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Introdução

Os principais fatos da história da igreja, a partir de 17 de março 
de 1968, e que estão registrados nas Atas, são relatados neste livro. 
Obviamente que muitos fatos históricos não estão relatados nos 
livros de Atas da igreja, mas acredita-se que nos documentos oficiais 
da igreja contenha os fatos de mais relevância. Desta forma uma pes-
quisa minuciosa nos livros de Atas, que foi iniciada em 05 de novem-
bro de 2014 e completada em 19 de março de 2020, com leitura de 
todas as assembleias realizadas, visam mostrar o que de mais impor-
tante aconteceu e, assim, seja relatado neste livro.

Infelizmente o primeiro livro de Atas contendo os registros his-
tóricos, de 1960 até fevereiro de 1968, não se encontram em poder 
da igreja. É bem possível que neste período conturbado da história, o 
livro tenha sido extraviado, ficando somente as informações colhidas 
pelos membros fundadores.

Também foram colhidos relatos de membros fundadores que 
deram informações importantes sobre o início do trabalho evangélico 
Batista na cidade de Umuarama.

O objetivo deste trabalho é manter viva a história da igreja, com 
informações de fácil acesso, bem como, honrar os que marcaram a 
história da igreja. 
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ORGANIZAÇÃO DA IGREJA

A Primeira Igreja de Umuarama foi organizada no dia 16 de outu-
bro de 1960, com mais de 60 membros, sendo o missionário inglês 
Arthur Helder pastor da igreja.

O grupo se reunia inicialmente num templo de madeira, na rua 
Inajá – 3653, no centro da cidade. Em 1961 foi lançada a pedra fun-
damental para o templo de alvenaria, onde está o atual templo da 
igreja. Naquela época, Umuarama era uma cidade recém organizada 
como município, e a igreja Batista era uma das poucas igrejas existen-
tes na cidade.

Muitos obreiros e pastores assumiram a liderança da igreja, que 
organizou a 2ª e 3ª Igreja Batista em Umuarama e possui uma con-
gregação no município de Maria Helena, no bairro 28 de outubro. 
A Primeira Igreja Batista de Umuarama também organizou outras 
igrejas em outros municípios, revelando que é uma igreja com visão 
missionária. 

Louvamos ao Senhor pela sua poderosa mão em tempos de lutas 
e de glórias, pois em tudo Ele sustentou a vida da igreja.

Bem à frente, à direita, o Pr. Diomiro de Moreira, um dos 
fundadores desta Igreja, com um grupo de irmãos.
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Primeiro Templo em 1964.

Templo em construção – 1965.



• 11 •

Inauguração do novo Templo em 15 de outubro de 1966.

Culto de Organização do Novo Templo em 15 de outubro de 1966.
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Dr. Lester Bell pregando na inauguração.

PASTOR FUNDADOR DA IGREJA – 
ARTHUR CHALMERS ELDER
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O pastor Arthur Chalmers Elder foi o pastor que organizou a 
Primeira Igreja Batista de Umuarama. As informações sobre vida e 
ministério foram dadas pelo pastor Derek Punnchard, missionário 
inglês, que atuou no Brasil por muitos anos, e que pertence à Baptist 
Missionary Society, da Inglaterra, a mesma junta missionária do pas-
tor Arthur. 

As informações abaixo foram transcritas dos seus e-mails, envia-
dos em 14 de setembro de 2013, 28 de agosto 2013 e 02 de dezembro 
de 2014, que foram extraídas da Baptist Union Directory, 1993-1994.

Arthur Chalmers Elder nasceu na Argentina em 1914, de pais neoze-
landeses que serviam como missionários. Ele estudou em Eltham College 
onde se saiu bem nos estudos e esportes. Retornou à Argentina para tra-
balhar em Price Waterhouse por uns anos, quando sentiu a chamada para 
trabalhar em missões. Retornou à Inglaterra onde estudou em Spurgeon’s 
College, recebendo dois bacharéis. Nestes anos, ele casou-se com Kathleen 
Shuttleworth. No dia depois do casamento eles viajaram para China em 
1940, tendo sido nomeados missionários da Baptist Missionary Society 
(da Inglaterra). Com a vitória dos comunistas em 1948, os missionários 
tiveram que deixar a China, e os Elders deixaram o país em 1951.

Receberam em seguida um convite da BMS para investigar a viabili-
dade de trabalhar no Brasil, e depois de meses de discussão e oração viaja-
ram em junho de 1953, com um convite para trabalhar no estado do Para-
ná, indo primeiro para Ponta Grossa e mais tarde a Cianorte. Foi pastor 
no oeste do Paraná fixando residência em Cianorte, e fundando igrejas em 
Umuarama, Cruzeiro do Oeste e outras cidades da região. Ele lecionou no 
Instituto Bíblico Batista em Curitiba. Foi eleito Secretário Executivo da 
Convenção Batista Paranaense. Em 1970 a BMS convidou Pr. Arthur 
para lecionar no St Andrew’s Missionary College, Selly Oak, onde lecionou 
em assuntos Latino-americanos. Se aposentou em 1975, quando ele e a 
esposa foram morar no sul da Inglaterra. Ele morreu em 10 de janeiro de 
1993, com 78 anos e Kathleen, sua esposa em 25 de fevereiro de 1999.
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O pastor Derek Punchard, em e-mail enviado no dia 16 de outu-
bro de 2013, escreveu as seguintes palavras testemunhando do traba-
lho do pioneiro do trabalho batista em Umuarama:

Pastor Derek Punchart – Missionário Inglês que esteve no 
Brasil até 2015. Ele é da mesma missão inglesa que o pastor 

Arthur Elder.

Prezado Pr. Geremias, ficamos contentes com as homenagens sendo 
feitas ao Pastor Arthur Elder (o nome não tem ‘h’ no início). Era muito 
importante a sua parte na vinda da Sociedade Missionária Batista aqui 
para o Paraná, e os pioneiros com seus jipes e kombis viajando por todo o 
Paraná certamente ajudaram na abertura de muitas das Igrejas e con-
gregações, agora importantes nas maiores cidades do norte, oeste, noroeste, 
sudeste e centro do Paraná, começando nos anos 50 e continuando por mui-
tos anos.

Trabalhando no noroeste em Paranavaí, eu me lembro as visitas às 5 
igrejas que pastoreava, visitando uma vez por mês, as 7 ou 8 congregações 
durante a semana, e os pontos de pregação e cultos especiais em outras cida-
des e fazendas, quando possível. Eram muitas as viagens em estradas de 
terra, esperando que o tempo permitisse, para que a gente chegasse em casa 
à noite.
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Boas lembranças e gratidão a Deus por tudo que Ele permitia a gente 
fazer.

Que o aniversário da igreja seja uma ocasião de muita gratidão e lou-
vor a Deus, e momento para a consagração de vidas ao serviço do Senhor, 
para os anos que vem.

Que Deus lhes abençoe. – Pr. Derek Punchard.

LOGRADOURO EM UMUARAMA COM NOME 
DO PASTOR ARTHUR CHALMERS ELDER

Em comemoração aos 50 anos da organização da Primeira Igreja 
Batista de Umuarama, a Câmara de Vereadores, aprovou um projeto 
de lei dando o nome de umas das avenidas da cidade ao fundador da 
igreja. A avenida passou a ser chamada Avenida Arthur Chalmers 
Elder, no Parque Residencial Interlagos II em Umuarama. Segue 
abaixo informações do Decreto Legislativo:

Câmara Municipal de Umuarama
Decreto Legislativo nº 18/2014 de 05/08/2014
Ementa
Texto
Art. 1º. Fica denominada de Avenida ARTHUR CHAL-

MERS ELDER a atual Avenida Projetada ‘C’, localizada no Par-
que Residencial Interlagos II, no Município de Umuarama, Esta-
do do Paraná.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Denomina via pública no Município de Umuarama, Estado do 
Paraná.

Publicação em 08/08/2014 no Diário Oficial nro. 10142.
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Avenida Arthur Chalmers Elder.
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RELATO DO PASTOR DAVID DOONAN

O pastor David Doonan nos enviou um e-mail em de 19 de feve-
reiro de 2015, onde deu algumas informações sobre o período de 
1964 a 1968, quando esteve pastoreando em Umuarama.

O Pastor Arthur Elder foi o primeiro Pastor da congregação Batista 
em Umuarama, quando ele Morava em Cianorte, e depois mudou para 
Umuarama. Construiu a casa da Missão na Av. Rio de Janeiro. Após o Pr. 
Arthur Elder o Pr. André Scott assumiu o pastorado e continuou até 1964 
quando eu assumi como Pastor. 

Chegamos, eu e D. Doris em Umuarama em maio de 1964 para tra-
balhar ao lado do Pr. André Scott. A esposa dele, D. Sheila, viajou para 
Inglaterra e ficamos na casa da missão na Avenida Rio de Janeiro, perto do 
‘balão’ = rotatório da feira de sexta-feira.

Pr. André mudou-se para Curitiba em julho 64 e ficamos na direção 
da igreja e suas cinco congregações – em Saltinho d’Oeste, Maria Hele-
na, Icaraíma, Ivaté, e Água de Cardoso (na roça uns quilômetros além de 
Serra Dourada). Mais tarde, organizamos a congregação de Alto Piqui-
ri. Naquela época a igreja de Umuarama tinha em torno de trezentos 
membros. Os diáconos eram Antônio Fernandes Garcia – secretário, João 
Novaes – tesoureiro, Germano Costa, Mario Muniz de Melo e Francisco 
Vieira e Joaquim Mota. Mais tarde os irmãos Diomiro Moura e Juvelino 
Melo (?) e outros vieram a ser diáconos.

O novo templo estava em fase de construção dos alicerces para cima. A 
Escola Bíblica Dominical reunia-se ao meio-dia e o culto da noite era às 
vinte horas. Eu viajava cada domingo a uma das congregações visitando 
cada uma, mais ou menos uma vez por mês, para realizar batismos e dis-
tribuir a Ceia do Senhor.

Cada congregação tinha seu ‘dirigente’ que realizava os cultos na 
minha ausência.

Em outubro de 1966 o novo templo foi inaugurado. O pregador do dia 
era o Dr. Lester Bell, missionário Americano, que havia sido Secretário 
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Geral da Convenção Batista Brasileira, e morava no Rio de Janeiro. O dia 
foi muito chuvoso e o avião quase não aterrissou em Umuarama, pois a 
pista do aeroporto era de chão com muita poeira na seca, e muita lama na 
chuva!

Em 1965 foi organizada a Associação do Vale do Piquiri, dividindo-se 
da Associação do Vale do Ivaí.

Durante os anos 64 até 68 foi organizada a igreja de Icaraíma e a 
igreja de Umuarama organizou outras congregações na área. O Pr. Agenor 
Ribeiro veio a ser o Pastor de Umuarama após a nossa saída em 1968. 
Ele também trabalhou como Diretor do Ginásio em Umuarama, pois era 
professor ginasial.

NOSSOS ANOS EM UMUARAMA – 1964-1968

Eu e minha esposa D. Doris chegamos para morar em Umuara-
ma em Maio de 1964, após nove meses aprendendo a língua portu-
guesa em Campinas.

Avenida Paraná em 1964.
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O Pastor André Scott era o Pastor da Igreja Batista em Umuara-
ma e o plano era que trabalhássemos ao lado dele por seis meses até 
a ida dele à Inglaterra, em férias, por um ano, e nós continuaríamos 
nossos estudos da língua portuguesa com um professor em Umuara-
ma, todavia, o plano não deu certo!

As igrejas Batistas em todo o Brasil estavam se preparando para 
a Grande Campanha de Evangelização – Cristo a Única Esperança, 
que aconteceu em 1965. Os Pastores Batistas do Paraná se reuniram 
em Curitiba em julho de 1964, e decidiram que o Pastor André Scott 
deveria mudar-se para Curitiba para liderar os preparativos para a 
Campanha no Paraná. Portanto, ele partiu de Umuarama e deixou-
-nos no pastorado da igreja imediatamente.

Minha primeira responsabilidade como Pastor era viajar no 
domingo seguinte para Saltinho do Oeste, onde havia uma congre-
gação da igreja de Umuarama, e dirigir o culto após a Escola Bíblica 
Dominical.
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Congregação de Saltinho do Oeste – 1964.

Cheguei à congregação e fui recebido pelos irmãos com a notícia 
de que o filho de um dos membros havia sido assassinado durante à 
noite, e que eu deveria dirigir o culto de enterro. O meu português era 
muito fraco, mas Deus me deu as palavras do Salmo 46 para poder 
pregar o Evangelho aos habitantes da aldeia, que congregaram ao 
redor da casa do casal.

Naqueles anos a igreja de Umuarama tinha congregações em Sal-
tinho do Oeste, Maria Helena, Ivaté, Icaraíma, Pérola e Água de Car-
doso – em um sítio perto de Serra Dourada. 

A igreja tinha cerca de 350 membros na sede e nas congregações. 
O meu trabalho como Pastor era de visitar aos domingos uma destas 
congregações pela manhã, e voltar a Umuarama para dirigir o culto 
da noite, exceto no segundo domingo do mês, quando dirigia o culto 
de meio dia em Umuarama, com a Ceia do Senhor, seguido pela ses-
são da igreja com batismos no riozinho fora da cidade.
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Viajando de Jipe e mais tarde de Kombi nas estradas de 
terra e barro.

Durante os nossos primeiros anos em Umuarama Deus nos deu 
dois filhos, João, em outubro de 1964 e Margaret, em dezembro de 
1966, ambos nascidos no Hospital Evangélico de Curitiba.

Aos domingos, enquanto eu viajava às congregações ou às outras 
igrejas da região, D. Doris permanecia na sede da igreja. Ela dirigia 
uma classe de senhoras na Escola Bíblica Dominical ou trabalhava 
com as crianças. Ela também se envolvia com as senhoras durante a 
semana, liderando a reunião de senhoras semanalmente. Este grupo 
cresceu e senhoras não crentes também assistiam as reuniões e várias 
se converteram.

D. Doris com as senhoras e crianças.
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Durante a semana viajávamos aos sítios dos membros da igreja e 
das congregações, para dirigir cultos e celebrar vários aniversários de 
nascimento, casamento, nova moradia etc. Estas eram oportunidades 
de evangelizar os vizinhos dos membros que congregavam conosco. 
O evangelho era pregado no terraço das casas ou sob a lua. Muitos se 
converteram, foram batizados e se uniram à igreja. 

Muitas vezes D. Doris e as crianças me acompanharam – as 
crianças dormindo na Kombi enquanto o culto prosseguia. As con-
gregações cresceram e algumas se tornaram em igrejas autônomas, 
como Pérola e Icaraíma, sob a liderança do Pastor José Bispo. Outras 
congregações foram formadas também em Alto Piquiri e São João, 
além de Pérola.

O templo da igreja, até outubro de 1966, era uma construção de 
madeira ao lado direito do atual templo. O zelador Jabez Guerra 
Morava numa casinha de madeira atrás do templo. 

Quando começamos nosso ministério em Umuarama os alicer-
ces do novo templo haviam sido feitos, mas as paredes ainda não 
haviam sido levantadas. O construtor era o senhor Itamar, residen-
te em Umuarama que, com sua equipe prosseguiu com a obra, com 
andaimes de madeira cortados do mato. Eu aprendi rapidamente a 
linguagem de construção.
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O primeiro templo da IBU.

Pr. André Scott e os alicerces do novo templo.
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A construção do templo.
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O novo templo foi inaugurado no dia 16 de outubro de 1966, 
com a presença do Dr. Lester Bell, então Secretário da Convenção 
Batista Brasileira, e muitos pastores e membros das igrejas Batistas do 
Oeste do Paraná, e do Dr. Igo Losso, então Deputado da Assembleia 
Legislativa do Paraná. No dia da inauguração minha esposa Doris 
estava muito doente, no Hospital Evangélico em Curitiba, mas Deus 
a curou e ela retornou a Umuarama logo depois.

O novo templo.

Além de ser Pastor em Umuarama eu pastoreava as igrejas em 
Iporã, Calvário de Cianorte e Cruzeiro do Oeste por alguns anos, 
e também a igreja em Goioerê, após o assassinato do Pastor Altair 
Macedo, que viajava de carona num jipe, usado por traficantes de 
maconha, sem ele saber. O seu corpo foi jogado no Rio Ivaí, ao sul 
de Paranavaí. Naqueles anos batizei centenas de pessoas e as igrejas 
cresciam.
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Batizando no riozinho perto de Umuarama.

Em 1965 a igreja em Umuarama, junto com todas as igrejas 
Batistas do Brasil, participou da Campanha Nacional de Evangeliza-
ção – Cristo a Única Esperança. Semanas de pregações evangelísticas 
foram realizadas na Igreja em nas congregações. Muitas pessoas se 
tornaram discípulos de Jesus e foram batizados.

Clarinada da Campanha – Cristo a Única Esperança.

Em 1967 foi iniciado, com a cooperação do Pr. Arthur Elder e 
Avelino Ferreira, um Curso por Extensão, do Instituto Bíblico A. B. 
Deter em Curitiba, que funcionou em Cianorte nos meses de dezem-
bro e julho de cada ano. Os estudantes iam das igrejas e congregações 
do Vale do Piquiri e Vale do Ivaí de Cascavel até Paranavaí. Dormiam 
na 1ª Igreja em Cianorte e assistiam aulas em matérias bíblicas e 
outras matérias durante quinze dias. Voltando para casa estudavam 
os livros e apostilas recomendadas e devolviam tarefas escritas para 
serem corrigidas. Voltando às aulas após seis meses, prestavam exa-
mes sobre o material estudado. Este curso expandiu e centros foram 
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abertos em Paranaguá e Londrina. O curso continuou por mais de 
nove anos e vários irmãos, que começaram seus estudos assim, foram 
ordenados ao ministério em igrejas no Paraná. 

Primeiros alunos do Curso de 
Extensão.

Pastores/professores do 
Curso. Derli, José, David, 

Doris, Abílio. 

Saímos de Umuarama em Março de 1968 para um período um 
ano na Grã-Bretanha, visitando as igrejas Batistas e contando o que 
Deus estava realizando entre o povo do Paraná. 

Em março de 1969 voltamos para morar em Cianorte, onde fui 
Diretor do Curso de Extensão e secretário da Associação Vale do 
Piquiri, mudando para Curitiba em 1971, para lecionar no então 
Instituto Bíblico Batista A. B. Deter, que se tornou em Seminário e 
depois Faculdade.

Temos ótimas recordações dos anos que passamos no Paraná, 
até mudarmos para São Paulo. Depois mudamos para Mato Gros-
so onde fundamos o Instituto Bíblico Batista Centro Américo, em 
Cuiabá. Em 1981 fui convidado pela Sociedade Missionária Batista 
para ser o Coordenador do trabalho missionário da BMS no Brasil 
e no Caribe. Moramos em São Paulo por seis anos até voltarmos 
para Inglaterra, onde pastoreei uma igreja em Londres por dezesseis 
anos, até me aposentar. Após me aposentar, assumi o pastorado duma 
pequena igreja, até aos setenta e cinco anos de idade, e agora sou 
secretário duma pequena igreja, até Deus nos chamar!
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FUNDADORES

O pastor Geremias Corrêa Junior, juntamente com o professor e 
Mestre em História, Murilo Rebechi, colheram informações, confor-
me transcrições abaixo de dois membros da igreja que são testemu-
nhas oculares do início do trabalho Batista em Umuarama, especial-
mente o irmão Ireni Mota, que com 16 anos, estava presente no culto 
de organização da igreja, sendo, portanto, membro fundador. Os rela-
tos não foram extraídos de documentos, mas tão somente daquilo que 
eles lembram da década de 60, quando a igreja foi organizada. 

Roteiro de Transcrição de Oitivas

Dados Gerais: 
Ano das Oitivas: 2012 (entre 13/04 e 10/05)
Entrevistada: irmã Palmira Maria Ferraz, 76 anos*
 Data: 13/04/2012
Entrevistado: irmão Ireni de Oliveira Mota, 71 anos*
 Data: 10/05/2012
*Os entrevistados tinham as respectivas idades no ano das entrevistas.

Para melhor identificação, utilizaremos as siglas:
I.O.M: nas falas do irmão Ireni de Oliveira Mota; 
P.M.F: nas falas da irmã Palmira Maria e;
P.I.B: quando forem dirigidos questionamentos aos entrevistados.

Metodologia
Utilizamos como metodologia de pesquisa os seguintes pilares: 

Coleta de testemunho oral, com vistas às memórias dos entrevista-
dos quanto ao início do trabalho batista em Umuarama e a participa-
ção deles. Vale destacar que os referidos irmãos foram entrevistados 
pelo critério da acessibilidade a eles, pela antiguidade e consequente 



• 29 •

inestimado valor histórico e memorial, dádivas das misericórdias 
divinas derramadas na vida destes irmãos. 

Para fins de uso da memória e dos depoimentos dos queridos 
irmãos, temos consentimentos deles e de seus familiares, o que pode 
ser expresso nas autorizações concedidas, a fim de garantir lugar tran-
quilo nesta pesquisa. Caso seja necessário, os leitores podem consul-
tá-las nos arquivos junto à secretaria da igreja. 

Antes da publicação destes depoimentos, eles foram repassados 
aos irmãos entrevistados e seus familiares para que consentissem a 
respeito do conteúdo. Tal postura faz-se necessária em obediência aos 
princípios bioéticos do trabalho de pesquisa que envolve documento 
de natureza testemunho oral. 

As entrevistas ocorreram de maneira informal, ou seja, sem a obri-
gatoriedade de que os entrevistados respondessem a todas as pergun-
tas inicialmente formuladas (perguntas que poderão ser observadas 
na transcrição das oitivas). Vale destacar, ainda, que a duração das 
entrevistas teve variação de 10 a 12 minutos. Nesse tempo privilegia-
mos a narrativa dos irmãos a respeito de sua caminhada cristã, na par-
ticipação do trabalho batista organizado no município de Umuarama.

Os depoimentos são juntos, a clara e firme evidência de que as 
bênçãos divinas têm sido derramadas sobre o povo de Deus em nos-
sa cidade, e como conhecemos nas escrituras sagradas: “Ensina-nos a 
contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios” (Salmo 
90:12). Glórias a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo e ao Santo Espírito, 
que tem sustentado esta obra por 60 anos em nossa cidade. Amém! 
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Entrevista com a irmã Palmira Maria Ferraz 
(13/04/2012)

Irmã Palmira Maria Ferraz (2012).

P.I.B: Onde nasceu? Qual sua idade e em que ano a irmã chegou em 
Umuarama?
P.M.F: Palmira Maria, 76 anos, Mutum/Minas Gerais e cheguei 
aqui em 1956.
P.I.B: Quando e como a irmã começou a participar do trabalho 
batista?
P.M.F: “Comecei a frequentar aqui quando começou a igreja, quando 
começou o trabalho com reuniões nas casas, mais ou menos em 58 
(1958), mas eu já era batizada, me batizei em 51 (1951), fui batizada 
no estado do Espírito Santo.” 
P.I.B: A irmã pode nos contar como fazia para chegar até os locais 
dos cultos? 
P.M.F: “A gente morava no sítio e chegávamos a pé nas reuniões que 
aconteciam nas casas. Cada dia a reunião era em uma casa e aconte-
ciam nos sítios. No começo só tinha culto de manhã, não tinha culto 
à noite. No começo participava minha família e outras famílias, umas 
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duas ou três, mas não me lembro ao certo os nomes (referindo-se aqui 
às famílias e seus membros).” 
P.I.B: A irmã pode nos falar sobre o início dos trabalhos na cidade e 
sobre os primeiros cultos que participou? 
P.M.F: “Olha, eu não frequentava direto, mas sempre que conseguia 
eu estava aqui... no começo lembro que um pastor de Cianorte, ele era 
inglês1, mas ele não ficava muito aqui, pois era de Cianorte. Depois 
vieram outros pastores, veio o pastor Davi e o André, eles também 
eram ingleses. No começo éramos em poucas pessoas, eu cooperava 
com a mocidade, mas junto com os casais de irmãos e todos os outros 
irmãos, pois eram em poucos.” 
P.I.B: A irmã pode nos contar como era e onde era o primeiro templo 
da Igreja Batista na cidade de Umuarama?
P.M.F: “Sim. O templo era de madeira e era no mesmo lugar onde a 
Igreja fica hoje. A Igreja era pequenininha e ficava onde está o salão 
(referência ao espaço do refeitório da Igreja). Nos cultos sempre 
tinham visitantes, eram poucos, mas sempre tinham.” 
P.I.B: A irmã participou ou acompanhou a construção do novo Tem-
plo? Como foi todo o trabalho? 
P.M.F: “Sim. Lembro-me, eu estava na construção, participei, ajudei. 
A construção foi ao lado do Templo de madeira e aconteceu toda 
com dinheiro da Igreja, dos irmãos, dos dízimos. Não fizemos nenhu-
ma campanha para vender nada, foi tudo com os dízimos.” 
P.I.B: E no culto de inauguração do novo Templo, a irmã estava pre-
sente?
P.M.F: Não, neste culto eu não pude vir. Eu estava em Lovat. Eu e 
minha irmã fomos para o ponto, mas o ônibus não passou e perdemos 
o culto (neste momento ela sorriu).” 
P.I.B: A irmã tem alguma memória/lembrança que marcou sua vida 
e que gostaria de contar?

1 O Pastor inglês que a irmã se refere se chamava Arthur Elder, responsável pelo 
trabalho batista na região. 



• 32 •

P.M.F: Sim. Em 71 (1971) aconteceu algo bem triste! – Você não sabe? 
(Perguntou ao entrevistador). Em 71 a Igreja separou-se. Foi bem 
pesado isso! Bem triste, mas continuamos firmes nas casas, nos traba-
lhos, isso foi muito triste. Mas graças a Deus com tudo isso eu estou 
aqui até hoje, graças a Deus.” 

Entrevista com o irmão Ireni de Oliveira Mota 
10/05/2012

Irmão Ireni de Oliveira Mota (2012).

P.I.B: Onde nasceu? Qual sua idade e em que ano a irmã chegou em 
Umuarama?
I.O.M: “Mantenópolis/Espírito Santo, 72 anos, chegamos aqui em 
julho de 1959.”
P.I.B: Pode nos dizer sobre quando começou a caminhada cristã?
I.O.M: “– Aqui em Umuarama? (Perguntou ao entrevistador) Eu 
já era batizado, me batizei em Mantenópolis, em junho de 1958 aos 
dezessete anos, meu pastor era Joaquim Xavier.” 
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P.I.B: Ao chegar em Umuarama, quando começou a frequentar os 
cultos e onde? 
I.O.M: “Sim, logo na semana que chegamos, já no domingo par-
ticipamos da Escola Dominical na casa de um casal de alemães, a 
casa ficava no fundo da oficina deles, que estava localizada onde tem 
aquele posto Ipiranga, próximo da Praça Miguel Rossafa. Já naquele 
ano entrei como professor da Escola Bíblica Dominical da classe dos 
chamados intermediários. Ainda não havia Igreja Batista, eram ape-
nas as Escolas Dominicais.” 
P.I.B: O irmão se recorda como foi o processo de organização para o 
início do trabalho batista aqui em Umuarama? 
I.O.M: “Aqui que precisávamos saber melhor, não sei exatamente 
dizer, mas entre o fim de 1959 e 1960, conseguimos nos reunir em um 
grupo, em um salão alugado para iniciarmos o trabalho batista, nes-
ta época organizamos a congregação que pertencia à Primeira Igreja 
Batista de Cianorte.”
P.I.B: O irmão fez referência ao espaço alugado para o início do tra-
balho batista. Lembra-se onde ficava este local?
I.O.M: “Sim. Na rua Aricanduva, o número eu não vou lembrar, mas 
ficava próximo daquele armazém Trento, bem no meio da quadra. Ali 
nós organizamos o primeiro coral.” 
P.I.B: O irmão pode nos descrever como foi o processo de orga-
nização do trabalho batista em Umuarama? Tem recordações deste 
processo?
I.O.M: “Foi rápido, foi decidido rápido. [...] ‘em 59 (1959) foi deci-
dido... agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, são cinco meses, 
depois para chegar até o outubro dos 60 (1960) ... é cerca de um ano e meio’ 
[...]. Vai dar um ano e dois meses para a organização.” 
P.I.B: O irmão tem recordações sobre o dia da organização do tra-
balho batista aqui em Umuarama? Se recorda quem era o pastor res-
ponsável? 
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I.O.M: “Sim. Quem estava presente era o pastor Arthur Elder. Ele 
cuidava da região, também o pastor Frank, e depois ele (referindo-se 
ao pastor Arthur) ficou pastoreando nossa igreja por um tempo – 
cerca de dois anos. Na organização da Igreja ainda estávamos na casa 
(situada à Rua Aricanduva, já mencionada anteriormente), ficamos lá 
até conseguirmos construir o templo de madeira que ficava ao lado 
de onde está o templo atual, mas ainda na organização foi lançada a 
pedra fundamental no terreno (uma pausa). Lembrei-me aqui que 
antes de mudarmos para o templo de madeira ocupamos um espaço 
onde hoje fica a Docelândia, ao lado da antiga Casa Moreira, onde 
hoje fica o Planalto, que fazia fundo com o terreno da Igreja. No 
ano de 59 (1959) nos reunimos no templo de madeira, enquanto a 
construção do templo de alvenaria não ficava pronto. Ele demorou 
um tempo2 para ficar pronto. O Templo de madeira foi construído 
ainda em 59 (1959), foi rápido, naquela época o pessoal era animado 
e todo mundo trabalhava. Os irmãos tinham uma fé inabalável e sem-
pre tínhamos uma ajuda dos missionários.”
P.I.B: O irmão pode nos contar de algum trabalho marcante realiza-
do pela Igreja aqui na cidade de Umuarama?
I.O.M: “Ainda no ano de 1960, uma Campanha Evangelística cha-
mada Cristo é a única esperança foi muito marcante, deu muito resul-
tado positivo. Nesta Campanha foi cantado aquele hino do Cantor 
Cristão 5813. [...] ‘entre o Ampá e o Rio Grande, de Recife a Cuibá’ [...]. 
Nesta Campanha o pastor Arthur trouxe uma equipe de filmagem e 
nós fizemos um desfile passando pela praça Arthur Thomas. A banda 
da orquestra de sopro da igreja de Peabiru esteve participando.” 
P.I.B: O que o irmão pode nos contar de trabalhos que marcaram sua 
caminhada como batista aqui em Umuarama?
I.O.M: “O que me marcou muito foi o trabalho com as campa-
nhas evangelísticas, eram muito fortes, inclusive além da Campanha 
Cristo a Única Esperança foi iniciada uma outra, a Campanha das 

2 Aqui o irmão se referia ao Templo atual. 
3 Hino do Cantor Cristão: 581 (A Única Esperança); 
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Américas. Existiam também as séries de conferências, que começa-
vam geralmente na quarta-feira com o culto de oração e durava até o 
domingo com o culto de encerramento. Uma conferência marcante 
contou com a presença do pastor Anibal Pereira Reis, que era padre. 
Ele contou seu testemunho, muita gente saiu sem ter gostado de ouvir 
o que ele contou, mas foi muito marcante.” 
I.O.M: “Agora, tenho algumas lembranças não muito boas... quando 
a Igreja teve seu primeiro pastor brasileiro, depois que os primeiros 
pastores voltaram para suas terras de origem, começaram algumas 
divergências de doutrina. Foi nesta época que sumiu a Ata que falta 
da igreja. A confusão foi tão grande que chegamos a ir para a dele-
gacia, depois de muita discussão o delegado disse-nos que não iria 
registrar nada e que nós voltássemos para resolver as coisas. A Igreja 
ficou fechada por duas semanas por conta dos problemas que está-
vamos passando, por determinação judicial. Ficamos um tempo com 
o pastor Jose Bispo do Nascimento como interino e depois veio o 
pastor Jonas Araújo. Ele fez um trabalho muito bom, o povo ficou 
bem animado de novo. Depois o pastor Jonas foi embora para o Pará 
e veio Agenor Ribeiro, que não veio como pastor, veio como diretor 
da Escola Estadual de Umuarama e ficou como pastor voluntário da 
Igreja por uns dois anos e retornou para Curitiba. 
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PASTORES DA IGREJA NESTES 60 ANOS

Vários pastores lideraram a igreja neste tempo, desde os fundado-
res, como os missionários ingleses, como os brasileiros que assumiram 
o trabalho Batista em Umuarama no decorrer dos anos.

ANDREW BRUNTON SCOTT

Segundo informações do pastor Derek Punchard, o pastor 
Andrew trabalhava no Paraná antes chegada dele no Brasil, mais ou 
menos dos anos 1956 até 1967. Ele retornou ao Brasil com sua espo-
sa Sheila mais tarde por um breve período para ser o representante 
regional. Segundo pastor Derek, eles são vivos ainda.

DAVID DOONAN

No púlpito, o pequeno 
grande homem que 
revolucionou o trabalho 
Batista em Umuarama e 
região nos anos de 1964 a 
1968 – Pr. David Doonan.

Pastor Inglês que chegou 
em Umuarama no ano de 
1965. O templo em alvenaria 
foi construído durante o seu 
ministério, segundo infor-
mações do pastor Derek 
Punchard.
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Pr. David Doonan e esposa.

AGENOR ERCULANO RIBEIRO 

O pastor Agenor Erculano Ribeiro toma posse como pastor da 
igreja em 17 de março de 1968, mas teve um ministério curto, pedin-
do sua exoneração do pastorado da igreja em assembleia do dia 13 de 
abril de 1969.

EFRAIM DE SOUZA ROSA

Em 17 de maio de 1969, a igreja convida o pastor Efraim S. Rosa, 
que passa a ser o pastor da igreja, logo após a saída do pastor Agenor. 
Ele fica no pastorado até o dia 28 de abril de 1971, quando a igre-
ja decide exonerar o pastor Efraim de Souza Rosa do pastorado da 
igreja, convidando o pastor José Bispo do Nascimento para assumir 
interinamente o pastorado. 
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JOSÉ BISPO DO NASCIMENTO

Depois de curto período, abril a julho de 1971, como pastor 
interino, o pastor José Bispo, pede o seu desligamento da igreja por 
entender que cumpriu sua missão. 

O irmão Jonas Ker Lessa 
à direita, representando 
os membros fundadores. 
Ao centro, o Pr. Lester 
Bell, orador. À esquerda o 
saudoso Pr. José Bispo do 
Nascimento.

JONAS ARAÚJO DE SOUZA

Outro pastor interino, foi o pastor Jonas Araújo de Souza, que 
assumiu no dia 25 de julho de 1971. Apesar de constar um ministério 
de interinidade, ele pastoreou a igreja por dois anos. Foi quando a 
diretoria da igreja analisa o seu pedido e no dia 12 de agosto de 1973, 
aceita sua exoneração como pastor da igreja. A igreja foi comunicada 
e aceitou o pedido em assembleia do dia 26 de agosto de 1973.

BRYAN KINGSLEY TAYLOR

A partir das Atas de 04 de agosto de 1974, consta a assinatura 
como presidente o pastor Brian Taylor, porém, não costa nenhum 
registro de sua posse como pastor da igreja. Mais uma vez, um pastor 
estrangeiro assume a igreja por um período. Em 08 de janeiro de 
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1978, o pastor comunica a impossibilidade de retornar a Umuarama 
como pastor da igreja.

SAMUEL CORRÊA DA COSTA

Pr. Samuel e esposa. A filha à esquerda.

O pastor Samuel foi convidado para assumir a igreja. Sua posse 
ocorreu no dia 03 de fevereiro de 1979, sendo o orador oficial o pas-
tor André Scott. Logo no início do seu ministério verificou-se um 
grande número de batismos, entre estes, filhos de membros da igreja. 
Em carta endereçada à igreja o pastor pede a sua exoneração da igreja 
em 14 de junho de 1980.

ONIEL PRADO CORRÊA

O pastor Oniel Prado Corrêa passou a dar assistência à igreja, 
com a saída do pastor Samuel, vindo realizar os cultos um domingo 
por mês, de setembro a dezembro de 1980. 
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Pr. Oniel e esposa.

OSNILDO WALTER VIEIRA

O pastor Osnildo Walter Vieira foi convidado para assumir a 
igreja, em assembleia realizada no dia 16 de novembro de 1980. Ele 
pastoreava a Igreja Batista de Guarapuava e tomou posse na igreja no 
culto de dia 31 de janeiro de 1981.

Seu ministério foi marcado pela construção de salas para educa-
ção religiosa; aquisição de uma área de 2.000 m2 de terreno no bairro 
Jardim San Remo I, devidamente escriturado, onde hoje é a Segunda 
Igreja Batista de Umuarama. O trabalho social com menores e suas 
famílias foi iniciado no período em que ele foi pastor da igreja.

Foi no seu ministério que um grupo resolveu deixar a igreja por 
não mais concordarem com as doutrinas batistas da Convenção Batis-
ta Brasileira, organizando, posteriormente, uma nova igreja na cidade.

O Pastor Osnildo pede o seu desligamento da igreja, ficando no 
ministério até o dia 31 de dezembro de 1988.
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Pr. Osnildo e esposa.

EMILIO WOIT

O pastor Emilio foi convidado para assumir o ministério da igreja 
em assembleia do dia dezenove de fevereiro de 1989, assumindo o 
pastorado no dia 06 de maio de 1989. Ele foi pastor da igreja até o 
dia 31 de dezembro de 1993.

Pr. Emilio Woith e esposa.
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GENTIL DOS SANTOS

O pastor Gentil dos Santos foi convidado para pastorear a igreja 
conforme assembleia do dia 14 de novembro de 1993. Sua posse foi 
realizada no culto em 04 de fevereiro de 1994. Foi no seu ministério 
que a igreja voltou a participar com a cooperação denominacional 
chamado Plano Cooperativo. Também no seu ministério foi constru-
ído o templo e organizada a Segunda Igreja Batista de Umuarama. 
Foi um dos ministérios mais longos da igreja, deixando a igreja em 31 
de janeiro de 2008, para assumir integralmente como coordenador da 
AIBOP (Associação das Igrejas Batista do Oeste Paranaense). 

Pr. Gentil e esposa.

GEREMIAS CORRÊA JUNIOR

O pastor Geremias Corrêa Junior foi convidado para realizar con-
ferências na igreja nos dias 29 e 30 de março de 2008, com vistas ao 
ministério pastoral. Logo em seguida, numa assembleia realizada no 
dia 06 de abril de 2008, ele foi convidado por unanimidade para assu-
mir o ministério da igreja.
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Pr. Geremias Corrêa Junior e a esposa Kalina.

No dia 12 de julho de 2008, num culto especial, o pastor toma 
posse como pastor da igreja. Anteriormente, tinha sido pastor auxiliar 
da Primeira Igreja Batista de Paranaguá, sua cidade natal e igreja que 
o enviou para o então Seminário Teológico Batista do Paraná. 

Em 2001, assumiu o pastorado da Primeira Igreja Batista de Pelo-
tas, no Rio Grande do Sul, onde ficou até junho de 2008. Seu minis-
tério iniciou com a implantação de projetos voltados para a comuni-
dade, objetivando o evangelismo e a atividade social. O projeto Skate, 
Projeto Fralda Solidária, Projeto “Palavra Amiga”, na rádio e TV da 
UNIPAR, Capelania Universitária, Projeto Bola na Rede, Projeto de 
atendimento médico gratuito na igreja, Projeto de Apoio Espiritual 
aos jogadores de futebol de salão de Umuarama (AFSUL), são alguns 
dos projetos realizados.

Durante o seu ministério, nas comemorações dos 50 anos da igre-
ja, em 2010, foi inaugurada uma grande obra de reformas do Templo 
da igreja, com colocação de pisos em porcelanato, forros em PVC, 
ares-condicionados e poltronas confortáveis. A transmissão do culto 
online também foi um marco do uso das tecnologias pela igreja.

Assume a presidência da AIBOP em 2012 permanecendo até 
2014. Foi presidente da Convenção Batista Paraense em 2015, sen-
do reeleito em 2017. Dirigiu a Convenção Batista Paranaense por 4 
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anos, inclusive nas comemorações dos 100 anos, com sessão solene 
realizada no dia 18 de junho de 2019, na Assembleia Legislativa do 
Paraná, com a presença do governador e deputados, além do grandio-
so culto no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba, no dia 22 
de junho de 2019. 

DIÁCONOS DA IGREJA

Há registros dos seguintes diáconos da igreja eleitos em assem-
bleia, sendo que a partir de 2017, a igreja estabeleceu novos critérios 
para eleição dos diáconos, inclusive com cultos de consagração: 
1979 – Gelson da Silva
1979 – Eric Engendorf 
1979 – Ataídes Barbosa 
1979 – Valdelino Muniz de Mello
1986 – Elisor de Oliveira Mota
1986 – Joaquim Adelino Sobrinho
1986 – José Carvalho Dias
1986 – Samir Maia Viza.
1993 – Elias Alves da Silva
1993 – Aurea Sperandio dos Santos
1993 – Zildo José do Nascimento
1993 – Walmir Costa Jander
1993 – Rui Barbosa.
1995 – Aurea Esperandio dos Santos
1995 – Alandes Honorato Barbosa
1995 – Uriel Vieira
1998 – Cicero Raimundo do Nascimento.
1999 – Aparecido Antonio Marcomini
2002 – Elza Sampaio Mota
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2002 – Nedson Ferraz Beneck.
2005 – Walnir Costa Jander (Diácono Emérito)
2007 – Jozias Vicente Teodoro
2007 – Lidia Rebucci Marcomini 
2017 – Nair Costa da Silva 
2017 – Sérgio Kritchef Jander
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IGREJAS ORGANIZADAS

A Primeira Igreja Batista de Umuarama organizou várias frentes 
missionárias, congregações e igrejas nos municípios vizinhos e locali-
dades. Segue a lista dos trabalhos organizados neste período.

PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE 
CRUZEIRO DO ESTE

Com a ajuda do pastor Almir de Oliveira, que pastoreou a Pri-
meira Igreja Batista de Cruzeiro do Oeste de 29 dezembro de 2010 
até o dia 02 de fevereiro de 2020, transcrevo um texto por ele redigi-
do, que conta a história da organização da igreja.

“Os primórdios do trabalho Batista em Cruzeiro do Oeste aconte-
cem na década de 50, quando algumas famílias oriundas de Jaguapitã, 
no Paraná, e do Estado do Rio de Janeiro, onde podemos destacar a 
família Diniz, a família Martini, a família Rosa, a família Veríssimo 
e a família Lisboa, vêm residir em Cruzeiro do Oeste e realizar os 
primeiros cultos Batistas nessa cidade. O primeiro culto foi realizado 
no Lar da Irmã Maria Cândida Lisboa no ano de 1954. Doravante, 
o trabalho Batista ganha forma e se desenvolve com suas reuniões 
iniciais em um salão na Rua Cambará, sendo depois organizada a 
Congregação Batista de Cruzeiro do Oeste.

Assim, com a graça e as bênçãos de Deus, pouco tempo depois, 
no dia 20 de Outubro de 1963 foi organizada a Igreja Batista em 
Cruzeiro do Oeste, com 54 membros fundadores, com o seu primeiro 
Templo situado à Rua Cambará, com a preciosa ajuda do Missioná-
rio Pr. André B. Scott e tendo como Igreja organizadora a Primeira 
Igreja Batista em Umuarama.

O culto de organização com várias Igrejas representadas trans-
correu da seguinte forma: O Pr. André B. Scott inicia o culto solene 
de organização da Igreja com o Cântico de um dos nossos hinos do 
Cantor Cristão pela Congregação seguida de uma oração e leitura 
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da Palavra de Deus. Em seguida o Conjunto Coral da Congrega-
ção Batista de Cruzeiro do Oeste apresenta hinos de louvor ao nos-
so Deus. Em seguida é formado o concílio que examinou, aprovou 
e recomendou a organização da Congregação Batista de Cruzeiro 
do Oeste em Igreja, recebendo assim o nome de Igreja Batista em 
Cruzeiro do Oeste. Logo após esse ato é feita a leitura do Pacto das 
Igrejas Batistas e da Declaração de Fé das Igrejas Batistas do Brasil. 
Na mesma oportunidade é eleita a diretoria da Novel Igreja e é fei-
ta a oração de organização e consagração como também a entrega 
da Bíblia à Novel Igreja. O sermão Ocasional foi proferido pelo Pr. 
Thomas Clinkscales, da Igreja Batista de Londrina. Usou da palavra 
para saudar a Novel Igreja o secretário da Junta Executiva da Con-
venção Batista Paranaense e também o Representante da Associação 
das Igrejas Batistas do Vale do Ivaí. Ao final do culto solene de Orga-
nização, o Conjunto Coral da Novel Igreja apresentou um hino de 
louvor ao nosso Deus. O Missionário Pr. André B. Scott agradeceu a 
presença de todos e impetrou a benção apostólica.”

Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Oeste.



• 48 •

IGREJA BATISTA DE ICARAÍMA

A Igreja Batista de Icaraíma foi organizada no dia 04 de abril de 
1965, com a presença de 37 membros presentes e 9 ausentes. 

Conforme registrado na Ata de organização “Reuniu-se no templo 
da Igreja da Congregação Batista de Icaraíma um grupo de pessoas crentes, 
e com a presença dos seguintes pastores: David Doonan, James Clarque, 
Antonio Boorne, Arthur Elder e o evangelista José Bispo do Nascimento, 
o irmão João Novaes e Alvino Gonçalves. Iniciou às treze horas e trinta 
minutos, com cântico do hino 411 e oração feita pelo irmão José Olimpio 
Boscarato, leitura bíblica pelo pastor David Doonan em 1 Pedro 2.1-10 e 
em seguida um hino especial cantado pelo coral da Igreja Batista de Umu-
arama”.

Igreja Batista Esperança de Icaraíma.

O concílio de organização foi formado, sendo presidente Anto-
nio Boorne, secretário Arthur Elder, entrega da Bíblia João Novaes, 
leitura do pacto das Igrejas Batistas, James Clarque. O sermão oficial 
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foi proferido pelo pastor Arthur Elder, a leitura do rol de membros 
fundadores foi feita pelo irmão Alvino Gonçalves e a oração consa-
gratória por José Bispo do Nascimento.

A diretoria da nova igreja ficou assim constituída: Vice-Modera-
dor: José Olimpio Boscarato, secretária: Dozolina Aparecida Bosca-
rato, Tesoureiro: João Pereira, Segundo Tesoureiro: Demetrio Mat-
chil. Consta ainda a presença de Teovils Kuplans e Abilio Pereira.

O pastor David Doonan foi convidado para ser o pastor interi-
no da nova igreja e foi aprovado o ingresso da igreja na Convenção 
Batista Paranaense.

IGREJA BATISTA EM PÉROLA

Igreja Batista de Pérola.

Uma das primeiras igrejas organizadas pela Primeira Igreja Batis-
ta de Umuarama, foi no município de Pérola, cidade que fica a cerca 
de 50 km de Umuarama. A Ata de organização traz o seguinte texto: 
“Sob a liderança do pastor David Doonan da Igreja Batista de Umua-
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rama, no dia 26 de fevereiro de 1967, às 13h20min, deu início a orga-
nização da nova Igreja Batista de Pérola, cujo trabalho e congregação 
pertencia à Igreja Batista de Umuarama”. Consta na Ata que o pastor 
Arthur Elder explicou à igreja a necessidade de pertencer à Conven-
ção Batista Paranaense, o que foi aceito pela nova igreja. O próprio 
pastor Arthur Elder foi o orador oficial do culto de organização.

O irmão Benedito S. de Castro, diácono da Igreja Batista de Umu-
arama e dirigente da Congregação fez a leitura dos membros funda-
dores, perfazendo o total de 77 membros. O pastor Arthur Elder 
conduziu no exame da igreja. O pastor José Bispo do Nascimento foi 
eleito como pastor interino da nova igreja. O vice-moderador eleito 
foi o irmão Josias Ramos. O pastor David Doonan fez a entrega da 
Bíblia à igreja e a oração consagratória realizada pelo pastor José Bis-
po do Nascimento.

SEGUNDA IGREJA BATISTA DE UMUARAMA

Consta-se a doação de um imóvel à Primeira Igreja Batista de 
Umuarama em Ata de 12/09/1982. A igreja requereu então, o terreno 
à Prefeitura de Umuarama no parque Daniele, com uma cópia da lei 
de doação. A igreja teria o prazo de 1 ano para construção de ativida-
de social ou religiosa, mas o assunto ficou sobre a mesa devido à falta 
de consenso em 10/10/1985. Em assembleia no dia 10/11/1985, foi 
aprovada a aceitação da doação pela prefeitura.

A Primeira Igreja Batista de Umuarama resolveu iniciar o ponto 
de pregação no Parque Daniele – San Remo, sob a liderança do irmão 
Joaquim Adelino Sobrinho. O trabalho no Jardim San Remo I ini-
ciou no 2º semestre de 1987, com despesas custeadas pela igreja mãe. 
Em assembleia realizada no dia 11/12/1994, foi aprovada a campa-
nha de construção do Templo do Parque San Remo.

A organização ocorreu em 28 de fevereiro de 1998 com 35 mem-
bros, com um culto realizado nas dependências da nova igreja, sob a 
presidência do pastor Gentil dos Santos, pastor da igreja mãe, Pri-
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meira igreja Batista de Umuarama. O pastor Luiz Caetano assume 
como primeiro pastor da nova igreja. A primeira diretoria ficou assim 
composta: Presidente: Luiz Caetano; Vice-Presidente: Elisor de 
Oliveira Mota; Primeira Secretária: Beatriz Kruger de Oliveira; 2º 
Secretário: Jair Justiniano de Souza; Primeira Tesoureira: Aparecida 
do Nascimento Mota; Segundo Tesoureiro: Claudino Kruger.

Segunda Igreja Batista de Umuarama.

O Concílio examinatório foi realizado pelo pastor Ilaércio I. Sal-
ça, e o pastor Antonio Alberto S. Magalhães fez a leitura do Pacto 
das Igrejas Batistas. O pastor Rui Bonfim fez a oração consagratória 
e o pastor Ranulfo Braz Branco Filho, fez a entrega da Bíblia. A con-
gregação Parque San Remo passa a ser chamada de Segunda Igreja 
Batista de Umuarama.

TERCEIRA IGREJA BATISTA DE UMUARAMA

A Congregação no Bairro San Martin II em Umuarama foi ini-
ciado sob a liderança do evangelista Cícero Raimundo do Nascimen-
to, convidado para assumir interinamente em 2001 e a partir de 2005 
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ele foi efetivado como evangelista em tempo integral, ficando até o 
ano de 2009. O evangelista Eliel Castanho foi convidado para liderar 
a Congregação em 2002, ficando na liderança por um curto período.

Foi lançada uma campanha pela Primeira Igreja Batista de Umu-
arama em 1994, para a construção da construção dos alicerces e muro 
no terreno do parque San Martin II, que receberia uma capela dos 
americanos. A capela chegou em Outubro de 2001 e o término da 
obra completa foi em 2003. A Congregação continua expandindo seu 
patrimônio com a construção da casa pastoral e o prédio de educação 
religiosa. Em 2009, a igreja mãe assume o compromisso de colocar 
um pré-moldado para ser o início das obras do novo templo da con-
gregação.

Terceira Igreja Batista de Umuarama – 2020.

Depois de um período de dez anos, sob a liderança do evangelista 
Cícero Raimundo do Nascimento, o pastor Jessé Alves de Queiroz 
assumiu a liderança da Congregação Batista do Jardim San Martin 
II, em 15 de janeiro de 2010. 

Juntamente com a liderança da congregação resolveram pedir à 
igreja mãe o concílio de organização da igreja. O concílio examina-
tório foi realizado no dia 25 de fevereiro de 2012, tendo o pastor 
Geremias Corrêa Junior, pastor da Primeira Igreja Batista de Umu-
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arama, igreja mãe, como Presidente do concílio, o Secretário foi o 
pastor Moisés Moreira, da Igreja Batista Esperança de Cianorte, o 
Examinador foi o pastor Almir de Oliveira, da Primeira Igreja Batista 
de Cruzeiro do Oeste.

A Terceira Igreja Batista foi organizada com 51 membros no dia 
17 de março de 2012, com um culto de gratidão e louvor, sob a lide-
rança do Pastor Jessé Alves de Queiroz. A mensagem da Palavra de 
Deus foi proferida pelo pastor Geremias Corrêa Junior, da Primeira 
Igreja Batista de Umuarama, a entrega da Bíblia foi feita pelo pastor 
Eliel Castanho e a oração de organização realizada pelo evangelista 
Cícero Raimundo do Nascimento. 

Com a organização da Terceira Igreja Batista de Umuarama, o 
pastor Geremias Corrêa Junior, juntamente com o evangelista Cíce-
ro Raimundo do Nascimento, colocam diante de Deus o desejo de 
iniciar um novo trabalho evangelístico na cidade de Umuarama, com 
vistas à organização da Quarta Igreja Batista.

FRENTES MISSIONÁRIAS

O avanço missionário na região também é uma das marcas da 
igreja nestes anos. Alguns trabalhos foram organizados em igreja e 
outros não foram adiante.

Congregações de Mirante de Alto Piquiri, Alto Piquiri (com 
templo próprio, ajudado pela Junta de Richmond, EUA), Paulistânia, 
Água do Cardozo, Maria Helena e Saltinho D’oeste, Serra dos Dou-
rados, eram ativas em 1968, algumas delas com programas de rádio 
para evangelização.

Consta na Ata em assembleia de 11 de janeiro de 1970, a congre-
gação de Santa Felicidade. Estas congregações realizavam inúmeros 
batismos e um crescimento numéricos dos membros numa realidade 
próspera de evangelização na década de 70.
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MARIA HELENA

Consta num livro de movimentações financeiras, que a Congre-
gação Batista de Maria Helena, teve o seu início no dia 01 de abril 
de 1967. Neste livro consta a relação de 30 contribuintes, relevando 
uma boa presença de irmãos em nossa congregação. A congregação 
de Maria Helena é a mais antiga congregação da igreja. Destacam-se 
os irmãos Antonio José de Oliveira e Edmundo Faria Marques (in 
memoriam), que sempre foram membros atuantes daquela congrega-
ção. 

Igreja Batista de Maria Helena.

A Primeira Igreja Batista de Umuarama, igreja mãe, sempre 
apoiou aquele trabalho, principalmente no período em que ficou sem 
obreiro, e também quando necessitava de reformas e consertos, como 
ocorreu em 2013. Desde 2018 a igreja mãe está providenciando toda 
a documentação para a devida legalização da propriedade que foi 
doada pela antiga Companhia Melhoramentos do Paraná. 
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Foram líderes da congregação os pastores Silvanei Souza Silva, 
David Sousa Silva, o evangelista Rogério Francisco Alves e o pastor 
Valdecir Menezes Soares.

IVATÉ

Em registro de Ata de 11/05/1980 cita a existência de congrega-
ção na cidade de Ivaté, mas sem nenhum registro de imóvel.

CARBONEIRA

A igreja decidiu abrir um trabalho evangelístico no distrito de 
Carboneira na residência do irmão Elias Alves da Silva com a reali-
zação de 2 trabalhos mensais. O trabalho iniciou no dia 22 de agosto 
de 1987, na residência do irmão Elias Alves da Silva, com devocio-
nal pelo irmão Elisor de Oliveira Mota e a mensagem pelo pastor 
Osnildo Walter Viera. Segundo o relato, “a noite estava muito fria, 
mas mesmo assim contamos com a uma caravana de 55 membros da 
igreja e a presença de 37 visitantes convidados pelo irmão Elias”.

PEROBAL

O início do trabalho missionário no então distrito de Perobal foi 
autorizado em Ata do dia 08/04/1979, mas depois de um período foi 
votado pela igreja mãe o empréstimo do templo para a Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia, visto que muitos membros adventistas moravam 
naquela localidade. Um valor simbólico seria definido como aluguel. 
Consta em Ata de 12/10/80 um relatório apresentado pelo irmão 
Daniel Marques da Silva, líder da congregação em Perobal.

Em 1994 a igreja resolveu vender o salão da propriedade que tinha 
em Perobal e aquele trabalho foi encerrado.



• 56 •

COSTA PARQUE BELVEDERE

Há registros da abertura de um trabalho evangelístico no bairro 
chamado Costa Parque Belvedere em Umuarama, sob a liderança do 
evangelista Cícero Raimundo do nascimento na década de 90.

SERRA DOS DOURADOS

Consta em livro de Ata de 1992, a venda de um terreno em Serra 
dos Dourados. O dinheiro da venda deveria ser aplicado no trabalho 
de evangelismo da igreja. O trabalho em Serra dos Dourados era bem 
ativo desde a década de 60.

SALTINHO DO OESTE

Uma propriedade em Saltinho do Oeste foi vendida por Cz$ 
19.500,00 em 1987. O trabalho nesta cidade era ativo na década de 60.

FRENTE MISSIONÁRIA 28 DE OUTUBRO 
EM UMUARAMA

CULTO DE ORGANIZAÇÃO

A Primeira Igreja Batista de Umuarama sempre teve a visão de 
abrir novas frentes de trabalho evangelístico. Depois de organizar a 
Segunda Igreja Batista e a Terceira Igreja Batista em Umuarama, além 
das demais igrejas organizadas por ela nas cidades vizinhas, resolveu 
enviar o evangelista Cícero Raimundo do Nascimento, para abrir e 
organizar uma nova Frente Missionária no bairro 28 de Outubro. Em 
janeiro de 2012 ele iniciou os trabalhos de visitação no bairro e no 
dia 20 de maio, num prédio alugado, iniciou o primeiro culto oficial, 
conforme Ata de organização abaixo:
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Ata do Culto de Organização da Frente Missionária Batista, reali-
zado no dia 20 de maio de 2012, em seu templo localizado na Avenida 
Vitória, nº 4907, Conjunto 28 de Outubro. Foi dado início ao primeiro 
culto às 10h30min com a presença de 55 adultos, membros da Primei-
ra Igreja Batista, e 08 crianças. O evangelista responsável pelo trabalho, 
irmão Cícero Raimundo do Nascimento, fez a abertura com uma leitura 
bíblica, com o cântico dos hinos do HCC 228, 32 e 330, e uma oração pela 
irmã Neucinéia Gonçalves Antunes. Em seguida o Pastor Geremias Cor-
rêa Junior deu continuidade com a leitura e meditação no livro de Mateus 
28:18-20 e uma oração pelo irmão Jair Justiniano de Souza. O pastor 
chamou os diáconos Elias Alves da Silva, Elza Mota, Jozias Teodoro e 
Uriel Vieira a que viessem orar pelo casal de evangelistas Cícero e Alice 
Remde do Nascimento. Às 11h30min deu-se o encerramento com o cântico 
dos hinos nº 330 e 611 do HCC e uma oração pelo irmão André Geraldo 
Pacheco.

A partir deste início, o evangelista foi autorizado a ministrar a 
Ceia do Senhor e expandir o trabalho, visando inclusive a compra de 
um terreno na localidade.

A Igreja mãe oferece uma oferta de 4 mil reais para instalação de 
ar-condicionado na congregação.

Frente Missionária 28 de Outubro –  
4ª Igreja Batista de Umuarama.
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AQUISIÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO  
DO TEMPLO DA FRENTE MISSIONÁRIA  

28 DE OUTUBRO

A igreja aprovou em 17 de maio de 2015, a compra de um terreno 
para a futuras instalações da Quarta Igreja Batista de Umuarama, 
na avenida Vitória 3787, numa área de 586,32 m2, com uma casa de 
madeira de aproximadamente 50 m2 e uma de alvenaria de aproxima-
damente 45 m2 em Umuarama, Paraná, no valor de R$ 180.000,00. 
O terreno foi adquirido com recursos próprios dos irmãos da Frente 
Missionária.

Lançamento da Pedra Fundamental da 4ª Igreja Batista de 
Umuarama – 19 de maio de 2019.

Logo após o pagamento de todas as parcelas do terreno, os irmãos 
se dedicaram ao novo objetivo, que era a construção de um templo de 
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alvenaria. Também com recursos próprios iniciaram a construção do 
seu templo, em agosto de 2019, com empenho e dedicação. A igreja 
mãe participou doando a quantia de R$ 11.000,00 para aquisição 
de 12 janelas e portas, sendo que a obra do templo foi concluída em 
agosto de 2020, onde será a Quarta Igreja Batista de Umuarama.
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PASTORES E EVANGELISTAS DAS 
CONGREGAÇÕES E FRENTES MISSIONÁRIAS

PR. JESSÉ ALVES DE QUEIROZ

O pastor Jessé Alves de Queiroz foi convidado para assumir a 
Congregação Batista no Parque San Martin II, em Umuarama, assu-
mindo o ministério no dia 15 de Janeiro de 2010. Foi durante o seu 
ministério que levou a congregação ser organiza como igreja, com 51 
membros no dia 17 de março de 2012 sendo o seu primeiro pastor 
como igreja organizada. O pastor realizou seu último culto no dia 
02 de fevereiro de 2014, quando se transferiu para servir no Norte 
Pioneiro do Paraná.

Pr. Jessé e esposa.

PR. ERONDI SANTOS FERNANDO.

O pastor Erondi foi convidado em 04 de outubro de 1992 para 
dirigir os trabalhos do Núcleo Social Batista e também ser o pastor 
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da Congregação Batista do Parque San Remo I em Umuarama. Ele 
ficou na congregação San Remo I até 04 de outubro de 1993.

Pr. Erondi e esposa.

PR. LUIZ CAETANO

O pastor Luiz Caetano foi convidado para assumir a Congregação 
no Parque San Remo I em Umuarama. O pastor assumiu o trabalho 
em fevereiro de 1996. Durante o seu ministério serviu à comunidade 
com programa de TV em que fazia entrevistas a vários convidados, 
tratando de vários assuntos. Também aproveitava o espaço na Televi-
são Local, para evangelizar seus telespectadores.

Pr. Luis Caetano e esposa.
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PR. SILVANEI SOUZA E SILVA

O Pastor Silvanei foi convidado para trabalhar com mocidade da 
igreja e com a congregação de Maria Helena em 11 de fevereiro de 
1996. Em fevereiro de 2003 deixou a congregação.

Pr. Silvanei e esposa.

PR. DAVID SOUZA SILVA

Assumiu o trabalho da Congregação Batista de Maria Helena em 
2002 ficando na liderança até 2008. O pastor David sempre foi um 
apoiador do ministério tanto na Primeira Igreja Batista de Umua-
rama, quanto na Frente Missionária 28 de Outubro em Umuarama, 
onde auxilia o pastor Cícero Raimundo do Nascimento.

Pr. David e esposa.



• 63 •

EVANGELISTA VALDELINO MUNIZ DE MELLO

Foi convidado para ser evangelista da igreja na Ata de 21/02/1988, 
e a seu pedido pediu desligamento em 15/05/1988.

PR. ELIEL CASTANHO

Foi convidado para liderar a congregação San Martin II em Umu-
arama, no ano de 2002, ainda como evangelista, aceitando o convite 
e vindo a trabalhar na congregação, hoje Terceira Igreja Batista de 
Umuarama. Pastor Eliel é hoje missionário da Convenção Batista 
Paranaense, servindo em Engenheiro Beltrão, trabalho que iniciou e 
organizou.

Pr. Eliel e esposa.

PR. CÍCERO RAIMUNDO DO NASCIMENTO

O evangelista Cícero Raimundo do Nascimento sempre atuou 
como líder na igreja, assumindo inclusive cargos na diretoria. 
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Atendendo ao chamado do Senhor para atuar como evangelis-
ta, ele assumiu a liderança da Congregação da igreja no Bairro San 
Martin II. A princípio, interinamente em 2001, acompanhando a 
construção de uma capela pelos americanos no terreno da congre-
gação. A partir de 2005 ele foi efetivado como evangelista em tempo 
integral ficando até o ano de 2009. 

A Congregação continuou expandindo seu patrimônio com a 
construção da casa pastoral e o prédio de educação religiosa. Em 
2009, a igreja mãe assume o compromisso de colocar um pré-molda-
do para ser o início das obras do novo templo da congregação. 

Pr. Cicero e esposa.

Depois de um período de dez anos, sob a sua liderança a con-
gregação recebe o pastor Jessé Queiroz, para liderar o processo de 
organização da igreja, e o Evangelista Cícero, assume o Ministério de 
Discipulado, Evangelismo e Missões da Primeira Igreja Batista em 
2011, fazendo um mapeamento da cidade para a abertura de um nova 
Frente Missionária na cidade.

A partir de janeiro de 2012 ele iniciou os trabalhos de visitação 
no bairro 28 de Outubro, e no dia 20 de maio do mesmo ano, num 
prédio alugado, iniciou o primeiro culto oficial, com a presença dos 
irmãos da igreja mãe. Observando a sua vocação para o ministério 
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e depois da realização de um curso livre em Teologia, o evangelista 
manifestou o seu desejo de ser ordenado ao ministério pastoral. O 
pastor Geremias Corrêa Junior o apoia e leva este assunto à igreja 
mãe, que votou pela ordenação por unanimidade. 

Depois da realização do concílio em 04 de outubro de 2014, 
foi realizado o culto de ordenação no dia 08 de novembro de 2014, 
na Primeira Igreja Batista de Umuarama, com a presença de vários 
irmãos e familiares que vieram agradecer a Deus pela vida e instru-
mentalidade, do agora novo pastor Cícero Raimundo do Nascimento.

Ainda sob sua liderança, a Frente Missionária adquiriu um terre-
no em 2015 com recursos próprios, contendo uma casa de madeira, 
onde os cultos passaram a ser realizados. 

Em 2019, o pastor Cícero inicia a construção do templo que será 
inaugurado em 2020, com uma grande festa de gratidão ao Senhor.

EVANGELISTA ROGÉRIO FRANCISCO ALVES

Liderou a congregação em Maria Helena de 2007 até 2010, tendo 
seu sustento garantido pela congregação. Teve um ministério mui-
to atuante na área da música, inclusive com composição de vários 
hinos. Deixou a congregação em 28/02/2010, indo residir na cidade 
de Cambé com sua família.

Pr. Rogério e esposa.
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VALDECIR MENEZES SOARES

O pastor Valdecir assumiu como pastor na Congregação em Maria 
Helena em 2009. Ele realizou reformas na fachada da igreja e colocou 
ar-condicionado no templo. Também dinamizou o culto com uso das 
tecnologias para melhorar o louvor e a pregação. Depois de um bom 
período na liderança da igreja, deixou a liderança da congregação no 
dia 31 de dezembro de 2018. O pastor Geremias assume a liderança 
com elaboração de escalas para dirigente e pregadores.

Pr. Valdecir e esposa.

GRUPOS DISCIDENTES

A história da igreja, infelizmente, consta períodos difíceis de dis-
sidências de membros. Foram momentos registrados na história, mas 
que não podem deixar de serem contados.

Em assembleia realizada no dia 10 de julho de 1971, foi analisado 
o pedido da Congregação de Alto Piquiri, que com uma lista de 33 
nomes, pedem para se organizarem em igreja. Nesta lista constavam 
outros membros da congregação de Mirante do Piquiri, Paulistana e 
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Saltinho do Oeste e parte de irmãos residentes e membros da igreja 
sede em Umuarama. O total destes membros chegou a 122 nomes, 
sob a liderança do irmão João Demerval Santos, dirigente da congre-
gação de Alto Piquiri. Este grupo ficaria sob a liderança do pastor 
Efraim Rosa, que havia sido exonerado da igreja mãe.

Conforme consta no livro de Atas, a comissão nomeada pela 
Ordem dos Pastores Batista do Brasil, secção Paraná, representada 
pelos pastores José Carneiro de Matos e Agenor Herculano Ribeiro, 
relataram que “considerando a impossibilidade de unificação dos grupos 
dissidentes e por sugestão de uma das partes e aceitos pela outra parte, resol-
veu-se como solução do caso a organização de uma igreja batista com sede 
na cidade de Alto Piquiri”, resolução esta aprovada em assembleia geral 
realizada no dia 10 de julho de 1971.

O pastor Jonas Araújo de Souza assume interinamente a igreja 
mãe, depois da saída dos 122 membros para a organização da Igreja 
Batista de Alto Piquiri.

O registro subsequente em Ata do dia 20 de novembro de 1971, 
relata uma Ata Especial de reabertura do templo, com um culto 
solene realizado no dia 20 de novembro, às 20h20min, sendo que o 
Pr. Belardim de Amorim Pimentel abriu solenemente as portas do 
templo e todos os presentes entraram solenemente ao som do órgão. 
O Pr. José Bispo do Nascimento era o vice-presidente da Associação 
do Vale do Piquiri e deu início ao culto. Estavam presentes neste cul-
to marcante os pastores José Bispo do Nascimento, da igreja Batista 
de Altônia; Pr. Jorge Oake, da Segunda Igreja Batista de Maringá; 
Pr. José Ferreira dos Santos da Igreja Batista de Vila Casoni, em Lon-
drina; Pr. Belardim de Amorim Pimentel, da Primeira Igreja Batista 
de Londrina, presidente da Convenção Batista Paranaense e orador 
da noite; Pr. Esmael Bezerra da Igreja Batista de Itu, SP, e o pastor 
Jonas Araújo de Souza, o pastor que seria empossado.

O pastor Jonas de Araújo de Souza faz na ocasião um breve relato 
das circunstâncias que levaram a Igreja a interromper suas atividades 
temporiamente, ao mesmo tempo informou que o reinício das ativi-
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dades da igreja se dá com 112 membros, sendo 27 da Congregação de 
Maria Helena e 85 da igreja sede.

O recém-pastor empossado anuncia que a partir daquela data a 
igreja passará a ser chamada de Igreja Batista Central de Umuarama. 

Na década de 80, conforme registro em ata de 24 de novembro de 
1985, foi realizada uma assembleia extraordinária “para tratar exclusi-
vamente do desligamento de um grupo de irmãos, sob a liderança do 
irmão Dr. Valtenir Pereira Porto M. M., Juiz de Direito da Comarca 
de Umuarama, os quais não mais concordam com as nossas doutri-
nas”. O grupo que pediu o desligamento passou a se reunir na casa do 
irmão Dr. Valtenir Pereira Porto, num culto oficial realizado no dia 24 
de novembro de 1985, às 20h.

CASA PASTORAL

Consta em poucas linhas a realização de uma assembleia extraor-
dinária no dia 22 de dezembro de 1968, para tratar de um emprés-
timo à Junta do Sul do Brasil de NCr$ 8.000,00 (Oito mil cruzei-
ros novos), para aquisição de uma casa pastoral, que não teve êxito 
naquele momento. Em Ata de 14 de março de 1976, a igreja voltou a 
estudar o assunto, fazendo proposta de uma campanha denominada 
‘60’, para se alcançar 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros) e empréstimo 
a então Junta Batista Paranaense, para se comprar um imóvel para a 
igreja.

Em Ata de 16/11/1980 foi aprovado a aquisição de um imóvel 
data de terra nº 4 da quadra nº 3 da zona um na cidade de Umu-
arama, com área total de 562,50 m2 contendo uma construção de 
alvenaria com 66,00 m2, situado à Rua Manaus s/nº, pelo preço de 
Cr$ 300.000,00. Este imóvel foi designado para ser a casa pastoral 
com suas devidas reformas, inclusive com um empréstimo aprovado 
em assembleia do dia 11/01/81 para o término da reforma da casa. 

Em 1983 a Igreja decide construir uma dependência na casa pas-
toral para que possa hospedar melhor os visitantes que chegam para 
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trabalhos na igreja. Um culto de ação de graças foi realizado no dia 
04 de março de 1990 em gratidão pela construção da casa pastoral.

Uma nova reforma da casa pastoral foi concluída, com pintura e 
edícula construída nos fundos em 1995.

VENDA DA CASA PASTORAL E 
COMPRA DE NOVA CASA

Foi proposta a venda ou troca da casa pastoral, na Avenida Manaus 
em nº 3.280, lote 4 zona, assembleia realizada no dia 22/09/1999. 
A venda foi concretizada e comprada uma nova residência na Rua 
Caiobá, 2489, quadra 2, lote 9 no jardim global. É a casa onde o atual 
pastor mora com sua família até hoje. Nesta casa já foram realizadas 
obras de pinturas e colocação de pisos, calçada externa, bem como, 
colocação de uma churrasqueira. 

VENDA DE IMÓVEIS

Assembleia de 20/04/1980 autoriza venda ou troca de data a rua 
Piúna, próximo à creche Anjo da Guarda, por Cr$ 200.000,00

Assembleia de 20/06/1980 autoriza a venda do imóvel data de 
terra nº 2-A data de terra sob nº 2-A, desmembrada da data nº 2 na 
quadra nº 13 da zona 1, medindo de 332,40 m2, da planta oficial de 
Umuarama, adquirida do Sr. Satoshi Fujikawa e sua esposa Ame-
lia Yukawa Fujikawa, pelo preço de Cr$ 200.000,00 ao Sr. Álvaro 
Caparros Santiago.
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OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMAS

CASA DA ZELADORIA

Aprovado em assembleia no dia 13 de março de 1977, o início das 
obras da casa do zelador. Consta também que o início dos trabalhos 
da construção das dependências para o zelador da igreja aconteceu 
em 1984. Algumas irmãs serviram como zeladoras da igreja como 
a irmãs Elza Sampaio Mota, Nilda Catarino e Estelina de Aguiar 
Caetano.

Desde o ano de 2012 a igreja desativou a casa onde morava a 
zeladora da igreja, irmã Estelina de Aguiar Caetano e passou adotar o 
sistema de monitoramento eletrônico para cuidar do seu patrimônio.

A casa da zeladoria passou a ser utilizada para uma classe da Esco-
la Bíblica Dominical, uma sala para fabricação de fraldas geriátricas 
e outra para o ministro de música. As obras para adequação dessas 
obras foram realizadas em 2012. 

PRÉDIO DE EDUCAÇÃO  
RELIGIOSA

Apresentado projeto de construção de 4 salas para educação reli-
giosa e 1 berçário. Esta obra foi realizada em 1986 e com certeza, de 
muita importância para a educação cristã da igreja.

PIANO

Em 2001 foi adquirido um piano para a igreja, que é utilizado até 
hoje. Este instrumento clássico torna os cultos ainda mais inspirati-
vos, especialmente nos acompanhamentos dos hinos do hinário para 
o culto cristão, que são entoados pela congregação.
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CONSTRUÇÃO E REFORMA NA COZINHA

Todos sabemos que uma boa cozinha é parte essencial da igre-
ja. A igreja aprovou a construção de uma cozinha numa área de 24 
m2 em assembleia do dia 10/05/81. Com tempo, foi necessária uma 
reforma, e em 2008, foi realizada uma ampla reforma na cozinha da 
igreja liderada pelo irmão Aparecido Antonio Marcomini, deixando 
a cozinha moderna e preparada para grandes eventos.

Em 2012 foram colocados armários para melhor condicionar 
todos os pratos e utensílios adquiridos por campanhas lideradas pelas 
Mulheres Cristãs em Ação, desde utensílios domésticos a eletrodo-
mésticos que equiparam ainda mais a cozinha da igreja. 

REFORMA DO TEMPLO POR OCASIÃO  
DOS 50 ANOS DA IGREJA

Vista Interna da Igreja pouco antes da reforma em 2010.
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No ano de 2010, mais precisamente no mês de junho, a igreja 
concluiu uma grande e ampla reforma no templo. Foram colocados 
forros de PVC em todo o templo, com novas luminárias e adquiridos 
4 aparelhos de ar-condicionado. Toda a instalação elétrica da igre-
ja foi reformada, e um grande mutirão realizado para retirada dos 
pisos antigos e colocação de novos pisos em porcelanato. Houve tam-
bém, uma pintura por dentro e por fora, deixando o templo bonito e 
moderno. O valor da reforma foi de R$ 68.177,26, e tudo foi orga-
nizado dentro das comemorações dos 50 anos da igreja. Enquanto 
as obras de colocação dos pisos eram realizadas, a igreja se reuniu 
juntamente com os irmãos da Segunda Igreja Batista de Umuarama, 
no seu templo. Logo após o termino da obra, a igreja adquiriu 200 
poltronas em 2012, para maior conforto dos irmãos, eliminando os 
bancos de madeira antigos que havia no templo.

Reforma do Templo em 2010.
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VEÍCULO PARA IGREJA

Consta em Ata de 1992 a compra de um carro para a igreja, numa 
negociação de troca de um outro da marca Fiat. Em 2000 um novo 
veículo foi adquirido e a partir daí a igreja sempre disponibiliza um 
veículo para uso do pastor para o exercício do ministério pastoral. Em 
2008 a igreja adquiriu um veículo Gol zero Km para o serviço pasto-
ral e em 2014, um Voyage zero Km.

OUTROS INVESTIMENTOS

A igreja sempre zelou pelo seu patrimônio, procurando mantê-
-los em bom estado de conservação. Em 2014 adquiriu computador, 
câmera fotográfica para registro das atividades da igreja, cubo para 
contra baixo. Também climatizou as salas das mulheres e gabinete 
pastoral. A casa pastoral passou por pinturas completas neste ano. As 
grades da igreja foram reformadas e a calçada na frente do templo 
foram refeitas em 2018 e uma nova iluminação na frente do templo 
foi feita em 2019. Algumas poltronas no templo também foram tro-
cadas ano de 2019. 

Um investimento significativo foi a compra, em 2018, de uma 
nova mesa de som digital, para melhorar a qualidade de som dentro 
de templo. Em 2020, um aquário acústico para bateria foi construído 
com oferta especial de alguns irmãos, bem como, adquirido equipa-
mentos para transmissão dos cultos on line.

VOCACIONADOS ENVIADOS

Pastores e missionários foram chamados por Deus e foram envia-
dos pela igreja para estudos e obra do ministério em diferentes luga-
res do Brasil. 

Nestes anos todos a igreja teve o privilégio de recomendar irmãos 
e irmãs para estudar teologia, para melhor se preparem para o minis-
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tério pastoral. Alguns nomes constam como recomendados pela igre-
ja:

– Nilson Messias Cardoso e Bernadete Hishizaki Harada Cardo-
so para o Instituto Teológico Batista Centro América em 10/02/1980, 
com ajuda financeira. Pediu para encerrar a ajuda em 09/05/81.

– A igreja recomenda o irmão Wilson Bento para estudar no Ins-
tituto Teológico de Dourados/MS com uma ajuda financeira, aprova-
da na assembleia do dia 08/02/1981. Ele pediu que fosse deixado de 
ajudar em Ata de 11/04/1982.

– A igreja recomenda o irmão Felix Lucaski ao seminário do Nor-
te do Brasil, efetuar curso bíblico por correspondência em assembleia 
em 09/08/1981.

– A igreja recomenda o irmão Milton Poliszuk ao curso promo-
vido pelo seminário teológico batista do norte por correspondência, 
em Ata de 08/04/1984.

– A igreja recomenda a irmã Eunice Bonini curso bíblico por cor-
respondência Ata 17/07/1985.

– A igreja recomenda a irmã Armide Yuceffi a estudar na Facul-
dade Teológica do Oeste do Brasil em campo Grande, em assembleia 
de 08/04/1990.

– A igreja recomenda o irmão Jacson Catarino para estudos de 
teologia no Seminário Teológico Batista do Paraná, em assembleia 
de 17/02/1991.

– A igreja recomenda o irmão Paulo Abner Caetano e Zildo José 
do Nascimento, para iniciar os seus estudos no Seminário Teológico 
Batista do Sul do Brasil, no Rio de Janeiro. Foram recomendados 
ao seminário em 15/12/1995. O início dos estudos foi em 1996. O 
irmão Zildo iniciou em 1997. Ambos receberam ajuda financeira da 
igreja. O irmão Zildo Nascimento envia agradecimento a igreja e 
toma posse como pastor em Caxias do Sul / RS, em 2001.

– A igreja recomenda a Irmã Terezinha Marina do Nascimento, 
para fazer o curso de Bacharel em Educação Religiosa.
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– A igreja autoriza o concílio de Paulo Abner Caetano em 
16/04/2000, para o ministério pastoral, que assume a igreja em Terra 
Roxa.

– Consta uma ajuda ao irmão Roberto Campaner, para sustento 
no seminário em 14/05/1978, tendo uma resposta de agradecimento 
do irmão pela ajuda financeira da igreja. O pastor Roberto é um vete-
rano obreiro aposentado no Estado do Paraná.

ASSISTÊNCIA SOCIAL A MENORES

Em assembleia de 10/06/1984 foi lançada a ideia e o ideal de se 
criar nesta igreja uma entidade assistencial aos menores carentes de 
orientação profissional e outras, com idade superior a 12 anos. Eleita 
uma comissão para estudar a possibilidade. Poucos meses depois, em 
02/09/1984 foi proposto e apoiado que a igreja crie uma entidade 
de assistência a menores, objetivando a assistência social e promoção 
humana junto a menores carentes na faixa etária entre 11 e 16 anos 
do sexo feminino.

Em 21/10/1984 foi eleita a primeira diretoria da entidade assis-
tencial às menores carentes: diretor: Pr. Osnildo Walter Vieira; vice-
-diretor: Samir Maia Viza; 1ª secretária: Neuraci Miriam Vieira; 2º 
secretário: Milton Poliszuk, 1º tesoureiro Antonio Ribas Neto, 2º 
tesoureiros: José Carvalho Dias. Comissão de estudos: Aparecida 
Mota, Lairce Steca Ribas e Marilene Foltran Maldonado Garcia.

Em 11/11/1984 foi proposto que 5% dos dízimos e ofertas e mais 
uma oferta especial levantada em plenário sejam destinados à entida-
de assistencial enquanto for necessário.

Em 28/04/1985 foi aprovado o Regimento Interno da Associação 
Batista de Assistência ao Menor, com efeito retroativo a 07/01/1985, 
data do início da Associação.

Em 1987, a igreja autorizou a compra de um Veículo para utili-
zação da ABAM, como era chamado, a Associação Batista de Assis-
tência ao Menor.
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Em assembleia de 13/07/1986 foi decidido que os dois terrenos 
doados pela prefeitura à ABAM, deverão ser trocados por um terreno 
maior e mais perto, ou seja, no jardim Petrópolis, mas a prefeitura 
solicita que seja construída uma creche.

Através do Núcleo Social a igreja passou a administrar uma cre-
che no parque Laranjeiras que foi oferecida pela Prefeitura de Umua-
rama em 1992, mas no ano de 1994 a igreja fez a devolução da creche 
do Parque Laranjeiras à administração municipal.

ASSEMBLEIA DA CONVENÇÃO 
BATISTA PARANAENSE

Foi realizada a Assembleia da Convenção Batista Paranaense, nas 
dependências da igreja nos dias 19 a 22 de julho de 1984. 

Em julho de 1997 a igreja recebe novamente a 77ª Assembleia da 
Convenção, com grande envolvimento dos irmãos, oferecendo inclu-
sive refeições a todos os convencionais.

A última assembleia recepcionada pela igreja foi em 2015, quando 
aconteceu a 89ª Assembleia da Convenção Batista Paranaense nos 
dias 25 a 28 de junho. Contou-se com a presença de 429 mensagei-
ros, representando 139 Igrejas. Foi a terceira maior representação em 
toda a história das assembleias convencionais da CBP, desde 1919. O 
orador oficial, Pr. Altair Prevedello, se reportou à história, lembran-
do quando os pioneiros batistas, com muita dificuldade, chegavam 
às cidades levando o Evangelho de Cristo e plantando Igrejas. Ele 
louvou a Deus pelo nosso crescimento e avanço missionário. Também 
esteve presente o Pr. Sócrates de Oliveira, Diretor Executivo da CBB, 
que saudou a Assembleia em nome dos batistas brasileiros.
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Convenção Batista Paranaense em Umuarama – 2015.

A igreja recebeu esta assembleia da convenção em comemora-
ção aos seus 55 anos, e as reuniões aconteceram nas dependências do 
Hotel Caiuá, tendo em suas celebrações mais de 600 pessoas partici-
pando. Destaca-se o grande coral da igreja que abrilhantou os cultos 
sob a regência do ministro de música Luiz Henrique Haga da Silva. 
O pastor Geremias Corrêa Junior, pastor da Primeira Igreja Batista 
de Umuarama, igreja hospedeira, foi eleito presidente da Convenção 
Batista Paranaense, para o período 2015-2017, sendo posteriormente 
reeleito na assembleia em Foz do Iguaçu para o biênio 2017-2019. 
Fazia mais de 20 anos que a Convenção não elegia um presidente 
do interior do Paraná. O ministro de música da igreja Luiz Henri-
que Haga da Silva, foi eleito presidente da Associação dos Músicos 
Batistas do Paraná.
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CENTENÁRIO DA CONVENÇÃO BATISTA 
PARANAENSE

Realizado nos dias 20 a 23 de junho de 2019 sob a presidência 
do pastor Geremias Corrêa Junior, pastor da Primeira Igreja Batista 
de Umuarama, a CBP recebeu homenagens na Prefeitura Munici-
pal de Curitiba e Assembleia Legislativa do Paraná, com a presença 
do Governador Carlos Ratinho Massa e da Deputada Mara Lima, 
proponente da homenagem, além de vários deputados e pastores da 
capital. 

Pr. Geremias ao lado dos pastores Hilquias Paim, Presidente 
da Convenção Batista Paranaense e Izaias Querino, diretor 

geral da CBP – 2019.

A CBP recebeu um selo comemorativo do centenário pelo diretor 
regional dos correios. O culto de encerramento foi um lindo louvor 
a Deus pelos 100 anos da CBP servindo às igrejas do Paraná, com 
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lançamento do Livro do Centenário, contendo a história dos batistas 
paranaenses.

ESTATUTOS

Foi aprovado no dia 25 de março de 1972 o novo Estatuto da 
igreja já com a nova nomenclatura, Igreja Batista Central de Umua-
rama. Uma reforma foi aprovada no dia 13 de junho de 1976. Obser-
va-se que a igreja passou a ser chamada de Primeira Igreja Batista em 
Umuarama, nome usado desde a sua organização.

Com as exigências do Novo Código Civil brasileiro, a igreja refor-
ma novamente seu estatuto em 22 de agosto de 2010, sendo o Esta-
tuto que vigora atualmente.

PROGRAMAS DE RÁDIO E TV

Projeto Palavra Amiga – TV UP e  
Rádio Universitária Paranaense.

Consta nas Atas a realização de programas e rádio, como o pro-
grama Cristo Esperança Nossa, que foi realizado num prazo de 90 
dias das 11h15 às 11h30min na manhã dos domingos pelo preço de 
Cr$ 3.000,00 com o patrocínio do Bazar Marilia, Stereocar Eletrôni-
ca e Gráfica Sordi Ltda.



• 80 •

Em 1984 foi aprovado a realização de um programa de rádio na 
Rádio Inconfidência, das 18h15 às 18h25, de segunda a sexta-feira, 
com início em janeiro de 1985. Estes programas eram pagos pela 
igreja com renovação de contratos.

O pastor Geremias iniciou o programa Palavra Amiga na Rádio 
Universitária Paranaense, filiada a UNIPAR, em fevereiro de 2009, 
com programas que são transmitidos às 8h30 e 14h30 todos os dias. 
Posteriormente passou a gravar o programa de TV, na TV UP, no 
ano de 2010, que vai ao ar antes do jornal local às 12h. O pastor atua 
como voluntário e os programas não têm custo algum para a igreja.

MINISTÉRIO COM SURDOS

Ministério com Surdos.

O trabalho com surdos em nossa igreja se iniciou no final do 
ano de 1984, com a chegada da missionária Ângela em Altônia. Ela 
começou o trabalho com os surdos da região e com os jovens da igreja 
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interessados em aprender a Língua de Sinais. A igreja ajudou a cus-
tear o curso em Altônia. 

Foram três a quatro meses de curso, em que iam e passavam a 
semana em Altônia fazendo curso. A Instituição era ligada ao Lar 
Batista de Curitiba. 

Consta ajuda da igreja à irmã Eunice Bonini para fazer um cur-
so de dois meses para dar continuidade ao trabalho com surdos em 
1985. As irmãs Ivonete Mota e Sandra Barbosa, também realizaram 
treinamento em Arapongas, com despesas pagas pela igreja.

A irmã Angela foi a primeira interprete na igreja, mas tinha um 
grupo que revezava com ela. Entre eles estava a irmã Eunice Bonini.

Quando se iniciou o trabalho havia uma frequência de aproxima-
damente dez surdos. Alguns surdos vinham de Pérola.

Em 20/12/1986, foi o casamento do Rosalino e Lorani em nossa 
igreja. Após esse período só o casal Rosalino e Lorani permaneceram 
na igreja e quem interpretava era a irmã Nicinha. O irmão Roberto 
da igreja de Altônia foi convidado para ministrar um curso chamado 
de mímica em alguns fins de semana em nossa igreja em 1988.

A irmã Eunice Bonini, chegou receber remuneração para traba-
lhar na igreja com interpretação de sinais para surdos, durante três 
meses, no ano de 1993.

Em meados de 1995 a Nicinha começou a ensinar a língua de 
sinais a um grupo de interessados na igreja, e então mais pessoas pas-
saram a ajudar a Nicinha nas interpretações, entre elas, Elisângela, 
Mércia, Elaine, Emerson, Laniele.

Na época eram assíduos o casal Rosalino e Lorani e esporadica-
mente vinha um surdo de Iporã visitar, o Valdir.

Em 1996, o irmão Lírio Godinho, da Igreja Batista de Foz do 
Iguaçu, veio a trabalho em nossa cidade, e prontamente se ofereceu 
para ajudar no ministério, no tempo em que estava na cidade. Ele 
ministrou um curso para os que já estavam trabalhando no ministério 
e na época mais interessados fizeram o curso. Fez visita a surdos na 
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cidade e com isso fez muita amizade com os surdos, o que contribuiu 
para aumentar a frequência de surdos na igreja. O Irmão Lírio dedi-
cou seu tempo e amor a esse trabalho e ajudou a incentivar e abrir a 
visão do ministério de surdos.

A partir desse curso, havia um bom número de intérpretes que se 
revezavam, Elisângela, Mercia, Gizelli, Elaine, Emerson, Lanieli, Ivo, 
Andreia e Adriana. 

Nessa época tínhamos a frequência de 7 a 10 surdos.
Com o passar dos anos alguns intérpretes e surdos se mudaram.
Entre os anos de 2000 a 2014, os surdos que permaneceram foram 

Nilson e Vanilde, e de vez em quando, algum visitante, e os intérpre-
tes Mercia, Gizelli e Ivo.

Em 05/01/2001, os surdos Nilson e Vanilde se casaram em nossa 
igreja.

Encontro “Dia dos Surdos” – 2019.

Em 2015 e 2016, mais um curso foi realizado na igreja e com isso 
novos intérpretes passaram a colaborar no trabalho.

Na mesma época recebemos mais surdos.
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Hoje contamos com a frequência assídua de 7 surdos membros.
No dia 01 de maio de 2016, quatro irmãos com deficiência auditi-

va foram batizados pelo pastor Geremias Corrêa Junior, numa grande 
festa espiritual.

Os surdos também passaram a participar da Escola Bíblica 
Dominical em 2016, com aulas proferidas pela irmã Elisangela Vieira 
Kublik, que atua como líder deste importante ministério da igreja, e 
quem nos ajudou com estas importantes informações históricas.

CURIOSIDADES

DOAÇÃO DE UM BOI

Em 1987 a igreja ganhou um boi para que fosse vendido em for-
ma de churrasco. O boi foi doado pela irmã Shirley e o seu esposo. 
A renda foi revertida para pagamento da construção das salas da igre-
ja.

EX-PADRE DR. ANIBAL PEREIRA DOS REIS

Na década de 70 o ex-padre Dr. Aníbal Pereira dos Reis realizou 
série de conferências na igreja, nos dias 10 a 14 de janeiro. O seu tes-
temunho marcante muito impressiona os ouvintes.

PICK UP F-74

Uma Pick-up F-74 ano de fabricação 1970 foi doado por um 
grupo de irmãos da igreja para trabalho evangelístico em 1991.
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PROJETOS DESENVOLVIDOS NOS 
ÚLTIMOS DOZE ANOS

HOME PAGE E REDES SOCIAIS

Devido ao avanço da informatização e acesso às redes, a igreja 
aprovou em 2008 a criação de uma Home Page para inserir a igreja 
na comunidade virtual. Mais tarde com a avanço das redes sociais, 
a igreja passou a ter conta no Facebook, Instagram e Youtube para 
melhor comunicar as atividades da igreja e comunicar o evangelho, 
através dos cultos online que iniciou em 2017. Muitas pessoas acom-
panham os cultos e informações da igreja através das redes sociais.

INFORMATIZAÇÃO DO ROL DE MEMBROS

A informatização do rol de membros tornou-se uma necessidade, 
onde se tem um banco de dados de todos os membros da igreja. Des-
de 2009 a igreja informatizou seu rol de membros e em 2020 passa 
por um processo de um programa mais moderno que melhor atende 
as necessidades de dados, oferecendo, inclusive novas possibilidades 
de acompanhamento da vida dos membros, convidados e pessoas que 
estão sendo acompanhadas em visitas, aconselhamento e discipulado.

INTERCÂMBIO DOS ADOLESCENTES

Com a chegada do pastor Geremias Corrêa em 2008, o ministério 
com adolescentes foi reiniciado devido ao grande número de adoles-
centes na igreja. As reuniões aconteciam aos sábados, sempre às 18h. 
Logo após as reuniões, os jovens da igreja também realizavam a sua 
reunião. 

Uma das práticas que trouxe grande envolvimento e foi muito 
marcante, foi a realização dos intercâmbios, quando lotavam um ôni-
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bus e partiam para as igrejas e depois recebiam os adolescentes destas 
igrejas em Umuarama. As igrejas onde os adolescentes nos intercâm-
bios visitaram nestes períodos foram:
29 e 30 de agosto de 2009 – PIB – Paranaguá

Intercâmbio de adolescentes PIB Umuarama e PIB Paranaguá.

28 e 29 de agosto de 2010 – PIB – Foz do Iguaçu
Intercâmbio de adolescentes PIB FOZ e PIB Umuarama.
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24 e 25 de setembro 2011 – PIB – Maringá
31 agosto e 01 de setembro de 2013 – Igreja Batista Vila Nova – 
Londrina

Intercâmbio de adolescentes PIB Umuarama e Igreja Vida 
Nova em Londrina.

RETIRO DE CASAIS

O ministério das famílias sempre foi e sempre será um ministério 
de extrema importância para o fortalecimento do casamento e famí-
lias da igreja. Com o decorrer dos anos, vários encontros e palestras 
foram realizados, promovidos pela igreja. Destaca-se um retiro rea-
lizado na Capela do Calvário, em Campo Mourão, nos dias 25 a 27 
setembro de 2009, em que vários casais da igreja participaram.

MINISTÉRIO INFANTIL

O trabalho com as crianças sempre contou com a instrumenta-
lidade de várias pessoas que investiram o seu tempo para ensinar a 
Bíblia às crianças da igreja. Foram várias irmãs que dedicaram suas 
vidas e até hoje a igreja conta com o serviço destas valorosas irmãs. 

Em 2011 a igreja chegou a contratar a irmã Sumaila Lilian Sonego 
Andrade, para assumir o ministério em tempo integral, como coor-
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denadora. Ela tomou posse no dia 06/02/2011, mas em 14/08/2011 
pediu a rescisão do contrato, continuando a servir voluntariamente 
no ministério.

O Ministério Infantil vem se expandindo ao longo dos anos, con-
tando com a dedicação de vários professores e líderes que sempre 
foram comprometidos com o crescimento espiritual das crianças, 
inclusive com gravações de aulas online pela irmã Priscila Paranahi-
ba, devido ao impedimento das crianças virem a igreja, por conta da 
pandemia de Coronavírus que atingiu o Brasil em 2020.

Crianças participando do Coral Infantil e da EBD – 2018.
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Crianças na Noite Missionária – 2018.

Café da Manhã com as Crianças – 2019.
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Culto dos Bebês, promovido pelas mulheres – 2018.

Acampadentro dos pré-adolescentes – 2017.
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Retiro das Famílias – Crianças – 2019.

Festa Caipira dos Adolescentes em 2009.
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Ministério Infantil – 2015.
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Noite especial das Crianças em 2015.

Musical Infantil – 2018.
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Musical de Natal Crianças – 2014.

Musical das Crianças – Páscoa – 2018.
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Culto de Missões Ministério Infantil – 2016.

Escola Bíblica de Férias em 2019.
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Noite das Crianças – 2015.

Classe de Juniores da Escola Bíblica Dominical – 2018.
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PROJETO RUA/PROJETO SKATE

Destinado a meninos e meninas que praticam o Skate, este proje-
to teve início no dia 10 de outubro de 2010, chamado inicialmente de 
Projeto Rua. Contou com o auxílio do jovem Raphael Teodoro Alves 
da Silva, skatista e membro da igreja. A partir de 2014 o projeto pas-
sou a ser Projeto Skate, com o antigo nome criado pelo pastor Gere-
mias, idealizador do projeto, que foi criado em dezembro de 2008 na 
Primeira Igreja Batista de Paranaguá, e levado para Primeira Igreja 
Batista de Pelotas/RS. Muitos jovens tomaram a decisão por Jesus 
neste projeto, sendo alguns deles, hoje, pastores.

Projeto Rua/Projeto Skate – 2009
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Projeto Skate – 2014.

PROJETO BOLA NA REDE

Iniciado em 2008, o projeto bola na rede é direcionado aos alunos 
de escolas públicas que desejam praticar o futebol de salão. A quadra 
oficial da Universidade Paranaense foi cedida para que os adolescen-
tes pudessem praticar o esporte. A igreja subsidiou os coletes, mate-
rial de primeiros socorros e irmãos voluntários que davam assistência 
durante os jogos, que aconteciam aos sábados das 13h às 15h. Antes 
do início dos jogos era feita uma leitura bíblica e oração para todos 
os presentes. O pastor Geremias Corrêa Junior, juntamente com os 
irmãos Luciano Remde e Ruaro Dominique Teodoro foram os idea-
lizadores do projeto.
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Projeto Bola na Rede Pais e Filhos – 2018.

PROJETO DE ATENDIMENTO MÉDICO

Dr. Lucimar Santos Sperotto

A igreja desenvolveu durante os 
anos de 2014 e 2015, um projeto de 
atendimento médico em um sábado 
por mês, pela manhã. O Dr. Luci-
mar Santos Sperotto, médico otor-
rinolaringologista, sensível à neces-
sidade da sociedade, ofereceu seus 
serviços de forma voluntária. Aten-
dia em média 10 pessoas por sábado, 
numa das salas da igreja, totalizan-
do mais de 100 pessoas atendidas 
durante o projeto. 
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A estudante de fonoaudiologia, irmã Nayara Carvalho Lopes, 
fazia o processo de recepção e triagem, e o Dr. Lucimar Santos Spe-
rotto, o atendimento médico e encaminhamento necessário, inclusive 
em sua própria clínica existente na cidade. Muitas cirurgias foram 
feitas em pacientes atendidos na igreja por ele.

PROJETO FRALDA SOLIDÁRIA

Este projeto foi iniciado e desenvolvido pelo grupo das Mulhe-
res Cristãs em Ação, por iniciativa da presidente Kalina Kelly Elias 
Brandão Rocha Corrêa. O objetivo é atender a comunidade caren-
te da cidade, geralmente idosos, que necessitam de fraldas, para que 
tenham uma melhor qualidade de vida.

Projeto Fralda Solidária – 2017.
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A máquina de fraldas para o Projeto Fralda Solidária foi adqui-
rida em 26/04/2011 e logo foi aprovada a compra de insumos para a 
fabricação de fraldas geriátricas na igreja (Ata de 10/06/212).

O início da confecção das fraldas iniciou no ano de 2012, no 
primeiro semestre, e para melhorar a fabricação a PROVOPAR de 
Umuarama doou uma máquina de fraldas para a igreja em 2013. 
Várias famílias têm sido atendidas neste tempo com mais de 3000 
mil fraldas fabricadas, especialmente o asilo São Vicente de Paula, 
que recebeu a maioria das fraldas fabricadas na igreja.

PROGRAMA PALAVRA AMIGA

Projeto Palavra Amiga na Rádio Universitária Paranaense.

Iniciado no Rádio Universitária Paranaense em fevereiro de 2009, 
este projeto foi desenvolvido pelo pastor Geremias Corrêa Junior, 
de forma voluntária. Devido à boa aceitação o projeto foi expandido 
também para a TV UP em 2010. A rádio e a TV pertencem ao gru-
po da fundação Candido Garcia, ligada à Universidade Paranaense, 
Unipar. O pastor elabora e grava as mensagens nos estúdios da rádio 
e TV durante a semana e vão ao ar todos os dias. As mensagens têm 
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cunho encorajador e atende a todos os públicos. O pastor atua como 
voluntário para desenvolver este projeto. 

PROJETO MULHERES NAS 
MÃOS DO OLEIRO

Em agosto de 2013, a irmã Viviane Cristina Silva Teixeira, ela-
borou uma proposta ministerial com o mesmo caráter do Projeto 
Mulheres Nas mãos do Oleiro, que visa a transformação de mulheres 
por meio da renovação da mente, conforme consta em Romanos 12.2. 
O projeto Mulheres nas Mãos do Oleiro era realizado com encontros 
às segundas-feiras, onde as mulheres se reuniam para orar e conversar 
sobre suas lutas diárias. 

O trabalho voluntário desenvolvido pela irmã Viviane Teixeira, 
sob supervisão do Pr. Geremias Corrêa Junior, consistia em oferecer 
apoio e orientação emocional/espiritual com base bíblica para mulhe-
res de todas as idades, membros da igreja ou não.

A irmã Viviane se colocou à disposição para aconselhamento 
individual uma vez na semana, às quartas-feiras, no período da tarde, 
em uma das salas da igreja.

As mulheres interessadas ou encaminhadas pelo Pr. Geremias deve-
riam entrar em contato com irmã Viviane, para marcar um horário. 

Os atendimentos eram para breve orientação, com no máximo 6 
encontros por pessoa, tendo duração de 50 minutos cada encontro.

Ficou a critério da igreja a opção de aceitar algum tipo de ofer-
ta voluntária das mulheres beneficiadas – alimentos não perecíveis, 
materiais de escritório, que poderão ser repassados a pessoas necessi-
tadas ou utilizados pela igreja.

Os atendimentos foram realizados com boa procura de interes-
sadas. 
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DESPERTA DÉBORA

Desperta Débora é um movimento de oração cujo alvo é desper-
tar mães comprometidas a orar 15 minutos por dia. Esse movimento 
é baseado no testemunho do poder da oração narrado no livro de 
Juízes 4.4-6, quando Débora, juíza e profetiza em Israel, orou e inter-
cedeu pelo seu povo.

Este projeto iniciou em 2012 na igreja, liderados pela irmã Kali-
na Rocha Corrêa, presidente das Mulheres Cristãs em Ação. Elas 
realizaram uma reunião semanal com um café da tarde e intercessão 
pelos filhos. Muitas mulheres não crentes participavam do encontro 
também.

CAPELANIA UNIVERSITÁRIA

O PIAE (Programa Institucional de Atenção ao Estudante) da 
Unipar, conta com o programa de capela universitária, onde é dado 
apoio espiritual aos seus alunos. O pastor Geremias Corrêa Junior, 
pastor da Primeira Igreja Batista de Umuarama, atua como capelão 
desde 2009, sendo chamado inclusive, para celebrações de formatu-
ras, comemorações dos dias dos pais e dia das mães, além de atender 
a Universidade de forma voluntária quando solicitado. É uma porta 
de evangelização entre os estudantes universitários.

PROJETO CASAS DE PAZ

O Projeto Casa de Paz é desenvolvido por várias igrejas no Bra-
sil e consiste na visita de duplas treinadas às casas de pessoas que 
desejam receber uma oração e uma rápida meditação bíblica. É uma 
estratégia de evangelização que permite às pessoas receberem o evan-
gelho em 4 visitas. A igreja fez sua primeira edição em 2019, com 11 
casas visitadas, estabelecendo vínculos com aqueles que necessitam 
conhecer mais a Palavra de Deus.
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Projeto Casa de Paz – 2019.

PROJETO EDU MUSICAL

O projeto Edu Musical foi criado em 2014 para a desenvolver 
habilidades e cultura artística e musical em crianças do 2º ao 5º ano 
do ensino fundamental, em escolas públicas. Através do ensino do 
instrumento musical violão, se utilizando da musicalidade brasilei-
ra através de sua música popular e de compositores clássicos, auxilia 
o aprimoramento cognitivo, visto que a educação musical estabelece 
conexões neurofisiológicas para o aprendizado de matemática, por-
tuguês e demais conteúdos escolares. As aulas são ministradas pelo 
ministro de música da igreja, duas vezes por semana e atende crianças 
carentes.
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Projeto Edu Musical.

Através do ministro de música da igreja, Luiz Henrique Haga da 
Silva e com intermediação e projeto pedagógico da professora Kalina 
Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa, a Escola Municipal Sebastião de 
Matos foi contemplada com aulas de violão e técnica vocal aos alu-
nos. Foi uma experiência muito agradável em que a direção da escola 
se mostrou muito satisfeita com esta atividade.

CORAL LOUVOR E ADORAÇÃO

A igreja sempre teve um coral com grande número de pessoas, 
chegando a ter mais de 30 vozes. O Sr. Joaquim de Oliveira Mota foi 
o primeiro regente do coral misto da igreja, antes mesmo que o coral 
fosse organizado. Depois o irmão Obed Vieira, a Sra. Anita, esposa 
do pastor Arthur Helder, também foram regentes do coral.

O irmão Anani Polisuki foi o regente depois da organização da 
igreja. O irmão Ireni Mota também regeu o coral por um período, 
bem como o irmão Ataídes Barbosa que durante muito tempo foi o 
regente do coral. 
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Coral da Igreja.

Musical de Natal na TV UP em 2017.

No ano de 1998 a igreja resolve contratar a ministra de Música 
Helen dos Santos Castro Catarino para ser a regente do coral da 
igreja. Ela passa a receber remuneração com 3 horas diárias dedicadas 
à música da igreja e sua consagração ao ministério foi no dia 19 de 
março de 2005, com um culto de gratidão. A irmã Helen deixou de 
trabalhar como ministra em abril de 2012.
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Em 2012 a igreja aprovou o convite ao irmão Luiz Henrique 
Haga da Silva para assumir o ministério de música da igreja, com 
tempo integral, no qual aceitou prontamente e atuou como ministro 
de música até 30 de agosto de 2020. Ainda no ano de 2012, a igreja 
fez um grande investimento comprando 40 becas para o coral.

Aproveitando a oportunidade oferecida para compor seus rendi-
mentos, o ministro de música criou o Curso Art Música a partir de 
14 de fevereiro de 2013, para atender as pessoas da igreja e da comu-
nidade, que desejavam aprender a tocar um instrumento musical.

O coral da igreja também tem atuado na cidade e utiliza o seu 
repertório para se apresentar em lojas, supermercados, hospitais e 
praças, especialmente nas festividades do final de ano. Em 2017, o 
coral fez uma gravação ao vivo que foi transmitida pela TV UP, tele-
visão local da cidade. No dia 30 de novembro de 2018 o coral teve 
o privilégio de cantar na praça principal em frente à Prefeitura da 
cidade de Maria Helena.

Ministro de Música 
Luiz Henrique Haga.

Ministra Helen Santos Castro 
Catarino.
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CONJUNTO FEMININO GRUPO ADORADORAS

Um conjunto musical feminino foi organizado em 2018, sob a 
regência de Valdirene Arruda Haga Coimbra e posteriormente, pelo 
ministro de música Luiz Henrique Haga da Silva. Com certeza, mui-
tos conjuntos musicais femininos já se apresentaram na igreja nestes 
anos e abençoaram a igreja com suas vozes.

Conjunto Feminino Adoradoras – 2019.

PROJETO MISSIONÁRIO EM 
ENGENHEIRO BELTRÃO

O pastor Eliel Castanho teve a orientação de Deus para iniciar 
uma missão evangelística na cidade de Engenheiro Beltrão. Para isso, 
precisava do apoio das igrejas da região para morar na cidade e come-
çar os trabalhos evangelísticos em sua casa. A Primeira Igreja Batista 
de Umuarama aprova então, uma contribuição de meio salário-míni-
mo durante o prazo de 12 meses para o início daquele trabalho em 
2012. Hoje a igreja conta com seu templo próprio, e o pastor Eliel 
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Castanho continua juntamente com sua esposa, Célia Castanho, atu-
ando naquele campo missionário.

PEQUENOS GRUPOS MULTIPLICADORES

A partir de 2013, os grupos caseiros ou grupos familiares, pas-
saram a ser chamados de Pequenos Grupos Multiplicadores. Ini-
ciou-se uma preparação de escola de líderes com treinamento den-
tro da metodologia de ‘Igreja Multiplicadora’, que foi desenvolvida 
com base bíblica, cuja visão é multiplicar discípulos e igrejas baseados 
em 5 princípios: Oração, Evangelização Discipuladora, Plantação de 
Igrejas, Formação de Líderes e Compaixão e Graça. Esta proposta 
foi implementada pela Junta de Missões Nacionais da Convenção 
Batista Brasileira e posteriormente, adotada pela Convenção Batista 
Paranaense.

Vários pequenos grupos foram organizados na igreja dentro desta 
nova visão, e atualmente a igreja conta com 9 pequenos grupos com 
seus líderes que se reúnem com seus coordenadores para avaliação e 
planejamento.

Pequenos Grupos Multiplicadores – 2018.
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Pequenos Grupos Multiplicadores – 2019.
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Pequenos Grupos Multiplicadores Online – 2020.
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MINISTÉRIO DA TERCEIRA IDADE

O crescimento da população da Terceira Idade no Brasil também 
alcança a igreja. Em 2011 iniciaram os encontros direcionados aos 
irmãos acima de 60 anos na igreja, liderados inicialmente pelo pastor 
Geremias e Irmã Elza Mota. Em 2013 o grupo passou a ser liderado 
pela irmã Jaqueline Maria do Prado, que desenvolveu um excelente 
trabalho durante alguns anos. Atualmente o ministério é liderado pelo 
pastor Geremias e irmã Elza Mota, em que realizam principalmente 
reuniões nos lares dos idosos impossibilitados de virem à igreja.

Ministério da Terceira Idade – 2018.

PROJETO DE AJUDA À MARILUZ

Foi realizada uma parceria com a Primeira Igreja Batista de Cru-
zeiro do Oeste em 2015, para uma ajuda a Congregação Batista de 
Mariluz. 
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A igreja propôs uma ajuda de 6 parcelas de R$ 300,00 para ajudar 
no sustento do evangelista Darsi Alves, líder daquela congregação, 
que pertence à Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Oeste. 

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Devido à necessidade de organização de toda a prática burocráti-
ca da igreja, incluindo confecção de boletins, informatização e aten-
dimento ao público em geral, a igreja aprovou a contratação de um 
auxiliar de escritório a partir de janeiro de 2013, em meio expedien-
te. O irmão Matheus Gabriel Barros Mota, foi o primeiro secretá-
rio registrado pela igreja, quando deixou a secretaria da igreja para 
estudar Secretariado Executivo em Londrina, no ano de 2015. Após 
ele, o irmão João Vitor Sampaio Corrêa, trabalhou como auxiliar de 
escritório na igreja de 09 de maio de 2017 até o final do mesmo ano.

CULTOS DE GRATIDÃO PELO MINISTÉRIO 
PASTORAL

O Pastor Geremias Corrêa Junior realizou um culto de gratidão 
pelos 15 anos de ministério pastoral, no dia 23 de fevereiro de 2013. 
Sendo de 1998 a 2000 na Primeira Igreja Batista de Paranaguá, 2001 
a 2008, na Primeira Igreja Batista de Pelotas, e 2008 a 2013, na Pri-
meira Igreja Batista de Umuarama.

No dia 01 de julho de 2018 foi realizado um culto de gratidão 
pelos 10 anos de ministério à frente da PIB de Umuarama e 20 anos 
de ministério pastoral, com mensagem do pastor Keiny Moreira, 
diretor de Missões Estaduais da CBP. 

 PROJETO CONTRA INCÊNDIO

Um projeto arquitetônico de prevenção de incêndio para o tem-
plo e salão social, com as devidas adequações, foi aprovado em 21 
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de março de 2013. As adequações no templo e salão social foram 
realizadas em dois meses e aprovadas pelo Corpo do Bombeiros de 
Umuarama. Foram instaladas portas contra incêndio, sinalizações de 
saída de emergência e luzes de emergência, bem como, colocação de 
vários extintores de incêndio no templo e prédio da igreja.

CRUZADAS INTERNACIONAIS

Um grupo de irmãos norte-americanos realizaram no Brasil as 
cruzadas internacionais. A igreja recebeu um grupo de americanos 
em outubro 2013, quando várias famílias foram visitadas e evange-
lizadas.

SEMINARISTA REMUNERADO

O irmão Geraldo Junior de Oliveira Egídio realizou estágio remu-
nerado na igreja em um período de 10 meses do ano de 2014. Este 
estágio foi supervisionado pelo pastor Geremias Corrêa Junior, que 
o acompanhou na sua conclusão do curso de Bacharel em Teologia, 
iniciado no Seminário Betânia em Altônia, e concluído na Faculdade 
Teológica Batista do Paraná. Atualmente ajuda o pastor nas prega-
ções quando solicitado, seja na igreja sede, quanto na Congregação 
em Maria Helena. Ele também atua com mensagens na reunião de 
jovens, onde atuava desde que era seminarista da igreja.

MINISTRO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

No dia 14 de março de 2015 a igreja deu posse ao irmão Tarcísio 
Miguel Teixeira, como ministro de Educação Cristã da igreja. Atu-
ando na vida secular como professor no Instituto Federal do Paraná, 
trouxe sua experiência para implementar práticas como treinamento 
de professores para melhorar a educação cristã na igreja. Neste perío-
do uma classe de jovens casais foi organizada na Escola Bíblica, para 
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atender os novos casais com assuntos de interesse bíblico e da vida 
conjugal. 

Professor Tarcísio 
Miguel Teixeira foi 

Ministro de Educação 
Cristã da Igreja.

CASAMENTO COLETIVO

Como uma iniciativa da igreja para realizar o casamento de alguns 
irmãos que não puderam realizar seu casamento na igreja, dois casa-
mentos coletivos foram realizados, sendo um em 03 de dezembro 
de 2011 e outro em 27 de fevereiro de 2016, quando alguns casais 
puderam realizar o sonho de se casar na igreja.

CORPO DIACONAL

A igreja estabeleceu critérios para eleição do corpo diaconal, com 
documento aprovado na assembleia no dia 14 de agosto de 2016. 
Dois novos diáconos foram eleitos neste período de acordo com os 
novos critérios.
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AGENDA ECLESIÁSTICAS

Desde o ano de 2009 a igreja confecciona agendas em gráficas, 
contendo todos os nomes eleitos pela igreja para os ministérios, rol de 
membros atualizado e alvos para igreja para cada ano. A partir de ano 
de 2017 a agenda foi disponibilizada em formato digital. 

RETIRO DA FAMÍLIA NO PERÍODO DE 
CARNAVAL

A igreja resolveu realizar o Retiro da Família durante o período de 
carnaval, sendo que o primeiro desta nova fase aconteceu entre os dias 
10 e 13 de fevereiro de 2018, na chácara Recanto Ninho dos Pássaros, 
no distrito de Lovat, em Umuarama, com convite estendido para os 
irmãos das congregações. 

Retiro no Período de Carnaval – 2018.

Com recursos adquiridos pela cantina da igreja, liderado pelos 
pequenos grupos, foi possível alugar a chácara, e o valor para partici-
par do retiro cobriu somente os gastos com alimentação. Mais de 100 
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pessoas participaram do Retiro, que teve como tema “Em tempos de 
Tantas Escolhas”.

No ano seguinte, em 2019, a chácara escolhida para o retiro foi a 
“Liberty Park”, dentro da cidade de Umuarama, com uma estrutura 
contendo piscinas, sala de jogos, área recreativa para crianças e amplo 
salão para refeições e culto. O investimento na nova chácara foi muito 
maior, mas com o empenho de toda a igreja na cantina, com a venda 
de lanches, o pagamento foi possível. Em 2019 o tema foi “Oração” 
e em 2020 “Famílias Sólidas Num Mundo Líquido”. Além da estru-
tura alguns pastores da região foram convidados a ministrar sobre o 
tema, e no encerramento uma deliciosa costela ao bafo foi servida. 
Os pequenos grupos têm papel fundamental para a realização do reti-
ro, com escalas de equipe para fazer a alimentação, onde é servido café 
da manhã, almoço e jantar. 

Retiro das Famílias – 2019.
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ENCONTRO DA JUVENTUDE

O 1º Encontro da Juventude contou com a presença do cantor 
Gabriel Barreto e foi realizado nos dias 26 e 27 de agosto de 2017. 

O 2º Encontro da Juventude teve a presença do irmão tenente 
do Exército Lucas Oxolânia, e aconteceu nos dias 18 e 19 de agos-
to de 2018, onde ele contou suas experiências como jovem cristão. 
O 3º Encontro da Juventude, foi realizado nos dias 25 e 26 de agosto 
de 2019, com a presença do evangelista Cesar Augusto Antunes de 
Marechal Cândido Rondon/PR e Tatiane & Rafael e banda, de Nova 
Santa Rosa/PR.

Encontro da juventude em agosto – 2017.
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NOVA LOGO DA IGREJA

Logo da Igreja – 2018.

Foi apresentado uma nova logo da igreja na assembleia do dia 
26 de agosto de 2018 pelo irmão Elwis Delmondes. A proposta é 
comunicar o propósito da igreja através do símbolo do cristianismo, 
que revela o desejo de fazer discípulos. A nova logo fará parte do selo 
da igreja para os 60 anos em 2020. 

CAMPANHA DE 40 DIAS

A igreja foi envolvida em campanhas de oração e leituras de livros 
com temas específicos. Em maio de 2009 foi realizada 40 dias de amor 
e em 2020, 40 dias Volta Pra Casa. Toda a igreja foi envolvida nestas 
campanhas que têm a proposta de trabalhar áreas da vida espiritual 
dos membros. Os sermões dominicais e roteiros para os pequenos 
grupos tratam dos temas durante a campanha.

UNIÃO FEMININA MISSIONÁRIA

A maioria das Igrejas Batistas possui a União Feminina Missio-
nária, que abrange todo o trabalho feminino nas igrejas. Antigamen-
te, o grupo das mulheres da igreja se chamava Sociedade de Senhoras 
e hoje se chama Mulheres Cristãs em Missão. O grupo de mulheres 
ser organiza praticamente com a organização das igrejas, pois seu tra-
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balho sempre foi relevante e importante, sendo um braço do minis-
tério pastoral. 

As atividades das mulheres vão além dos interesses voltados ao 
crescimento espiritual do grupo, mas também, com uma ajuda efetiva 
em diversos seguimentos da igreja. 

Nos livros de Atas encontrados, a partir de 1972 consta o traba-
lho efetivado das mulheres na Primeira Igreja Batista de Umuarama. 
A presidente era a irmã Marilene F. Maldonado Garcia e a secretária 
Irene Nunes Viza. 

Há registros da organização das Mensageiras do Rei em 1975, 
direcionado às meninas de 09 a 15 anos. 

A Sociedade de Senhoras ajudou financeiramente a irmã Terere-
zinha Campaner nos seus estudos no Seminário Teológico Batista do 
Recife, em 1978.

No ano de 1979 há registros de uma campanha de mulheres para 
compra de cadeiras para o púlpito, e em 1980 uma campanha do 
avental para ajudar na construção da casa pastoral, e ajuda na pintura 
do templo em 1982. Até um boi foi ofertado às mulheres, para um 
churrasco beneficente em 1982. 

Houve até mesmo uma campanha para ajudar na compra do ter-
reno para uma futura congregação da igreja no ano 2000. As mulheres 
sempre estiveram voltadas para o serviço social e com ajuda financeira 
da igreja lideraram o trabalho de assistência social, com aprovação 
oficial da igreja em 1985. O trabalho realizado com a fabricação de 
fraldas geriátricas na igreja, atualmente, é totalmente liderado e exe-
cutado pelas mulheres.

Observa-se, também, o cuidado das mulheres pela cozinha da 
igreja, com campanhas para compra de vários utensílios, e, a partir 
de 2009, aquisição de vários eletrodomésticos, tornando a cozinha 
da igreja bem equipada, depois de uma ampla reforma realizada em 
2008. 
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O cuidado com as crianças sempre foi uma preocupação das 
mulheres, quando cada uma trazia doces e balas para o natal das 
crianças e faziam campanhas para aquisição de enxoval para bebês, e 
reformas do berçário. 

No ano de 2011 houve o apadrinhamento de duas crianças do 
Ceará, do projeto da Visão Mundial, em que as mulheres enviavam 
uma oferta mensal durante 9 anos ininterruptos até o desligamento 
dos adotados pela maior idade. Os recém-nascidos sempre são rece-
bidos pelas senhoras da igreja, com realização do chá de bebê e entre-
ga de uma Bíblia do Bebê aos pais, o que é realizado até hoje. 

Destaca-se o Projeto Fralda Solidária, que é dirigido e liderado 
pelas mulheres, onde fabricam e distribuem fraldas geriátricas às pes-
soas carentes. 

As presidentes e 1ª secretárias da igreja nestes 60 anos, conforme 
os registros nas Atas, foram as seguintes:
1972 – Presidente: Marilene Foltran Maldonado; Secretária: Irene 
Nunes Viza.
1973/1974 – Presidente: Valquíria Evangelista da Silva; Secretária: 
Irene Nunes Viza.
1975 – Presidente: Valquíria Evangelista da Silva; Secretária: Mau-
ra Pereira da Silva.
1976 – Presidente: Terezinha Pereira Campaner; Secretária: Mari-
lene Foltran. 1977 – Presidente: Terezinha Pereira Campaner; 
Secretária: Lídia de Araújo Castro.
1978 – Presidente: Olandes Honorato Barbosa; Secretária: Marile-
ne Foltran Maldonado.
1979/1980 – Presidente: Olandes Honorato Barbosa; Secretária: 
Maura Pereira da Silva.
1981/1982 – Presidente: Olandes Honorado Barbosa Secretária: 
Alice Lopes Camacho.
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1983/1984 – Presidente: Marilene Maldonado; Secretária: Ana 
Paula Valvassore 1985 – Presidente: Olandes Honorato Barbosa; 
Secretária: Shirlei Rodrigues Gomes.
1986 – Presidente: Aparecida Mota; Secretária: Shirlei Rodrigues 
Gomes.
1987 – Presidente: Olandes Honorato Barbosa; Secretária: Maura 
Pereira.
1988 – Presidente: Maria Aparecida de Mello; Secretária: Maura 
Pereira da Silva.
1989 – Presidente: Marilene Foltran Maldonado Garcia; Secretá-
ria: Dulce Jander Chimeni.
1990/1991 – Presidente: Marilne Foltran Maldonado Garcia; Secre-
tária: Rute Motta Nelli.
1992 – Presidente: Marilne Foltran Maldonado Garcia; Secretária: 
Janete Peres Woeth.
1993 – Presidente: Janet Peres Woith; Secretária: Lidia de Araújo 
Castro Andrade.
1994 – Presidente: Maria Felix dos Santos; Secretária: Lidia de 
Araújo Castro Andrade.
1995 – Presidente: Maria Felix dos Santos; Secretária: Terezina 
Maria do Nascimento.
1996 – Presidente: Aurea Esperandio dos Santos; Secretária: Irene 
da Silva Santos.
1997 – Presidente: Maria Felix dos Santos; Secretária: Alice Remde 
do Nascimento.
1998 – Presidente: Olandes Honorato Barbosa Secretária: Alice 
Remde do Nascimento.
1999/2000 – Presidente: Maria Felix dos Santos; Secretária: Irene 
da Silva Santos.
2001 – Presidente: Maria Felix dos Santos; Secretária: Sandra de 
Freitas Rodrigues Takahashi.
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2002 – Presidente: Zildinéia José Nascimento Benec; Secretária: 
Sonia Justiniano Souza Martins
2003 – Presidente: Zildinéia José Nascimento Benec; Secretária: 
Rute Sampaio Mota Neri.
2004 – Presidente: Maria Felix dos Santos; Secretária: Fátima 
Rodrigues Pereira Catarino.
2005 – Presidente: Maria Felix dos Santos.
2006 – Presidente: Maria Felix dos Santos.
2007 – Presidente: Maria Felix dos Santos.
2008/2012 – Presidente: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa; 
Secretária: Lídia Rebussi Marcomini.
2013/2014 – Presidente: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa; 
Secretária: Rute Sampaio Mota.
2015 – Presidente: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa; 
Secretária: Lídia Rebussi Marcomini.
2016/2018 – Presidente: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa; 
Secretária: Rute Sampaio Mota.
2019 – Presidente: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa; 
Secretária: Lídia Rebussi Marcomini.
2020 – Presidente: Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa; 
Secretária: Elaine Paiva.
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CHÁ DIA INTERNACIONAL DA MULHER

XXI Chá Comemorativo ao Dia Internacional da Mulher – 2019.

Desde o ano de 2009 o grupo de mulheres da igreja, lideradas 
pela irmã Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa, realiza o Chá 
Evangelístico comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, que 
no seu início em 2009, reunia aproximadamente 100 mulheres, entre 
membros da igreja e convidadas, mas que nos eventos posteriores 
reuniu 150 mulheres, como aconteceu na sua 12° edição. Neste chá 
elas ouvem uma palavra evangelística, louvores, participam de sor-
teios de brindes e são servidas com uma mesa farta. O chá se tornou 
uma tradição na igreja, com vendas de convites antecipados e gran-
de presença de mulheres convidadas. Destaca-se também o grande 
número de mulheres da igreja envolvidas, que com dedicação tor-
nam este dia tão especial para todas as convidadas.
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XXII Chá Comemorativo do Dia Internacional da Mulher – 2020.

PROJETO JOGADORES DO 
UMUARAMA FUTSAL

Umuarama se destaca na área esportiva, com uma excelente equi-
pe de futebol de salão profissional, que disputa competições no Para-
ná e no Brasil. O pastor Geremias desenvolve desde o ano de 2010, 
um projeto de capelania esportiva, em que ministra palestras aos 
jogadores, dando um apoio moral aos atletas, aproveitando para levar 
a mensagem de evangelização. Muitos deles frequentam os cultos e 
alguns jantares foram oferecidos na igreja, visto que vários não têm 
familiares na cidade. No ano de 2011 o atleta James Theodoro Mattos 
foi batizado e o atleta Vitor Reduzino Alves está realizando estudos 
bíblicos e será batizado em breve.
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Projeto Umuarama Futsal – 2018.

OUTROS DEPARTAMENTOS DA IGREJA

Destaca-se neste tempo a existência das Mensageiras do Rei, 
organizações direcionadas a meninas, e mantidas pela Sociedade de 
Senhoras e Embaixadores do Rei, mantida pela sociedade de homens. 
Os homens tiveram papel fundamental como sociedade organizada, 
assim como jovens, adolescentes e outros ministérios que se mantêm 
até hoje na igreja com formatos diferentes. Seria impossível enumerar 
as diversas realizações das organizações das igrejas, com fotos e fatos, 
mas registra-se o relevante serviço prestado por elas no decorrer da 
história.
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DIRETORIAS DA PRIMEIRA IGREJA 
BATISTA DE UMUARAMA

As diretorias eleitas estão nos registros de Atas da igreja de 1968 
a 2020. O livro de Atas de 1960 a 1967 não está em poder da igreja, 
pois foi extraviado num momento difícil da história da igreja. Seguem 
as diretorias abaixo:

1968
Presidente: Agenor Herculano Ribeiro
1º Secretário: Waldelino Muniz de Mello

1969
Presidente: Agenor Herculano Ribeiro
1º Vice-Presidente: João Pereira de Novais
1º Secretário: Waldelino Muniz de Mello
2º Secretário: Jabes Guerra
1º Tesoureiro: Erick Englsdorf
2º Tesoureiro: Germano Eusebio Costa

1970
Presidente: Efraim de Souza Rosa
1º Vice-Presidente: Geraldo de Almeida Lopes
1º Secretário: Ireni de Oliveira Mota
2º Secretário: Francisco Fernandes
Secretário Correspondente: Elena Schlatter Rosa
1º Tesoureiro: Erick Englsdorf
2º Tesoureiro: Germano Eusebio Costa

1971
Presidente: Jonas Araújo de Souza
1º Vice-Presidente: Geraldo de Almeida Lopes



• 130 •

1º Secretário: Ireni Oliveira Mota
2º Secretária: Elena Schlatter Rosa
Secretário Correspondente: Sara Costa
1º Tesoureiro: Erick Englsdorf
2º Tesoureiro: Germano Eusebio Costa

1972
Presidente: Jonas Araújo de Souza
1º Vice-Presidente: Samir Maia Visa
1º Secretária: Ireni Visa
2º Secretário: Francisco Fernandes
1º Tesoureiro: João Justiniano de Souza
2º Tesoureiro: Antonio Fernandes

1973
Presidente: Jonas Araújo de Souza
1º Vice-Presidente: Geraldo Almeida Lopes
1º Secretário: Jair Justiniano de Souza
2º Secretário: Waldecir Fernandes
1º Tesoureiro: João Justiniano de Souza
2º Tesoureiro: Elizor de Oliveira Mota

1974
Presidente: Bryan Kingsley Taylor
1º Vice-Presidente: Erick Engelsdorff
1º Secretário: Jair Justiniano de Souza
2º Secretário: Ireni de Oliveira Mota
1º Tesoureiro: Daniel Marques da Silva
2º Tesoureiro: Elizor de Oliveira Mota
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1975
Presidente: Bryan Kingsley Taylor
1º Vice-Presidente: Daniel Marques da Silva
1º Secretário: Jair Justiniano de Souza
2º Secretária: Terezinha de Jesus Pereira Campaner
1º Tesoureiro: Gelsom Silva
2º Tesoureiro: Roberto Arantes Campaner

1976
Presidente: Bryan Kingsley Taylor
1º Vice-Presidente: Roberto Arantes Campaner
1º Secretário: Elisor de Oliveira Mota
2º Secretário: Esdras Gonçalves de Oliveira
1º Tesoureiro: Gelsom Silva
2º Tesoureiro: Daniel Marques da Silva

1977
Presidente: Bryan Kingsley Taylor
1º Vice-Presidente: Roberto Arantes Campaner
2º Vice-Presidente: Samir Maia Visa
1º Secretário: Elisor de Oliveira Mota
2º Secretário: José Miloca
1º Tesoureiro: Aparecida do Nascimento Mota
2º Tesoureiro: Osvaldo do Amaral Lageano

1978
1º Vice-Presidente: Samir Maia Visa
1º Secretária: Lídia Araújo Costa
2º Secretário: Ireni de Oliveira Mota
1º Tesoureiro: Nilson Messias Cardoso
2º Tesoureiro: Gelsom Silva
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1979
Presidente: Samuel Correa da Costa
1º Vice-Presidente: Valdelino Muniz de Melo
1º Secretária: Felix Lucaski
1º Tesoureiro: Bernadete Ishizaki Harada

1980
Presidente: Samuel Correa da Costa
1º Vice-Presidente: Samir Maia Visa
1º Secretário: Felix Lucaski
1º Tesoureiro: Walnir Costa Jander
2º Tesoureiro: Gelsom Silva

1981
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: Daniel Marques da Silva
1º Secretário: Felix Lucaski
2º Secretário: Elisor de Oliveira Mota 
1º Tesoureiro: Walnir Costa Jander
2º Tesoureiro: Antonio Pires Alves

1982
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: Daniel Marques da Silva
1º Secretário: Elisor de Oliveira Mota
2º Secretário: Alice Remde 
1º Tesoureiro: Walnir Costa Jander
2º Tesoureiro: Gelsom Silva
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1983
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: Daniel Marques da Silva
1º Secretário: Elisor de Oliveira Mota
2º Secretária: Dulce Jander Chimenes 
1º Tesoureiro: Walnir Costa Jander
2º Tesoureiro: Gelsom Silva

1984
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretário: Miltom Polizuk
2º Secretário: Elisor de Oliveira Mota 
1º Tesoureira: Maura Pereira Silva
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

1985
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretário: Walnir Costa Jander
2º Secretário: Wesley de Oliveira Mota 
1º Tesoureira: Aparecida do Nascimento Mota
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

1986
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretário: Walnir Costa Jander
2º Secretária: Marilene Foltran Maldonado Garcia 
1º Tesoureiro: Elisor de Oliveira Mota
2º Tesoureira: Alice Remde do Nascimento
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1987
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretário: Walnir Costa Jander
2º Secretária: Rui Barbosa 
1º Tesoureiro: Elisor de Oliveira Mota
2º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini

1988
Presidente: Osnildo Valter Vieira
1º Vice-Presidente: Valdelino Muniz de Melo
1º Secretário: Milton Polisuk
2º Secretário: Sérgio Klinchef Jander 
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: José de Carvalho Dias

1989
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
2º Vice-Presidente: Elisor de Oliveira Mota
1º Secretário: Sérgio Krintchef Jander 
2º Secretária: Dulce Jander Chimene
1º Tesoureiro: Walnir Costa Jander
2º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini

1990
Presidente: Emilio Woeth
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
1º Secretária: Rute Sampaio Mota Neri 
2º Secretária: Walnir Costa Jander
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1º Tesoureiro: Ivan Catarin
2º Tesoureiro: Gelsom Silva

1991
Presidente: Emilio Woeth
1º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
2º Vice-Presidente: Gelsom Silva
1º Secretária: Rute Sampaio Mota Neri 
2º Secretária: Walnir Costa Jander
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Sergio Krintchef Jander

1992
Presidente: Emilio Woeth
1º Vice-Presidente: Zildo José do Nascimento
2º Vice-Presidente: Paulo Romero Sanches
1º Secretária: Marilene Foltran Maldonado Garcia 
2º Secretário: Walnir Costa Jander
1º Tesoureiro: Sergio Krintchef Jander
2º Tesoureiro: Luis Roberto da Silva

1993
Presidente: Emilio Woeth
1º Vice-Presidente: Zildo José do Nascimento
2º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretária: Marilene Foltran Maldonado Garcia 
2º Secretário: Sergio Krintchef Jander
1º Tesoureiro: Wesley de Oliveira Mota
2º Tesoureiro: Demarcos Florentino Araújo
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1994
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Zildo José do Nascimento
2º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretária: Marilene Foltran Maldonado Garcia 
2º Secretário: Walnir Costa Jander
1º Tesoureiro: Demarcos Florentino Araújo
2º Tesoureiro: Sergio Krintchef Jander

1995
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Zildo José do Nascimento
2º Vice-Presidente: José de Carvalho Dias
1º Secretária: Rui Barbosa 
2º Secretária: Helenita Borges Cardoso
1º Tesoureiro: Sergio Krintchef Jander
2º Tesoureiro: Demarcos Florentino Araújo

1996
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Demarcos Florentino Araújo
2º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
1º Secretário: Walnir Costa Jander 
2º Secretária: Alice Rende do Nascimento
1º Tesoureiro: Sergio Krintchef Jander
2º Tesoureiro: Beatriz Kruger

1997
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
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1º Secretário: Walnir Costa Jander 
2º Secretária: Alice Rende do Nascimento
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Claudino Kruger

1998
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
1º Secretário: Walnir Costa Jander 
2º Secretária: Alice Rende do Nascimento
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureira: Zilcilei do Nascimento

1999
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
1º Secretária: Alice Rende do Nascimento
2º Secretária: Mércia Guilherme Vieira 
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2000
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
1º Secretária: Alice Rende do Nascimento
2º Secretária: Mércia Guilherme Vieira 
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Uriel Vieira
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2001
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
1º Secretária: Mércia Guilherme Vieira
2º Secretária: Dulce Jander Chimene 
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2002
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
1º Secretária: Mércia Guilherme Vieira
2º Secretária: Dulce Jander Chimene 
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2003
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
2º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
1º Secretário: Sergio Krintchef Jander
2º Secretária: Zildineia José do Nascimento Benek
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
2º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini

2004
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
2º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
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1º Secretário: Sergio Krintchef Jander
2º Secretária: Zildineia José do Nascimento Benek
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2005
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
2º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
1º Secretária: Zildineia José do Nascimento Benek
2º Secretária: Rute Sampaio Mota
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
2º Tesoureiro: Nédson Ferraz Benek

2006
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
2º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
1º Secretária: Zildineia José do Nascimento Benek
2º Secretária: Giseli Guilherme Vieira
1º Tesoureiro: Zildimar do Nascimento
2º Tesoureiro: Nédson Ferraz Benek

2007
Presidente: Gentil dos Santos
1º Vice-Presidente: Cícero Raimundo do Nascimento
2º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
1º Secretária: Zildineia José do Nascimento Benek
2º Secretária: Laiza Colonhesi
1º Tesoureiro: Zildimar do Nascimento
2º Tesoureiro: Nédson Ferraz Benek
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2008
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
2º Vice-Presidente: Douglas Voi Xavier
1º Secretária: Patrícia Scanavacca dos Santos
2º Secretária: Laiza Colonhesi
1º Tesoureiro: Aparecido Antonio Marcomini
2º Tesoureiro: Laércio Scanavacca Junior

2009
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-presidente: Aparecido Antonio Marcomini
2º Vice-presidente: Douglas Voi Xavier
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretária: Mércia Guilherme Vieira
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
2º Tesoureiro: Laércio Scanavacca Junior.

2010 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antônio Marcomini
2º Vice-Presidente: Uriel Vieira
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretario: Ivo Galdino da Silva
1º Tesoureiro: Laudecir Ribeiro Lopes
2º Tesoureiro: Laércio Scanavacca Junior

2011
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antônio Marcomini
2º Vice-Presidente: Jair Justiniano de Souza
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1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretario: Ivo Galdino da Silva
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
2º Tesoureiro: Sérgio Krintchef Jander

2012
Presidente: Pr. Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antônio Marcomini
2º Vice-Presidente: Jair Justiniano de Souza
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretario: Ivo Galdino da Silva
1º Tesoureiro: Carlos Eduardo Colonhesi
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2013
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antônio Marcomini 
2º Vice-Presidente: Ivo Galdino da Silva
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota 
2ª Secretario: Jair Justiniano de Souza
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
 2º Tesoureiro: Carlos Eduardo Colonhesi

2014
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antônio Marcomini
2º Vice-Presidente: Ivo Galdino da Silva
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretario: Jair Justiniano de Souza
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
2º Tesoureiro: Wellington Câmara Coutinho 
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2015 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Aparecido Antonio Marcomini
2º Vice-Presidente: Tarcísio Miguel Teixeira
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretario: Ivo Galdino da Silva
1º Tesoureiro: Sérgio Krintchef Jander
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2016 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Tarcísio Miguel Teixeira
2º Vice-Presidente: Wilson Adriano Caetano
1ª Secretária: Rute Sampaio Mota
2ª Secretaria: Mércia Guilherme Vieira Gomes 
1º Tesoureiro: Uriel Vieira
2º Tesoureiro: Renato José Rodrigues Araújo

2017 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Tarcísio Miguel Teixeira
2º Vice-Presidente: Wilson Adriano Caetano
1ª Secretária: Mércia Guilherme Vieira Gomes
2ª Secretaria: Rute Sampaio Mota
1º Tesoureiro: Lilian Cristina Lorençato
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2018 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Wilson Adriano Caetano
2º Vice-Presidente: Laudecir Ribeiro Lopes
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1ª Secretária: Wellington Câmara Coutinho
2ª Secretario: Mércia Guilherme Vieira Gomes
1º Tesoureira: Lilian Cristina Lorençato
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2019 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Wilson Adriano Caetano
2º Vice-Presidente: Ivo Galdino da Silva
1ª Secretária: Wellington Câmara Coutinho
2ª Secretario: Jair Justiniano de Souza
1º Tesoureira: Lilian Cristina Lorençato
2º Tesoureiro: Uriel Vieira

2020 
Presidente: Geremias Corrêa Junior
1º Vice-Presidente: Wilson Adriano Caetano
2º Vice-Presidente: Ivo Galdino da Silva
1ª Secretária: Wellington Câmara Coutinho
2ª Secretario: Jair Justiniano de Souza
1º Tesoureira: Leandro Gimenez
2º Tesoureiro: Uriel Vieira
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APÊNDICE

O ano de 2020 para a nossa igreja é um ano muito especial, pois 
marca os 60 anos do início do trabalho Batista na cidade de Umua-
rama. 

A pesquisa para elaboração deste livro é fruto dos alvos comemo-
rativos deste ano de festa para a igreja. No entanto, este ano foi marca-
do pela pandemia do Coronavírus que atingiu o mundo todo e tam-
bém o Brasil. Em Umuarama, os cultos presenciais foram cancelados 
por decreto municipal, de março a maio, onde ficamos 9 domingos 
com as portas fechadas, somente transmitindo as celebrações online, 
com o pastor e a equipe de música, e depois, realizados com 30% da 
capacidade de pessoas no culto presencial. Os cultos online, que já 
eram realizados desde 2017, passaram a ser uma realidade, tanto nos 
cultos no templo, como nos pequenos grupos, que também passaram 
a se reunir de forma online, assim como a Escola Bíblica Dominical. 

Drive-in Ministério Infantil – 2020.



• 145 •

Hoje, mesmo com a presença reduzida de pessoas nos cultos, 
muitos acompanham a celebrações em suas casas, especialmente os 
irmãos com mais de 60 anos, que ficaram impedidos de virem ao 
templo, por estarem na faixa de alto risco de contágio e poderem 
sofrer as complicações da doença.

Culto com restrições durante a pandemia – Maio/2020.

Escola Bíblica Dominical Online – Julho/2020.
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Culto Drive – Julho / 2020.

Culto Online – 2020.
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GEREMIAS CORRÊA JUNIOR

Nascido em Paranaguá no dia 25 
de outubro de 1973, é pastor desde 
1998, atuando como pastor auxiliar 
na Primeira Igreja Batista de Parana-
guá, onde foi seminarista e dirigente de 
congregação desde 1993. No ano 2000, 
foi pastorear no Rio Grande do Sul, na 
Primeira Igreja Batista de Pelotas. Em 
junho de 2008, assume o pastoreio da 
Primeira Igreja Batista de Umuarama. 

Pastor Geremias e família. Atual pastor da igreja  
(foto de 2020).

Casado com Kalina Kelly Elias Brandão Rocha Corrêa, tem duas 
filhas, Mariana e Eloísa.
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– Bacharel em Teologia pela Faculdade Batista do Paraná.
– Pós-graduado em Ensino Religioso pela EST – Escola Supe-

rior de Teologia – São Leopoldo/RS. 
– Técnico em Orientação Comunitária – Instituto Federal do 

Paraná, Campus Umuarama.
– Cursando Administração na Faculdade Anhanguera.

Pastor da PIB de Umuarama e Presidente da Convenção 
Batista Paranaense, pastor Geremias Corrêa Junior 

recebendo homenagem pelos 100 anos da Convenção, na 
Assembleia Legislativa do Paraná em 22 de junho de 2019.
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Agradecimentos

Sou grato a Deus pelos anos que sirvo a Ele na liderança de igre-
jas, onde já se vão 27 anos desde que assumi a primeira Congregação 
Batista, quando tinha 20 anos, em 1993. Sou muito grato à minha 
esposa e às minhas filhas, que me incentivam e inspiram a cada dia.

As igrejas por onde passei foram benção em minha vida e con-
tribuíram para que o evangelho de Jesus se expandisse ainda mais. 
Minha eterna gratidão à Primeira Igreja Batista de Paranaguá, que 
me enviou e sustentou durante os estudos da Faculdade Batista do 
Paraná em Curitiba, bem como me consagrou ao ministério.

Agradeço também à Primeira Igreja Batista de Pelotas, que me 
recebeu para o ministério como seu pastor titular. 

Tenho o privilégio de pastorear por 12 anos a Primeira Igreja 
Batista de Umuarama, e sou muito grato a Deus pela visão ministe-
rial que ela tem, dando todo o suporte para que eu desempenhe, junto 
com minha família, um ministério abençoador. 

Tenho acompanhado a igreja nos seus 50 anos, e agora 60, e me vi 
impulsionado a escrever a história através deste livro. Foi uma forma 
que encontrei de manter viva a memória da igreja, que, sem dúvida, 
tem se consolidado como uma importante agência do reino de Deus, 
organizando outras igrejas e participando ativamente na obra missio-
nária ao longo dos anos. 

Contar a história da igreja foi, para mim, um desafio, pois foi 
necessária a leitura de todas as Atas administrativas e colher algumas 
informações oralmente e através de fotos. Me dispus a este trabalho 
como forma de gratidão a Deus e à igreja, que continua somando 
para a expansão da obra do Senhor na região noroeste do Paraná. 
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Fotos cedidas por  
Valdelino Muniz de Mello, em 21/11/2014. 

Fotos de 1964 a 1968.

Batismo Realizado às margens do rio Canelinha. Ao fundo, 
Valdelino sendo batizado – 30/09/64.

Antigo Templo, após a Escola Bíblica Dominical – 08/11/64.
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Novo Templo, após tempestade que danificou seu telhado.
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À direita, Pr. André Scot, à esquerda, Pr. David Doonan, 
ao centro, Pr. Enéias Jonini – 1964.

Bem à frente, à direita, Pr. Diomiro de Moreira, um dos 
fundadores desta Igreja, com um grupo de irmãos.
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Antigo Templo e o novo Templo.

Novo Templo.
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O construtor do Templo e sua equipe.

Mocidade da Igreja Batista de Umuarama faz intercâmbio 
com UMB de Porto Guaira. Em pé, ao lado, irmão Valdelino, 

presidente da UMB.
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Grupo de Evangelismo em um culto no  
antigo Hospital Municipal de Umuarama.

Grupo da Igreja indo ao trabalho social, tendo à direita o 
irmão Dionísio Raimundo.
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Vista parcial do novo Templo.

Pr. Lester Bell corta a fita simbólica, tendo à esquerda o 
Pr. David Doonan.
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Vista parcial dos três Pastores na consagração do Templo.

Pastores presentes, Luterano, Presbiteriano do Brasil e 
Adventista.
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Culto na inauguração do Templo.
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Fotos da igreja nos seus 60 anos
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Culto Clamor por Umuarama 2013 com a presença do 
Prefeito Moacir Silva.

Ministério de Louvor da Igreja – 2019.



• 177 •

Drive-in – 2020.

Pastor Geremias e Família – Atual pastor da PIB Umuarama.
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Aniversário de 54 anos da igreja – 2014.

Culto de Ordenação do Pr. Cícero – 2014.
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Projeto Edu Musical – 2016.

XII Chá das Mulheres – 2020.
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Ministério de Louvor – 2018.

Vista interna do templo após as reformas em 2010.
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Apresentação do Coral no comércio local no Natal –  
Casas Pernambucanas.

Coral cantando no Instituto Federal do Paraná Campus 
Umuarama – 2010.



• 182 •

Coral cantando na Praça Enio Romagnoli, em 2009.

Encontro de Casais.
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Coca Fest – Evento dos Adolescentes da Igreja em 2009.
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Vista Interna da Igreja pouco antes da reforma em 2010.

Culto de 50 anos da igreja em 2010.



• 185 •

Culto de 50 anos da igreja em 2010.

Coral de 50 vozes em 2010 – 50 anos da Igreja.
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50 anos da igreja em 2010 – Culto de Louvor e Gratidão.

Congresso da JUPOP 2011 em Umuarama.
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Reforma do Templo em 2010.
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Congresso da Juventude Batista do  
Oeste em Umuarama – 2011.
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Culto de posse do Pr. Geremias e esposa – 2008.
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Rua da Alegria em 2008.



• 191 •

Intercambio PIB Umuarama e PIB Paranaguá – 2009.

Escola Bíblica Dominical permanece firme em todos os anos 
de história.
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Parece ser um acampamento – fotos sem identificação.
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Vista interna do templo em 2019.

Coral da Igreja em 2019.
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Prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom, recebe  
uma Bíblia no “Dia da Bíblia” – 2017.



• 195 •

Grupo de Adolescentes Frutos do Espírito – 2018

Grupo de Adolescentes “Frutos do Espírito” – 2017.
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Projeto Skate – 2014.
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Projeto Skate em 2015.

Curso de Música – Art Música – 2017.
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Musical de Natal na TV UP em 2017.

Coral se apresentando na praça central da cidade de  
Maria Helena em 2018.
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20 anos de Ministério Pastoral e 10 anos de Ministério na  
PIB de Umuarama em 2018.

Musical de Páscoa – 2018.
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Retiro de Carnaval – 2020.
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Posse Novos Diáconos 2017 – Nair Costa da Silva e  
Sérgio Krintchef Jander.

Batismos dos Surdos em 2016.
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Promotores de Missões e o Diretor de Missões Mundiais 
Pr. João Marcos Barreto – 2018.
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Coral Cantando nas Lojas Pernambucanas – 2014.

Avenida Arthur Chalmers Elder – Decreto Legislativo 18/2014 
de 05/08/2014.
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Café dos Pastores na PIB de Umuarama em 2017.

Viagem à cidade gaúcha – Projeto Skate – 2015.
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Ministro de Música Luiz Henrique Haga da Silva.

Grupo Frutos do Espírito – Páscoa – 2018.
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Ministério da Terceira Idade

Jovens da PIB – 2015.
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Congresso Mulheres Cristãs em Ação em Umuarama – 2015.

Coral na Convenção Batista Paranaense em Umuarama – 2015.



• 208 •

Ordenação do pastor Cícero Raimundo do Nascimento – 
08 de novembro de 2014.

Pastor Geremias Corrêa Junior e  
Pr. Cícero Raimundo do Nascimento.
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Ordenação do ministro de Educação Cristã  
Tarcísio Miguel Teixeira em 2015.

Comemoração do Dia do Surdo em 2017.
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Encontro da juventude em agosto de 2017.

Encontro dos Casais – 2017.
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Terceira Idade – 2015.

Jantar dos Namorados – 2016.
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Jantar dos Surdos – 2015.

Pequeno Grupo Multiplicador de Surdos – 2018.
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Igreja envolvida com Missões Estaduais em 2019.

Projeto Bola na Rede – 2014.
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Cantata de Natal – 2014.

Tarde de Evangelismo para as crianças – 2014.
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Banda Gênesis – 2014.

XXII Chá Comemorativo do Dia Internacional da Mulher – 2020.
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XXII Chá Comemorativo do Dia Internacional da Mulher – 2020.

XXII Chá Comemorativo do Dia Internacional da Mulher – 
2020 – Equipe de Trabalho.
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Projeto Skate – 2014.
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Adolescentes da Escola Bíblica Dominical na Campanha de 
Trânsito em 2019.

Aquário Acústico para bateria – 2020.
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Café Matinal do Culto da Ressurreição – 2019.

Classe de Homens da Escola Bíblica Dominical – 2019.
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Classe de Jovens da Escola Bíblica Dominical – 2018.

Culto na Igreja Batista de Maria Helena – 2018.
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Confraternização na Igreja Batista de Maria Helena – 2019.

Congresso JUBOP – 2011.



• 222 •

Encontro das Famílias – 2018.

Encontro de Homens – 2018.
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Encontro dos Avós – 2019.

Entrega da Bíblia ao Prefeito Celso Pozzobom em 
comemoração ao Dia da Biblia – 2017.
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Entrega de Fraldas produzidas pela Igreja ao 
Asilo São Vicente de Paula.

Foto antiga da parte interna do templo – sem data.
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Igreja Envolvida com Missões – 2019.

Intercâmbio PIB Maringá e PIB Umuarama – 2012.
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Campeão dos Jovens Evangélicos 2013 – PIB Umuarama.
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Jantar dos Homens – 2019.

Juventude Reunida na Pandemia – 2020.
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Lançamento da Pedra Fundamental da  
4ª Igreja Batista – 19 de maio de 2019.

Retiro de Carnaval – 2019.

Projeto Casa de paz – 2018.
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Local Retiro de Carnaval – 2019.

Batismos na década de 80 – Pr. Samuel Corrêa da Costa.
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Louvorzão Jovens e Adolescentes – 2018.

Ministério da Terceira Idade – 2018.
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Mulheres Entregando Fraldas no Hospital Uopeccan – 2019.

Classe das Mulheres – Escola Bíblica Dominical – 2019.
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Obras da construção do Templo da 4ª Igreja Batista em 2019.

Pastor Geremias discursando na Assembleia Legislativa por 
ocasião dos 100 anos da Convenção Batista Paranaense – 

18 de junho 2019.
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Pastor Geremias presidindo a Assembleia Centenária da 
Convenção Batista Paranaense no dia 22 de junho de 2019.

Pastor da PIB de Umuarama e Presidente da CBP 
participando da sessão solene na Assembleia Legislativa 

 do Paraná, com o governador Ratinho Junior e a  
Deputada Mara Lima – 22 de junho de 2019.
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Pastor Geremias discursando na Assembleia Legislativa por 
ocasião dos 100 anos da Convenção Batista Paranaense –  

18 de junho 2019.

Projeto Futsal – Jogadores do Umuarama – Jantar na Igreja – 2018.
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Projeto Umuarama Futsal – Atleta Vitor recebendo brinde no 
jantar com os atletas.

Palestra com jogadores no Hotel Caiuá – Umuarama Futsal – 2015.
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Projeto Skate – reunião na igreja em 2013.

Rede Jovem em 2018.



• 237 •

Retiro das Famílias – 2018.

Visita Missionária a Douradina – 2019 – Casa Leandro e 
Débora Gimenez.
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50 anos da igreja – 2010.

Vista da parte interna da igreja na década de 80.
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Irmãos em 1969.

Pr. Arthur Elder pregando ao ar livre.
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Conjunto Musical da década de 80.

Apresentação das Crianças – década de 80.


