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INTRODUÇÃO

Sete décadas de ministério. Setenta anos de dedicação intensa e ex-
clusiva à obra de Deus. O Pastor Darciso é, sem dúvidas, um dos maio-
res evangelistas que já existiu no meio batista brasileiro. Seu trabalho 
incansável é referência para a denominação, especialmente na Região 
Norte. Mais de setenta igrejas foram fundadas por ele. 

Durante as entrevistas realizadas para a elaboração deste livro, vi 
o pastor Darciso ir às lágrimas, em diversas ocasiões, tanto por ale-
gria quanto por tristeza. Por vezes, o pastor Darciso se emocionou ao 
relembrar momentos felizes do seu ministério. Porém, o choro entris-
tecido revelou uma profunda preocupação: as igrejas locais não estão 
mais fundando novos trabalhos como antes. 

Fiquei me perguntando: Onde estamos errando? Por que não há 
mais tantas congregações e igrejas em processo de organização? Em 
que momento de nossa história perdemos o ardor por este precioso 
ministério? O que está tirando nosso foco?

Ainda não tenho todas as respostas para meus questionamentos, 
mas guardo em meu coração uma viva esperança de tempos melhores, 
porque acredito que a semente da mudança já está brotando na nova 
geração. Por meio da história do pastor Darciso, compreendi a impor-
tância de despertar novos vocacionados para o ministério de planta-
ção de igrejas. Precisamos de homens e mulheres que, corajosamente, 
aprontem-se para o serviço e deem continuidade a este trabalho. 

Os setenta anos de ministério do pastor Darciso Medeiros repre-
sentam mais que uma jornada cristã exemplar. Eles são a concretiza-
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ção de Atos 20.24 na vida de um homem que, assim como Paulo, deu 
ouvidos à voz de Deus e assumiu com alegria o chamado que recebeu, 
fazendo tudo por amor ao Evangelho. 

“Porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto 
que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus 
para testemunhar o evangelho da graça de Deus”. 

(Atos 20.24)
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CAPÍTULO UM

 

Piauí, Goiás e Maranhão: 
O começo de tudo

Darciso de Souza Medeiros, filho de Eusébio José de Souza e 
Maria das Neves Medeiros de Souza, nasceu em quatro de ju-
nho de 1927 na cidade de Corrente, interior do Piauí. Filho de 

pais cristãos, frequentava a igreja desde a primeira infância e gostava 
muito da Escola Bíblica Dominical. Aos dez anos, Darciso se converteu 
quando o Dr L. M. Bratcher, secretário de Missões Nacionais, pregou 
em sua igreja. As brincadeiras de criança já revelavam o interesse do 
menino pelo ministério: ele gostava de colocar um toco de árvore para 
simular um púlpito e fingia pregar para os amiguinhos. Um dia, um 
rapaz de sua igreja passou na vizinhança para se despedir de todos, 
pois estava indo embora para o Seminário do Norte, em Recife, para 
estudar e se tornar um pastor. “É assim que você deve fazer quando 
chegar a sua hora, meu filho”, disse a mãe do menino Darciso. Aquela 
história ficou cravada em seu coração. 

Havia, porém, algo que o incomodava: Aos dez anos de idade, Dar-
ciso ainda não sabia ler. Mesmo assim, guardava com carinho uma co-
leção das antigas revistas “Joias de Cristo”, dentro de uma caixa feita 
por ele mesmo com talo de buruti. Um dia, o menino Darciso recebeu 
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em sua casa a visita de um pastor americano, diretor do Instituto Ba-
tista Industrial, a escola em que dois de seus irmãos estudavam. Ao vê
-lo arrumando cuidadosamente as revistas, o pastor perguntou se ele 
já era alfabetizado. Diante da resposta negativa, o pastor questionou, 
intrigado, por que razão Darciso guardava aquele material se não sabia 
ler. A resposta acertou em cheio o coração daquele homem: “guardo 
porque, quando eu souber ler, quero ler essas revistas”. Decidido a aju-
dar o menino, o pastor pediu que sua mãe o levasse, no dia seguinte, 
para fazer a matrícula na escola. E assim foi feito. De posse da cartilha 
e da tabuada, Darciso iniciou seus estudos, animado com a possibilida-
de de crescer e aprender coisas novas. 

Aos onze anos, já alfabetizado, foi batizado em sua igreja, pois o 
mesmo pastor que pregou no dia de sua conversão havia retornado 
à cidade para uma conferência missionária. Em seu coração, Darciso, 
com apenas onze anos de idade, tomou a decisão pelo ministério, acei-
tando o chamado de Cristo para cumprir a Grande Comissão. A voca-
ção era clara: Darciso seria missionário e pastor.   

Em 1939, um ano depois de seu batismo, uma terrível seca atingiu 
o Piauí. O gado morreu, as plantações foram destruídas. Era preciso 
caminhar entre trinta e trinta e seis quilômetros para conseguir um 
único quilo de farinha de mandioca. Com a sobrevivência ameaçada, a 
família não teve outra opção a não ser ir embora, buscando um novo 
lugar para trabalhar e viver. A esperança renasceu quando ouviram fa-
lar de Goiás, terra onde havia chuva em abundância. A longa viagem 
durou quatro meses e foi feita a pé, contando com apenas dois jumen-
tos para carregar os pertences da família. Pai, mãe e seis filhos cami-

Leito de rio completamente 
sem água durante a 
terrível seca de 1939.
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nharam até chegar a Goiás, onde foram recebidos pelo pastor Francis-
co Colares, da Junta de Missões Nacionais, na vila de Itacajá (região 
que atualmente pertence ao Estado de Tocatins). Lá, a família estabe-
leceu residência e criou uma grande área de plantação, tão grande que 
precisou da ajuda de vizinhos para realizar a colheita. Os depósitos 
ficaram cheios. Após se fixarem em Itacajá, Eusébio e Maria das Neves 
tiveram mais oito filhos, totalizando catorze.

Ao tomar conhecimento do chamado missionário do adolescente 
Darciso, o pastor Francisco tratou de incentivá-lo no ministério, abrin-
do as portas da pequena igreja local para que Darciso pregasse, aos 
treze anos de idade. Um pouco inseguro e inexperiente, a pregação de 
Darciso foi simples: um capítulo do livro de Mateus, decorado e recita-
do à igreja. Gentilmente, o pastor completou a pregação.

Por causa das habilidades manuais que possuía, Darciso pôde con-
tribuir com o orfanato-escola Francisco Fulgêncio Soren (Atual Lar Ba-
tista F. F Soren), fundado em 10 de abril de 1942. Com muita alegria, 
Darciso construiu o primeiro forno a lenha para assar bolos, item de 
grande utilidade para o abrigo. O pastor Francisco Colares e sua esposa 
Beatriz Colares foram os responsáveis pela fundação da instituição, 
que inicialmente abrigava três crianças abandonadas e carentes.

Outra experiência, vivida aos catorze anos, marcou a sua história. 
O subdelegado da região precisava enviar, mensalmente, uma docu-
mentação da vila de Itacajá para a cidade de Pedro Afonso, também em 
Goiás (Atual Tocantins). A viagem levava dois dias, a pé. Darciso foi o 
escolhido para a missão, pois era jovem e conhecia o caminho. Com a 
carga de documentos nas costas e um facão na cintura, partiu. Em um 
dado momento da caminhada, uma cascavel que estava escondida no 
capim o atacou. O bote da serpente chegou muito próximo, mas não 
o atingiu. Ao ouvir o chocalho da cobra, Darciso correu o máximo que 
conseguiu, com medo de ser perseguido pelo animal. Quando chegou 
em uma fazenda próxima, um vaqueiro o avistou e perguntou o que 
havia acontecido. Ouvindo o relato, o vaqueiro explicou que a cascavel, 
após lançar um bote, permanecia no mesmo lugar por muitas horas, o 
que acalmou Darciso. Depois de beber água e descansar, ele prosseguiu 
viagem. O livramento recebido o fez perceber que Deus tinha planos 
especiais para sua vida.
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Uma das primeiras oportunidades missionárias do jovem Darciso 
foi vivida com o pastor Dodanim Pereira Gonçalves, na tribo indígena 
dos Craós. A comunidade ficava próximo à vila de Itacajá. Por causa 
do grande massacre ocorrido na tribo, decorrido do desentendimento 
com fazendeiros locais, a Junta de Missões Nacionais enviou o pastor 
Dodanim para dar suporte aos indígenas. Eusébio, pai de Darciso, foi 
enviado pelo Governo brasileiro para ensinar à tribo os fundamentos e 
técnicas de agricultura, para que aprendessem a manejar a terra corre-
tamente. Por causa disso, Darciso passou algumas semanas na aldeia, 
tornando-se auxiliar do missionário e professor de português. O con-
tato com os indígenas rendeu a Darciso conhecimento da língua local 
e habilidades para caçar e usar arco e flecha. O período vivido na tribo 
foi repleto de aprendizados e experiências preciosas, o que motivou 
Darciso a persistir no sonho de ser um missionário.

Pr. Darciso e o Pr. Dodanim Gonçalves. Um 
reencontro, após décadas, na Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira, em 2007.
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Quando Darciso tinha quinze anos, o pastor Helcias Raposo da Câ-
mara, da Junta de Missões Nacionais, chegou à vila de Itacajá, mon-
tado em um cavalo, procurando jovens vocacionados para fundar um 
instituto teológico na cidade de Carolina, Maranhão. O pastor foi in-
formado que havia um jovem chamado Darciso que desejava estudar e 
se dedicar a missões, então pediu que o chamassem para uma conver-
sa. Quando Darciso foi avisado, saiu do sítio (acompanhado da família) 
e foi até a vila conversar com o pastor. Todos estavam interessados em 
saber o que o pastor Helcias fazia ali. Após explicar o motivo de sua vi-
sita e convidar o jovem Darciso para fazer parte do instituto, o pastor 
precisou ir até a cidade de Pedro Afonso, então Darciso o acompanhou 
até lá, pois era o único que conhecia o trajeto da viagem. No caminho, 
que durou dois dias, eles conversaram bastante sobre ministério pas-
toral e chamado missionário. No retorno para Itacajá, Darciso refletiu 
bastante e já estava cheio de expectativas para a mudança. A decisão 
estava tomada: Darciso partiria para o instituto teológico, apesar de 
não saber com que recursos faria o trajeto até Carolina. 

Eusébio, pai de Darciso, não estava em Itacajá, pois estava em uma 
temporada de trabalho no garimpo de cristais. Por isso, a iniciativa 
de viabilizar a ida até o instituto teológico partiu de Maria das Neves, 
mãe de Darciso. Sem recursos financeiros para pagar a passagem de 
barco, ela fez um acordo com o comerciante que fazia o percurso de 
jangada entre Itacajá e Carolina: Darciso ajudaria a remar a jangada 
até o destino. Assumindo o papel de contra-mestre da embarcação, 
Darciso remou por três dias, passando pelo rio Manoel Alves Pequeno, 
afluente do rio Tocantins. Os gritos de “boresta” e “bombordo” guia-
vam o remo do jovem rapaz. Por fim, a jangada atracou em seu destino. 
O missionário já esperava com grande alegria pela chegada dos seis 
jovens vocacionados (dois rapazes e quatro moças) que dariam início 
ao instituto teológico de Carolina, fundado em 1944. 

Enquanto ainda estudava no instituto, aos 18 anos, Darciso foi no-
meado, em maio de 1946, missionário da Junta de Missões Nacionais, 
o mais novo na época. Sua liderança na implantação de novas frentes 
missionárias já era reconhecida pela denominação. Após três anos tra-
balhando com as missionárias Beatriz Rodrigues da Silva e Margarida 
Lemos Gonçalves, Darciso retornou à cidade de Carolina para terminar 
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os estudos no ginásio (atual ensino fundamental maior) e no instituto 
teológico. 

Aos 18 anos, Darciso foi nomeado, em maio de 1946, 
missionário da Junta de Missões Nacionais, o mais novo 
na época. Permanecendo até 1955, quando então assumiu 
o primeiro trabalho no Amazonas: evangelista da Igreja 
Batista de Coari.
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Certa feita, um grupo de missionários batistas americanos perten-
centes à Missão Equatorial chegou a Carolina e compartilhou o desejo 
de fundar um Seminário Teológico onde funcionava o instituto1. Os 
planos não se concretizaram naquela cidade, mas a visita rendeu ou-
tros frutos. Almir Ribeiro, colega de Darciso no instituto, passou uma 
temporada trabalhando com os americanos da Missão Equatorial do 
Amazonas. Almir viajou para o Amazonas e conheceu as cidades de 
Manaus e Coari, permanecendo cerca de três meses no estado. Ao re-
tornar, o rapaz contou muitas histórias e detalhes da experiência mis-
sionária vivida, desmistificando a ideia de que a região era composta 
apenas por animais selvagens – como onças e jacarés - e tribos indíge-
nas. Para o jovem Darciso, o Amazonas deixou de ser, a partir daquele 
momento, um mundo distante e inatingível. Os relatos ouvidos o en-
corajaram e entusiasmaram, fazendo nascer em seu coração o desejo 
de servir a Cristo na região amazônica. 

Almir compartilhou com os pastores Lonnie Doyle e Loyd Moon, 
da Missão Equatorial, sobre o perfil de Darciso, recomendando que 
fosse convidado para trabalhar no Amazonas. Os pastores, animados 
com a ideia, convidaram Darciso e ofereceram mais informações sobre 
o trabalho. A decisão foi tomada: Darciso seria missionário no Ama-
zonas. Imediatamente, os pastores mandaram buscar o jovem Darciso 
para somar esforços ao difícil trabalho evangelístico na região. A via-
gem, realizada de avião, marcava o início de uma nova fase na vida e no 
ministério do evangelista Darciso Medeiros. 

 

1 Por conta da falta de estrutura da cidade e difíceis condições de acesso, a implantação não 
foi possível, mas o projeto foi posteriormente implantado em Belém do Pará, na Amazônia 
brasileira, dando origem ao Seminário Teológico Batista Equatorial.
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CAPÍTULO DOIS

Amazônia brasileira: 
Primeiros passos no 

ministério

Apesar do medo sentido durante a primeira viagem de avião de 
sua vida, Darciso levava em seu coração uma grande coragem 
para enfrentar os desafios da evangelização na Amazônia. Ao 

chegar em Manaus, foi encaminhado pelos missionários americanos 
para trabalhar em Coari, no interior, pois a igreja batista estava sem 
obreiro. Darciso recebeu dos americanos um motor de popa. Rapida-
mente, conseguiu uma canoa para instalá-lo. A embarcação era sim-
ples, mas muito útil, pois servia para atravessar o rio Solimões e im-
plantar um trabalho missionário da igreja, no outro lado da margem. 
Além das atividades da igreja, lecionava inglês no Colégio Batista da 
cidade, mas logo o padre, que lecionava latim, procurou Darciso e su-
geriu que trocassem de classe, alegando que seu domínio do latim era 
suficiente apenas para realizar as missas. A troca foi efetuada e Darciso 
passou a lecionar latim. Em Coari, Darciso permaneceu por um ano e 
meio, trabalhando como obreiro evangelista e liderando a igreja local. 

O pastor Loyd Moon, um dos responsáveis pela vinda de Darciso ao 
Amazonas, era assistente do trabalho batista realizado em Itacoatiara, 
interior do estado. A igreja batista de Itacoatiara estava sem pastor. 
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Enfrentando grande dificuldade para encontrar um evangelista que 
assumisse o trabalho, o missionário Loyd Moon sugeriu que a igreja 
convidasse Darciso para uma visita, e assim foi feito. Darciso conheceu 
o local, se afeiçoou aos irmãos e logo surgiu o interesse da igreja em 
convidá-lo para pastorear. Entretanto, Darciso ainda não havia sido, 
oficialmente, consagrado ao ministério pastoral pela denominação. 
Por isso, ele retornou a Manaus e passou pelo concílio, realizado na 
Igreja Batista Memorial, onde foi, de fato, consagrado como pastor ba-
tista, em 06 de Janeiro de 1957, aos 29 anos. Os pastores presentes no 
concílio eram Benício Leão, Antunes de Oliveira, Lonnie Doyle e Loyd 
Moon. 

Poucos dias depois da consagração, Darciso retornou a Itacoatia-
ra para assumir o pastorado da Primeira Igreja Batista, no dia 09 de 
Janeiro de 1957, sendo este seu primeiro ministério como pastor, no 
qual permaneceu por pouco mais de oito anos. Um dos legados dei-
xados por Darciso em Itacoatiara foi a fundação, em 05 de Janeiro de 
1958, do Educandário Batista Loyd Moon (atual Educandário Batista 
de Itacoatiara), instituição destinada a alunos do primeiro grau e reco-
nhecida pela qualidade de ensino no interior do Amazonas. A equipe 
inicial de educadores era composta pelos professores Eliézer (de To-
cantinha-GO), Raimunda Ribeiro (de Carolina-MA) E Alcioni Campelo 
Rodrigues (de Carolina-MA). Em convênio com o Serviço Especial de 
Saúde Pública – SESP, também foi instalada uma escola prática de en-
fermagem e um posto médico nas dependências do educandário. Além 
disso, o pastor Darciso foi peça fundamental na implantação da Casa 
de amparo à maternidade e à infância itacoatiarenses. No ato da inau-
guração, Darciso foi orador da cerimônia. 

O período vivido em Itacoatiara foi divisor de águas na vida e no 
ministério do pastor Darciso, não somente por ter sido o primeiro pas-
torado, mas também por ter proporcionado a ele a realização de um 
sonho: a constituição de sua própria família. Nesta etapa da história, 
surgiu uma personagem fundamental e corresponsável pela longa ca-
minhada missionária: Saphira Lopes da Silva (nome de solteira), espo-
sa e companheira de trabalho, seu grande amor. 

Saphira era filha de um casal de membros da PIB de Itacoatiara e 
havia concluído o curso de Educação Religiosa no Instituto Metodista 
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de São Paulo. Como a igreja tinha grande apreço por aquela jovem, 
foi sugerido ao pastor que ela fosse contratada para lecionar no Colé-
gio Batista Loyd Moon. A PIB de Itacoatiara fez uma carta-convite e 
o próprio pastor Darciso, aproveitando uma viagem que fez ao Rio de 
Janeiro, passou por São Paulo para entregar o documento em mãos à 
Saphira. Nada se sabia sobre o futuro daqueles dois jovens, mas, cer-
tamente, Deus, onisciente e presciente, já se alegrava com o encontro 
que viria.  

Formação em Educação Religiosa da Profª. Saphira, 
um mês antes da fundação do Educandário Batista 
Loyd Moon. O convite da Igreja, para lecionar no 
Colégio, uniu o casal eternamente.
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Ao chegar a São Paulo, Darciso descobriu que Saphira não estava, 
pois havia viajado para fazer uma Escola Bíblica de Férias em Mogi das 
Cruzes. Sem opção, o pastor deixou a carta na secretaria do instituto. 
Após Saphira retornar ao instituto e ler a carta, aceitou a proposta. 
Então, viajou para o Rio de Janeiro, onde seu irmão, Waldemar Lopes, 
residia, para se despedir. De lá, partiu para Manaus. Já na capital do 
Amazonas, a jovem fez uma viagem de barco e, enfim, chegou a Ita-
coatiara. Por conta das atividades escolares, Darciso e Saphira come-
çaram a se aproximar e a se conhecer melhor. Logo descobriram que 
eram parceiros perfeitos para cumprir o chamado de Cristo. O traba-
lho funcionava muito melhor quando estavam juntos. Eles eram, um 
para o outro, o que faltava para completar a caminhada. O desfecho foi 
o melhor possível: o casamento, a união eterna de dois grandes mis-
sionários.

Quatro meses depois de se encontrarem pela primeira vez, Saphira 
e Darciso se casaram em uma linda cerimônia realizada pelo pastor 
Benício Leão na igreja do casal, na tarde do último dia da Assembleia 
anual da Convenção Batista do Amazonas. Era 17 de Julho de 1958. 
Darciso não escapou da brincadeira dos amigos: foi amarrado em um 
poste, na frente da igreja, com uma bacia nas mãos. Os convidados 
depositaram ofertas e, com o valor arrecadado, a noiva comprou um 
presente para o novo lar. 

O pastoreio na PIB de Itacoatiara deixou muitas recordações ale-
gres. Darciso e Saphira foram abençoados com o nascimento dos três 
primeiros filhos: Enilde (1959), Elber(1960) e Eusébio Neto (1962). O 
pastor Darciso também fez muitas amizades. Por ser fundador do Edu-
candário, escola muito apreciada pela sociedade local, além de muito 
ativo na cidade, ele conquistou o respeito e o carinho da população, in-
clusive dos políticos. A influência do pastor Darciso era notória e, per-
cebendo esta realidade, alguns partidos chegaram a propor que ele se 
tornasse deputado estadual. Darciso agradeceu, mas recusou os convi-
tes para a candidatura. Seu foco era outro: ganhar almas para Cristo.

Em 1964, o casal partiu para o segundo desafio ministerial, acei-
tando o convite para assumir a Primeira Igreja Batista em Porto Velho. 
A igreja era composta por muitas famílias de imigrantes barbadianos, 
residentes na cidade desde a época da construção da estrada de ferro 
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Madeira Mamoré. Antes da chegada do casal Medeiros, alguns cultos 
eram realizados em inglês e português, para facilitar a compreensão. 
Quando o pastor Darciso assumiu a igreja, porém, os imigrantes já fa-
lavam português e não havia mais a necessidade de realizar cultos em 
outro idioma. 

Durante cinco anos, Darciso pastoreou a igreja com zelo e dedica-
ção, despertando nos irmãos o amor pela obra missionária e fazendo 
um grande trabalho evangelístico na cidade. As pregações em praça 
pública eram constantes. Por um ano, também foi pastor interino da 
Segunda Igreja Batista em Porto Velho, acumulando a função com o 
pastorado que exercia. Neste tempo, ele liderou a fundação de uma 
nova igreja batista, filha da Segunda Igreja Batista. Ao todo, foram 
fundadas cinco novas igrejas em Porto Velho, sob a liderança firme 
e desbravadora do casal. Durante o período vivido na cidade, Saphira 
deu à luz a mais dois filhos, Elem (1965) e Elson (1966), completando 
a família. 

Percebendo a carência da comunidade local, decidiu agir: procurou 
o secretário de saúde e, com apoio dele, abriu um posto médico na 
igreja, chamado Oásis. Semanalmente, o médico atendia os pacientes. 
Também eram distribuídos medicamentos, tudo sem custo nenhum 
para a população. Os remédios eram conseguidos com doações, sendo 
a maior parte vinda dos Estados Unidos. A Darciso cabia o trabalho 
de traduzir os rótulos e distribuir os medicamentos de acordo com as 
receitas do médico. Certa vez, porém, o menino Timóteo, filho do ca-
sal de missionários Paul e Doris Jean Bellington, adoeceu gravemente. 
O menino foi atendido pelos dois únicos médicos da cidade, mas não 
houve melhora. Desesperada, a mãe pediu socorro ao pastor Darciso, 
no posto Oásis. Ao erguer os olhos para ler a receita, Darciso avistou 
um remédio na prateleira. Imediatamente, pegou o frasco e entregou à 
mãe desesperada. O resultado foi incrível: em poucas horas o menino 
já apresentava um quadro de melhora significativa. A gratidão da fa-
mília foi imensa e o respeito da comunidade pela igreja só cresceu. O 
pastor Darciso sabia que Deus havia solucionado aquela situação para 
que, por meio do testemunho dos Bellington, outras pessoas pudes-
sem se aproximar da igreja e conhecer Jesus.
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Após cinco anos de trabalho em Porto Velho, chegou o momento, 
sob a orientação do Altíssimo, de alçar um novo voo. Era tempo de 
partir para o Seminário Teológico Batista Equatorial, para cursar o 
bacharelado em Teologia. Embarcados no avião do missionário Paulo 
Bellington, o casal e as cinco crianças partiram para Belém, no Pará, 
levando na bagagem a esperança de uma nova etapa de vida e o sonho 
de continuar fazendo a obra de Deus. 
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CAPÍTULO TRÊS

Um novo tempo: Os anos 
de seminário

Em 1969, a família Medeiros chegou a Belém para viver um novo 
tempo e se instalou na casa cedida pelo seminário. Com ape-
nas um dia na cidade, o pastor Darciso foi procurado por uma 

comissão da Igreja Batista do Guamá, que o convidou para assumir o 
pastorado. A proposta foi aceita e, em agosto do mesmo ano, houve a 
posse. Enquanto Darciso cursava Teologia, Saphira fazia uma comple-
mentação em psicologia infantil.

Para cursar o bacharelado em Teologia, Darciso precisava, primei-
ramente, obter o certificado de graduação no científico (atual ensino 
médio). Mesmo assim, iniciou os estudos no Seminário, sob o com-
promisso de concluir os estudos na escola o mais rápido possível. Por 
causa disso, o pastor enfrentava uma dupla jornada estudantil: fre-
quentava as aulas de teologia de manhã e, à tarde cursava o supleti-
vo. Além disso, Darciso conciliava os estudos com o pastoreio, afinava 
pianos e, esporadicamente, vendia bíblias para adquirir mais recursos. 
Mesmo com tantas atividades, havia tempo para o evangelismo. Sob 
a liderança do pastor Darciso, a Igreja Batista do Guamá fundou uma 
congregação em Capanema, interior do Pará. Outra atividade evange-
lística era realizada antes das aulas da manhã: Darciso e Edilson Braga, 
amigos de seminário, pregavam nas feiras da cidade. 
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A rotina era pesada e cansativa. Por vezes, era difícil até manter os 
olhos abertos durante as aulas matinais. Os cochilos eram frequen-
tes. A turma, em geral, era composta por alunos novos, com pouca 
ou nenhuma experiência ministerial. Darciso era a exceção. Já possuía 
uma bagagem de vinte e três anos como missionário e doze anos como 
pastor. O professor Paul Sanderson, percebendo o esgotamento de 
Darciso, chamou-o para uma conversa particular. Com palavras doces, 
aconselhou o aluno a diminuir a quantidade de atribuições. O conselho 
do professor foi fundamental para aliviar a sobrecarga. O pastor Dar-
ciso conversou com a igreja, dividiu algumas responsabilidades com 
outros membros e organizou melhor seu tempo. Com isso, conseguiu 
melhorar significativamente o desempenho acadêmico. 

Diploma do curso Bacharel em Teologia, do Pr. Darciso 
Medeiros. Um período carregado de aflições, originando 
uma história emocionante e vitoriosa.
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Quando faltava apenas uma matéria para obter o certificado do 
supletivo e menos de um ano para concluir o bacharelado, o curso de 
supletivo foi suspenso em Belém. A situação era delicada e parecia sem 
solução, mas a esposa do diretor do Seminário descobriu uma infor-
mação importante: o supletivo também estava acontecendo em Ma-
capá, no Amapá.

A solução era uma só: Darciso precisaria cursar a única matéria fal-
tante em Macapá. Havia três opções: inglês, francês ou latim. O pastor 
não teve dúvidas: escolheu latim. Dentre as três opções, era a língua 
que mais dominava. Um professor aposentado aceitou receber Darciso 
para fazer a prova, mesmo sendo o único aluno matriculado na disci-
plina. 

Incialmente, os recursos para a passagem de avião até Macapá se-
riam provenientes de um piano a ser afinado. Darciso havia consegui-
do esse cliente e, com o pagamento, custearia a viagem. Entretanto, 
não havia tempo hábil para executar o serviço antes da partida. Uma 
professora do seminário, ciente da situação, emprestou o dinheiro ne-
cessário para a compra da passagem. Assim, o pastor poderia viajar 
tranquilo e fazer o serviço com calma, quando voltasse. 

Darciso viajou e, quando chegou à cidade, a esposa do pastor da Pri-
meira Igreja Batista em Macapá o recebeu e o hospedou em nome do 
esposo durante os dias necessários. No breve encontro que teve com 
o professor da disciplina, recebeu orientações sobre o conteúdo a ser 
estudado e fez alguns testes de nivelamento. Ansioso, não conseguiu 
sequer comer naquela noite. No dia seguinte, realizou a avaliação. Sou-
be fazer quase tudo, com exceção de uma questão, que acabou ficando 
em branco. 

Com a prova realizada, Darciso retornou a Belém. A professora do 
supletivo ficou em Macapá para receber as notas e os certificados. A es-
perada notícia chegou alguns dias depois: nota oito e meio em latim, o 
que proporcionou a conclusão do curso supletivo e, consequentemen-
te, viabilizou a colação de grau no seminário. 

Após pouco mais de três anos de esforço e dedicação, obteve o di-
ploma de bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Equatorial. A 
cerimônia aconteceu no templo da Primeira Igreja Batista em Belém 
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e contou com a presença de diversas autoridades locais. Aquele dia 
marcava não somente a obtenção do curso superior, mas a superação 
de inúmeros desafios pessoais, profissionais e ministeriais que foram 
enfrentados em Belém do Pará. Com garra e esforço e, sobretudo, com 
a bênção de Deus, o sonho foi realizado.

Com a conclusão do Seminário, Darciso foi convidado para pasto-
rear a Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco, no Acre. A confirmação 
de Deus aqueceu ao coração de Darciso e Saphira. Era chegado o tempo 
de fazer outra mudança e enfrentar novos desafios.  
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CAPÍTULO QUATRO

Do Acre ao Amazonas:
O plantador de igrejas

A viagem de Belém para Rio Branco, feita de avião, não foi fácil. 
Quando fazia escala em Porto Velho, o avião sofreu uma pane 
e precisou ser consertado. A família Medeiros teve que aguar-

dar dois dias em um hotel, até conseguir embarcar outra vez e chegar 
ao destino final: Rio Branco, o novo lar. Em janeiro de 1973, o pastor 
Darciso tomou posse na Igreja Batista do Bosque.

A família se instalou em uma casa simples e próxima à igreja e foi 
muito bem recebida pelos irmãos, que já os aguardavam com muitas 
expectativas. A igreja tinha grande envolvimento com evangelismo e, 
por isso, houve intensa dedicação aos projetos propostos pelo pastor 
Darciso. Logo foram fundadas três novas igrejas batistas. Além disso, 
o pastor Darciso passou a ajudar também a Igreja Batista em Brasileia, 
na fronteira entre Brasil e Bolívia, que estava sem obreiro, por conta de 
brutal assassinato. Durante algum tempo, Darciso foi o único pastor 
batista presente no Acre.

Cerca de dois anos depois da chegada da família Medeiros a Rio 
Branco, o tenente da Polícia Militar, Adelino Fernandes Augusto, che-
gou à cidade, transferido do Rio de Janeiro, acompanhado de sua fa-
mília. Como era costume, o pastor foi visitá-lo para conhecer melhor e 
dar as boas-vindas. Ao chegar na casa onde estavam, o pastor percebeu 
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que o local não contava com boa infraestrutura. Por isso, conseguiu 
outro imóvel para que a família morasse e ajudou a fazer a mudança. O 
tenente Adelino logo se engajou na igreja e o trabalho por ele realizado 
entrosou a igreja à sociedade local, tornando o ministério do pastor 
Darciso respeitado e conhecido por todos. 

As atividades evangelísticas eram frequentes e as celebrações na 
principal praça da cidade também. Os hinos tocados no acordeão 
atraíam as pessoas. Como a praça ficava em frente ao Quartel Geral 
da Polícia Militar, muitos militares começaram a participar dos cultos. 
O trabalho da igreja na praça logo ganhou a simpatia do comandante, 
Coronel Martins. Em pouco tempo, o pastor Darciso já o visitava no 
gabinete duas vezes por semana, para ler a bíblia e orar. A visita era rá-
pida, mas muito importante para ambos. A presença do pastor na uni-
dade militar tornava-o cada dia mais querido e respeitado por todos. 

Como forma de agradecimento pelo intenso trabalho voluntário de 
capelania realizado por Darciso com os militares, o Coronel Martins, 
comandante da corporação, o convidou para participar de uma forma-
tura, em 13 de Junho de 1979, na qual lhe foi prestada uma homena-
gem especial. O coronel fez um discurso de agradecimento ao pastor 
Darciso e a tropa desfilou em continência ao homenageado. Pastor 
Darciso também discursou e recebeu um certificado que o intitulava 
como amigo da instituição2.

No auge do trabalho evangelístico realizado pela Igreja Batista do 
Bosque, cerca de seis anos e meio após a posse do pastor Darciso, uma 
carta vinda de Manaus mudou totalmente os planos da família Medei-
ros. O pastor Benício Leão, já hospitalizado e em seus últimos dias de 
vida, escreveu pedindo ao amigo Darciso que viesse para Manaus e as-
sumisse a Igreja Batista XV de Outubro, por ele pastoreada. A amizade 
entre Benício e Darciso era antiga e, certamente, aquela carta expres-
sava muito mais do que apenas um pedido de substituição pastoral. 

2 Catorze anos depois, quando retornou a Rio Branco, Darciso foi ao quartel para rever os 
amigos. Mesmo depois de tantos anos, os frutos daquele trabalho permaneciam. O novo 
comandante era agora um dos militares impactados pelo ministério de Darciso. A alegria do 
reencontro foi tanta que, no dia seguinte, em 21 de abril de 1993, o pastor recebeu uma nova 
homenagem no quartel.
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Como forma de agradecimento pelo 
intenso trabalho voluntário de capelania 
realizado por Darciso com os militares, 
o Coronel Martins, comandante da 
corporação, o convidou para participar 
de uma formatura, em 13 de Junho 
de 1979, na qual lhe foi prestada uma 
homenagem especial.
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O pastor 
Benício Leão, já 
hospitalizado e em 
seus últimos dias 
de vida, escreveu 
pedindo ao amigo 
Darciso que viesse 
para Manaus e 
assumisse a Igreja 
Batista XV de 
Outubro. 

Prezado irmão pastor Darciso Medeiros, 
Que o Senhor o abençoe e guarde para os fins do seu 
Reino Eterno. 
Há algum tempo venho pensando em convidá-lo para 
pastorear esta Igreja, 15 de Outubro, uma vez que não 
me acho em condições de fazê-lo. Não pela idade, mas 
pela saúde precária. 
Gostaria de uma palavra sua para eu formular, então, 
um convite formal ao prezado irmão, através da Igreja. 
Sem mais para o momento.
Aqui fico as suas ordens.
Benício Leão
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Publicação do Jornal Batista, agosto de 1979.

Posse do Pastor Darciso Medeiros na Igreja Batista XV 
de Outubro, em 07/07/1979. Na foto, o momento em que 
o Pr. Miguel Horvath o apresenta a igreja.
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Era um registro de respeito, confiança e admiração pela jornada minis-
terial que Darciso construiu.

Não havia nenhuma razão que motivasse a família Medeiros a 
deixar o Acre, pois estavam todos muito bem adaptados à região e o 
trabalho na Igreja Batista do Bosque estava em plena expansão, com 
frentes de evangelismo trabalhando a todo vapor. O desejo íntimo de 
Darciso e Saphira era permanecer em Rio Branco por toda a vida, mas 
os propósitos de Deus prevaleceram. Após intensos dias de oração, o 
casal decidiu aceitar o convite do pastor Benício e mudar para Manaus. 

Saphira embarcou com os filhos em um voo para o Amazonas. Dar-
ciso foi pela estrada, levando a bagagem da família. Ao chegarem a Ma-
naus, foram recebidos pelos irmãos da Igreja Batista XV de outubro e 
houve a posse em 1979. Porém, pouco tempo depois, o pastor Darciso 
já estava engajado na plantação e organização da Igreja Batista Get-
sêmani, no bairro Santo Antônio, sob a responsabilidade da Segunda 
Igreja Batista de Manaus. Os desígnios do Senhor eram maiores do que 
se podia imaginar. 

Aos olhos humanos, Darciso tinha sido levado a Manaus, por meio 
da carta do pastor Benício Leão, para pastorear uma igreja. Deus, en-
tretanto, o levou por outra razão: o campo estava branco para a co-
lheita e precisava de ceifeiros. Dizendo sim ao chamado do Senhor, 
Darciso iniciou um intenso trabalho de plantação de igrejas batistas 
pela cidade de Manaus, promovendo rápida expansão da denomina-
ção. Cinco anos após fundar e organizar a Igreja Batista Getsêmani, 
o pastor Darciso, liderando o trabalho dos irmãos, já havia fundado 
cinco congregações.

Em 1989, Darciso recebeu o convite para ser secretário-geral da 
Convenção Batista do Amazonas e Roraima, função que exerceu por 
cinco anos. Nesse tempo, visitou diversas igrejas na capital e no in-
terior, ajudou a estruturar trabalhos pequenos, incentivou e apoiou 
congregações e pregou em quase todos os municípios do estado do 
Amazonas. Além disso, pastoreou interinamente a Igreja Batista Ebe-
nézer. Uma das grandes contribuições que deixou como legado foi a 
emancipação da Convenção Batista de Roraima, que deixou de ser liga-
da ao Amazonas e ganhou autonomia em 1992. 
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Construção do templo da Igreja Batista Getsêmani. Este foi o 
ponto de partida para um abençoado ministério de organização e 
construção de igrejas. 



34

Como Secretário-Geral 
da Convenção Batista do 
Amazonas e Roraima, o 
pastor visitou quase todos 
os municípios do Estado. 
Na foto ao lado, a chegada 
a Tabatinga, um dos 
municípios mais distantes 
da capital.
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Em 1994, em conversa com o pastor Isaltino Gomes, presidente 
dos batistas amazonenses na época, o pastor Darciso expressou sua 
vontade de deixar o cargo de secretário-geral e voltar ao ministério 
pastoral, com foco em plantação de novas igrejas. Na mesma época, o 
pastor presidente da Igreja Batista Getsêmani o convidou para assu-
mir a função de pastor evangelista, para cuidar das congregações exis-
tentes e fundar outras. 

O pastor Darciso assumiu o cargo e, com apoio da igreja mãe, orga-
nizou mais cinco congregações, que logo se tornaram igrejas autôno-
mas. Além disso, as outras cinco congregações já existentes também 
foram organizadas como igrejas. No total, durante os dez anos não 
consecutivos em que o pastor Darciso esteve na Igreja Batista Get-
sêmani, dez novas igrejas foram fundadas por ele. 

A esta altura da jornada, após décadas de um consolidado minis-
tério, havia se tornado nítido que a obra de plantação de igrejas era 
vocação maior de Darciso e Saphira Medeiros. O legado deixado em 
Rondônia e no Acre foi acrescido também do trabalho realizado no 
Amazonas. Aquele mesmo menino do interior do Piauí, que um dia 
aceitou a Cristo como seu Salvador pessoal e recebeu um chamado 
para ser pastor, tornou-se um grande missionário, pastor e plantador 
de igrejas, referência na denominação, semeador da boa semente. Um 
precioso rastro de bons frutos desta obra foi deixado pelo Norte do 
Brasil.

A Igreja Batista Parque das Laranjeiras, plantada por Darciso e Sa-
phira, foi o último ministério pastoral assumido pelo pastor Darciso. 
O casal buscava um terreno na região para iniciar o trabalho, mas a 
área era de mata fechada e pouco se sabia sobre a propriedade das ter-
ras. Em conversa com o secretário executivo da Convenção Batista do 
Amazonas, Darciso descobriu que havia um terreno, naquela região, 
em nome da CBA, mas, como havia sido adquirido muitos anos atrás, 
a localização exata era desconhecida. O pastor Darciso procurou a em-
presa que vendeu o terreno, renovou a documentação e localizou a 
área exata. Foi preciso fazer uma grande limpeza no local.

Como ainda não havia condições de construir o templo, as reuniões 
começaram a acontecer na residência de um casal membro da Igreja 
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Batista Esperança e que morava nas proximidades do bairro. Depois 
de algumas semanas, o casal precisou se mudar, mas Darciso e Saphira 
permaneceram fazendo trabalhos de evangelização na região. Um mis-
sionário da Junta de Richmond ficou sabendo da situação e organizou 
um grupo de voluntários americanos para construir a primeira parte 
do templo. Os cultos começaram a acontecer no local, mesmo ainda 
em construção, com poucas pessoas. A Igreja Batista Getsêmani ajuda-
va, realizando a evangelização na área.

Conforme as igrejas maiores reformavam seus templos, Darciso 
recolhia os bancos antigos para colocar no pequeno templo. Quando 
as condições de infraestrutura já estavam melhores, Saphira iniciou 
o trabalho com as crianças do bairro e logo a congregação estava for-
mada. O pastor Darciso permaneceu liderando o trabalho até que a 
congregação tivesse mais autonomia para prosseguir. Diversos pasto-
res e evangelistas convidados passaram pelo local, contribuindo para o 
crescimento da congregação. Algum tempo depois, Darciso retornou, 
já como pastor titular. Nesse período, a congregação ganhou autono-
mia e se tornou Igreja Batista Parque das Laranjeiras. Quando com-
pletou oitenta anos de idade, o pastor Darciso decidiu encerrar o ciclo 
de pastoreio, por não ter mais o vigor físico de antes. Com uma carta 
apresentada à igreja, Darciso deixou o cargo de pastor, encerrando 
uma longa e frutífera trajetória. 

Uma observação importante que cabe ser feita é que, enquanto 
pastoreava titularmente, Darciso ajudava outras igrejas interinamen-
te e também fundava novas frentes missionárias. Essa simultaneidade 
de trabalhos foi um obstáculo ao registro cronológico de tudo o que 
foi feito, mas é prova do intenso e grandioso ministério desenvolvido 
pelo casal.

Mesmo depois da aposentadoria definitiva do ministério pastoral, 
Darciso e Saphira continuaram a plantar igrejas em Manaus. Hoje, o 
casal é membro da Igreja Batista Amar e continua participando ati-
vamente das atividades da denominação, ajudando diversas igrejas e 
servindo com amor.
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Pr. Edson Lemos apresentando o Pr. Darciso como evangelista da Igreja Batista 
Getsêmani, em 23/09/1994.  
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CAPÍTULO CINCO

Saphira Medeiros: Uma 
joia preciosa

A profunda paixão do pastor Darciso pela obra missionária não 
foi vivida individualmente. O trabalho incansável de Saphira, 
sua esposa e parceira nas missões, foi o que possibilitou um 

ministério frutífero e consolidado. As igrejas plantadas por Darciso ja-
mais teriam ido tão longe se não fosse pela garra e esforço de Saphira, 
uma grande mulher de Deus.

Saphira Lopes da Silva nasceu em 06 de março de 1928, na cida-
de de Itacoatiara, interior do Amazonas. Filha do sapateiro português 
Manoel Lopes da Silva e da dona de casa Francisca Clara do Espírito 
Santo Lopes, Saphira não nasceu em um lar evangélico, mas ainda na 
sua infância toda a família se converteu. Juntamente com os pais e os 
sete irmãos, Saphira começou a frequentar a Primeira Igreja Batista 
em Itacoatiara.

A experiência de conversão foi vivida aos oito anos de idade, quan-
do, por ocasião de uma escola bíblica de férias (EBF), Saphira teve seu 
primeiro contato com histórias bíblicas e com o trabalho missionário. 
A atividade aconteceu no quintal da casa do pastor da igreja. A vida 
de Moisés, Samuel, Davi e tantos outros personagens impressionou 
Saphira. As moças que contavam as histórias a encantaram. Após ou-
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vir sobre Jesus e entender a mensagem do plano de salvação, Saphira 
entregou sua vida a Cristo naquele evento. 

A vontade de compartilhar aquelas histórias com os amigos era 
tanta que ela não foi embora sem perguntar a uma das professoras: 
“O que a senhora é? Por que conta histórias da bíblia para crianças”? A 
resposta acertou em cheio o coração da menina: “Eu sou missionária”! 
As palavras da professora, que viajou de Manaus a Itacoatiara espe-
cialmente para a EBF, foram suficientes para despertar uma última dú-
vida: “Eu também posso ser missionária”? A professora respondeu de 
forma esclarecedora: “Claro que pode! Todos que aceitam a Jesus como 
seu Salvador podem ser missionários e contar a história de Jesus”. Sa-
phira retornou para casa convicta do que desejava se tornar, abraçada 
a um pedaço de papel que continha todas as referências bíblicas das 
histórias que aprendeu. 

A decisão de Saphira pela vida missionária foi tomada ainda na in-
fância e junto com a conversão, exatamente como aconteceu com o 
pastor Darciso. Esta semelhança mostra que, mesmo muito novos, já 
havia em seus corações a certeza do chamado especial e a grande dis-
posição para servir a Cristo integralmente.  

Aos nove anos de idade, Saphira se mudou para Manaus para es-
tudar e passou a morar com os três irmãos mais velhos, que já traba-
lhavam na capital. Como os rapazes ficavam muito ocupados com o 
emprego, Saphira foi morar com a tia, para não ficar sozinha em casa. 
Pouco tempo depois, os pais também se mudaram e toda a família já 
estava reunida outra vez, morando em Manaus e frequentando a Pri-
meira Igreja Batista.  

No final da adolescência, um dos irmãos de Saphira, Carlos, que era 
militar do Exército, foi transferido para Cachoeira do Sul, onde mora-
ria por dois anos. Sabendo que o pai sentia muita saudade do clima de 
Portugal, Carlos convidou os pais e a irmã para morarem com ele. As-
sim, Saphira seguiu para o sul do país. A mudança trouxe muita alegria 
para todos. Assim que a família se estabeleceu na cidade, foi procurar 
uma igreja, mas não havia nenhum trabalho batista ali. Decidiram fre-
quentar a igreja Metodista e foram muito bem recebidos pelos irmãos 
em Cristo.
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Certa feita, uma missionária visitou a igreja para divulgar o Ins-
tituto Metodista de São Paulo, que preparava jovens para o trabalho 
missionário. O coração de Saphira acelerou. Esse era o sonho que ela 
tinha desde a infância. Saphira compartilhou seu desejo com o irmão, 
que logo providenciou sua ida para o Instituto. Determinada e cheia 
de expectativas, Saphira partiu para estudar Educação Religiosa e se 
tornar uma missionária. Na mesma época, os pais retornaram para 
Itacoatiara, pois havia acabado o tempo de residência de Carlos em 
Cachoeira do Sul.  

Diploma de Bacharel em Teologia, da Profª Saphira Medeiros. 
Uma das muitas conquistas de uma mulher forte e inteligente, 
que buscava sempre estar preparada. 
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Os quatro anos de internato no Instituto foram de muito aprendi-
zado e crescimento. A dedicação de Saphira impressionava os professo-
res. Em todas as atividades que surgiam, ela era voluntária. Não perdia 
nenhuma oportunidade de trabalhar, especialmente quando envolvia 
crianças. Sua paixão pelo ministério infantil era nítida. Nas tardes de 
domingo, Saphira e as amigas reuniam as crianças de uma comunidade 
carente próxima ao instituto e realizavam atividades evangelísticas e 
lúdicas. Além do curso de Educação Religiosa, Saphira decidiu estudar 
também Pedagogia, para completar a formação. A igreja Metodista da 
Lapa era seu local de atuação, designado pelo Instituto. 

Quando chegou o tempo da formatura, Saphira, muito querida pela 
liderança do instituto, recebeu o convite para tornar-se diretora de um 
abrigo infantil. A responsabilidade era muito grande, mas todos acre-
ditavam no potencial da jovem missionária. Saphira decidiu orar pelo 
assunto, mas em seu coração já desejava retornar à região norte, pois 
a carência de missionários era grande. Pouco tempo depois, quando 
retornou ao instituto após realizar uma escola bíblica de férias (EBF) 
em Mogi das Cruzes, Saphira foi informada que um rapaz havia procu-
rado por ela e havia deixado uma carta. Tratava-se de Darciso, pastor 
da Primeira Igreja Batista em Itacoatiara. A carta era um convite para 
que Saphira se tornasse a educadora religiosa da igreja e professora no 
educandário batista recém fundado na cidade. O convite foi resposta 
às orações de Saphira e a decisão foi tomada: ela retornaria à sua cida-
de para servir na igreja onde conheceu a Cristo.

Quando chegou a Itacoatiara, Saphira conheceu Darciso, pastor da 
igreja. Logo começaram a trabalhar juntos. O imenso amor pela obra 
missionária era o elo forte entre eles. Foi por enxergar em Saphira uma 
grande missionária que Darciso se apaixonou. Ela era a mulher ide-
al para dividir o ministério e trabalhar pelo Reino de Deus. Disposto 
a lutar por esta história, Darciso a pediu em casamento. A proposta 
surpreendeu Saphira, mas ela logo se lembrou de quantas vezes havia 
orado e pedido ao Senhor um marido que fosse parceiro no ministério. 
A resposta estava bem ali, diante de seus olhos. Duas semanas depois 
do pedido, Saphira e Darciso se casaram. O pouco tempo que teve para 
planejar o matrimônio foi suficiente apenas para que Saphira conse-
guisse um vestido emprestado. As irmãs da igreja providenciaram a 
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decoração da cerimônia. O jovem casal não tinha um enxoval pronto, 
mas tinha o principal: um único propósito de vida, o profundo desejo 
de viver para a glória de Deus.

Alguns anos depois do casamento, já com os três primeiros fi-
lhos nascidos, Saphira foi diagnosticada com uma grave anemia. Por 
isso, precisou ir a Manaus para se tratar e ficou hospedada na casa 
de Esmeralda, sua irmã. Quando o tempo de repouso e medicação já 
estava quase no fim, Saphira decidiu ir à Convenção Batista buscar o 
pagamento das professoras do educandário, para entregar assim que 
retornasse a Itacoatiara. Saphira e Cleia, sua sobrinha, entraram em 
uma Kombi para ir até a convenção, mas não chegaram ao destino. O 
veículo sofreu um grave acidente no centro da cidade e capotou, des-
cendo um grande barranco. O acidente ceifou a vida de uma senhora 
que estava no veículo, mas Saphira e Cleia sobreviveram. Machucadas, 
tia e sobrinha foram resgatadas pelo corpo de bombeiros e levadas até 
o hospital. Saphira teve escoriações pelo corpo e fraturou a clavícula. 
Cleia sofreu diversas fraturas e um grande impacto na cabeça, que a fez 
perder a memória recente por alguns meses.  

 A notícia do acidente chegou a Itacoatiara por meio do jornal im-
presso, que estampava na capa a imagem do veículo destruído e das 
vítimas sendo resgatadas. Imediatamente, o pastor Darciso foi para 
Manaus em um avião da Força Aérea, deixando os três filhos sob os 
cuidados da sogra. Por conta da gravidade do acidente, Cleia e Saphira 
teriam que ser transferidas para o hospital da Cruz Vermelha, no Rio 
de Janeiro. Ao ser informada da viagem, Saphira pediu ao esposo que 
retornasse a Itacoatiara para ficar com os filhos e seguiu com a so-
brinha para o Rio de Janeiro. Após intenso tratamento, as duas final-
mente retornaram a Manaus, onde permaneceram por algum tempo, 
esperando a recuperação completa da saúde de Saphira. Foram dias 
muito difíceis para a família, mas cheios do cuidado de Deus.

Quando Darciso recebeu o convite para pastorear em Porto Velho, 
a proposta oferecia também uma oportunidade de recuperação com-
pleta para Saphira: Havia um hospital adventista na Bolívia, bem pró-
ximo a Porto Velho, que oferecia ótimo tratamento. Assim, a família 
se mudou para a cidade e em pouco tempo Saphira estava plenamente 
recuperada. Com a saúde reestabelecida, Saphira retomou o ministério 
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com crianças e logo iniciou um trabalho no bairro Olaria, que ainda 
não possuía uma igreja batista. 

Caminhando sozinha pelo bairro, Saphira encontrou uma casa com 
um quintal espaçoso e bem limpo. A dona do imóvel a recebeu e ficou 
muito interessada em ceder o espaço para o trabalho com as crianças 
do bairro. Ficou acertado que Saphira retornaria no sábado seguinte 
para iniciar as atividades. Quando chegou o grande dia, o quintal já 
estava cheio de bancos de madeira e trinta crianças aguardavam an-
siosas pela vinda da professora Saphira. O trabalho foi um sucesso, 
semanalmente as crianças compareciam ao local e aprendiam sobre a 
bíblia. O lanche das crianças era garantido, pois o dono da mercearia 
local doava os biscoitos e o dono de uma pequena fábrica de refrigeran-
tes contribuía com a bebida. 

Aos poucos, algumas mães também começaram a frequentar a ati-
vidade de sábado, mas Saphira descobriu que elas não sabiam ler e sen-
tiu a necessidade de alfabetizá-las. Além disso, começou a ensinar tra-
balhos manuais. Saphira conseguiu com uma funcionária da Secretaria 
de Educação todo o material necessário para as aulas. Também foram 
doadas carteiras escolares, cuidadosamente reformadas pelo pastor 
Darciso. Como o quintal não era mais suficiente para as atividades, 
o dono da mercearia emprestou à Saphira um galpão, localizado na 
frente da casa que abrigava o trabalho. O galpão passou a ser a sala de 
aula das mães e, em seguida, tornou-se também o ponto de pregação. 
Toda quarta-feira, após as aulas, as mães permaneciam no local para 
participar do culto dirigido pelo pastor Darciso. Com o tempo, os mari-
dos também começaram a frequentar. O trabalho continuou crescendo 
e assim nasceu a Igreja Batista em Olaria, que hoje conta com mais de 
duzentos membros.

Quando a família Medeiros seguiu para Belém, o trabalho de Saphi-
ra foi fundamental para o sustento da casa. Ela se tornou professora 
na sede da Aliança Global Wycliffe, lecionando para americanos que 
tinham dificuldade com a língua portuguesa. A instituição ficava em 
uma área rural e o trajeto até o ponto de ônibus era feito por uma 
pequena estrada na mata. O percurso durava quinze minutos e era pe-
rigoso, pois sempre havia o risco de encontrar algum animal selvagem. 
Diariamente, Saphira lecionava no turno da manhã. No horário do al-
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moço, retornava às pressas para o Seminário, para buscar as crianças 
na escola, almoçar e frequentar as aulas de psicologia infantil. Além 
disso, ela trabalhava no Seminário, executando serviços de manuten-
ção do prédio, o que cobria as despesas de hospedagem da casa em 
que moravam. Mesmo com tantos afazeres, destacava-se pelas notas 
obtidas nas provas e pela participação brilhante em sala de aula.  Os 
anos em Belém foram difíceis, mas Darciso e Saphira foram vitoriosos, 
pela Graça de Deus. 

Passada a formatura no Seminário, o pastor Darciso foi convidado 
para pastorear a Igreja Batista do Bosque, em Rio Branco, Acre. A fa-
mília aceitou o desafio. Assim que chegaram à nova cidade, a recepção 
dos membros da igreja foi calorosa. Nas primeiras visitas ao templo, 
Saphira já observou que não havia uma boa estrutura para as crianças. 
O local era coberto de palha, com paredes de madeira e chão de barro. 
As crianças se sentavam em troncos dispostos na horizontal. Quando 
chovia, a água invadia o local com força, causando grande transtorno e 
sujeira. Incomodada com a situação, Saphira decidiu agir: lançou uma 
campanha para construção de uma sala de alvenaria. Com muito esfor-
ço e persistência, arrecadou o material necessário para a construção. 
Dividiu a área em duas partes, o que possibilitou a instalação de um 
berçário, cujos berços ela própria confeccionou, utilizando madeira, 
tecido e sua grande habilidade manual.

Saphira amava o trabalho infantil na igreja, mas sentia uma imensa 
necessidade de abrir novas frentes missionárias. Por essa razão, acei-
tou o convite de um casal de membros para iniciar um trabalho com 
crianças no quintal da casa deles. O bairro era ideal, pois tinha muitas 
crianças. Animado com a ideia, o dono da casa preparou bancos de ma-
deira e limpou a área para receber o novo grupo. O resultado não pode-
ria ter sido melhor: dezenas de crianças tornaram-se frequentadoras 
assíduas da reunião. 

Todos os sábados a casa estava cheia. As crianças aprendiam histó-
rias bíblicas, oravam, cantavam e decoravam versículos. Logo os pais 
passaram a participar e, por isso, o pastor Darciso começou a levar 
breves reflexões para os adultos no fim dos encontros. O trabalho cres-
ceu, evoluiu e se tornou um ponto de pregação, com cultos às quartas-
feiras. Quando o local já não era mais suficiente para a quantidade de 
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pessoas, a Missão Sem Limites entrou em ação e construiu um templo. 
Assim nasceu a Igreja Batista de Vila Ivonete, que é fruto do grande 
empenho de Saphira Medeiros e do abnegado trabalho da Missão Sem 
Limites.

Quando a família Medeiros já estava em Manaus, a Segunda Igreja 
Batista convidou o pastor Darciso para abrir um novo trabalho evan-
gelístico. Saphira se engajou na busca pelo local. Acompanhada das 
irmãs do grupo Mulheres Cristãs em Ação (MCA), ela decidiu ir até o 
bairro Santo Antônio, mesmo sem conhecer a região. No caminho, as 
irmãs perguntaram: “Saphira, você já sabe qual é o melhor lugar para 
iniciar o trabalho?” A resposta foi direta e cheia de fé: “Eu não, mas 
Deus sabe. Ele vai mostrar!”. Andando pelas ruas, subindo e descendo 
ladeiras, Saphira pedia informação aos moradores que encontrava pelo 
caminho, em busca de um possível imóvel para começar o trabalho. A 
procura foi encerrada quando as mulheres chegaram a um terreno que 
estava em obras. O lugar era simples: uma pequena casa de madeira e 
um grande quintal. Os olhos de Saphira brilharam. 

Ao aproximar-se da casa, Saphira encontrou o homem que traba-
lhava na reforma. Decidida, puxou assunto e começou a dar algumas 
instruções sobre como gostaria que o local ficasse. Pediu uma limpeza 
bem feita no quintal e explicou que trabalharia com crianças ali. Tam-
bém solicitou que uma das paredes da casa fosse retirada, para dar 
mais espaço. Além disso, pediu que o homem fizesse bancos de ma-
deira. As irmãs da MCA entreolharam-se assustadas, sem saber como 
Saphira faria para alugar o imóvel. Quando terminou de passar as ins-
truções, Saphira dirigiu-se a casa onde estava o proprietário do terre-
no e explicou para que fins usaria o local. Ela falou sobre as atividades 
com as crianças aos sábados e aulas de trabalho manual às quartas. O 
dono ouviu atentamente, e ao final, animado com a possibilidade de 
ter um trabalho para as crianças e mulheres do bairro, fechou negócio. 
Ficou acordado que Saphira retornaria no dia seguinte para assinar os 
papéis. 

Enquanto retornavam para a igreja, as acompanhantes de Saphira 
perguntaram, intrigadas, como ela pretendia pagar aquele aluguel, já 
que não tinha os recursos suficientes. Novamente, Saphira explicou 
que Deus é quem providenciaria a ajuda necessária, pois tudo esta-
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va sob o controle do Senhor. Assim que o grupo chegou à entrada da 
Segunda Igreja Batista, a fé de Saphira foi honrada: O irmão Joaquim 
Reis, membro da igreja, perguntou sobre a busca que fizeram. Saphira 
compartilhou sobre o terreno que encontrou e, prontamente, Joaquim 
se ofereceu para arcar com os custos do aluguel. Assim, Saphira iniciou 
o trabalho com crianças e mulheres no bairro Santo Antônio, poste-
riormente dando origem à Igreja Batista Getsêmani.  

A trajetória de Saphira Medeiros revela uma mulher forte, corajo-
sa, dedicada e totalmente apaixonada pela obra de Deus. Seu esforço 
incansável foi elemento fundamental para a plantação de dezenas de 
igrejas. Sua sensibilidade e criatividade para o ministério infantil foi 
a porta pela qual muitas almas encontraram a Cristo e o fundamento 
sobre o qual muitas igrejas floresceram. A priorização das crianças foi 
a melhor de todas as estratégias, pois permitiu a consolidação dos tra-
balhos implantados. Muitos líderes batistas de hoje foram pequenos 
alunos da professora Saphira Medeiros e com ela deram os primeiros 
passos no crescimento cristão. 

O exemplo de Saphira fica cravado na história dos batistas e nos 
leva a uma reflexão: Temos tratado nossas crianças como prioridade? 
Temos investido na vida dos pequeninos? As crianças são, de fato, nos-
sa maior possibilidade de continuidade da igreja. Saphira entendeu 
essa verdade e a tomou como missão pessoal. A doce menina de Itaco-
atiara, que aos nove anos sonhou em ser missionária, tornou-se uma 
das maiores evangelistas e plantadoras de igreja que a Região Norte já 
conheceu.   
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CAPÍTULO SEIS

Plantação de igrejas: 
Método, histórias e desafios

Método

A paixão do pastor Darciso Medeiros e da professora Saphira 
pelo trabalho de plantação de novas igrejas foi o grande com-
bustível para o ministério. Nada movia tanto seus corações 

quanto a possibilidade de iniciar um ponto de pregação em um bairro 
em que ainda não houvesse igreja batista. Segundo o próprio pastor, a 
necessidade de que as igrejas fundem novas congregações vem do fato 
de que todo trabalho precisa ser concebido. “Uma igreja não nasce igre-
ja, no sentido organizacional. Ela tem quer ser gerada. O nascimento 
dela acontece, de um modo geral, pela evangelização pessoal, trabalho 
com crianças e criação de um ponto de pregação em local estratégico. 
Todas as vezes em que iniciei um novo trabalho, já estava em busca 
de um terreno para a construção do futuro templo”, explicou Darciso.  

De acordo com o pastor, o papel da igreja mãe é fundamental para 
consolidar um novo trabalho. Mesmo havendo uma comissão especí-
fica para cuidar disso, é importante que muitos outros membros se 
envolvam com as atividades de evangelismo (que incluem cultos, pre-
gação, visitação, trabalho com crianças e cursos gratuitos), criando 
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relacionamento com a comunidade e impulsionando o trabalho. Uma 
das melhores estratégias do trabalho de Darciso era o trabalho realiza-
do por sua esposa Saphira com mulheres e crianças. Em pouco tempo, 
a maior parte delas já estava convertida e assídua nas atividades. O 
fortalecimento da nova congregação depende da disponibilidade da 
igreja mãe para investir seu tempo e seus recursos na obra. Talvez não 
seja sempre possível, de imediato, que um pastor assuma a congrega-
ção, então um obreiro local deve ser treinado para conduzir o trabalho, 
sendo sempre acompanhado por uma comissão da igreja mãe. 

Após consolidar a congregação, é preciso prepará-la para se tornar 
igreja, isto é, para ser autônoma. Para tanto, é necessário capacitar os 
membros locais para que realizem uma boa gestão, o que inclui a parte 
eclesiástica e administrativa. Um ponto fundamental é a administra-
ção dos próprios recursos. Ainda que as contribuições não sejam sufi-
cientes para manter a igreja e que seja necessário perpetuar, por um 
período, o apoio financeiro da igreja mãe, é muito importante que haja 
zelo e responsabilidade no uso e aplicação de tudo o que é arrecada-
do. A criação de uma diretoria preparada e de um corpo diaconal bem 
treinado permite que o trabalho tenha mais estabilidade e conquiste 
raízes profundas, não sendo levado por ventos de doutrina.

Dentre os empecilhos existentes hoje para a plantação de novas 
igrejas, a dificuldade para a aquisição de terrenos/imóveis é, segundo 
Darciso, um dos maiores problemas. “Não temos a mesma facilidade 
de antigamente para comprar terrenos”, afirmou o pastor. Mesmo as-
sim, o trabalho evangelístico dos batistas tem crescido por meio do in-
vestimento em relacionamentos, o que permite a pregação contínua e 
o compartilhamento de experiências espirituais. Os lares que se abrem 
para o estudo da bíblia e oração também são uma porta para que novas 
pessoas se acheguem a Cristo.

Histórias

O pastor Darciso foi um dos primeiros parceiros da Missão Sem 
Limites (Christian Missions Unlimited), organização norte americana 
que visa à construção de templos no Brasil. O pastor Chuck Conner, 
fundador da missão, logo se tornou amigo pessoal de Darciso, pois 
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compartilhavam do mesmo sonho: ver novas igrejas batistas espalha-
das em todos os bairros e cidades brasileiras. Darciso era responsável 
por encontrar terrenos disponíveis em localizações estratégicas e por 
vincular uma igreja mãe a cada novo projeto, para assumir e expandir 
o trabalho. O dinheiro para a compra do material de construção era 
enviado dos Estados Unidos e tudo era comprado aqui no Brasil. Em 
seguida, os voluntários da Missão chegavam à cidade e, em cerca de 
quatro dias, levantavam o templo. Os recursos para a obra e para a 
vinda dos voluntários vinham de doações feitas por irmãos america-
nos. Tudo era feito com muito amor e capricho. A Igreja Batista de 
Vila Ivonete, fundada em 1975, foi o marco inicial das atividades da 
Missão Sem Limites no Brasil, que já superou a marca de 300 templos 
construídos no país. Depois de Vila Ivonete, o pastor Darciso ajudou a 
Missão Sem Limites a levantar cerca de sessenta e cinco templos, que 
estão espalhados nos estados do Acre e Amazonas.

O trabalho realizado em parceria com a Missão Sem Limites foi 
reconhecido e homenageado por meio de um convite especial: o pas-
tor Darciso foi chamado para ser o preletor na celebração do Jubileu 

Pastor Darciso e o pastor Chuck Conner, fundador da 
missão Christian Missions Unlimited.
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de Prata da organização, em 2000, no Alabama, nos Estados Unidos. 
A viagem durou doze dias, durante os quais o pastor Darciso pregou 
por oito vezes, sendo traduzido por intérpretes. O período passado 
no Alabama deixou muitas recordações especiais, pois proporcionou 
reencontros com diversos voluntários que participaram das equipes 
de construção no Brasil. 

Outra grande parceria missionária foi estabelecida com a Missão 
Ide. O objetivo era o mesmo: levantar templos e fundar novas igrejas. 
Josias Lira, fundador da Missão, conheceu o pastor Darciso na Segun-
da Igreja Batista de Manaus, quando foi iniciado o trabalho que ori-
ginou a Igreja Batista Getsêmani. O ardor missionário com foco em 
plantação de igrejas aproximou Josias e Darciso, que logo se tornaram 
amigos e parceiros de trabalho. Os templos erguidos pela Missão Ide 
foram, em sua maioria, inaugurados pelo pastor Darciso. 

 A paixão por pregar o Evangelho levou o pastor Darciso a inúme-
ras viagens ao interior. Motivado a plantar novos trabalhos, o pastor 
Darciso criou o Grupo Moriá de Construção, reunindo voluntários das 
igrejas para levantar templos. Esse grupo viajou de lancha até Beruri, 
interior do Amazonas, para construir um templo para a igreja batista 
local, que já existia, mas não tinha um espaço adequado para as reu-
niões. O pastor Darciso também plantou igrejas nos municípios de Ju-
taí, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá. 

Quando deixou de pastorear igrejas, pastor Darciso, juntamen-
te com Saphira, fundou o Ministério Voz do Amazonas, cujo objeti-
vo é angariar recursos para prestar apoio e assistência aos obreiros e 
congregações/igrejas carentes da periferia e do interior. O trabalho é 
exaustivo e constante, mas é feito com muita dedicação e amor. O pas-
tor Darciso é mediador das necessidades dos obreiros batistas do es-
tado e, mesmo enfrentando muitas dificuldades, permanece buscando 
meios para ajudá-los.

Desafios

Fundar novas igrejas, especialmente em áreas carentes, era o de-
safio preferido do pastor Darciso. Ele visitava as comunidades já em 
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busca de uma possível área. O porta-malas do carro, um Volkswagen 
modelo brasília, estocava itens importantes para a missão: pregos, 
ferramentas e placas com a inscrição “Propriedade da Igreja Batista”. 
Quando o terreno era encontrado e adquirido, rapidamente já era cer-
cado com estacas, limpo e recebia a placa de identificação. Pelos olhos 
da fé, Darciso enxergava as instalações de uma nova igreja.

Nem sempre era fácil começar um novo trabalho. As dificuldades 
variavam entre localizar uma boa área para construir, encontrar igre-
jas que assumissem a congregação, formar um grupo de liderança e 
conseguir recursos financeiros. Por vezes, até mesmo a oposição de 
moradores da comunidade se fazia presente. Em alguns casos, outros 
grupos religiosos se opunham à chegada dos evangélicos batistas. Al-
guns líderes comunitários chegaram a ameaçar Darciso de morte, caso 
insistisse em permanecer com o ponto de pregação em determinados 
bairros. 

A história da fundação da Igreja Batista Monte Ararate, que conta 
com a participação ativa do pastor Darciso, é um exemplo de persistên-
cia, oração e resposta de Deus. O terreno, adquirido pela Convenção 
Batista do Amazonas no bairro São Raimundo, esperou quase quaren-
ta anos para receber a construção de um templo. Algumas igrejas ten-
taram assumir aquele trabalho, mas não obtiveram sucesso, devido à 
resistência dos religiosos do bairro. Uma das igrejas interessadas no 
projeto comprou o material e levou até o local. No dia seguinte, porém, 
tudo havia sido furtado. A Igreja Batista Esperança chegou a levantar 
os muros laterais, mas, um dia depois, o muro já tinha sido derrubado 
e todos os tijolos roubados.

Com a resistência encontrada no local, muitas igrejas desanimaram 
e desistiram de tentar conduzir o trabalho. O terreno vazio logo se tor-
nou depósito de lixo, o que atraía muitos animais, inclusive urubus. A 
vizinhança próxima, incomodada com a situação, retirou toda a sujeira 
do local por conta própria. Com o terreno limpo, os rapazes da região 
fizeram um campo de futebol, mas algumas janelas e vidraças começa-
ram a ser atingidas e danificadas pelas bolas. Por causa dos sucessivos 
incômodos que o terreno vazio causava, os rumores sobre a chegada 
dos crentes passou a ser um desejo: os vizinhos queriam que a área 
fosse ocupada pelos donos, o quanto antes.
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Neste cenário, surgiu a igreja Getsêmani, liderada pelo pastor Dar-
ciso, disposta a assumir o desafio. Movidos por um grande ardor mis-
sionário, os irmãos decidiram levar o trabalho adiante. A igreja passou 
a realizar cultos no terreno todo domingo à tarde, o que chamava a 
atenção da comunidade. Quando os religiosos locais ficaram sabendo, 
colocaram em ação um plano: no mesmo horário do culto, uma banda 
de música passou a tocar numa calçada próxima, com os instrumen-
tos em altíssimo volume. Sabendo da batalha espiritual enfrentada, o 
pastor Darciso decidiu não enfrentá-los. A atitude foi simples, mas to-
talmente transformadora: com os irmãos reunidos em círculo, fizeram 
um momento de grande intercessão e clamor. Aos poucos, não se ouvia 
mais o som da banda. Quando terminaram de orar, a banda já não 
estava mais no local, pois todos os músicos tinham se retirado, para 
nunca mais voltar. Com o apoio de voluntários americanos, o templo 
foi erguido e o trabalho se consolidou, sendo frutífero até hoje. 

Outra experiência marcante foi vivida na fundação da Igreja Batis-
ta do Parque das Garças. A Igreja Batista Boas Novas possuía um ter-
reno no bairro Novo Aleixo, em ótima área. Em conversa com o pastor 
Edson Braga, ficou acertado que Darciso e Saphira dariam início a um 
novo trabalho no local. As primeiras reuniões com crianças e mulheres 
aconteceram na garagem de uma casa vizinha, onde morava um casal 
membro da Boas Novas. Enquanto isso, a limpeza do terreno era feita. 
A Missão Ide assumiu a construção do futuro templo, mas antes mes-
mo da obra começar, Saphira decidiu levantar salas de alvenaria para 
o ministério infantil. O espaço foi erguido em quatro dias, contando 
apenas com um mestre de obras e mais alguns irmãos voluntários. O 
material foi todo arrecadado por meio de doações e o trabalho braçal 
ficou por conta dos voluntários, que fizeram um grande esforço para 
concluir o serviço. As salas logo começaram ser usadas para o trabalho, 
que frutificou e rapidamente deu origem a uma congregação. A Missão 
Ide construiu o templo e a congregação cresceu, ganhando autonomia 
e tornando-se igreja em pouco tempo.  

As muitas histórias de fé e coragem do casal Darciso e Saphira 
inspiram e desafiam, levando a uma inevitável reflexão: O que temos 
feito, enquanto Igreja de Cristo, para dar continuidade ao trabalho 
desbravador de tantos homens e mulheres de Deus? O que o Senhor 
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espera de nós? A resposta é evidente: Precisamos levantar uma nova 
geração de obreiros, homens e mulheres de valor, comprometidos com 
a expansão do Reino e dispostos a viver por amor ao Evangelho.  
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My memories of Pr Darciso are of him connecting small church congre-
gations and their pastors with CMU - so we could help provide them a tem-
ple structure which they could call their own and move fwd without the 
debt of a building - he was doing this in the Amazon area when I went to 
work for CMU in 2.000. This dissipated as his health became bad and we 
began to work in new territory.

I can tell you my father loved Pr Darciso very much. My father always 
talked of Darciso’s servants heart and cared for him dearly. In the short 
time I was able to work with him it was evident all my father said was true. 
Pr Norton Lages also told me many stories of Pr Darciso.

I think it was obvious to everyone that Darciso was passionate about his 
work and ministry.  Since CMU left the Amazon area to work in northeast 
Brazil - I still run into people who had some connection to Darciso or had 
been baptized by him during their youth. He touched many lives on many 
levels. 

Tradução:

Minhas lembranças do Pr. Darciso são dele conectando pequenas con-
gregações e seus pastores com a CMU, para que ajudássemos provendo uma 
estrutura de santuário que pudessem dizer que pertencia a eles e fossem a 
frente sem a dívida de um edifício. Ele fazia isso na região do Amazonas, 
onde fui trabalhar para CMU em 2000. Isso terminou quando a saúde dele 
ficou ruim e nós (CMU) começamos a trabalhar em um novo território.

Depoimentos

Chuck G. Conner III  
Diretor Executivo na Missão Sem Limites
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Posso dizer a vocês que meu pai amava muito o Pr. Darciso. Meu pai 
sempre falava do coração de servo do Pr. Darciso e se importava muito com 
ele. No curto período em que eu trabalhei com ele, foi evidente que tudo que 
o meu pai disse era verdade. Pr. Norton Lages também me contou muitas 
historias do Pr. Darciso. 

Eu acho que era óbvio para todos que o Pr. Darciso tinha paixão pelo 
seu trabalho e ministério. Desde que CMU saiu da área do Amazonas para 
trabalhar no nordeste do Brasil, eu ainda encontro com pessoas que tiveram 
alguma conexão  com o Pr. Darciso, ou que tenham sido batizadas por  ele 
durante a juventude. Ele tocou muitas vidas em muitos níveis.
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Ao longo de nossa caminhada cristã fomos pastoreados por vários Mi-
nistros de Deus. O pastor Darciso Medeiros foi um dos que mais contribuiu 
para a nossa visão missionária e dedicação à obra do Senhor. Fizemos algu-
mas viagens missionárias juntos e seu exemplo sempre foi notável e digno 
de ser seguido.

Quando Darciso foi pastor interino da Igreja Batista Ebenézer (Ma-
naus), no período em que éramos membros da igreja, estivemos juntos na 
abertura de congregações, iniciadas em áreas que foram invadidas. O pro-
cedimento era começar o trabalho com crianças em alguma casa, adquirir o 
terreno de algum invasor, que era legalizado o mais rápido possível e,  dessa 
maneira, com uma estratégia muito eficaz,  o Projeto Missionário era inicia-
do junto com a nova comunidade. 

No Alto Ebenézer – que recebeu esse nome por se situar num terreno 
mais elevado - a líder da invasão era uma religiosa famosa em Manaus. Ela 
não permitia a presença de outra instituição religiosa. Então, o pastor Dar-
ciso a procurou e teve uma conversa particular, muito séria e convincente, 
que resultou na autorização para permanecer no terreno e na plantação da 
igreja. O otimismo, coragem e ousadia do pastor Darciso sempre contagia-
ram a muitos e nenhum obstáculo o impedia de prosseguir nas tarefas pla-
nejadas para alcançar as metas estabelecidas.

Quando vemos jovens, nos dias atuais, sendo treinados para o Projeto 
Radical Amazônia, percebemos nitidamente que o pastor Darciso já fazia 
algo parecido cerca de vinte e cinco anos antes, utilizando jovens casais para 

Depoimentos

Claudio Marcio e Rosemeire Rodrigues 
Missionários da Junta de Missões Nacionais.
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plantarem igrejas em locais remotos e reunindo à sua volta jovens com o 
propósito de ajudar as congregações que estavam sem iniciadas. 

Agradecemos a Deus pela vida e instrumentalidade do pastor Darciso, 
que conquistou muitas almas para Cristo, fez também muitos discípulos e 
por vezes mostrou sua humildade, ouvindo esses seguidores como se fosse 
um iniciante na obra do Senhor.



61

Pastor Darciso! Falar sobre pastor Darciso é um grande privilégio, mas 
também um grande desafio, especialmente por se tratar de uma caminhada 
de mais de 35 anos de amizade, fé e parceria em prol do Reino de Deus.

Nossa amizade teve inicio e Julho 1979, quando o pastor Darciso, de-
pois de ter deixado o ministério na igreja Batista XV de Outubro, passou a 
congregar na Segunda Igreja de Manaus. Na ocasião, nos reunimos e surgiu 
a ideia de montar um trabalho no bairro Santo Antônio, que veio a se tor-
nar a Igreja Batista Getsêmani, pastoreada pelo pastor Darciso por muitos 
anos.

A paixão pela obra missionária continuou nos unindo. Constantemente, 
ele me desafiava a procurar e comprar terrenos que se tornariam possíveis 
igrejas. Isso se tornou rotina e toda quinta-feira nos encontrávamos para 
essa grande missão. Logo ele providenciou as placas com a inscrição “pro-
priedade da Igreja Batista”, que já eram colocadas nos terrenos assim que 
efetivada a compra. Em seguida, a Missão Sem Limites era acionada para 
realizar a construção do templo. Desta forma, vários templos foram levan-
tados. O pastor Darciso encontrava uma igreja mãe e um obreiro para dar 
continuidade ao trabalho até que a igreja fosse organizada. Ele sempre dizia 
que seu maior sonho era ter uma Igreja Batista em cada esquina da cidade. 
Por causa disso, muitas igrejas foram plantadas com a participação direta 
desse guerreiro de Deus.

Também fizemos muitas viagens juntos. Fomos a Convenções e viagens 
missionárias, afinal, o pastor Darciso também é conhecido pela sua assidui-
dade e compromisso com a denominação. Nossa ultima viagem foi em 2012, 

Depoimentos

Josias de Almeida Lira  
Fundador da Missão Ide
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para a Operação Jesus Transforma em Roraima, promovida pela Junta de 
Missões Nacionais. Fiquei preocupado por conta da sua idade e saúde. Fiz 
questão de hospedá-lo na mesma equipe em que fiquei com minha família, 
na Igreja Batista Nova Aliança, em Boa Vista. Ao contrario do que imagi-
návamos, porém, o pastor Darciso tinha mais disposição do que os jovens, 
acordando cedo, cumprindo todos os horários, sempre empolgado com evan-
gelismo e pregando nos fins de semana em várias igrejas da região.

Pastor Darciso é um exemplo a ser seguido, uma inspiração para minha 
vida. É um herói da fé, “homem do qual o mundo não era digno” (Hebreus 
11:38). Em uma só palavra, pastor Darciso é servo.
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Em 2004, viajamos para mais uma capacitação de obreiros oferecida 
pela Convenção Batista do Amazonas. O destino era Ipixuna, município 
do Amazonas que fica muito distante de Manaus. Para chegar no destino, 
encaramos uma viagem de avião para Cruzeiro do Sul (Acre) e, de lá, per-
corremos o rio Juruá por mais 24h, num barco pequeno, sob um barulho 
ensurdecedor. A equipe era composta pelas missionárias norte americanas 
Lymm Olmsteade e  Mildred Verbeck, o “interminável” Darciso Medeiros, 
Irael Duarte  e Livingstone Cunha (in memorian) e eu.  

Ao chegarmos em Ipixuna encontramos os obreiros que vinham de ou-
tros municípios para receber o treinamento. Já no dia seguinte começamos 
a capacitação, que levou cerca de sete dias. Chamou-me a atenção a matéria 
que o Pr. Darciso estava ministrando. Ele a chamava de “coisas soltas”. Os 
obreiros estranhavam e perguntavam: “Soltas, Como assim”? O Pr. Darciso 
sorria e respondia: “Esta matéria, necessariamente, não está ligada a nada 
e ao mesmo tempo a tudo. Trata-se de coisas não abordadas nos seminários 
e que farão muita diferença no ministério de vocês, obreiros do interior”. 
Coisas soltas do tipo: A indumentária do obreiro (especialmente a gravata 
e o lenço), o cuidado com o vocabulário, o cuidado com as expressões faciais, 
cuidados com a higiene pessoal dos obreiros, etc. 

Os obreiros do interior aprendiam e se divertiam com as instruções e 
ilustrações ministeriais do Pr. Darciso. Pude sentir que, para ele, o simples 
fato de estar com aqueles obreiros e poder ajudar a CBA de alguma maneira, 
era algo sem preço. Todo esforço para se chegar aquela localidade era válido.  

Depoimentos

Pr. Marcelo Alves da Silva  
Presidente da OPBB-AM em 2015
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Para mim, foi uma oportunidade entre tantas que tive, de viajar lado a 
lado com o Pr. Darciso pelos rios do Amazonas, ouvir de suas experiências, 
capacitar obreiros, organizar igrejas (naquela oportunidade a PIB de Ipi-
xuna foi organizada), participar de concílios e da ordenação de obreiros ao 
Santo Ministério.

Tenho o Pr. Darciso de Sousa Medeiros, hoje membro de nossa Igreja Ba-
tista Amar e professor da EBD na classe de Maturidade Cristã, um exemplo 
de vida dedicada ao ministério pastoral e missionário. Por aí ele faz questão 
de me apresentar como seu pastor, mas no final eu sempre digo: Ele é quem 
é o meu pastor. 
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Tomei conhecimento sobre o ministério do Pastor Darciso Medeiros no 
Rio de Janeiro, no idos de 2008, por intermédio do Pastor Fernando Bran-
dão, que é o diretor executivo da Junta de Missões Nacionais (JMN) da 
Convenção Batista Brasileira (CBB). Como missionário voluntário da JMN 
que iria para Manaus – AM, fui orientado para que fizesse contato com o Pr. 
Darciso quando iniciasse o ministério em Manaus. 

Naquela ocasião, tomei conhecimento que o veterano pastor já labutava 
na plantação de igrejas na Amazônia há várias décadas e que eu iria apren-
der muito com ele. E foi isso o que fiz. Em janeiro de 2009, realizei os meus 
primeiros contatos com esse servo de Deus e fiquei impressionado com o 
trabalho que foi realizado, pois a maioria das igrejas batistas dos bairros de 
Manaus que conheci foi organizada pelo Pr. Darciso. Desenvolvemos, desde 
essa época, uma grande amizade. Sempre temos conversado sobre o Reino 
de Deus e a obra missionária na Amazônia. 

Em julho de 2012, estivemos como voluntários na Operação Jesus 
Transforma da JMN em Codajás – AM. A distância de Manaus a Codajás é 
de 308 km pelo Rio Solimões e só se chega de barco. Estive na coordenação 
local dessa operação e tive a grata satisfação de contar com o seu apoio e 
orientações por duas semanas. Como ilustração, conto um dos casos vividos 
em Codajás. Para não cansar o antigo obreiro, destinamos uma rua menor 
para que o Pr. Darciso evangelizasse. Entretanto, eu não sabia que aque-
la rua continuava por dentro de uma mata e que existiam algumas casas 
na mata que cerca Codajás. A jovem que era dupla dele veio falar comigo 
preocupada, mas não existiu forma de convencer o veterano que não fosse 

Depoimentos

Pr. Djalma Alves Cabral Filho 
Vice-Presidente da OPBB-AM em 2015



66

tão longe. Ele falou comigo: “Pr. Cabral, essa rua é minha”. Respondi ime-
diatamente: “sim, senhor!”. Desde então, tive o convencimento que essas 
experiências deveriam ser relatadas para servir de motivação missionária. 
Portanto, fico muito feliz com este livro, pois a vida do Pr. Darciso Medeiros 
é um verdadeiro manual de como fazer missões na Amazônia!
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Cheguei a Manaus em 1983, com meu marido, vindos de Brasília. O 
pastor Darciso foi um dos primeiros obreiros que conheci. Logo comecei a 
trabalhar na União Feminina e na mesma época o pastor Darciso era secre-
tário da Convenção. Passamos a trabalhar juntos e foi uma alegria muito 
grande, pois um dava apoio ao outro e era uma bênção. Viajávamos para o 
interior e pregávamos o Evangelho. 

Pastor Darciso e eu temos algo em comum: não sabemos fazer missões 
de mãos vazias. Jesus é o nosso exemplo, pois nunca deixou alguém com 
fome ou doente. Nós fazíamos campanhas para ajudar as pessoas e dava 
muito certo.

Em 1990, o pastor Darciso decidiu trazer todos os obreiros do interior 
e pediu para a União Feminina para fazer uma campanha para ajudá-los. 
Arrecadamos doações e lotamos a minha sala com o material recebido. Fi-
zemos, então, trinta e cinco caixas grandes, uma para ser entregue a cada 
obreiro. Todos estavam hospedados em barracas, no gramado da Conven-
ção. Foi lindo! Tudo foi feito com muito amor e esse dia me marcou muito!

O pastor Darciso é um verdadeiro exemplo de missionário. A experiência 
e a vida dele me inspiram muito. Darciso e Saphira nunca mediram esforços 
para fazer a obra. Convivemos nos tempos áureos de trabalho e posso dizer 
que o pastor Darciso é um apóstolo Paulo dos nossos dias. Além de tudo, é 
amigo de todas as horas. É um homem em quem se pode confiar. Ele sabe 
ouvir e estender a mão, hoje já trêmula pelo peso da idade, mas ainda sim 
sendo um grande homem de Deus!

Depoimentos

Ulda Arruda 
Membro da Primeira Igreja Batista em Manaus
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APÊNDICE

Igreja Batista Getsêmani

Igreja Batista Boas Novas

Comunidade do Livramento

Comunidade Nossa Senhora de 
Fátima

Tarumã - Estrada do Turismo

Duas para a Igreja Batista Moriá 
(Compensa III)

Lago da Galileia (Beruri)

Codajás - (Segunda Igreja Batista)

Duas em Manacapuru

Iranduba (Primeira Igreja Batista)

Duas no Rio Urubu (PIB de 
Manaus)

Comunidade Lindoia - Itacoatiara

Jardim Getsêmani - Itacoatiara

Igreja Batista da Paz - Parque dos 
Roxinois

Castanho de Urucará

Nova Jerusalém - Paraná da Eva

Brasil América – Valparaíso

PIB Jorge Teixeira

PIB Manoa

Igreja Batista Celestial – (Mibrafé)

PIB Cidade Nova

João Paulo I

João Paulo II

Igreja Batista Fonte de Luz

Manancial - Colônia José Bonifácio

Renato Pinto II

Monte das Oliveiras

Igreja Batista Ágape - Colônia José 
Bonifácio

Fonte dos Vales - Riacho Doce

Manoa I

Mauazinho (vizinho do Lar 
Batista)

Capelas construídas pela Missão Sem Limites, entre 1975 e 2010, 
começando com a Vila Ivonete, no Acre, sendo a primeira construída 
no Brasil e no ministério do Pr. Darciso Medeiros. 
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Jardim Mauá

IB Formosa (antiga Alto Ebenézer)

Comunidade Lagoa Azul

União da Vitória

Deus Conosco

Igreja Batista Leão de Judá

SIB Itapiranga

Terra Nova

América do Sul

Nova Jerusalém

Parque das Nações

24 de Março - (Mibrafé)

Sal da Terra

Zumbi II

Nova Floresta

Unidade (Santa Etelvina)

Galileia (Santa Etelvina)

Oasis de Paz (Santa Etelvina)

Igreja Batista Liberdade (Multirão)

Primícias (Amazonino Mendes)

Comunidade do Mindú

Igreja Batista Genesis (Cidade de 
Deus)

Colmeia de Deus (Ataque das 
Abelhas)

Betesda (Alfredo Nascimento)

Berseba (Cidade de Deus)

Jardim Raquel (Santa Etelvina)

Pedra Viva (Parque Solimões)

Água Viva

Rocha dos Séculos

Jardim Getsêmani (Dom Pedro II)

Igreja Batista Canaã (Colônia 
Antônio Aleixo)

Igreja Luterana (Alvorada II)

Castanho de Urucará

Novo Israel

Águas Claras (Comunidade Águas 
Claras)

Manaquiri

Campos Elíseos 

São Sebastião do Uatumã 

Armando Mendes - (Mibrafé)

Novo Milênio II (Comunidade do 
ARÁ)

Monte Carmelo (Santo Agostinho)


