoal, motivar a aplica-
ção da Bíblia no dia a dia, buscando 
formar uma identidade semelhante à 
de Cristo. Atende os pré-adolescentes 
de 9 a 12 anos de idade
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área de Sustento Cristão e existe para 
glorificar a Deus através da música, 
levando a congregação à contempla-
ção, exaltação e adoração ao Senhor, 
com cânticos e hinos de louvor. Este 
Ministério também auxilia os pastores 
na elaboração das ordens de culto.

ORAÇÃO
Liderança: Borges e Etelvina
Inserido na área de Sustento Cristão. 
Existe para fortalecer a igreja e suas 
famílias na prática da oração. Procu-
ra atender a toda igreja e também aos 
pedidos de todos que tem oportunida-
de de vir até alguns de nossos cultos 
especiais.

PASTORAL

Liderança: Pr Clóvis Gomes da Silva
Acima de todo o processo de vida da 
Igreja, das áreas de Ação e dos Minis-
térios constituídos está o Ministério Pas-
toral. Existe para transmitir a visão geral 
de Deus para toda a Igreja; e contribuir 
para que os membros sejam orienta-
dos, cuidados, capacitados e equipa-
dos para exercer o seu ministério na 
Igreja e no mundo, da melhor maneira 
possível e para a glória de Deus.
Cremos que o trabalho dos pastores da 
Igreja é diferente do trabalho pastoral 
da Igreja, portanto o ministério Pasto-
ral deve oferecer atendimento pastoral 
bíblico e qualificado e zelar para que 
haja o pastoreamento estendido do re-
banho através do cuidado mútuo entre 
os membros e para que nossa Igreja 
seja uma comunidade cristã fiel ao en-
sino bíblico, acolhedora e promotora 
de saúde em todas as esferas dos re-
lacionamentos humanos e com Deus.

SERVIÇO SOCIAL
Liderança: PC e Vilma
O ministério de Serviço Social está in-

serido na área de Vida Cristã e existe 
para dar suporte material, com reflexo 
espiritual, para famílias necessitadas da 
igreja e, quando possível, às de fora da 
igreja.

SOM E IMAGEM

Liderança: Marcos Lucas
O ministério de Som e Imagem está in-
serido na área de Vida Cristã.  Auxilia 
nos horários de culto e atividades da 
Igreja com a amplificação e equaliza-
ção do som ambiente e com as pro-
jeções necessárias. Atende a todos os 
participantes das atividades da Igreja, 
sejam elas internas ou externas.

SURDOS (SOM DO SILÊNCIO)
Liderança: Lina Moraes
Inserido na área de Amadurecimento 
Cristão existe para facilitar, envolver e 
conduzir os surdos à adoração a Deus 
e ao ensino da Palavra, integrando-os 
ao contexto da igreja.

TERCEIRA IDADE

Liderança: Borges e Etelvina
O ministério da Terceira Idade, ou IDA-
DE DE OURO, está inserido na área de 
Amadurecimento Cristão, e existe para 
acompanhar e aproximar os idosos 
da PIB de Piracicaba, dedicando-lhes 
atenção e buscando um contato mais 
próximo: físico, espiritual e emocional. 
Atende aos idosos de nossa Igreja, e 
aos que se aproximam deste grupo, 
nesta mesma faixa etária.

PARCERIAS MISSIONÁRIAS

JUNTA DE MISSÕES MUNDIAIS
China - Missionários - JMM
Líbano - Missionários - JMM
Paraguai - Pr. Carlos e Lídia - JMM
Espanha - Pr. Gelson e família  - JMM
África - Deivison e Ana Luíza - JMM

PROJETOS SOCIAIS CONVENIA-
DOS
Lar Betel - Idosos - Piracicaba
Lar Batista de Crianças
CBESP

MISSIONÁRIOS DA IGREJA
Sertão do Ceará - CE
José Onécio e Delza 

OUTROS PARCERIAS
São Paulo
Igreja Sobre Rodas - CBESP

OM - Brasil
Pr. Carlos, Rita e filhas 

Gideões Internacionais Piracicaba

Projeto Avanço
Valter e Família - Piracicaba

Projeto Toque - Baurú - Matheus e  
Mariana

Manaus
Família Manzano - Asas de Socorro

SEPAL  na Romênia
Pr. Jorge e Virginia

Missão Novas Tribos - Paraguai 
Fabio e Marta

Cracolândia - São Paulo 
Paulinho e Adryana

JUNTA DE MISSÕES NACIONAIS
Arapiraca - AL
Vera Lucia Mattos

Sede da JMN - RJ
Jaqueline e Rêne

Implantação de Igrejas
Sônia Ramos

I.B. Serra Verde
Pr. Paulo Beloni
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MISSIONÁRIO 
E CONSTRUTOR 

DE IGREJAS!
Ele domina todas as etapas da 

construção civil. Sabe trabalhar como 
pedreiro, ferreiro, carpinteiro, eletricis-
ta, pintor e encanador.  Valendo-se de 
suas habilidades, ajudou na implan-
tação de mais de 11 igrejas, a maio-
ria em Piracicaba. Mas o êxito deste 
missionário da PIB não se concentra 
nos seus predicados profissionais. 
José Onécio Teixeira, 59, aprendeu 
cedo, com o carpinteiro mais famoso 
da cidade de Nazaré, que é preciso 
amar os perdidos. Não foram poucas 
as vezes que renunciou à sua própria 
vontade para atender ao chamado de 
Cristo. Avesso a homenagens, ele nos 
conta como viver dependendo exclusi-
vamente das misericórdias do Senhor.
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Você nasceu num lar evangéli-
co?

Não. Eu era católico. Fui coroinha, 
sacristão, mariano e romeiro. Viajava 
com frequência para Pirapora de Bom 
Jesus e Aparecida do Norte.

Como foi a sua conversão?
Apesar do ativismo eu levava uma 

vida vazia, marcada pelo vício na 
jogatina e álcool. Tudo mudou em 
1977, quando recebi um convite da 
Delza, hoje minha esposa, para visitar 
a 1ª Igreja Batista de São Paulo. Foi 
durante um apelo feito pelo pastor Ir-
land Pereira de Azevedo que aceitei a 
Jesus como único e suficiente salvador.

Como foi o seu retorno à Pira-
cicaba?

Eu cresci em Piracicaba. Decidi 
retornar, agora casado, em 1978. Fo-
mos bem recebidos pelo pastor José 
Vilaça e por toda comunidade. Lem-
bro com saudades da nossa juventude 
ao lado de pessoas como Osmar e 
Elezeni Guerra, Valter e Luiza Mancini 
e o João Manoel e esposa.

A partir da década de 80, você 
e Delza começaram a trabalhar 
na implantação de várias igrejas. 
Como foi este processo?

Atuávamos dentro da visão do 
projeto Adensamento, que previa a 
organização de 10 novas igrejas ba-
tistas em Piracicaba. Trabalhamos na 
implantação das igrejas dos bairros 
Morumbi, Santa Terezinha, Vila Rezen-
de, Monte Cristo, Perdizes, Vila Fátima 
e Mário Dedini. Missionário tem de fa-
zer de tudo.  Ajudávamos no que fosse 
necessário: construção, evangelização 
e visitação.

Você também utilizou o trabalho 
de assistência social como forma 
de evangelismo. Quais foram os 
projetos criados que se encaixam 
neste perfil?

Viver Bem e Igreja Sobre Rodas.  
Os projetos eram o braço social da 
PIB. Por um lado reuníamos estrategi-
camente todos os irmãos numa frente 
única para o evangelismo. Por outro, 
através do corte de cabelos, palestras 
e exibição de filmes, conseguíamos es-
paço para propagar o amor de Cristo 
nas comunidades carentes.

Qual foi a sua contribuição para 
a construção do templo da rua D. 
Pedro II no início da década de 90?

Eu ajudei o pastor Elias Neves 
de Souza em 2 frentes. Arrecadando 
fundos e montando um projeto de 
construção baseado numa visão que 
Deus colocou em meu coração. Assu-
mi toda a responsabilidade pela exe-
cução da obra, pedindo apenas que 
a PIB contratasse 3 auxiliares. Em 6 
meses já havíamos edificado as novas 
dependências, com recursos próprios. 
Sem a necessidade de recorrer a em-
préstimos de qualquer natureza. 

Como nasceu o propósito de 
implantar uma nova igreja em Ja-
guaruana, no interior do Ceará?

O ano era 2005. Havia construí-
do uma casa confortável. Estava com 
bastante serviço e o ministério da Igre-
ja Sobre Rodas bem estruturado. Foi 
aí que Deus começou a nos incomo-
dar, mostrando o Estado do Ceará. 
Deixamos tudo para trás, inclusive a 
companhia das nossas filhas Jaqueli-
ne e Cynthia. Não foi fácil. O natural 
é que os filhos deixem os pais e não 
o contrário. (Pausa). Aprendemos que 
no ministério, quando tudo está bem, 
o Senhor nos encaminha para outro 
lugar.

Você se sente lisonjeado por ser 
o 1º missionário da PIB enviado 
para missões?

Eu já fui agraciado com os títulos 
de cidadão Jaguaruanense e Capelão 
2012 pela Assembléia Legislativa de 
Fortaleza. Mas isso não significa nada. 
Procuro me concentrar no trabalho 
que Deus confiou a mim. Sendo dedi-
cado e determinado, olhando sempre 
para Jesus que é o autor e consuma-
dor da nossa fé.

Como funciona o seu dia-a-dia 
no Ceará?

Nossa equipe de missionários tra-
balha mais focada em Jaguaruana, 
onde participo de um escalonamento, 
servindo as ceias aos domingos e pre-
gando uma vez por mês. No restante 
do tempo eu e Delza estamos com o 
ônibus da  Igreja Sobre Rodas nos de-
dicando ao trabalho evangelístico na 
região.

Agora que a igreja de Jaguaru-
ana está estabelecida você pensa 
em aposentadoria?

Ainda não. Posso dizer que estou 
me preparando para jogar o segundo 
tempo da minha vida. Ainda almejo 
construir um poço artesiano este ano. 
Já para 2016 o sonho é maior. Com-
prar um terreno de 660 m² ao lado 
da igreja e construir um complexo es-
portivo, ressuscitando o projeto Viver 
Bem. Nossa intenção é desenvolver 
o esporte com cunho evangelístico e 
como forma de combater o alcoolismo 
entre os mais jovens, fato este que já 
virou um problema de saúde pública 
no Ceará.

O que é essencial para ser  bem 
sucedido em missões?

A primeira pergunta que qualquer 
missionário deve fazer é se ele ama 
os perdidos. Se ele tiver este amor, 
ele tem o chamado para a obra mis-
sionária. Jesus morreu numa cruz por 
todos nós. Mas nem todos aceitam o 
fato.  Investir nas pessoas dá trabalho. 
É preciso ter paciência e orar para que 
todos consigam enxergar esta realida-
de espiritual.

José Onécio e Delza Teixeira
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FAMÍLIAS EM FESTA CELEBRAM 
OS 60 ANOS
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