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MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO N.º 004/2019
 

“Moção de Congratulação a Igreja Assembleia
de Deus pela ocasião de seus 85 anos. 

ANDERSON TEIXEIRA (PSD) e MICHELA FREITAS (PSDB), vereadores do
município de Imbituba veem, no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência
propor para deliberação do plenário MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO à Igreja Assembleia de
Deus pela ocasião de seus 85 anos.

Justificativa

Senhores Vereadores

No final do ano de 1933 a irmã Maximilian, recém convertida ao evangelho veio
de Porto Alegre, para passar uma temporada na casa de sua filha Isabel Nascimento.

Vivendo a intensidade do primeiro amor, ela sentia em seu coração o fervor da Fé
Pentecostal,  e  na  sua  mala  trouxe  alguns  exemplares  do  Jornal  Mensageiro  da  Paz,  um
determinado dia, os olhos da filha pousaram sobre as páginas daquele periódico exemplar.
Era um artigo que citava um texto bíblico de (AP cap. 22,15): “Do lado de fora da cidade
estão aqueles que se desviaram de Deus, e os feiticeiros, e os imorais, e os assassinos, e os
idólatras e todos os que gostam da mentira e a praticam. Eu, Jesus, enviei o meu anjo a vocês
para contar todas estas coisas às igrejas”.

Isabel Nascimento naquele instante ficou aflita. E quando seu marido chegou do
trabalho,  foi  imediatamente  ler  a passagem para ele.  Um temor  também se apoderou do
coração de Sr. Jovino Nascimento e naquele mesmo momento chamou a irmã Maximilian e
questionou:

- Minha sogra será que eu e a Isabel ficaremos fora do céu?
- A irmã Maximilian respondeu:
- Meu filho é assim que diz a Palavra de Deus…
- Mas o que devemos fazer? -insistiu o genro.
- Tudo o que vocês precisam fazer é arrepender dos vossos pecados e entregarem

os vossos corações para Jesus, e depois vocês devem ser batizados nas águas.
Jovino Nascimento tinha algumas dificuldades, pois não sabia ler e nem escrever,

porém suplicou que a sogra endereçasse uma carta  ao pastor da igreja  em Porto Alegre,
missionário Gustavo Nordlund, para que esse viesse a Imbituba batizá-los nas águas. Alguns
meses depois o pastor Nordlund respondia informando que não poderia realizar o batismo
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porque  aquela  região  pertencia  ao  trabalho  da  Assembleia  de  Deus  em  Santa  Catarina,
porém,  informou o endereço do Pastor André Bernardino da Silva, em Itajaí.

Em poucos dias uma correspondência remetida pela família Nascimento chegava
às mãos do Pastor Bernardino. A fome espiritual era tão profunda que o casal se dispôs a
vender um terreno para pagar as despesas de viagem do pastor. No dia 19 de abril de 1934,
chegava em Imbituba o Pr. André Bernadino para realizar neste mesmo dia o primeiro culto e
também o primeiro batismo em águas onde o irmão Jovino Nascimento e Isabel Nascimento
desceram as águas na Lagoa da Bomba, começando assim oficialmente a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus em Imbituba.

 Em  um  dos  primeiros  cultos  realizados  na  residência  do  irmão  Jovino
Nascimento atrás da usina, (atualmente Avenida Doutor João Rinsa), no dia 23 de abril de
1934, a sua esposa a irmã Isabel Nascimento foi agraciada por Deus recebendo o batismo
com Espírito Santo.

Passaram-se dois anos e no dia 11 de novembro de 1936, com a ajuda financeira
do  irmão  Jovino  Nascimento,  construía-se  o  primeiro  templo  da  Igreja  Evangélica
Assembleia de Deus em Imbituba, no bairro de Vila Nova, sob a supervisão do Missionário
Alberto Widmer.

Esses irmãos que com fé, e inflamados pelo poder do Espírito Santo anunciavam
a palavra de Deus sem cessar, e essas palavras ungidas por Deus penetraram nos corações
das seguintes pessoas; José Nascimento, Ondina Nascimento, e eles entregaram as suas vidas
nas mãos do Senhor Jesus Cristo e também foram batizados nas águas, assim os servos do
Senhor seguiram a carreira vitoriosa da fé cristã e a obra continuou crescendo dia após dia.

O Pr.  João  Ungur  e  o  Pr.  Orlando  Boyer  também deram suas  contribuições,
ressalto ainda o missionário Alberto Widmer, pois ele foi quem inaugurou o primeiro templo
no bairro de Vila Nova.

Em 1962 foi enviado o primeiro obreiro para Imbituba vindo de Curitiba, o Pr.
Hilário  da  Costa,  o  mesmo  permaneceu  até  o  ano  de  1964.  Na  sequência  ficou  por
responsabilidade do dirigente local o Presbítero Elvino Justino.

Em ordem cronológica a Igreja Assembleia de Deus em Imbituba foi pastoreada
pelos  seguintes  nomes:  Pr.  André  Bernardino  da  Silva,  Irmão  Jovino  Nascimento,  Pr.
Orlando  Boyer,  Missionário  Alberto  Widmer,  Pr.  João  Ungur,  Pr.  Osvaldo  Lemos  dos
Santos,  Pr.  Hilário  da  Costa,  Pb.  Elvino  Justino,  Pr.  Manoel  Paulo  Evaristo,  Pr.  Noé
Fortunato Vargas, Pr. José Alves Rodrigues, Pr. Manoel de Souza, Pr. Antenor de Oliveira,
Pr. Hilário da Costa, Pr. Riograndino Pereira, Pr. Valdomiro Souza, Pr. Derocy de Andrade,
Pr.  Pedro  Cardoso,  Pr.  Osvaldo  Lemos  dos  Santos,  Pr.  Gentil  Monteiro  de  Lima,  Pr.
Generoso Martins Cipriano,  Pr.  Gregório Marciano Silva,  Pr.  Valmor Leonel  Batista,  Pr.
Antônio José de Bem, Pr. Sebastião de Souza, Pr. Oceano Ramos Correa, Pr. Adelino José da
Matta, Pr. Ezequiel Montanha, Pr. Agissé Berto da Silveira, Pr. Manoel Borba Corrêa, Pr.
Vitorino Pereira Barbosa, Pr. Jairo Barbosa e atualmente é pastoreado pelo Pr. João Costa
Pereira.

Um  dos  fatos  que  marcaram  a  trajetória  da  Igreja  Assembleia  de  Deus  em
Imbituba,  foi  a  conquista  do terreno da Igreja  no ano de 1976, mediado então pelo Dc.
Almeci de Carvalho e doado pelo comendador Dr. João Rinsa.

Foi  então  com  ânimo  e  interesse  pela  obra  de  Deus  que  o  Dc.  Almeci  de
Carvalho conseguiu a planta, e com o esforço dos servos do Senhor, unidos em amor, oração,
fé e suas contribuições financeiras construíram um bonito templo que foi inaugurado no dia
29 de abril de 1984, que até os dias de hoje conserva a mesma arquitetura.
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A Igreja  Evangélica  Assembleia  de  Deus  em Imbituba  atualmente  possui  24
templos espalhados em todas as comunidades do município. Temos o nosso templo Sede,
Congregação em Vila Nova Alvorada, Vila Alvorada, Vila Esperança, Ibiraquera, Araçatuba,
Campo  D’una,  Nova  Brasília,  Penha,  Alto  Arroio,  Sambaqui,  Novo  Horizonte,  Vila
Malaquias, Guaiúba, Moro do Mirim, Roça Grande, Boa Vista, Vila Nova, Vale da Benção,
Monte Sião, Florestal, Campo da Aviação, Betânia e Ponto de Pregação do Sal. Contamos
com aproximadamente 3500 pessoas entre membros e congregados com um corpo de 300
obreiros.

Oitenta e cinco anos se passaram, e a obra do Senhor jesus em Imbituba, segue
em franco crescimento. No dia 19 de março de 2016 fomos agraciados com a posse do Pr.
João Costa Pereira sua digníssima esposa Pra. Rosa Maria do Canto Pereira e família.

Para cada tempo Deus levanta alguém e foi exatamente para esse tempo que o
eterno nos deu o Pr. João Pereira, que com temor, ousadia e humildade tem liderado a igreja
do Senhor em imbituba.  O Pr. João sempre enalteceu a força e o dinamismo da igreja, e
graças a esses objetivos é que a igreja tem prosperado.

Hoje somos frutos das lágrimas e das orações do passado, dos folhetos e cultos ao
ar  livre,  das  muitas  caminhadas,  das  muitas  perseguições  da esperança  de  um povo que
iniciou um culto em uma humilde casa a 85 anos atrás, somos frutos, somos realidade, somos
sim parte do grande exército chamado por Cristo para transformar nossa cidade e as nações
através do Evangelho, somos uma igreja unida, avivada, missional e relevante.

                                      

Anderson Teixeira                         Michela Freitas               
Vereadores Propositores
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