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“O objetivo ultimo do historiador das religiões é 
compreender, e tornar compreensível aos 

outros, o comportamento do homo religiosus e 
seu universo mental” (Mircea Eliade). 
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RESUMO 
 

 
A mensagem da IASD (Igreja Adventista do Sétimo Dia) chegou à Ourinhos 
na década de 1950. Este trabalho é um estudo histórico-antropológico sobre 
a trajetória da Igreja na cidade. O fio condutor é o processo de edificação dos 
templos e sua cronologia. Não se trata da história dos templos simplesmente, 
mas sim da história da Igreja através dos templos. A pesquisa toma por base 
o cotidiano dos adventistas, a vida religiosa da IASD nos templos e bairros. É 
uma análise da experiência religiosa adventista e sua singularidade. A razão 
deste estudo é dizer acerca do simbolismo dos templos, da visão de mundo 
da IASD, das memórias e vivências dentro de um ethos simbólico local.  
 
 
Palavras Chaves: 1- IASD/Igreja Adventista do Sétimo Dia. 2 - Ourinhos/SP. 
3 - Templos. 4 - Conquista. 5 - Cultura Religiosa Local. 
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PRADO, André Pires do. THE CONQUEST OF TEMPLES: the Seventh-day 
Adventist Church (SDAC) in the Municipality of Ourinhos-SP (1950-
2012). 2012. 417 s. Dissertation (Master’s Degree on History). - College of 
Letters and Science, Universidade Estadual Paulista, Assis, 2012. 
 
 

ABSTRACT 
 

 
The message of the SDAC (Seventh-day Adventist Church) arrived at 
Ourinhos in the 1950s. This work is a historical-anthropological study on the 
history of the Church in the city. The wire direction is the process of building 
the temple and its chronology. This is not just the history of the temples, but 
the history of the Church through the temples. The research is based on the 
daily of adventists, religious life in the church's temples and neighborhoods. It 
is an analysis of the adventist religious experience and their uniqueness. The 
reason of this study say about the symbolism of the temples, the church's 
worldview, memories and experiences within an local ethos symbolic. 
 
 
Keywords: 1 - SDAC/Seventh-day Adventist Church. 2 - Ourinhos/SP. 3 - 
Temples. 4 - Conquest. 5 - Local Religious Culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

“A religião nunca é apenas metafísica”1, disse o antropólogo norte-

americano Clifford Geertz. Ela se materializa nos veículos e objetos de culto, 

nos lugares, no cotidiano humano. Existe um compromisso sentimental entre 

os indivíduos religiosos e a materialidade de sua crença. A vida ritualizada (o 

dia-dia ordenado, a experiência religiosa) é sintetizada por signos palpáveis. 

É no tangível, na materialidade do mundo, que a religião (seu conhecimento) 

se efetiva, tem validade, representatividade - status de realidade. Os objetos 

sagrados otimizam a ligação do homem com o universo transcendental. 

O valor (importância) da religião está na sua capacidade de atribuir 

sentido à existência humana, provendo-a de explicação e segurança. Na vida 

religiosa, tudo é simbólico. Cada objeto diz alguma coisa diferente da simples 

estrutura física que o compõe. Uma Bíblia, por exemplo, não é simplesmente 

um livro. A Cruz, não é apenas um estrado de madeira. Há um conhecimento 

implícito nesses objetos. E além de guardarem valores transcendentais, eles 

são históricos. Trazem consigo memórias, acontecimentos, trajetórias da vida 

religiosa. Assim, são os templos: objetos históricos e simbólicos. 

Este trabalho tem como fio condutor de análise a trajetória histórica 

dos templos da IASD (Igreja Adventista do Sétimo Dia) em Ourinhos-SP. Não 

é uma história dos templos. É a história da IASD local através dos templos. É 

o registro da dinâmica das comunidades adventistas (nos respectivos bairros 

aonde se instalaram). É aquilo que podemos chamar - com base na teoria de 

Clifford Geertz, de “tradução” de uma cultura religiosa (local). Um relato-texto 

de vidas em seu dia-dia de comunhão (experiências, desafios, conquistas). É 

um trabalho que diz da vivência religiosa e sua singularidade.  

A IASD surge nos EUA em função do Movimento Millerita, iniciado 

em 1831 pelo pastor Guilherme Miller (e findado em 1844, com o fenômeno 

do Grande Desapontamento). Ganha força institucional a partir de 1860, sob 

a liderança da profetiza Ellen G. White (e auxiliares), que funda e organiza a 

                     
1 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 93. 
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IASD corporativa. A Igreja cresceu, tornou-se mundial e chegou ao Brasil em 

1884 (com mais intensidade a partir de 1890). Na década de 1930, o Estado 

de São Paulo já era o maior território adventista do país. A Igreja intensificou 

seus trabalhos pelo interior do Estado e chegou à Ourinhos em 1950. Daí em 

diante, nasce uma trajetória local, de uma IASD que se consolida em 1960 e 

se expande em 1990, acompanhando o fluxo do crescimento urbano. 

  A estrutura teórico-metodológica do trabalho (um estudo histórico-

antropológico) é resultado das pertinentes contribuições dos professores: Dr. 

Milton Carlos Costa (“Teoria e Método”), Dra. Célia Reis Camargo (“História e 

Política”) e Dra. Andrea Lúcia Dorini de Oliveira Carvalho Rossi (“Seminário 

de Pesquisa em História”); nas aulas ministradas ao longo dos “módulos 

disciplinares” do curso de Mestrado em História, na Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, em Assis-SP, nos anos de 2009 

e 2010. A dialética científica com nosso objeto é fruto desse auxílio. 

No que remete ao aporte teórico, a pesquisa pode ser classificada 

de vários modos. Vale dizer dos mais coerentes. Por exemplo: é uma História 

Cultural. Isso porque diz de uma investigação histórica nos moldes tratados 

por Jean-Pierre Rioux, quando afirma ser a História Cultural, aquela que: “faz 

da cultura um conjunto de hábitos e de representações próprios de um dado 

grupo num dado momento, com o seu cotejo móvel de costumes e crenças, 

de leis e técnicas, de artes e linguagens, de pensamento e mediações.”2 É 

uma pesquisa que lida com determinadas políticas, instituições culturais, com 

mediações e mediadores, com práticas de vida. É uma “história dos signos e 

símbolos exibidos, dos lugares expressivos e das sensibilidades, solidamente 

fixadas nos textos e obras de criação, carregada de memória e patrimônio”, 

para citar Rioux, novamente. É uma História Cultural na perspectiva de Jean-

Françoise Sirinelli, que diz: “a história cultural é aquela que fixa o estudo das 

formas de representação do mundo no seio de um grupo humano.”3 

Este trabalho investiga a vida religiosa da comunidade adventista 

na cidade de Ourinhos, procurando entender as formas pelas quais a IASD 
                     
2 RIOUX, Jean-Pierre. Um domínio e um olhar. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-
François (orgs). Para uma história cultural. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, p. 17. 
3  Idem, p. 20. 
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constrói sua realidade social local, seus símbolos, sua memória. Pois, como 

diz o historiador Roger Chartier, “a história cultural, tal como a entendemos, 

tem por principal objeto identificar como em diferentes lugares e momentos 

uma determinada realidade social é construída.”4 A realidade da IASD é uma 

realidade simbólica. E os templos são parte dela. Interpretá-los, entendendo 

como os adventistas os concebem, foi uma preocupação constante, porque 

segundo Peter Burke, “o terreno comum dos historiadores culturais pode ser 

descrito como a preocupação com o simbólico e suas interpretações.”5  

Este trabalho é uma “História Religiosa”, nos moldes descritos pelo 

historiador Eduardo Basto de Albuquerque, que desde a década de 1990, no 

Brasil, discutiu os pressupostos metodológicos desse tipo de historiografia. A 

“história religiosa”, segundo Albuquerque, é o modelo mais utilizado no Brasil 

e difere da “história das religiões” tradicional, modelo fundado no final do séc. 

XIX. A “história das religiões” é comparativa e trata de diversas religiões ao 

mesmo tempo, relacionando-as, imbricando-as. Já a “história religiosa” trata 

de apenas uma religião e é investigativa, interpretativa. A história religiosa é 

também conhecida como “história eclesiástica”, em virtude de sua relação 

com a história institucional, história da Igreja, história denominacional. É um 

tipo de historiografia que ganha força acadêmica na década de 1970, com a 

discussão feita pelo historiador Dominique Julia6, na França. 

Eduardo Basto de Albuquerque afirma que a história religiosa trata 

de grupos religiosos (igreja, denominação, instituição) em determinado tempo 

e em determinado espaço, sua inserção social, mudanças e continuidades. É 

uma historia que se preocupará em “analisar a atuação de sujeitos históricos 

individuais, grandes personalidades, líderes ou sujeitos históricos coletivos”7 - 

no presente caso, os adventistas. Ela tem a ver com a mentalidade ou crença 

                     
4 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 
1988, p. 16. 
5 BURKE, Peter. O que é História Cultural? Trad. Sérgio Goes de Paula. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008, p. 10. 
6 JULIA, Dominique. A religião: História Religiosa. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre. 
História: Novas Abordagens. Rio de Janeiro: F. Alves, 1976. 
7 ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. Distinções no Campo de Estudos da Religião e da 
História In: GUERRIERO, Silas. O Estudo das Religiões: Desafios Contemporâneos. São 
Paulo: Paulinas, 2003, p.64. 
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de um determinado grupo religioso. Ela mapeia a trajetória do pensamento, 

do cotidiano/ações, ao mesmo tempo em que trata do aparato institucional da 

Igreja, da corporação. A “história religiosa”, explica Albuquerque, preocupa-

se com a historicidade da crença. Ela “indica os caminhos percorridos”8 pela 

denominação religiosa e acusa uma dinâmica de mudança/permanência. 

A “história religiosa” da IASD em Ourinhos, nos moldes citados por 

Albuquerque, portanto, é o que se encontra nesta pesquisa. Ademais, outra 

forma de classificá-la é dizer que: se trata de objeto da “Ciência da Religião” - 

na ótica do pesquisador das religiões, Frank Usarski. Isso porque a pesquisa 

é interdisciplinar - dialoga constantemente com a Antropologia e a Sociologia, 

na abordagem da Religião enquanto fenômeno. E diz Usarski, que: “a ciência 

da religião mostra sua competência em lidar com tal riqueza fenomenológica 

na media em que atua como uma ciência integral das religiões, e se constitui 

mediante um intercâmbio com outras disciplinas.”9 Aqui, o fenômeno visto é a 

IASD em Ourinhos. E para interpretá-lo, dialogamos interativamente com as 

disciplinas de: História, Antropologia e Sociologia. 

O trabalho é um objeto de “História Regional/Local” - vertente que 

ganhou força no Brasil na década de 1970, com a criação de cursos de pós-

graduação na área. Os temas de história local tornaram-se frequentes dentro 

das universidades. A linha está se “profissionalizando”. Segundo o historiador 

Silvio Marcos Corrêa, “o lugar que a historiografia reserva à história local 

pode mudar com a profissionalização dela”. 10 A presente investigação é uma 

contribuição ao campo da história local (como sugestão de objeto) bem como 

ao acervo histórico-literário de Ourinhos (ao tratar de uma temática local). A 

história da IASD na cidade, portanto, é um tema de “história local”. 

Deste modo, estão as principais classificações. No geral, a base da 

reflexão pode ser situada na perspectiva histórico-antropológica, dialogando 

com aspectos sociológicos. A análise foi enriquecida por uma base de fontes 

                     
8 ALBUQUERQUE, Eduardo Basto de. A História das Religiões In: USARKI, Frank (Org). O 
Espectro Disciplinar da Ciência da Religião. São Paulo: Paulinas, 2007, p. 38. 
9 USARKI, Frank (Org). O Espectro Disciplinar da Ciência da Religião. São Paulo: 
Paulinas, 2007, p. 10. 
10 CORREA, Sílvio Marcos de Souza. História Local e Seu Devir Historiográfico. In: METIS: 
História e cultura - Revista de História de Caxias do Sul. Caxias do Sul: Educs, 2003. 
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plurais. Fontes “documentais”, extraídas dos arquivos dos templos - 

escrituras, panfletos, programas cerimoniais, livro de batismos, livros-ata, 

plantas arquitetônicas e correspondências; de modo geral interpretadas 

conforme a ótica de Carlos Bacellar.11 Notam-se as fontes “impressas”, 

como: revistas (“Comunhão & Ação”, “Adventista”, “Sudoeste”), periódicos, 

jornais locais (de Ourinhos); estas interpretadas ao rigor sugerido por Tania 

Regina de Luca12 - historiadora da UNESP/Assis.  As “fontes orais” tratam da 

base geral desta pesquisa (sem as quais nada haveria), relatos de 

adventistas mais antigos e dos que exercem papel de liderança na IASD. As 

“fontes orais” foram metodologicamente vistas segundo as recomendações 

da historiadora Verena Alberti.13 Há também aquelas “fontes audiovisuais” ou 

“digitais”: sites institucionais, revistas eletrônicas e fotos; pensadas de acordo 

com a metodologia do historiador Marcos Napolitano14. Fontes “biográficas”, 

como o livro de Lygia de Oliveira – “Na trilha dos Pioneiros” – que trata dos 

adventistas pioneiros da IASD, desde o início da Igreja nos EUA; interpretada 

conforme o rigor sugerido pela historiadora Vavy P. Borges.15 E por último, as 

“fontes arqueológicas” ou “arquitetônicas”, que aqui representam os templos 

da IASD em Ourinhos (os prédios vistos em sua materialidade histórica). Tais 

fontes foram interpretadas sob o método de Pedro Paulo Funari.16 

A estrutura da pesquisa foi fracionada em 4 (quatro) capítulos. Eles 

correspondem a uma lógica geral analítica. O primeiro capítulo trata da IASD 

e seu processo de formação/consolidação/expansão. Sua história é pontuada 

desde a origem nos EUA - o Movimento Millerita, o Grande Desapontamento, 

os pioneiros da IASD (Ellen G. White), a expansão pelo mundo. Este capítulo 

é dedicado àquilo que os adventistas dizem que são. É o momento onde a 
                     
11 BACELLAR, Carlos. Fontes Documentais: Uso e mau uso dos arquivos. In: PINSK, 
Bassanezi Carla (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
12 DE LUCA, Tania Regina. Fontes Impressas: História dos, nos e por meio dos periódicos. 
In: PINSK, Bassanezi Carla (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
13 ALBERTI, Verena. Fontes Orais: Histórias dentro da História. In: PINSK, Bassanezi Carla 
(Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
14 NAPOLITANO, Marcos. Fontes Audiovisuais: A História depois do papel. In: PINSK, 
Bassanezi Carla (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
15 BORGES, Vavy Pacheco. Fontes Biográficas: Grandezas e misérias da Biografia. In: 
PINSK, Bassanezi Carla (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
16 FUNARI, Pedro Paulo. Fontes Arqueológicas: Os historiadores e a cultura material. In: 
PINSK, Bassanezi Carla (Org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005. 
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pesquisa dialoga com a teologia adventista e sua visão geral de mundo. Esse 

capítulo se chama “A Igreja Remanescente” - como a IASD vê a si mesma. 

O segundo capítulo, “O Ministério Local”, que mapeia a história da 

IASD no Brasil, aborda a inserção da Igreja em 1884, sua expansão no país, 

no Estado de São Paulo e sua chegada à Ourinhos. Nota-se neste ponto, um 

diálogo estabelecido com alguns dos poucos pesquisadores do adventismo 

no Brasil, como Haller E. S. Schunemann e Michelson Borges. A seção trata 

também da historia de Ourinhos e seu contexto sociocultural. Ela propõe a 

observação histórica do ambiente no qual a IASD se instalou na década de 

1950, com quem ela passou a disputar espaço no cenário religioso e quais 

eram as condições sociopolíticas e urbanas de Ourinhos na época. 

O terceiro capítulo, “A Conquista dos Templos”, aborda o processo 

de construção dos templos da IASD na cidade. É o momento em que se nota 

a trajetória local da Igreja: chegada, consolidação e expansão. A seção conta 

a história de cada uma das 7 (sete) comunidades da IASD, estabelecidas nos 

bairros periféricos e centrais de Ourinhos. E neste ponto, nota-se o cotidiano 

da Igreja na cidade, seus projetos locais, sua forma de viver e pensar. É aqui, 

neste capítulo, que a cultura local adventista é estudada. 

 A última seção, “Os Templos da Conquista”, representa o desafio 

de concatenar “teoria e objeto”. É o momento onde se estabelece um diálogo 

com as ideias do antropólogo norte-americano Clifford Geertz (catalisadoras 

deste estudo) e dos sociólogos Peter Berger, Thomas Luckmann, Stuart Hall 

e Zygmunt Bauman, além do historiador das religiões Mircea Eliade. São eles 

os principais teóricos consultados para este trabalho. É com base em suas 

interpretações que analisamos o universo simbólico adventista. A tentativa foi 

especular sobre o simbolismo dos templos e entender a forma com a qual as 

pessoas vivenciam a religião na prática. Um caminho para sabermos quem 

são os adventistas, o que fazem e o que pensam sobre o que fazem.  
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CAPÍTULO 1 - A IGREJA REMANESCENTE 
 

 

O primeiro capítulo deste trabalho aborda o período de origem da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia nos EUA. Trata dos seguintes aspectos: a) o 

Movimento Millerita17 (que ocorreu no inicio do séc. XIX) liderado pelo pastor 

Guilherme Miller e pautado na crença do advento de Cristo; b) o fenômeno 

do Grande Desapontamento e a influência de Ellen G. White na liderança da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia; c) a composição institucional-hierárquica da 

IASD; d) as principais características de sua expansão pelo mundo. 

Inicialmente, vale dizer que, neste ponto do estudo, nossa proposta 

de análise buscou manter uma profunda fidelidade à perspectiva adventista 

de mundo, dando destaque à singularidade cultural da denominação, ao que 

ela de fato pensa a respeito dela mesma. Afinal, parte-se da questão: Quem 

são os adventistas do sétimo dia e o que eles dizem sobre si mesmos?  

Veremos aspectos elementares da história e da teologia da IASD. 

Entretanto, para que esse conteúdo teórico fosse obtido, optamos por utilizar 

uma bibliografia básica institucional. A intenção foi consultar, na maior parte 

do tempo, referências impressas pela própria Editora da IASD - CPB - Casa 

Publicadora Brasileira. Assim, buscamos ao máximo a escusa dos equívocos 

e juízos estranhos à real concepção adventista de mundo. 

 

 

1.1 A Igreja de Deus nos Últimos Dias. 

 

 

O termo Igreja Remanescente18 é utilizado pelos adventistas do 

sétimo dia como expressão de identidade. Ele funciona como elemento de 

autorreferência. Remete diretamente à ideia de Povo de Deus, ou então de 
                     
17  Nome inspirado no missionário evangelista Guilherme Miller (1782-1849). 
18 REMANESCENTE: Do Lat. Remanescente. Adjetivo de dois gêneros. 1. Que remanesce; 
restante, remanente. Substantivo masculino. 2. Aquilo que sobeja ou resta. In: FERREIRA, 
Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. Ed. 1ª 
impressão, Editora Positivo. 2004. 
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Igreja Eleita, escolhida para tomar posse do Reino Celeste (Nova Jerusalém 

Celestial, prometida por Deus, como consta nas escrituras bíblicas). O ato de 

conceber-se enquanto sendo povo escolhido não é prerrogativa apenas dos 

adventistas. Outras denominações cristãs também o fazem. Mas no caso da 

IASD, para além do valor teológico, o termo Igreja Remanescente representa 

com propriedade o caráter existencial da instituição.  

Além de identificarem-se Povo de Deus, os adventistas do sétimo 

dia acreditam ter recebido um chamado divino e especial, uma tarefa. Essa 

incumbência é caracterizada na ação de se proclamar o evangelho. Difundir 

mensagens de esperança, “as mais solenes verdades”, diz Ellen G. White: 

 
Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia de todo o 
mundo: Deus nos chamou como um povo para ser um tesouro 
peculiar para Ele. Ele determinou que Sua Igreja na Terra 
permaneça perfeitamente unida no espírito e no conselho do 
Senhor dos Exércitos no fim do tempo. As mais solenes 
verdades já confiadas a mortais nos foram dadas, para 
proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades 
deve ser nossa obra.19 

 

Notemos que Ellen G. White expressa: “no fim do tempo”. A Igreja 

Remanescente, segundo os adventistas do sétimo dia, é a Igreja do último 

período da história da humanidade. Igreja que restou de um longo tempo de 

transformações e perseguições. A expressão remanescente nomeia um povo 

que exercita as Leis de Deus e preserva a tradição no formato mais original e 

íntegro possível. Esse fonema remete ao povo sobrevivente e perseverante, 

que age contra as forças de Satanás, como afirma White: 

 
O senhor tem Seus agentes designados, e uma igreja que tem 
sobrevivido a perseguições, conflitos e trevas. Jesus amou a 
igreja, e por ela Se deu a Si mesmo, e Ele a há de 
aperfeiçoar, refinar, enobrecer e elevar, de maneira que ela 
fique firme em meio das corruptoras influências deste mundo. 
Homens designados por Deus foram escolhidos para vigiar 
com zeloso cuidado, com vigilante perseverança a fim de que 
a igreja não seja subvertida pelos malignos ardis de Satanás, 

                     
19  WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 64. 
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mas que ela esteja no mundo para promover a glória de Deus 
entre os homens.20   

 

Assim, os adventistas pensam que o Povo Eleito por Deus compõe 

a Última Igreja Sobrevivente, restante, dentre todas as igrejas que existiram 

ao longo das eras, períodos históricos, pelos quais passou a tradição bíblico-

cristã. Desse modo, o Povo Remanescente é a Igreja que prega os desígnios 

de Deus na Terra, escatologicamente durante o Fim da História.  

Os períodos históricos pelos quais o cristianismo passou são vistos 

pelos adventistas como sendo 8 (oito) no total, contados na Bíblia desde o 

Livro Gêneses. Assim, a Primeira Era, dentre as 8 (oito) Eras que ocorreram, 

é a época da Igreja do Antigo Testamento, quando os homens (Adão e Eva) 

foram criados à imagem e semelhança de Deus. É um período de grandes 

personalidades como Abraão, Moisés, Jacó, Davi e Salomão. Época quando 

a Lei dos Dez Mandamentos foi escrita e entregue ao povo como expressão 

viva do caráter imutável, perfeito e eterno de Deus. A Igreja desse período foi 

conduzida pelos “Patriarcas e Profetas”. Segundo os adventistas, a Igreja de 

homens instruídos pelo poder do Espírito Santo, escolhidos para transmitir as 

vontades divinas às gerações futuras. (WHITE, 2007)21 

A Segunda Era corresponde à Igreja do Novo Testamento. Igreja 

do tempo de Jesus e dos apóstolos. Herdeira dos valores e das leis deixadas 

pela Igreja do Antigo Testamento. A Igreja dessa Segunda Era respeitava os 

Dez Mandamentos. Assim, na concepção da IASD, quando Jesus falou: “Não 

penseis que vim revogar as leis e os profetas; não vim para revogar, vim para 

cumprir.” (Mateus 5:17)22; houve, neste instante, uma clara reafirmação do 

caráter imutável e irrevogável dos Dez Mandamentos. (REID, 2007)23 

 Os adventistas dizem que a Igreja do Novo Testamento viveu uma 

época especial da História, ao desfrutar do privilégio da presença do Deus 

                     
20 Idem. 
21 WHITE, Ellen G. Patriarcas e Profetas: Deus Escolhe, Dirige e Protege Seu Povo. Tatuí-
SP: Casa Publicadora Brasileira, 2007. 
22 In: A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 
23 REID, George W. Compreendendo as Escrituras: uma abordagem adventista. 
Engenheiro Coelho-SP: UNASPRESS, 1ª Ed., 2007. 
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Vivo. E os apóstolos, incumbidos de registrar os ensinamentos deixados por 

Cristo, desempenharam papel importantíssimo. Durante o período de 100 a 

300 D.C. a Igreja do Novo Testamento viveu um período de perseguição. 

Após 476 D.C., com a tomada do Império Romano por povos estrangeiros, 

costumes religiosos errôneos foram introduzidos na teologia da Igreja. Assim, 

dizem os adventistas, que a crença na imortalidade da alma, a adoração de 

imagens de santos, a ideia de purgatório e a observância do domingo ao 

invés do Sábado, destoam dos ensinamentos de Jesus Cristo. Tais conceitos 

teológicos, portanto, teriam sido incorporados de modo a deturpar o universo 

da Fé Cristã Verdadeira. Para a IASD tratou-se de um período de prostituição 

(em termos teológicos) da Igreja de Deus.  

Conta-se a partir de então o começo de uma Terceira Era. Início do 

tempo que os adventistas chamam de Igreja da Idade Escura, historicamente 

correspondente ao período de duração da Idade Média. Entretanto, há um 

marco inicial, especificamente datado de 538 D.C., perdurando por 1260 (mil 

duzentos e sessenta) anos, ou seja, até 1798, quando o Papa Pio VI é preso 

por Napoleão Bonaparte. Ao longo desse período, a Igreja Católica deteve 

controle absoluto do cenário religioso da Europa. Nessa Era, ficou claro que 

o poder deveria ser mantido a qualquer custo, mesmo que para isso fossem 

necessários recursos sangrentos e violentos, a exemplo da inquisição. 

Segundo os adventistas do sétimo dia, surgiram nesse contexto de 

opressão religiosa, estudiosos como Calvino e Lutero. Esses homens deram 

início à Igreja da Reforma. Trata-se da Quarta Era. Tempo do processo de 

resgate das leis e dos princípios teológicos que outrora foram deturpados. 

Tempo de contestação às imposições feitas pela Igreja Católica. E foi nesse 

período que por volta de 1650, o cenário motivou milhares de peregrinos a 

deixar países como Inglaterra e Holanda, no propósito de livrar suas famílias 

das imposições religiosas que por lá existiam.  

Muitos peregrinos orientaram sua trajetória rumo aos EUA. O país, 

além de representar possibilidades de uma vida economicamente melhor, 

sugeria também um cenário de liberdade religiosa para todos. E teve início, 

portanto a Quinta Era da Igreja, reconhecida pelos adventistas como sendo o 
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tempo da Igreja dos Pais Peregrinos. O cenário religioso dos EUA, dizem os 

adventistas, foi marcado pelas ações determinantes e missionárias dessas 

pessoas. Elas iniciaram um período de muitas pregações e disseminação do 

evangelho. Um período de avanço da mensagem Cristã. 

Para os adventistas, as missões religiosas evangélicas no final do 

séc. XVIII rumo às diversas partes do Mundo, somente tornaram-se possíveis 

graças ao esforço dos pais peregrinos. Esse tempo de missões consolidava, 

portanto, a Sexta Era da Igreja do Povo de Deus. Era da Igreja dos Primeiros 

Missionários. Momento, também, de forte difusão dos conteúdos evangélicos 

pelos diversos cantos dos Estados Unidos da America.  

A Sétima Era da história do Povo de Deus no mundo, marcou o 

período referente à chamada Igreja dos Adventistas. Nos anos finais do séc. 

XVIII e iniciais do séc. XIX, a crença na segunda vinda de Cristo tornava-se 

cada vez mais popular.24 O regresso de Jesus sucederia então alguns sinais, 

acontecimentos peculiares dos últimos dias da Terra. Catástrofes ambientais, 

conflitos, fome e doenças seriam, portanto, eventos de anunciação. 

Falemos agora, finalmente, da Oitava Era, ou melhor, do tempo da 

Igreja Remanescente, que haveria de surgir em um cenário de caos mundial. 

Um ambiente social composto por guerras, fome, conflitos políticos, doenças, 

sincretismos religiosos, misticismos, assassínios e catástrofes ambientais. 

Fatos que consolidariam o fim dos tempos, professados no livro Apocalipse.  

Segundo a interpretação teológica dos adventistas do sétimo dia, a 

Igreja Remanescente possui características peculiares. Em meio ao caos do 

fim dos tempos, o Povo de Deus é aquele que não infringe as leis bíblicas, 

tampouco se deixa enganar por falsos ensinamentos/sincretismos teológicos. 

Os herdeiros do Reino dos Céus serão aqueles que guardarem fielmente o 

conteúdo imutável dos Dez Mandamentos, inexorável da Bíblia. Pois a Igreja 

Remanescente é a Igreja que atende a vontade de Deus.  

 

                     
24 Dentre os estudiosos bíblicos que acreditavam no regresso de Cristo, estava Guilherme 
Miller, que em 1831 deu início às suas pregações. Segundo sua interpretação, o retorno de 
Jesus ocorreria por volta do ano de 1844. Trataremos do assunto logo mais adiante. 
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Remanescente é um termo bíblico para descrever a igreja do 
último período da história da Terra. Assim como um retalho é 
o último pedaço de uma peça de tecido, assim a igreja 
remanescente á a última das igrejas de todas as eras. No livro 
de Apocalipse, João apresenta muitas características da igreja 
remanescente.25 A igreja remanescente existe para “batalhar 
diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos 
santos” (Judas 3). Deve anunciar as reformas esboçadas na 
Palavra de Deus, para que as pessoas andem em luz e não 
nos ensinos dos homens. No plano de Deus, Ele delineou que 
um movimento pregasse o evangelho eterno e a mensagem 
do terceiro anjo a todo o mundo antes da segunda vinda de 
Jesus. Assim como João Batista foi arauto da primeira vinda 
de Cristo, a igreja remanescente deve ser o arauto da Sua 
segunda vinda. As escrituras declaram que “houve um homem 
enviado de Deus, cujo nome era João”. (João 1:6). A Bíblia 
também indica que haverá uma igreja remanescente. Ela 
também é enviada por Deus. Os ensinamentos da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia se harmonizam com os ensinos da 
igreja cristã através dos tempos.26   

 

Pela ótica da IASD, é necessário que exista na vida cotidiana da 

Igreja Remanescente intensa harmonia entre prática religiosa e interpretação 

das escrituras bíblicas. O evangelismo militante e verdadeiro depende dessa 

interação. O trecho do livro de Apocalipse - 14, que trata das três mensagens 

                     
25 A base da crença Adventista no livro de João que remete às características da Igreja 
Remanescente consiste no ponto em que se encontram descritas as três mensagens 
angélicas experienciadas pelo profeta. Nele está escrito: “Vi outro anjo voando pelo meio do 
céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada 
nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois 
é chegada a hora do seu juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes 
das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que tem 
dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes 
outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem e 
recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de 
Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, 
diante de todos os santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe 
pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os 
adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui 
está a perseverança dos justos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em 
Jesus.” In: A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 1993.  
26 A Igreja Remanescente, portanto: “Guarda os mandamentos de Deus (12:17). Tem o 
Testemunho de Jesus Cristo, ou o Espírito de Profecia (12:19; 19:10). Proclama as três 
mensagens angélicas a cada nação, tribo, língua e povo (14:6-12). Chama a atenção para a 
hora do julgamento de Deus (14:7). Anuncia que a Babilônia caiu (14:8). Adverte homens e 
mulheres a não receberem a marca da besta (14:9 e 10). Tem a paciência dos Santos 
(14:12). Tem a fé em Jesus (14:12).” In: IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia para o Ministério Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2004, pp. 17 e 18. 
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angélicas, evidencia com clareza os princípios fundamentais da crença da 

IASD. Assim, o ponto-chave de sua missão está no evangelismo militante, na 

guarda dos mandamentos e na fé na volta de cristo. Pois: 

 
Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia 
postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi 
confiada a última mensagem de advertência e um mundo a 
perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da Palavra de 
Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância: 
a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens 
angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não 
devem eles permitir que nenhuma outra coisa se lhes absorva 
a atenção.27 

 

Assim os adventistas pensam ser incumbidos de pregar ao mundo 

inteiro que Jesus Cristo voltará e arrebatará consigo todos aqueles que foram 

justos, sinceros de coração e que guardaram os mandamentos sagrados. O 

Sábado, por exemplo, que para eles, adventistas, é irrevogavelmente um dia 

santo e de descanso, é um dos pontos de maior relevância na Bíblia.  

Ellen White, fundadora e profetiza da IASD, alertava os fiéis para 

que zelassem rigorosamente pela união da Igreja, bem como pela atenção 

aos mandamentos divinos. Dizia ela, White, que a “paciência dos santos”, a 

“guarda dos mandamentos” e a “fé em Cristo” deveriam ser as características 

essenciais da comunidade adventista. Para ela a Igreja Remanescente deve 

ser um povo distinto dos outros. E afirmava que nos últimos dias da Terra, a 

IASD deveria ser propositalmente um diferencial. Vejamos: 

 
Insto com os que professam crer na verdade, que andem em 
união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de 
dizer que somos extremistas, que somos desunidos, que um 
ensina uma coisa e outro, outra. Evitai a dissensão. Esteja 
cada qual em guarda, e seja cuidadoso a fim de que seja 
encontrado na brecha, para restaurar a ruptura, em vez de se 
colocar junto do muro a procurar fazer uma brecha. Sejam 
todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que 
está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que 
guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e que 
exalta a norma de justiça nestes últimos dias. Deus tem um 

                     
27 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 64. 
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povo distinto, uma igreja na Terra, inferior a nenhuma outra, 
mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a 
verdade, para vindicar a Lei de Deus. Deus tem agentes 
divinamente designados – homens a quem Ele está guiando, 
que suportaram o calor e a fadiga do dia, que cooperam com 
os instrumentos celestiais para promoverem o reino de Cristo 
em nosso mundo. Unam-se a todos a esses agentes 
escolhidos, e sejam afinal encontrados entre os que têm a 
paciência dos santos, guardam os mandamentos de Deus, e 
têm a fé de Jesus.28 

 

Ellen White afirmou, portanto, que a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia é, de fato, a Igreja dos Últimos Tempos, escolhida por Deus para difundir 

Sua mensagem pela Terra. Assim, o termo Igreja Remanescente, enfatizado 

por White, constitui objeto de identidade religiosa da IASD.  

Observou-se anteriormente que a Igreja Remanescente surgiria em 

um cenário conturbado, caótico, carregado de sinais proféticos, de alertas a 

respeito do juízo final. A volta de Cristo somente haveria de acontecer após a 

constatação desses sinais. Assim, alguns eventos acabaram impulsionando 

a pregação da mensagem adventista nos EUA.  

Três fenômenos naturais, ocorridos entre os anos de 1755 e 1833, 

foram significativos. O primeiro sinal ficou conhecido como O Terremoto de 

Lisboa (1755). Um tremor que abalou a cidade causando milhares de mortes, 

feridos e estragos. A magnitude do evento atingiu uma área de 6,4 milhões 

de quilômetros quadrados. Assim, os adventistas associam o fenômeno com 

a abertura do sexto selo, descrito na profecia de Apocalipse 6:12 e 1329.  

O segundo sinal foi chamado de: O dia escuro de 19 de Maio de 

1780. Uma misteriosa escuridão tomou conta do Nordeste dos EUA. O tempo 

                     
28 Idem, pp. 53 e 54. 
29 Que diz: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se 
tornou negro como saco de crina, a lua toda, como sangue, as estrelas do céu caíram pela 
terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes, e o céu 
recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram 
movidos de seu lugar. In: A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. 
Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 
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de trevas se estendeu das 10h30min da manhã até o final do dia. Não houve 

explicação. O sinal foi associado à profecia de Marcos 13:24.30  

No dia 13 de novembro de 1833, no hemisfério ocidental dos EUA, 

e depois, no dia 25 de novembro, em toda a Europa, ocorreu uma chuva de 

meteoros. O fenômeno, visível do Havaí ao Canadá, ficou conhecido como 

Chuva de Fogo. O fato deu razão ao terceiro sinal e foi associado à profecia 

de Apocalipse 6:13 e 14, que diz: as estrelas do céu caíram pela terra, como 

a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair seus figos verdes. Em 

1833, já fazia dois anos que Miller havia dado início à sua pregação sobre a 

volta de Jesus, que segundo as contas, provavelmente aconteceria no dia 12 

de Outubro de 1844. Portanto, os fenômenos ocorridos ao longo dos anos, 

contribuíram para fortalecer a crença no retorno de Jesus.  

Assim, retomando o nosso foco, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

mantém, portanto, um relacionamento direto com as profecias bíblicas. Uma 

delas, a de Apocalipse 14, comentada anteriormente, que diz a respeito das 

três mensagens angélicas, é parte fundamental de sua estrutura teológica. 

As mensagens dos anjos, no livro de Apocalipse, representam os propósitos 

elementares dos adventistas do sétimo dia. Trata-se, portanto, de uma das 

principais funções da Igreja Remanescente. Vejamos: 
 

Para representar o momento no grande relógio do tempo 
histórico para a proclamação da última mensagem de 
advertência ao mundo a perecer, Deus escolheu três 
poderosos anjos. Deus podia literalmente ter enviado seres 
celestiais em pessoa com grande esplendor para vir à Terra 
proclamar as mensagens do topo dos montes, mas este não 
era o seu plano. Os membros da igreja de Deus em nosso 
tempo têm sido incumbidos dessas mensagens, e o Espírito 
Santo dá poder para proclamá-las ao mundo. Há muitas 
doutrinas contidas nas três mensagens angélicas, mas elas 
podem ser resumidas como segue: A primeira mensagem 
angélica nos conclama a fazer uma aliança com Deus, o 
Criador dos céus e da terra, e adverte que a hora do juízo é 
chegada. A segunda mensagem angélica declara que a 
Babilônia espiritual caiu. A terceira mensagem angélica 
adverte os homens e mulheres que vivem no tempo da Igreja 

                     
30 Que diz: Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a 
sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. 
Então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. In: Idem. 
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Remanescente a não receberem o sinal da besta.31 Os livros 
de Daniel e Apocalipse têm significação especial para o último 
período da história do mundo e deveriam ser estudados 
cuidadosamente por aqueles que vivem neste tempo.32    

 

Percebe-se que os adventistas são assíduos intérpretes da Bíblia. 

Leitores ligados ao estudo/especulação das profecias. São pregadores ativos 

das mensagens evangélicas como pontos condicionantes da vida religiosa. A 

evidência desse fato é perceptível desde a empreita iniciada por Guilherme 

Miller em 1831, que após estudar as profecias do livro de Daniel, empenhou-

se em anunciar que Jesus voltaria por volta do ano de 1844.  

Portanto, de agora em diante, os estudos tomarão parte a respeito 

da origem da IASD em razão do Movimento Millerita. Os pontos em questão 

tratarão da importância da pessoa de Ellen G. White nos momentos iniciais 

da Igreja. Aliás, seu Espírito de Profecia, suas visões, em âmbito teológico, 

concedidas por Deus, seus conselhos aos fiéis, representam até hoje, muitos 

dos princípios básicos da Instituição. Ela é uma pioneira na IASD. 

Dizem os adventistas, que Ellen G. White foi uma pessoa escolhida 

e inspirada por Deus para explicar os rumos corretos, o caminho coerente a 

ser tomado pela Igreja. Seus escritos são objetos de análise nos sermões e 

                     
31 Para os Adventistas do Sétimo Dia, o sinal da besta está implícito simbolicamente na 
“testa” (ou “fronte”) e na “mão” do indivíduo que o recebe. Simbolicamente, dizem que, o 
sinal na fronte significa o “saber”, o “conhecimento da verdade”, que na “cabeça” de quem se 
desapega da Igreja Remanescente (Igreja de Deus) trona-se desvirtuado, equivocado em 
detrimento dos falsos ensinamentos impostos pelo caos do mundo. Segundo os adventistas, 
aquele que não conhece a “verdade” ou se afasta dela em direção a “falsos ensinamentos”, 
como adorar “santos” e “outros (falsos) deuses”, por exemplo, recebe o sinal da besta em 
sua testa. Quanto ao sinal simbólico da mão, trata-se de uma alusão ao “trabalho”. Mão 
significa “trabalho”. Para os adventistas, aquele que trabalha no “Dia Santo do Senhor”, no 
“Sábado Sagrado” (momento de descanso determinado por Deus), recebe o sinal da besta 
em sua mão. Aqueles que guardam o Domingo como dia santo de descanso ao invés do 
Sábado, desvirtuando o “verdadeiro dia”, recebem o sinal da besta na mão. Estes que 
trabalham no Sábado, utilizando a “força de suas mãos” para conquistar sustento em dia que 
não é propício para tal atividade, estão, portanto, desobedecendo a Deus. Aqueles que não 
guardam o Sábado e adoram falsos deuses e santos, recebem o sinal da besta em sua 
“mão” (trabalho) e “testa” (conhecimento).      
32 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 22. 
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cultos da IASD. Suas ideias tornaram-se pauta de estudos institucionais e 

bíblicos nas Escolas Sabatinas.33 White é referência na História da IASD.     

 

 

1.2 O Movimento Millerita. 

 

 

Durante os anos iniciais do séc. XIX um dos principais pregadores 

norte-americanos da segunda vinda de Jesus Cristo foi Guilherme Miller 

(1782-1849). Parte de uma prole de 16 (dezesseis) irmãos, Miller era o mais 

velho. Homem estudioso e autodidata. Nasceu na cidade de Low Hampton, 

Estado de Nova Iorque, EUA. Em 1812 serviu o Exército nacional durante a 

Guerra contra a Inglaterra. Ocupou alguns cargos políticos em sua cidade.  

Antes da empreita adventista, Miller tornou-se deísta. Entretanto, 

mantinha o frequente costume de estudar a Bíblia. Isso porque veio de uma 

família conservadora, quanto à tradição da leitura bíblica. No livro “Na Trilha 

dos Pioneiros”, Lygia de Oliveira fala do evangelista Guilherme Miller:  

 
Ao norte do Estado de Nova Iorque, na fronteira com o estado 
de Vermont, está a pequena cidade de Low Hampton, onde 
viveu Guilherme Miller, nascido em 1782, numa família de 

                     
33 As “Escolas Sabatinas” são programações que, na maioria das vezes, ocorrem durante o 
Sábado de manhã, pouco antes da realização do culto principal de louvor no templo. Na 
Escola Sabatina, o fiel tem contato com estudos bíblicos programados e conteúdos teóricos 
ministrados por professores responsáveis. Em cada sala o que se aprende é direcionado 
conforme a idade dos fiéis. Existem classes bíblicas com conteúdos e professores 
específicos para crianças, jovens e adultos. Aprende-se sobre os ensinamentos da Igreja, 
princípios bíblicos, filosofias de “bom viver”, saúde, diretrizes institucionais, cânticos, 
histórias missionárias, valores humanísticos, educação religiosa em geral, etc. As Escolas 
Sabatinas representam um dos principais mecanismos de pregação e fortalecimento da 
ordem Adventista. Vale à pena citar o seguinte trecho a respeito das Escolas Sabatinas: Na 
maioria das igrejas adventistas do sétimo dia, o culto da manhã de sábado se divide em 
duas partes. A primeira parte se chama Escola Sabatina. Existem classes apropriadas, 
divididas por faixas etárias, para crianças e jovens, bem como diversas classes para adultos. 
Desde a mais tenra infância, a criança aprende a respeito do amor salvador de Jesus. 
Cânticos animados e histórias bíblicas criativas, atividades manuais e professoras bondosas 
demonstram a alegria de conhecer a Cristo. Os adultos também recebem instruções sobre 
Deus e Sua Palavra quando membros da igreja e visitantes estudam juntos temas 
específicos ou passagens bíblicas. A maioria das igrejas adventistas do sétimo dia utiliza o 
mesmo currículo bíblico para estudo. In: SEAMAN, John. Quem São os Adventistas do 
Sétimo Dia? Um breve exame de sua história, crença, povo, igreja e missão. Tatuí: 
Casa Publicadora Brasileira, 2008, p. 31.  
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dezesseis filhos. Miller casou-se com Lucy Smith em 1803. 
Durante a guerra de 1812, dos Estados Unidos com a 
Inglaterra, Miller serviu como capitão do Exercito Americano. 
Foi depois de terminada a guerra que Miller voltou a morar na 
fazenda que herdou do pai, em Low Hampton. Em 1815 
construiu uma casa nova para sua família e aí viveu o resto de 
sua vida. Recentemente esta casa foi adquirida pela 
“Adventist Historic Properties, Incorporation”, e está sendo 
restaurada. Por vários anos Miller serviu sua comunidade 
como juiz de paz e chefe de polícia. Era conhecido por sua 
honradez e respeitado como um homem justo. Embora criado 
em um lar onde a Bíblia era cultuada como preciosa herança 
de Deus, durante alguns anos de sua juventude Miller adotou 
a filosofia deísta, que cria em Deus como o Criador da Terra e 
dos seres viventes, mas que através dos séculos perdeu o 
interesse em Sua criação e ausentou-Se, deixando o mundo 
entregue à sua própria sorte.34  

 

Sua proximidade com as escrituras bíblicas transformava-o num 

elemento de chacota para os amigos deístas. Entretanto, isso o motivava a 

ser ainda mais convicto de suas crenças. De 1816 a 1831, durante quinze 

anos, Guilherme Miller estudou as Escrituras. Especializou-se no evangelho 

e profecias como as contidas nos livros Daniel e Apocalipse.  

 

 
Figura 1: Guilherme Miller (1792-1849). Fazendeiro norte-americano de Low Hampton, Nova 

York, Principal pregador e articulador do movimento Millerita, base do adventismo. Fonte: 
CNMA - Centro Nacional da Memória Adventista / UNASP. Disponível em: http://www.unasp-

ec.com/memoriadventista/index.htm 
 

                     
34 OLIVEIRA, Lygia de. Na Trilha dos Pioneiros. 2ª Ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
1994, pp. 28 e 29. 
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Em agosto de 1831, Miller recebeu de seu sobrinho, Irving Guilford, 

que morava na cidade de Dresden, um convite para realizar sermões - e na 

ausência do ministro da Igreja Batista local, ocupar o cargo de pastor. A partir 

de então, Guilherme Miller se dispôs a anunciar a Vinda de Cristo.  

 
Desde então, Guilherme Miller continuou a pregar, primeiro 
em áreas rurais perto de sua casa, depois em cidades 
maiores e grandes cidades, até que mais de 100.000 pessoas 
aceitaram a mensagem de um Salvador que logo viria. Suas 
primeiras mensagens incluíram os sinais da segunda vinda, 
especialmente o que já havia se cumprido em 1780 – O Dia 
Escuro de 19 de Maio. Logo, outro sinal miraculoso foi 
acrescentado: a queda das estrelas de 13 de novembro de 
1833. Quando Josué V. Himes se juntou a ele, Boston abriu 
as portas para o seu ministério. Mais tarde, em 1840, ele 
entrou na cidade de Nova Iorque. Miller estudou a profecia 
das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8 e 935, e convenceu-se 
de que a purificação do santuário seria a purificação da Terra 
pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Apesar de falar mais 
sobre a segunda vinda, só no avançar do ano de 1844 foi que 
ele aceitou uma data definitiva. Entretanto, em janeiro de 
1843, ele falou que Cristo deveria voltar entre março de 1843 
e março de 1844.36  

 

Segundo a contagem de Guilherme Miller e seus companheiros, o 

período profético contido no Livro de Daniel, das 2300 tardes e manhãs, que 

deveriam ser entendidas como anos proféticos, teria final entre 1843 e 1844. 

Miller não estava certo disso. Não tinha convicção de data e hora exatas para 

que a vinda de Cristo e o tempo do fim acontecessem de fato. Mas por força 

                     
35 Os capítulos oito e nove do livro de Daniel tratam da profecia das 2300 tardes e manhãs. 
Vale à pena citar o seguinte trecho em destaque, no qual fica claro o sentido das 2300 
tardes e manhãs, que diz: “Ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o 
santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se 
me apresentou diante uma aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as 
margens do Ulais, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Vejo, pois, 
para perto de onde eu estava; ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto 
em terra; mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do 
fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra; ele, porém, me tocou e me 
pôs em pé no lugar onde eu me achava; e disse: Eis que te farei saber o que há de 
acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim.  
In: A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 
36 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 24. 
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de seus companheiros, acabou por aceitar, enfim, a data de 22 de Outubro 

de 1844. Sobre isso, Lygia de Oliveira escreveu: 

 
Como resultado de seus estudos sobre a profecia dos 2300 
anos, alguns líderes, vindos de diferentes denominações, 
assentaram uma data aproximada, entre 1843 e 1844, para o 
grande evento. Miller nunca determinou um dia exato para a 
segunda vinda de Jesus, mas aceitou a data de 22 de outubro 
de 1844, concluída por outros estudiosos.37 

 

Quando Miller e seus associados deram início às pregações sobre 

o advento, ministros e chefes de algumas Igrejas perceberam que a temática 

representava uma ótima oportunidade de reavivamento da fé Cristã, e com 

ela, a de abarrotar seus templos com fiéis empolgados. E por algum tempo, 

isso aconteceu efetivamente. Algumas Igrejas convidaram Guilherme Miller 

para pregar o adventismo nos templos. Outras emprestavam seus preceitos, 

utilizando-os nos próprios cultos, apropriando-se do tema advento. Ora, dizer 

que Jesus estava prestes a voltar era trazer esperança às pessoas. 

Entretanto, com a aproximação dos anos de 1843/1844, um caráter 

negativo passou a ser atribuído ao movimento adventista liderado por Miller. 

Repercutiu-se um efeito contrário. O que antes funcionava de instrumento de 

reavivamento da fé, tornou-se o conjunto de ideias de um grupo sectário. Os 

adventistas se transformaram num perigo. As Igrejas decidiram condená-los. 

Os fiéis do Movimento Millerita foram expulsos das comunidades e templos. 

Roberto Harmon (pai de Ellen White) e sua família, fiéis da Igreja Metodista, 

foram convidados a deixar a instituição por terem aderido ao Millerismo.  

E já no ano de 1844, quando mais próximo do dia 22 de outubro, 

as dificuldades aumentaram ainda mais. Os templos tornaram-se hostis à 

mensagem. Com a represália imposta pela maioria das Igrejas, o número de 

fieis, que antes era de 100.000 (cem mil), no dia 22 de outubro caiu para 

50.000 (cinquenta mil). Mas ainda assim, a fé na volta de Cristo continuou 

forte no movimento adventista, também chamado de millerismo. No dia 22 de 

                     
37 OLIVEIRA, Lygia de. Na Trilha dos Pioneiros. 2ª Ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
1994, p.30. 
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outubro, os 50.000 fieis reuniram-se em suas casas para o tão esplendoroso 

momento. Entretanto, algo de errado aconteceria. 

 

 

1.3 O Grande Desapontamento. 

 

 

O dia 22 de outubro de 1844 finalmente havia chegado. Dia tenso 

para quem acreditou no advento. A vinda de Jesus era algo tão especial que 

nada mais merecia importância na Terra. Até mesmo os deveres cotidianos 

foram deixados de lado. Afinal, de que adiantaria insistir na vivência de uma 

realidade prestes à extinção? Assim, no dia: “Os 50.000 crentes adventistas 

estavam tão certos de que o Senhor voltaria que muitos deles não cultivaram 

seus campos, porque pensavam que Ele viria antes da colheita seguinte. 

Eles utilizaram seu tempo proclamando a vinda de Jesus”.38  

Os lideres pediram aos fieis para que se reunissem em família ou 

grupos de orações, e que cantassem hinos de louvor, aguardando a chegada 

de Jesus. Enquanto havia espera, jornais noticiavam opiniões provocativas e 

de zombaria sobre o evento. O intuito da imprensa era ironizar o movimento. 

Algumas pessoas, por receio de que tudo aquilo realmente fosse verdade, 

acabaram aceitando a proposta. Os contrários negaram mesmo o significado 

do Millerismo. Para os descrentes, tudo não passava de um engano. 

Entretanto, naquele dia 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo não 

regressou como desejaram os adventistas. O que houve, na verdade, foi um 

Grande Desapontamento, uma frustração que dominou a todos. O desejo da 

chegada de Jesus transformou-se em dor profunda, em dúvida. Pois: 

 
O dia chegou. Os adventistas estavam em casas de reunião 
ou nos lares. Os crentes cantavam hinos e revisavam as 
evidências de que o Senhor voltaria. O dia Passou e o sol se 
pôs. Ainda havia esperança: “Vigiai, pois, porque não sabeis 

                     
38 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 37. 
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quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao 
cantar do galo, se pela manhã.” Marcos 13:35. Finalmente, a 
meia noite passou. Orações foram feitas e lágrimas encheram 
os olhos de alguns dos crentes. Os crentes estavam chocados 
e perguntavam uns aos outros: “Falharam as Escrituras?” 
Estudos mais profundos revelariam que o tempo da profecia 
estava correto, mas o que deveria acontecer foi interpretado 
incorretamente. Hiram Edson disse: “Há um Deus no Céu. Ele 
Se fez conhecido a nós em bênçãos, no perdão, na redenção, 
e não falhará conosco agora. Em pouco tempo esse mistério 
será desvendado.” Muitos milleritas se afastaram do 
movimento depois do desapontamento, apesar de um grupo 
representativo continuar junto por diversos anos. Miller morreu 
em dezembro de 1849. (IASD, 2004, p. 38)39  

 

O Grande Desapontamento marcou significativamente a história do 

movimento adventista. Pois, no dia 22 de outubro de 1844, ocorreu algo que 

colocou em xeque o que antes havia sido difundido pelos milleritas. Ninguém 

sabia explicar o que aconteceu, ou então aquilo que era para acontecer, mas 

não aconteceu naquele momento. Isso implicou na necessidade de serem as 

profecias e passagens bíblicas reinterpretadas. Aliás, rever os textos bíblicos, 

reavaliar as profecias, tornou-se vital à crença adventista. 

Dias depois do Grande Desapontamento, os efeitos da frustração 

da não-chegada de Jesus, começaram a aparecer. Muitos abandonaram de 

uma vez por todas o movimento. Outros defenderam o advento incorporando 

novas crenças (o estado consciente das almas dos mortos, o fogo eterno do 

inferno). Houve até mesmo os que especularam novas datas para o advento. 

Muitos desses defensores do adventismo pós-desapontamento - conhecidos 

como Adventistas Evangélicos e Adventistas Cristãos - constituíram grupos 

missionários, mas foram se extinguindo aos poucos. Entretanto, um grupo 

em especial, formado pelos ex-milleritas Hiram Edson, José Bates, Tiago 

White e Ellen G. Harmon (Ellen G. White) tornou-se a base da formação da 

Igreja Remanescente, o ponto inicial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

 Assim, para a IASD, o Movimento Millerita representou a origem 

de uma atividade religiosa importante, que culminou no surgimento da Igreja 

Remanescente. O grupo de estudo bíblico, composto por Ellen White e seus 

                     
39 Idem, p. 38. 
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amigos, passou a rever tudo o que havia sido estudado pelos Milleritas. Os 

adventistas do sétimo dia, reconhecendo a importância de Guilherme Miller 

ao longo do processo de origem da Igreja Remanescente, costumam chamá-

lo de “estrela da manhã”. Vejamos no seguinte trecho: 

 
Em dez anos de ministério, Guilherme Miller apresentou mais 
de três mil palestras em quase mil lugares diferentes. Em 
1848 o obreiro veterano tornou-se cego. Morreu no ano 
seguinte, confiante na esperança do retorno do Salvador. 
Recebeu pouco dinheiro pelo seu trabalho, mas seu nome 
tornou-se inseparável do movimento adventista – líder até 
hoje. Miller tem sido honrosamente chamado de “estrela da 
manhã” do movimento adventista porque: a) Apoiou a obra da 
pregação da mensagem do primeiro anjo. b) Proclamou o 
evangelho com tal entusiasmo e fervor que seu trabalho inicial 
ficou conhecido por alguns anos como Millerismo; e seus 
seguidores, Milleritas.40 

 

Dentre os representantes do início do Movimento Adventista nos 

EUA a partir de 1831, além do nome de Guilherme Miller, está o do pastor 

Josué V. Himes (1805-1895), convertido por Miller na cidade de Boston. 

Além de pregador, Himes dedicou-se à promoção e difusão das palestras de 

Miller. Outro nome entre os pioneiros é o de Carlos Fitch. Um pastor da Igreja 

Congregacional, convertido ao adventismo após ler artigos escritos por Miller. 

Tornou-se pregador e compositor de hinos, além de escrever diversos artigos 

sobre o Advento de Cristo, contribuindo para o movimento.  

 

 

1.4 Os Pioneiros da IASD e a busca por respostas. 

 

 

Uma das tarefas básicas no estudo do adventismo é entender o 

ponto de ramificação - distinção/separação - entre o que podemos chamar de 

Movimento Adventista e a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O 

Movimento Adventista teve início em 1831, com as pregações de Guilherme 

                     
40 Ibidem, p. 25. 
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Miller sobre o advento de Cristo, que supostamente aconteceria em 1844, e 

findou-se com o fenômeno do Grande Desapontamento.  

Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia, esta teve início exatamente 

no momento do desapontamento. No instante em que o adventismo passava 

por uma crise em detrimento da não-volta de Jesus. E a formação da IASD 

ficaria sujeita, portanto, ao esforço de um grupo de estudantes da Bíblia. Um 

grupo liderado pela jovem de 18 anos chamada Ellen G. White. 

O grupo era formado pelos adventistas: Hiram Edson, José Bates, 

Tiago White, Stephen Pierce e Ellen Harmon (Ellen G. White). Ele se tornou 

a pedra fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas pessoas, não 

conformadas com o que havia acontecido sobre o Grande Desapontamento, 

passaram a revisar as ideias de Guilherme Miller. O objetivo era estabelecer 

novas metas, encontrar respostas e explicações plausíveis, que trouxessem 

de volta a segurança da crença no advento. A “Sra. White”, assim chamada 

pelos adventistas, ao lembrar-se do início da IASD, descreve em seu livro “A 

Igreja Remanescente”, as ações do grupo no pós-desapontamento: 

 
Meu esposo (Tiago White), juntamente com os Pastores José 
Bates, Stephen Pierce, Hiram Edson, e outros que eram 
fervorosos, nobres e fiéis, estavam entre os que, depois da 
passagem do tempo em 1844, buscaram a verdade como a 
um tesouro escondido. Reuníamo-nos sentindo angústia 
d’alma, a fim de orar para que fôssemos um na fé e doutrina; 
pois sabíamos que Cristo não está dividido. Cada vez 
tomávamos um ponto para assunto de nossa investigação. 
Abriam-se as escrituras com sentimento de temor. 
Jejuávamos frequentemente, a fim de pôr-nos em melhor 
disposição para compreender a verdade. Se depois de 
fervorosa oração, não compreendíamos algum ponto, nós o 
discutíamos, e cada qual exprimia livremente sua opinião. De 
novo então nos curvávamos em oração, e ardentes súplicas 
ascendiam ao Céu para que Deus nos ajudasse a ver duma 
mesma maneira, para que fôssemos um, como Cristo e o Pai 
são um. Muitas lágrimas eram derramadas.41 

 

Notemos que, a preocupação de haver consenso nas sentenças 

interpretativas era algo bastante evidente. Isso demonstra a necessidade de 

                     
41 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 20. 
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plausibilidade e economia de saber teológico. Naquele momento, o que mais 

importava, de fato, ao grupo, era encontrar parâmetros teológicos legítimos e 

acreditáveis. Quanto ao conceito de “legitimação”, vale lembrar o trabalho do 

sociólogo Peter L. Berger, que discute no livro “O Dossel Sagrado”, a ideia de 

Legitimação no universo religioso. Berger trata da importância de saberes e 

definições plausíveis à realidade, efetivas na configuração de uma ordem 

social objetiva e também subjetiva dos indivíduos. Aliás, sobre o conceito de 

Legitimação, Berger faz a seguinte afirmação: 

  
Por legitimação se entende o “saber” socialmente objetivado 
que serve para explicar e justificar a ordem social. Em outras 
palavras, as legitimações são respostas a quaisquer 
perguntas sobre o “porque” dos dispositivos institucionais.42 

 

Pode-se suspeitar que a pergunta feita pelo grupo de adventistas 

naquele momento tenha sido a seguinte: “Afinal, por que Jesus não voltou no 

dia 22 de outubro de 1844?”. Questão delicada. Necessitava de uma reposta 

legítima. Só assim o grupo explicaria, objetivamente, aquela realidade frágil 

do desapontamento e também, subjetivamente, a realidade interior dos fiéis. 

Só assim poderiam encontrar conforto naquele momento. Pois:  

 
A legitimação tem um aspecto objetivo e um aspecto 
subjetivo. As legitimações existem como definições 
disponíveis da realidade, objetivamente válidas. Constituem 
parte do “saber” objetivado da sociedade (neste caso, o grupo 
de adventistas)43. Para se tornarem efetivas no respaldo da 
ordem social terão, entretanto, de ser interiorizadas e servir 
para definir igualmente a realidade subjetiva.44 

 

Talvez isso possa nos ajudar a entender a busca do grupo por uma 

unicidade nas sentenças interpretativas, busca essa, aliás, descrita por Ellen. 

G. White no recorte anteriormente citado. Uma definição teológica igualmente 

                     
42 BERGER, Peter L. O Dossel Sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião.  
São Paulo: Paulus, 1985, p.42. 
43 Grifo nosso.  
44 BERGER, Peter L. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião.  
São Paulo: Paulus, 1985, p.45. 
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legítima, sem pontos de discordância, seria, portanto, fundamental naquele 

período de confusão, de caos existencial.    

  Segundo os adventistas do sétimo dia, além do esforço na busca 

pelo consenso nas interpretações teológicas, ainda sobrevieram ao grupo de 

pioneiros, importantes revelações por parte de Deus. Ellen White descreve 

que, em momentos de dificuldade na busca de interpretação das Escrituras, 

o Espírito de Deus descia sobre sua pessoa, proporcionando esclarecimento. 

Aliás, dessa experiência, ela mesma comenta: 

 
Assim, passávamos muitas horas. Algumas vezes 
passávamos a noite toda em solene investigação das 
Escrituras, para que pudéssemos compreender a verdade 
para nosso tempo. Em algumas ocasiões o Espírito de Deus 
descia sobre mim, e porções difíceis eram esclarecidas pelo 
modo indicado por Deus, e havia então perfeita harmonia. 
Éramos todos de um mesmo pensamento e espírito.45  

  

Nas revelações, dadas pelo “espírito de Deus”, o grupo percebeu 

que Miller e os pastores líderes do movimento adventista haviam cometido 

um equívoco quanto à profecia de Daniel, sobre as 2.300 tardes e manhãs. 

Assim, Jesus não voltaria naquele dia 22 de outubro de 1844. O que ocorreu, 

diz a IASD, foi algo diferente do que as pessoas imaginaram.  

O grupo chegou à conclusão de que realmente, Jesus Cristo não 

regressaria no dia do Desapontamento porque, na verdade, teria Ele, Jesus, 

praticado outra atividade. Segundo a interpretação bíblica dos adventistas, 

no dia 22 de outubro de 1844, Jesus passou de um compartimento, o lugar 

santo, do Santuário Celestial, no Céu, para outro compartimento, o lugar 

santíssimo. A ação, portanto, aconteceu no Céu, e não na Terra. O trecho 

retirado do livro “1844: Uma Explicação Simples das Principais Profecias de 

Daniel.”, de Clifford Goldstein, nos dará uma clara perspectiva em relação à 

interpretação adventista a respeito do Santuário Celestial. 

 

                     
45 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 21. 
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A purificação do santuário terrestre era o dia do juízo anual. 
Durante milhares de anos, desde os tempos do tabernáculo 
no deserto até hoje, os judeus têm celebrado a purificação do 
santuário (Yom Kippur) – o Dia da Expiação – como o grande 
dia do juízo. Juízo, arrependimento, confissão de pecados, 
são a essência do Yom Kippur, o Dia da Expiação. [...] O 
serviço realizado na Terra, entretanto, simbolizava o 
verdadeiro serviço do Céu. O santuário terrestre era uma 
cópia e uma “sombra das coisas celestes”. Hebreus 8:5. O 
animal morto (o bode e o cordeiro expiatórios, que eram 
imolados nos rituais)46 simbolizava Jesus, “o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo”. João 1:29. Para onde Ele 
leva nossos pecados? Sabemos que Jesus carregou nossos 
pecados “em Seu corpo”. I Pedro 2:24. Depois Ele foi até o 
Céu, onde ministra como nosso Sumo Sacerdote. E, assim 
como a intercessão do sacerdote em favor de Israel (nome 
dado às doze tribos e ao Povo de Deus, segundo o Antigo 
Testamento)47 envolvia a retirada dos pecados deles, levando-
os ao santuário, a intercessão de Jesus em nosso favor, no 
Céu, está fazendo a mesma coisa. “Possuímos tal sumo 
sacerdote, que Se assentou à destra do trono da Majestade 
nos Céus, como ministro do santuário e do verdadeiro 
tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem.” Hebreus 8:1 
e 2. [...] Assim como o típico Dia da Expiação era um 
momento de examinar o coração, de arrepender-se e 
preparar-se, tanto mais é o verdadeiro Dia da Expiação, no 
qual estamos vivendo desde 1844. Assim como no dia do 
julgamento terreno, Deus está buscando purificar-nos de todo 
o pecado. O julgamento é importante para nossa vida, porque 
Deus quer nos preparar para permanecermos firmes durante 
o mesmo. [...] Duas coisas ocorrerão simultaneamente, quer 
estejamos ou não envolvidos como povo nas mesmas. No 
Céu, Deus terá completado o julgamento, purificado o 
santuário, apagado os pecados de Seu povo – tudo isso 
perante o Universo inteiro, que exclamará: “Justos e 
verdadeiros são os Teus juízos, ó Senhor.” Ao mesmo tempo, 
na Terra, Deus será glorificado pelo desenvolvimento do 
caráter e pela obediência de Seu povo que, a despeito da 
apostasia e anarquia mundiais, guarda Seus mandamentos. 
Haverá um santuário purificado no Céu, e um povo purificado 
na Terra, e o pecado finalmente recairá sobre aquele que deu 
início a todo o mal (Satanás).48 Através daquilo que Deus 
realiza no Céu e na Terra, Seus caminhos – abertos aos 
“principados e potestades nos lugares celestiais” – serão 
reconhecidos como justos, perfeitos e verdadeiros.49 

 

                     
46 Grifo nosso. 
47 Grifo nosso. 
48 Grifo nosso. 
49 GOLDSTEIN, Clifford. 1844: Uma Explicação Simples das Principais Profecias de Daniel. 
Tradução de Regina Mota. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2001, pp. 105 -111. 
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Se Jesus Cristo fez alguma coisa no dia 22 de outubro de 1844, 

isso aconteceu no plano celestial, no Santuário Celestial. E segundo a IASD, 

Ele, Cristo, está assentado neste momento, à direita de Deus, O Pai, no Céu. 

Está no lugar Santíssimo do Santuário, com a função de Sumo Sacerdote, 

intercedendo pelas pessoas na expiação dos pecados. Porque, assim como 

fazia o Sumo Sacerdote hebreu do Santuário na Terra, descrito no Antigo 

Testamento, assim fez, e está fazendo, Jesus no Santuário Celestial.  

Além disso, o grupo de Ellen G. White percebeu também, que a 

primeira das três mensagens angélicas50 estava, portanto, ainda em vigor. 

Era necessário continuar crendo no advento do Cristo. Afinal, o momento no 

qual Jesus surge como Grande Juiz, não havia chegado. Era preciso dar 

continuidade às pregações do Evangelho, porque o tempo do Juízo Final 

estava ainda por acontecer. Assim, o propósito da nascente Igreja Adventista 

do Sétimo Dia, liderada por White, havia então se assegurado. 

Mas os adventistas do sétimo dia, diferente dos pastores Milleritas 

que determinaram data específica para que a volta de Jesus acontecesse, 

não fazem previsões. Conforme a nova interpretação das escrituras, ninguém 

poderá saber quando o advento de fato ocorrerá. Pois não existe dia, ano 

nem hora determinados por Deus. A Bíblia não fala nada a respeito dessas 

definições. O que realmente se sabe, o que de fato consta na Bíblia, é que o 

Juízo Final pode chegar repentinamente, e que nem mesmo Jesus, O “Filho”, 

tem conhecimento a respeito de Seu retorno. Somente Deus, O “Pai”, sabe 

quando isso acontecerá. As escrituras dizem o seguinte: 

 
Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do 
céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias 
de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. 
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, 
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o 
dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que 

                     
50 Relembremos que diz - “Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho 
eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e 
povo, dizendo, em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu 
juízo; e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.” In: A Bíblia 
Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do 
Brasil, 1993. 
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veio o dilúvio, e os levou a todos; assim será também a vinda 
do Filho do homem. Então, estando dois homens no campo, 
será levado um e deixado outro; estando duas mulheres a 
trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. 
Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso 
Senhor; sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que 
vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria 
minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos; 
porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do 
homem. (Mateus 24:36-39)51  
Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe; nem os 
anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. (Marcos 13:32)52 
Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há 
necessidade de que eu vos escreva; pois vós mesmos estais 
inteirados com precisão de que o Dia do Senhor vem como 
ladrão de noite. Quando andarem dizendo: Paz e segurança, 
eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as 
dores de parto à que está para dar à luz; e de nenhum modo 
escaparão. (1 Tessalonicenses 5:1-3)53 

  

Portanto, por esse motivo, os adventistas do sétimo dia aguardam 

e anunciam a volta de Jesus Cristo como uma promessa divina que ainda 

será cumprida. E esperam por um evento surpresa. Uma benesse vinda da 

parte de Deus para os seres humanos. Há entre os adventistas do sétimo dia 

uma constante esperança por algo apoteótico. Algo sobre o qual não se sabe 

com muita clareza como e quando exatamente ocorrerá, mas que certamente 

acontecerá. Algo que olhos jamais viram e ouvidos ouviram. 

 

 

1.5 Ellen G. White e o Espírito de Profecia. 

 

 

Nascida em uma fazenda próxima à cidade de Gorham, no Estado 

de Maine, EUA, cerca de 20 km a oeste da cidade de Portland, no dia 26 de 

novembro de 1827, Ellen Gould Harmon, filha de Roberto Harmon e Eunice 

Gould Harmon, teve uma infância trágica. Ela viveu na fazenda até os cinco 

                     
51 In: A Bíblia Sagrada. Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: Sociedade 
Bíblica do Brasil, 1993. 
52 Idem. 
53 Ibidem. 
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anos de idade, quando se mudou com a família para a cidade de Portland. A 

escritora adventista Lygia de Oliveira, da infância de White, comenta: 

 
Aos nove anos, ela (Ellen White) e sua irmã gêmea Elizabeth, 
estavam um dia atravessando um parque voltando da escola, 
quando uma coleguinha enraivecida atirou uma pedra que 
atingiu o nariz de Ellen, fraturando-o. Ela caiu desacordada e 
foi carregada para casa, onde esteve por três semanas 
inconsciente. Sua mãe nunca perdeu a esperança de que ela 
se recuperasse e continuou forçando-a a alimentar-se. O pai, 
em viagem quando ocorreu o acidente, ao voltar ao lar se 
comoveu ao ver o rosto deformado de sua filhinha. Ellen era 
quase um esqueleto e já todos perdiam as esperanças, 
quando finalmente manifestou os primeiros sinais de 
recuperação. Por dois anos não pôde respirar pelo nariz e não 
lhe foi possível assistir regularmente à escola. Seu sistema 
nervoso foi abalado pelo longo período em coma e tinha 
dificuldade para reter na memória o que estudava. Finalmente 
afligida por desmaios e por uma tosse persistente, abandonou 
todas as esperanças de se educar. Algumas horas do dia ela 
ajudava o pai na fabricação de chapéus. A família de Ellen 
pertencia à Igreja Metodista, onde seu pai era Diácono. 
Quando eles aceitaram a mensagem de Guilherme Miller 
acerca do regresso de Jesus, foram desligados da igreja.54 

 

Fragilizada pelo acidente, Ellen White tornou-se mulher com pouco 

estudo, além de fisicamente limitada pelas sequelas. Viveu sua juventude em 

Portland. Segundo os adventistas do sétimo dia, Ellen White era uma mulher 

extremamente dedicada às investigações religiosas. E que apesar da timidez 

peculiar, detinha temperamento agradável e bom humor.  

Aos 17 anos de idade, Ellen Harmon teve seus primeiros encontros 

com o homem do qual se tornaria esposa. Era o jovem Tiago Springer White, 

que vivia na cidade de Palmyra, Estado de Maine. Nasceu na mesma cidade 

(Palmyra), em 4 de agosto de 1821. Era filho de João White, um diácono da 

Igreja Cristã. Casaram-se em 30 de agosto de 1846, em Portland. Ela tinha 

18 (dezoito) anos e ele 25 (vinte e cinco) de idade. Ellen G. Harmon adotou 

então o sobrenome “White” de seu esposo, passando a se chamar Ellen G. 

White. Viveram juntos até 1881, quando faleceu Tiago White. 

                     
54 OLIVEIRA, Lygia de. Na Trilha dos Pioneiros. 2ª Ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 
1994, p. 52. 
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Figura 2: À esquerda, Ellen Gould White (1827-1915). À direita, seu esposo, Tiago Springer 
White (1821-1881). Fonte: CNMA - Centro Nacional da Memória Adventista / UNASP. 

Disponível em: http://www.unasp-ec.com/memoriadventista/index.htm 
 

Os adventistas acreditam que Deus falava, e ainda fala, com Sua 

Igreja através dos profetas. As revelações dadas aos profetas são evidências 

de Sua Vontade suprema. Esse dom de receber visões divinas, portanto, é 

chamado de Espírito de Profecia, pela IASD. A Igreja Remanescente, munida 

desse dom profético, deve ser capaz de dar testemunho, falar sobre e fazer 

as vontades de Jesus Cristo na Terra. Vejamos a perspectiva da IASD: 

 
Desde o próprio começo, Deus tem estado em contato com 
Sua igreja de diversas maneiras. Sua liderança nem sempre é 
tão óbvia como a coluna de nuvem de dia ou a coluna de fogo 
à noite, mas Seu povo tem consciência de Sua presença. O 
meio principal de comunicação entre Deus e Seu povo tem 
sido através dos “Seus servos os profetas”. Como foi predito 
em Apocalipse 12:17 e 19:10², a Igreja Remanescente deve 
ter o dom de profecia.55 

 

A capacidade de profetizar, obter visões sobre coisas futuras ou 

receber determinações de Deus para algum tempo específico, necessárias à 

Igreja, é considerada, portanto, pelos adventistas do sétimo dia, como sendo 

um Dom de Profecia. Todos os profetas o tiveram. Visões a respeito do que 

deve ser feito pela Igreja em tempos vindouros. Nota-se o caso de João e o 

livro de Apocalipse, por exemplo. Revelações sobre o fim dos dias. E para a 

                     
55 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, pp. 43 e 
44. 
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IASD, para a Igreja Remanescente, a Sra. Ellen White também foi escolhida 

por Deus para receber Seu Dom do Espírito de Profecia. 

A primeira visão concedida à Ellen G. White foi a respeito do Povo 

de Deus a caminho da Terra Santa. Contudo, antes de White, duas pessoas, 

dois homens do Estado do Maine, também viveram experiências parecidas, 

pouco antes do fatídico dia do Grande Desapontamento.  

O primeiro morava na cidade de Augusta. Seu nome era William 

Ellis Foy. Em 1835 recebeu visões relacionadas ao Advento de Jesus e o 

Julgamento Final. Sua última visão durou cerca de doze horas e foi assistida 

por várias pessoas. O Segundo morava em Portland. Seu nome era Hazen 

Foss. Além das mesmas visões tidas pelo primeiro, Foss viu também três 

plataformas, que indicavam momentos pelos quais a Igreja Remanescente 

passaria. Mas William Foss, assim como Hazen Foy, não quis anunciar as 

visões que havia recebido. Assim, em dezembro do ano de 1844, já depois 

do Dia do Desapontamento, Ellen G. White seria a terceira pessoa a receber 

o que os adventistas chamam de Espírito de Profecia. Notemos: 

 
Dezembro de 1844, dois meses depois do desapontamento, 
quando uma palavra de conforto do Céu era muito oportuna e 
necessária para os crentes do advento, Deus deu uma visão a 
Ellen, uma jovem de apenas 17 anos. Resumidamente, uma 
representação simbólica da história da igreja foi mostrada a 
ela. O tempo incluído na visão foi de 22 de outubro até a 
entrada dos santos na Nova Jerusalém. Ela viu que a vinda de 
Jesus não estava tão perto como eles tinham esperado. A 
glória da visão do Céu foi tão real para Ellen que quando 
terminou a visão tudo parecia escuro à sua volta. Ela chorou 
quando reconheceu que tudo não passara de uma visão. Ela 
sentiu vontade de voltar para o Céu. [...] Na sua primeira visão 
Ellen viu o mesmo quadro que foi mostrado a Foss e Foy. A 
visão mostrava a jornada do povo de Deus na sua caminhada 
para o reino.56 

 

Vale destacar, que o momento no qual Ellen G. White obteve sua 

primeira visão, foi momento de extremo desapontamento. As pessoas com 

as quais White passou a congregar eram fiéis drasticamente fragilizados e 

carentes de respostas a um problema teológico complicado, surgido em um 
                     
56 Idem, pp. 45 e 46. 
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momento de conturbação. E não havia, segundo White, hora mais propícia 

para que Deus se manifestasse do que aquela, do pós-desapontamento. Em 

busca de conforto, as pessoas se reuniram em casas, oravam, conversavam. 

Foi assim que na manhã de dezembro de 1844, Ellen White experienciou a 

manifestação de Deus para com sua pessoa. A primeira visão lhe fora então 

concedida. Sobre isso, Ellen G. White afirmou o seguinte: 

 
Até dezembro de 1844, minhas alegrias, provas e 
desapontamentos foram como os dos meus queridos amigos 
do advento que estavam ao meu redor. Por esse tempo visitei 
uma de nossas irmãs do advento, e de manhã nos 
ajoelhamos junto ao altar da família. Não era uma ocasião de 
excitamento, e apenas cinco de nós, todas mulheres, 
estávamos presentes. Enquanto eu orava, o poder de Deus 
veio sobre mim como jamais eu experimentara antes. Fui 
tomada em visão da glória de Deus, e parecia-me estar sendo 
elevada acima da terra cada vez mais alto, e foi-me mostrado 
algo das jornadas do povo do advento para a Cidade Santa.57 

 

Precisamos notar também o caráter hierofânico58 da experiência de 

Ellen G. White. Se quisermos, podemos entender esse fenômeno enquanto 

algo fortalecedor, condicionante da crença dos adventistas no Poder Divino, 

e assim, consequentemente no Espírito de Profecia. Pois, ao considerarmos 

a visão sobre a Igreja Remanescente rumo à Cidade Santa, por exemplo, 

poderemos notar que algo fenomênico aconteceu no plano da experiência 

religiosa. O caráter supra-humano que geralmente tange o universo religioso 

ficou evidente na experiência transcendental vivida pela Sra. White. Ademais, 

uma hierofania oportuna, um sagrado manifesto conveniente. 

Mircea Eliade, sobre a manifestação do sagrado e da experiência 

religiosa, em “O Sagrado e o Profano”, nos aproxima das ideias do teólogo e 

estudioso da Religião, Rudolf Otto. Otto entende o conceito de sagrado como 

sendo o “totalmente outro”, aquilo que é diferente do humano, que está em 
                     
57 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 10ª Ed, 2003, p. 
15. Nessa obra, o leitor poderá encontrar na íntegra a descrição do conteúdo das primeiras e 
outras visões de Ellen G. White, bem como conhecer seus relatos a respeito das sensações 
sobre o estado de possessão divina.  
58 Advém do conceito de “hierofania”, emprestado do historiador Mircea Eliade. A ideia trata 
da simples manifestação do sagrado, neste caso o poder divino, sobre as coisas, objetos e 
pessoas. O conceito foi trabalhado no livro “O Sagrado e o Profano”. Sobre o assunto e o 
conceito, falaremos mais a diante.  
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outra dimensão ontológica e existencial. A experiência religiosa, que liga a 

realidade humana, do indivíduo, com a supra-humana, do sagrado, é vista 

em seu caráter inimaginável e irracional. Assim, o impacto da manifestação 

do sagrado ultrapassa as capacidades cognitivas do homem religioso.  

Segundo Otto, o sagrado constitui-se na esfera do impensável, do 

que está além das potencialidades intelectuais humanas, apresentando-se 

enquanto objeto de espanto, temor ou fascínio. E isso faz do sagrado um 

conceito muito mais eficiente no plano da experiência, sensitiva, do que no 

plano intelectual, da razão. Em termos linguísticos, por exemplo, mesmo que 

tentemos dizer, expressar exaustivamente o sobrenatural, o supra-humano, o 

totalmente outro, este se nos apresenta de maneira indizível. As experiências 

com o sagrado nem sempre são possíveis de descrições satisfatórias através 

de signos linguísticos. Sobre o assunto, Mircea Eliade diz que: 

 
O sagrado manifesta-se sempre como uma realidade 
inteiramente diferente das realidades “naturais”. É certo que a 
linguagem exprime ingenuamente o tremendum, ou a 
majestas, ou o mistério fascinans mediante termos tomados 
de empréstimo ao domínio natural ou à vida espiritual profana 
do homem. Mas sabemos que essa terminologia análoga se 
deve justamente à incapacidade humana de exprimir o ganz 
andere: a linguagem apenas pode sugerir tudo o que 
ultrapassa a experiência natural do homem mediante termos 
tirados dessa mesma experiência natural.59 

 

Quanto ao caráter indizível da experiência religiosa com o sagrado, 

podemos ter como exemplo o caso de Ellen G. White. Em alguns momentos 

de suas visões, White teve dificuldades para encontrar palavras, figurações, 

formas de descrição para dizer com detalhes daquilo que Deus lhe mostrava. 

Se observarmos atentamente, em alguns textos do livro “Primeiros Escritos”, 

White faz a seguinte exclamação: “Oh! Se me fosse dado falar a língua de 

Canaã, poderia então contar um pouco das glórias do mundo melhor”60.  

                     
59 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, São Paulo: Martins 
Fontes, 2ª Ed., 2008, p. 16. 
60 WHITE, Ellen G. Primeiros Escritos. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 10ª Ed., 2003, 
pp. 13 a 15. 
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Além disso, algumas coisas supra-humanas e objetos observados 

por White no plano celestial, como as características do Templo da Cidade 

Santa, por exemplo, fizeram-na exclamar: “Esse templo era apoiado por sete 

colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As 

maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever.”61 Portanto, parece 

que Ellen G. White não conseguia descrever  com plenitude o que enxergava 

em suas visões. As coisas do sagrado, portanto, eram para ela elementos de 

uma realidade indizível. O sagrado, dessa forma, manifesta-se indizível e 

muitas vezes racionalmente inconcebível para o homem. 

No entanto, Mircea Eliade, complementando a perspectiva de Otto, 

propõe a ideia de que existe também um lado racional do sagrado manifesto, 

e que temos de estudá-lo. Isso significa que devemos levar em conta os usos 

lógicos, sistemáticos, racionais das concepções objetivas feitas pelos sujeitos 

religiosos sobre o sagrado. A experiência com o sagrado, mesmo que pareça 

humanamente indescritível, não obstante, ainda assim, é algo utilizado de 

forma efetiva, através de tentativas descritivas parciais, no dia-dia. E mesmo 

que parcialmente descrito, o sagrado de fato é prático. Em outras palavras, o 

sagrado é usado racionalmente como elemento balizador da vida. Segundo 

Eliade, é assim que as pessoas fazem o uso racional das manifestações do 

sagrado. Além de utilizar o “sagrado” em oposição ao “profano”, Eliade faz do 

termo “hierofania” uma referência conceitual para especular sobre a essência 

das manifestações do sagrado no cotidiano religioso. Notemos: 

 

O homem toma conhecimento do sagrado porque este se 
manifesta, se mostra como algo diferente do profano. A fim de 
indicarmos o ato da manifestação do sagrado, propusemos o 
termo hierofania. Este termo é cômodo, pois não implica 
nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o que está 
implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo de 
sagrado se nos revela.62 

 

                     
61 Idem. 
62 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, São Paulo: Martins 
Fontes, 2ª Ed., 2008, p. 17. 
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O interessante a ser percebido, é o fato de que, quando o sagrado 

se manifesta, seja tal manifestação mediada por objetos, pessoas, animais 

ou plantas, algo de substancial acontece no plano da experiência. O homem 

religioso interpreta racionalmente o sagrado de maneira a dar legitimidade à 

sua visão de mundo. O sagrado manifesto torna-se elemento racionalmente 

empregado na elaboração do habitus humano, tanto individual quanto social.  

Não se venera ou adora a pedra enquanto pedra, a água enquanto 

água ou a árvore enquanto árvore. O que se valoriza em uma “hierofania” é a 

presença fundadora, imprescindível do “sagrado” no processo de construção 

de mundo. Adora-se um poder superior, um poder outro, que se revela de 

forma espantosa, enigmática no cotidiano. A hierofania, portanto, é elemento 

basilar e de cosmogonia para o homem religioso. 

Os adventistas, em biografias e trabalhos específicos, contam que 

quando Ellen White era tomada por visões divinas, sua postura física mudava 

completamente. Seus olhos, abertos, fixavam-se, como foco de alguém que 

olha para o céu, para o alto. Seu corpo tronava-se estático e seus músculos, 

braços e pernas enrijeciam-se. Sua respiração baixava o ritmo até o ponto de 

provocar, naqueles que assistiam o fenômeno, impressão de asfixia. Sentada 

ou ereta, assim permanecia por longos períodos. Certa vez, em um templo, 

durante uma de suas pregações, White foi tomada por visão e permaneceu 

estática, segurando uma Bíblia, que pesava entorno de 5 kg, por cerca de 1 

(uma) hora. Muitas vezes, durante algumas das visões, White foi examinada 

por médicos especialistas em saúde mental. No entanto, ninguém sabia dizer 

o que acontecia com aquela mulher durante suas experiências de visão.  

Na segunda metade do séc. XIX, nos EUA, tornou-se forte uma 

corrente de pensamento chamada mesmerismo, que advém do nome de 

Franz Anton Mesmer (1734-1815), médico alemão conhecido por teorias a 

respeito da magnetização animal. Suas experiências deram sustentação para 

alguns especialistas da saúde mental tratar pacientes com sonambulismo e 

até mesmo explicar fenômenos sobrenaturais, como no caso de Ellen White. 

Com bastante frequência a Sra. White foi acusada de objeto de mesmerismo. 

Isso a irritava muito. Tanto que certa vez, de modo a provar o contrário - ou 
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seja, que as visões eram de fato divinas - deixou-se examinar por um médico 

especialista em magnetismo, aliás, conhecedor das teorias mesmeristas. No 

entanto, nada conseguiu o médico com os testes e imãs explicar o estado no 

qual ficava White durante as visões. Havia mistério naquela hierofania. 

Desde a manhã de dezembro de 1844, quando White obteve sua 

primeira visão, na qual o povo escolhido seguia em direção à Cidade Santa, 

outras inúmeras visões lhe foram concedias. Em vigília ou estado de sono, 

White constantemente era tomada pelo espírito divino. E os adventistas do 

sétimo dia dizem que as ações de White durante seu ministério evangelístico 

eram divinamente guiadas, percebidas em sonhos ou visões. Cada decisão 

em benefício da obra, hoje conhecida por Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

alicerçou-se nas visões divinamente inspiradas de Ellen G. White. 

No início, as poucas pessoas que acompanhavam White, dentre 

elas seu esposo, Tiago White, e o militar aposentado, José Bates, aceitaram 

com espontânea convicção o caráter divino das visões. Os que participaram 

do movimento de fundação da IASD - situado desde a revisão das ideias e 

equívocos cometidos por Guilherme Miller - e do processo de construção dos 

pilares teológicos da Igreja, tiveram de aceitar então, a liderança divinamente 

determinada de Ellen G. White enquanto profetiza e conselheira da Igreja. 

Dos dias de 1844, tempo do Grande Despontamento, à década de 

1860, época da consolidação institucional e hierárquica da IASD, o papel de 

conselheira desempenhado por Ellen G. White representou diversas coisas. 

Dentre elas, podemos destacar quatro: a) A presença da imagem feminina no 

controle de uma instituição religiosa que nascera em uma época de extremo 

androcentrismo na sociedade. b) O fenômeno hierofânico implícito nas visões 

divinamente concebidas por Ellen G. White. c) O processo de aceitação por 

parte dos fiéis em relação ao caráter divinamente inspirado das visões de 

Ellen G. White. d) O emprego racional da experiência hierofânica de Ellen G. 

White como elemento fortalecedor da crença dos fiéis para a IASD enquanto 

Igreja Remanescente de Deus - detentora do Espírito de Profecia. 

O papel fundamental de Ellen G. White no processo de formação 

da IASD - Igreja Adventista do Sétimo Dia - especificamente no momento 
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mais delicado, que se deu entre os anos de 1844 a 1860, está baseado num 

caráter divinamente revelado e hierofânico. Ellen White não foi importante 

somente em seu papel de profetiza, conselheira, missionária e líder espiritual 

para um período crítico de surgimento e crescimento da Igreja. Sua imagem 

representa um fenômeno religioso que nasceu de forma transcendental e que 

se transformou em uma denominação religiosa mundial.  

Ellen G. White é personagem principal na história desse fenômeno 

religioso. Suas visões e revelações mostraram que um poder supra-humano 

manifestou-se no âmbito da formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

Um poder que, por meio de White, revelou-se a um grupo de pessoas. Mas 

esses fiéis adventistas passaram a enxergar a Ellen G. White não como uma 

Deusa, Santa ou algum objeto/ícone de adoração, e sim como instrumento, 

exemplo humano da manifestação sagrada do poder de Deus. A história da 

Igreja Remanescente, portanto, parece permeada de uma hierofania peculiar. 

White, com seu Dom de Profecia concedido por Deus, é um tipo de sugestão 

de que o sagrado manifestou-se de forma útil no interior da IASD.  

Entretanto, o processo de aceitação da condição especial de Ellen 

White, de seu papel como mensageira de Deus para o povo remanescente, 

ainda hoje é ponto de discussão para quem se converte à Igreja Adventista 

do Sétimo Dia. O fato de acreditar, ou não acreditar, no caráter divinamente 

inspirado da experiência hierofânica de Ellen G. White, dependerá sempre da 

decisão de fé das pessoas. E, aliás, podemos notar que esse impasse existe 

desde os tempos da formação da Igreja. Vejamos o seguinte trecho: 

 
No Início, cada membro teve que decidir acreditar ou não que 
as mensagens de Ellen White vinham de Deus. Da mesma 
maneira, a pessoa que se une à Igreja Adventista hoje tem 
que tomar uma posição quanto a ter ela falado a verdade ou 
não, quando disse que Deus a chamou para ser Sua 
mensageira. Todavia, não somos deixados em dúvida, porque 
a Bíblia apresenta muitos testes pelos quais podemos checar 
as afirmações dos escritos de Ellen White como um de Seus 
profetas. Através dos anos os inimigos têm ferozmente 
atacado a Sr. White e sua confissão de revelação divina. Sua 
obra tem sido baseada, na maior parte, em preconceito, 
distorção de fatos e falsificação direta. Tais ataques já eram 
esperados. No entanto, mais de sessenta volumes e milhares 
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de artigos de revista ainda dão testemunho do 
comissionamento divino dessa mulher exemplar. A história da 
Igreja está inseparavelmente ligada à história da orientação 
pelo dom de profecia. Todas as vezes que a igreja tem 
seguido os conselhos do Senhor, ela tem, como foi prometido, 
prosperado.63 

 

É possível supor, portanto, que exista uma apropriação racional, 

por parte dos adventistas do sétimo dia, em relação ao caráter hierofânico 

das visões de Ellen White. Essa apropriação foi se tornando cada vez mais 

objetiva ao longo do tempo. O empenho do grupo de pioneiros adventistas 

pós-desapontamento, preocupados em justificar teologicamente, com textos 

e argumentos bíblicos, a efetividade de sua crença, ao fazer uso também das 

visões de Ellen G. White, consolidou ainda mais essa apropriação racional. 

Aliás, foi com essa mesma racionalidade que os adventistas do sétimo dia 

construíram sua complexa estrutura teológica de base. O mais interessante é 

que essa estrutura teológica justifica não só o Dom do Espírito de Profecia, 

característico em Ellen G. White, mas também outros pontos fundamentais 

da crença da IASD, dentre eles, a própria Guarda do Sábado. 

Ellen G. White desempenhou papel determinante na implantação 

da Guarda do Sábado como elemento básico da crença adventista, já que 

também obteve algumas visões sobre o Sábado Bíblico. Uma dessas visões, 

recebida três anos após o dia do Grande Desapontamento, ainda durante o 

processo de formação da Igreja, foi impactante na legitimação do princípio do 

Sábado como o Dia do Senhor. A respeito da visão: 

 
Em abril de 1847, ela recebeu a visão relacionada com o 
sábado. Ela viu o tabernáculo no Céu e Jesus levantando a 
cobertura da arca. Aí ela viu os dez mandamentos com uma 
auréola de luz circundando o quarto mandamento e ouviu um 
anjo confirmando sua importância. Foi-lhe mostrado que se o 
sábado tivesse sempre sido guardado, não teria havido nem 
sequer um ímpio ou ateísta, e o mundo teria sido poupado da 
idolatria. Essa visão abriu diante dela a relação entre o 
sábado e a terceira mensagem angélica. Os crentes que 
reconheceram a verdadeira importância do santuário, do 

                     
63 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 45. 
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sábado e das doutrinas do segundo advento foram os 
precursores da Igreja Adventista do Sétimo Dia.64 

 

Assim, o Espírito de Profecia, o Sábado, os Dez Mandamentos, as 

Três Mensagens Angélicas e o Advento de Jesus, são alguns dos principais 

conceitos teológicos que configuram os pilares de sustentação da IASD. Para 

os adventistas do sétimo dia, Ellen G. White foi uma luz menor para uma luz 

maior, que é a Bíblia, viabilizando o entendimento e a difusão dos conceitos. 

Carismática, Ellen G. White faleceu na cidade de Elmshaven, Califórnia, em 

16 de julho de 1915, aos 88 anos de idade, mas sepultada em Battle Creek, 

Michigan, onde viveu muito tempo durante a estruturação da Igreja.  

Os diversos livros, artigos e cartas de Ellen G. White, representam 

com nitidez, o caráter efetivo de sua liderança espiritual e de sua contribuição 

à teologia da IASD. Dentre algumas de suas principais obras, vale destacar: 

Testemunhos Para a Igreja – 9 Volumes (1855-1909); Primeiros Escritos 

(1882); O Grande Conflito (1888); Patriarcas e Profetas (1890); Obreiros 

Evangélicos (1892); O Maior Discurso de Cristo (1896); O Desejado de 

Todas as Nações (1898); Parábolas de Jesus (1900); Educação (1903); A 

Ciência do Bom Viver (1905); Atos dos Apóstolos (1911); Conselhos aos 

Pais, Professores e Estudantes (1913); e Profetas e Reis (1916). 

 

1.6 A Formação da IASD. 

 

A formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia corresponde a dois 

pontos fundamentais: Primeiro - Está ligada ao forte trabalho missionário do 

grupo composto por: Ellen White, Tiago White, Jose Bates e Hiram Edson. 

Segundo - Tem seu trajeto marcado por hierofanias, manifestações divinas, 

visões e mensagens, particulares ao contexto de desapontamento. Portanto, 

vejamos de que forma tais manifestações divinas colaboraram para fortalecer 

a base das interpretações teológicas da IASD. 

                     
64 Idem, p. 49. 
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Na manhã do dia 23 de outubro de 1844, Hiram Edson, um dos 

integrantes do grupo de White, obteve revelação divina a respeito do que 

havia acontecido naquela madrugada do Grande Desapontamento. A visão 

divina deu-lhe entendimento a respeito do Santuário Celestial, do qual falam 

as profecias de Daniel – 2300 tardes e manhãs - abordadas anteriormente. 

Então, ao receber a revelação divina, Hiram Edson viu Jesus passando do 

lugar santo para o lugar santíssimo do Santuário Celestial. Notemos: 

 
Muitos daqueles que se congregaram na casa da fazenda de 
Hiram Edson foram para casa desconsolados na manhã de 23 
de outubro. Edson e alguns amigos íntimos foram até o celeiro 
para uma sessão de oração, que deu a eles confiança de que 
o Senhor lhes mostraria o caminho. Depois do desjejum 
Edson falou para um dos que ainda permaneceram: “Vamos 
sair para confortar nossos irmãos com esta certeza.” Os dois 
homens caminharam através dos campos onde as espigas de 
milho de Edson estavam ainda amontoadas. Eles 
caminhavam com o coração quebrantado, meditando 
profundamente no desapontamento. Mais ou menos no meio 
do caminho onde estavam, Edson parou. Parecia-lhe estar 
vendo o santuário celestial e Cristo como Sumo sacerdote 
saindo do lugar santo para o santíssimo. “Eu vi distinta e 
claramente”, escreve Edson, “que em vez de nosso sumo 
sacerdote sair do lugar santo e vir à Terra no décimo dia do 
sétimo mês, no final dos 2300 dias, pela primeira vez entrou 
naquele dia no segundo compartimento do santuário, e que 
tinha uma obra a fazer no lugar santíssimo antes de vir à 
Terra”. A purificação do santuário marcou o início do juízo 
investigativo. Seu companheiro continuou sozinho sua 
caminhada através do campo, mas ao chegar na cerca ele 
parou. Vendo Edson muito atrás, ele chamou: “Irmão Edson, 
porque você parou?” Edson respondeu: “O Senhor estava 
respondendo às nossas orações desta manhã”. Alcançando 
seu amigo, contou a ele sua nova compreensão. A 
experiência do campo de milho levou esses dois homens e 
muitos outros a estudarem intensivamente o serviço do 
santuário dado a Israel e o significado dos 2300 dias. Eles 
divulgaram suas descobertas nas publicações adventistas, e 
Hiram Edson convocou uma assembleia no final de 1845. 
Agora o mistério estava resolvido e as datas confirmadas. A 
mensagem do primeiro anjo continuou com a verdade 
presente. Era e ainda é uma poderosa mensagem para trazer 
pecadores para Cristo neste tempo de julgamento.65 

 

                     
65 Ibidem, p. 39. 
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Assim, para os adventistas, o estudo do Santuário Celestial trouxe 

a compreensão de que Jesus, ao adentrar o lugar santíssimo do Santuário 

Celestial, iniciou um tempo de julgamento e expiação dos pecados humanos. 

O Sacrifício na Cruz e o Plano da Salvação, portanto, foram eficazes. E após 

o período de julgamento das almas, Cristo voltará para o dia do Juízo Final. 

O fundamento teológico da crença, que é o advento, estava vigente. 

A nova interpretação da profecia dos 2300 dias, de Daniel, e do 

Santuário Celestial, não só refez a sustentação da crença dos adventistas na 

volta de Jesus, como também fortaleceu a fé na segunda e terceira, das três 

mensagens angélicas, contidas em Apocalipse. A segunda mensagem66 foi 

sustentada pela primeira mensagem. Agora, com Jesus julgando os pecados 

e intercedendo pelos homens, a vitória de Deus sobre o mal se consolidava. 

A Babilônia Espiritual, os falsos ensinamentos e Satanás cairiam.  

Na verdade, a segunda mensagem angélica veio impulsionar ainda 

mais a missão adventista - de estender o evangelho ao mundo, dizendo que 

Jesus breve voltará. Firmou a tarefa de dizer que, adentrando Jesus o lugar 

santíssimo do Santuário Celestial, a hora do julgamento dos pecados havia 

chegado. Já a terceira mensagem67, esta veio sustentar o compromisso com 

os Dez Mandamentos. Para os adventistas, os mandamentos são a vontade 

explícita de Deus. A Igreja Remanescente deve, com fidelidade, seguir esses 

mandamentos. Pois a perseverança dos justos, da qual fala o profeta João, 

em Apocalipse, está na obediência por meio da fé em Jesus.  

No que diz respeito às leis divinas e sua obediência, os adventistas 

destacam, em especial, o 4º (quarto)68 dos Dez Mandamentos registrados 

                     
66 Que diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia que tem 
dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. In: A Bíblia Sagrada. 
Tradução João Ferreira de Almeida. 2ª Ed. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993. 
67 Que diz: Seguiu-se a estes, outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: Se alguém 
adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também 
esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e 
será atormentado com fogo e enxofre, diante de todos os santos anjos e na presença do 
Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso 
algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer 
que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos justos, os que guardam os 
mandamentos de Deus e a fé em Jesus. In: Idem. 
68 Êxodo 20: 8-11, que diz: Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Seis dias 
trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR, teu Deus; 



54 
 

em Êxodo 20:1-17, que trata do Sábado como dia de descanso. Para a IASD, 

tal como para os Judeus, o Sábado é o dia sagrado de adoração e descanso. 

Esse dia é incorruptível. Não pode e não deve ser burlado. A lógica é assim: 

O Sábado é um mandamento; é vontade divina; portanto, o Sábado é Lei 

eterna, porque a vontade de Deus é eterna. E a vontade de Deus não pode 

ser desfeita. A mensagem do terceiro anjo, assim, vem dizer que a Igreja dos 

últimos dias, a Igreja Remanescente, respeita os mandamentos de Deus.  

A relação dos adventistas do sétimo dia com a temática do Sábado 

se origina de um fato ocorrido em Washington, estado de New Hampshire, 

em 1844, quando uma senhora chamada Rachel Oakes, pertencente à Igreja 

Batista do Sétimo Dia, foi visitar sua filha, uma adventista na cidade. Oakes, 

apesar de ser uma fiel batista, guardadora do Sábado, ao conhecer as ideias 

adventistas, converteu-se ao adventismo. E depois de convertida, não deixou 

de guardar o Sábado. De certa forma, Oakes tornou-se a primeira pessoa 

adventista do sétimo dia na prática. Obviamente, nesse tempo a IASD ainda 

não existia - institucionalmente organizada. Mas na essência, Oakes foi uma 

fiel precursora. Aliás, foi ela quem começou a disseminar a ideia do Sábado 

em Washington, através de alguns folhetos. Sobre o fato, notemos: 

 
A Sra. Oakes era uma crente fervorosa no sábado bíblico e 
tinha trazido consigo uma quantidade de folhetos. Logo ela 
aceitou as doutrinas adventistas e continuou a guardar o 
sábado. Os folhetos que ela distribuiu de forma discreta 
deram fruto. Num culto de domingo de manhã um crente 
adventista se levantou e disse que estava convencido de que 
o sétimo dia era o verdadeiro sábado bíblico, e que ele, de 
uma vez por todas havia decidido guardá-lo. Diversos outros 
se expressaram da mesma maneira e, em pouco tempo, 
quarenta pessoas do pequeno grupo se tornaram 
guardadores do sábado. E começou, por assim dizer, em 
Washington, New Hampshire, a primeira Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, embora tenha ocorrido anos antes que a 
organização Adventista do Sétimo Dia fosse estabelecida.69   

                                                           
não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a 
tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro; porque, em seis 
dias, fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e, ao sétimo dia, 
descansou; por isso, o SENHOR abençoou o dia de sábado e o santificou. In: Ibidem. 
69 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 41. 
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A crença na lei do Sábado como Dia do Senhor, tão enfatizada 

pela comunidade adventista de Washington, New Hampshire, fez com que os 

demais se preocupassem com o assunto. Muitos desejavam conhecer o que 

se falava a respeito do Sábado e da obediência aos Dez Mandamentos. Um 

desses interessados, especificamente José Bates, que integrava o grupo de 

Ellen White, lendo um dos folhetos publicados pelos adventistas guardadores 

do sábado em Washington, em 1845, decidiu visitar aquela cidade, de modo 

a recolher mais informações sobre aquele tema. Vejamos: 

 
Ouvindo sobre o que aconteceu em Washington, New 
Hampshire, com o grupo que começou a guardar o sábado, 
José Bates decidiu visitá-los para ver o que isso tudo 
significava. Ele foi a New Hampshire, estudou o assunto, viu 
que o entendimento deles estava correto e aceitou a luz. Ao 
voltar para casa, encontrou na ponte entre Bedford e 
Fairhaven um tal de Sr. Hall, que o cumprimentou: “Capitão 
Bates, quais são as novas?” “As novas”, respondeu o capitão, 
“são que o sétimo dia é o sábado do Senhor nosso Deus.” 
“Bem”, disse o Sr. Hall, “irei para casa, estudarei minha Bíblia 
e decidirei a questão.” Fez conforme falou, e da próxima vez 
que eles se encontraram, o Senhor Hall tinha aceitado a 
verdade do sábado e o estava observando. (The Great 
Adventist Movement, págs. 39 e 40). Apesar da verdade do 
sábado do sétimo dia ter sido enfatizada em 1844, sempre 
ouve guardadores do sábado desde o começo dos tempos. 
Mesmo durante os tempos de trevas espirituais, havia grupos 
que observavam o sábado. Os batistas do sétimo dia 
lealmente preservaram a verdade do quarto mandamento por 
séculos, e vimos que foi deles que os adventistas aprenderam 
a verdade do sábado.70 

 

José Bates, ao tomar conhecimento dos estudos sobre o Sábado, 

tratou de passar o conhecimento adiante. Chegando à sua cidade, ensinou 

seus colegas de grupo a respeito do que havia aprendido em Washington. 

Hiram Edson foi o primeiro a aceitar os preceitos do Sábado lendo apenas 

um folheto que José Bates lhe entregou. Tiago White e Ellen G. White, pouco 

a pouco, também foram se inteirando do tema. Em 1848, José Bates e seus 

companheiros realizavam diversas séries de conferências. Estavam cada vez 

                     
70 Idem, p. 42. 
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mais fundamentados nas escrituras bíblicas e convictos para pregar sobre a 

volta de Jesus e a guarda do Sábado Sagrado. 

É bom frisar aquilo que foi comentado no tópico anterior, a respeito 

de Ellen White e o Sábado. Suas visões foram fundamentais na validação e 

sustentação da crença nesse mandamento. Apesar de o grupo de White ter 

aprendido com os adventistas da cidade de Washington a razão do Sábado, 

a revelação divina71 obtida por White no ano de 1847 - quando ela viu os dez 

mandamentos com uma auréola de luz circundando o quarto mandamento e 

ouviu um anjo dizendo de sua importância - praticamente a legitimou. Assim, 

os pilares teológicos da IASD estavam definidos. As características da base 

teológica da IASD estão presentes hoje em seu logotipo institucional: 

 

 
Figura 3: Logotipo da IASD. 1 - AS LINHAS: Sugerem a ressurreição e ascensão de Cristo 

em Segunda Vinda, o principal foco da fé da IASD. 2 - A CHAMA: É o formato de três linhas 
circulando uma esfera implícita que representam os três anjos de Apocalipse 14, circulando 

o globo, símbolo do compromisso da IASD de levar o evangelho para todo o mundo. O 
formato também representa a chama do Espírito Santo. 3 - A CRUZ: O Símbolo da Cruz 

representa o Evangelho da Salvação, posicionado no centro do desenho para evidenciar o 
sacrifício de Cristo, tema central da fé da IASD. 4 - A BÍBLIA ABERTA: É a base do desenho 

e representa a fundamentação bíblica das crenças da IASD. Está desenhada em uma 
posição totalmente aberta sugerindo uma completa aceitação da Palavra de Deus. Fonte: 

http://www.portaladventista.org/portal/ 

                     
71 Vejamos novamente a seguinte citação: “Em abril de 1847, ela recebeu a visão 
relacionada com o sábado. Ela viu o tabernáculo no Céu e Jesus levantando a cobertura da 
arca. Aí ela viu os dez mandamentos com uma auréola de luz circundando o quarto 
mandamento e ouviu um anjo confirmando sua importância. Foi-lhe mostrado que se o 
sábado tivesse sempre sido guardado, não teria havido nem sequer um ímpio ou ateísta, e o 
mundo teria sido poupado da idolatria. Essa visão abriu diante dela a relação entre o sábado 
e a terceira mensagem angélica. Os crentes que reconheceram a verdadeira importância do 
santuário, do sábado e das doutrinas do segundo advento foram os precursores da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia.” In: IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia para o Ministério Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2004, p. 49. 
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A identidade teológica, assim, estava definida. As três mensagens 

angélicas representam isso. Aliás, a expansão e consolidação da IASD como 

corporação dependeu primeiramente desse processo identitário. Sua âncora 

em “Apocalipse 14” representa essa busca por identidade teológica. E uma 

busca que, aparentemente, está finalizada. As mensagens angélicas indicam 

o resumo da natureza da IASD. Quem diz, é o historiador adventista George 

R. Knight, da Andrews University, EUA, no seguinte trecho de seu livro: 

 
A espera da segunda vinda tem sido a própria razão de existir 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma igreja que 
historicamente vê a si mesma como portadora da mensagem 
dos três anjos de Apocalipse 14 a um mundo necessitado. 
Dessa perspectiva, a identidade adventista se fundamenta na 
visão do vidente de Patmos de que no tempo do fim Deus terá 
na Terra um povo que esperará pacientemente pela vinda do 
seu Senhor e que estará observando Seus mandamentos no 
contexto de um relacionamento de fé salvadora com Jesus 
(ver Ap. 14:12). Nessa busca adventista de mais de 150 anos 
por uma identidade teológica, Apocalipse 14:12 ainda fornece 
o melhor sumário da natureza do adventismo do sétimo dia.72 

 

Essa base conceitual daria sustentação a uma nova fase da Igreja 

Remanescente. Uma fase de organização. Assim, a fé no advento de Cristo 

e a Guarda do Sábado tornaram-se características elementares da nascente 

IASD. O grupo havia retomado o rumo após o Grande Desapontamento. Um 

marco na história do adventismo em geral e da Igreja Remanescente. 

 

1.7 A Organização da IASD. 

 

 

A IASD não saiu daquele movimento de 1844 já com sua estrutura 

corporativa definida. Sua identidade institucional foi construída aos poucos. 

Os pioneiros do movimento, liderados por Ellen G. White, levaram cerca de 

vinte anos para estabelecer o status administrativo, com cargos, hierarquias 
                     
72 KNIGHT, George R. Em Busca de Identidade: O Desenvolvimento das Doutrinas 
Adventistas do Sétimo Dia. Tatuí/SP: Casa Publicadora Brasileira, 2005, p. 212. 
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e departamentos. Isso apenas foi possível pelo esforço coletivo do grupo que 

cresceu cada vez mais. Muitos se uniram à Igreja, se espalharam por regiões 

dos EUA realizando conferências, intensificando o movimento.  

Além dos líderes já citados, juntaram-se ao grupo de Ellen White 

pessoas importantes na história da Igreja, como John Nevins Andrews (1829-

1883). Trabalhou como pastor, missionário, escritor e administrador. Ajudou 

a definir o sistema dizimal da IASD. Juntou-se John Norton Loughborough 

(1832-1924), na função de pregador-missionário. John Byington (1798-1887), 

além de pastor foi também o primeiro presidente da Associação Geral, órgão 

máximo na hierarquia administrativa da Igreja. J. H. Waggoner (1820-1889) 

foi editor da revista Signs of the Times e missionário. Urias Smith (1832-

1903) e Anne Smith (1828-1855) trabalharam como professores, colaborando 

na educação por intermédio dos colégios. Além de professores, Urias Smith 

foi pastor, Anne Smith escritora de hinos. Agregou-se também ao movimento, 

Frederick Wheeler (1811-1910), este que era pastor metodista-adventista, de 

New Hampshire. Liderou a Igreja em Washington, onde aceitou em 1844 a 

mensagem de Rachel Oakes, a respeito do Sábado. Esses são alguns dos 

principais agentes do início da organização da IASD nos EUA.  

A partir de 1850, a primeira estratégia organizacional da Igreja, foi 

confeccionar credenciais. O objetivo era identificar os pastores, missionários 

e pregadores que viajavam pelos EUA, visitando cidades e comunidades. As 

credenciais continham os nomes dos pregadores e algumas informações da 

proposta da Igreja. O documento dava certa credibilidade ao missionário. No 

início, os pastores não eram remunerados pelo serviço. Viviam com o que as 

pessoas doavam: na maioria os casos alimentos e dinheiro. Muitos pastores 

cobriam as despesas das viagens com recursos financeiros próprios. 

Em 1853 houve a aquisição de uma tenda itinerante. Instalava-se 

de cidade em cidade. Na época, os adventistas do sétimo dia não contavam 

com um local específico para cultos, nem mesmo um local administrativo. A 

tenda significou o começo da missão. O início de uma postura logística. Na 

tenda itinerante e nas casas visitadas pelos pastores, além dos cultos, eram 
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realizadas também as Escolas Sabatinas73, que tinham a função de preparar 

os fiéis para o entendimento dos princípios básicos da IASD. Com o tempo, 

as pregações deixaram de ser feitas em casas, campos, bosques e tendas, e 

passaram para galpões, celeiros, edifícios escolares e finalmente em templos 

próprios. O contingente de fiéis efetivos na Igreja aumentava gradativamente. 

Aos poucos, os recursos apareciam e a infraestrutura melhorava. Sobre esse 

período de crescimento, Ellen White escreveu: 

 
O nosso número aumentava gradualmente. A semente 
lançada era regada por Deus, que a fazia crescer. A princípio 
reuníamo-nos para o culto e apresentávamos a verdade 
àqueles que vinham para ouvir, em casas particulares, em 
celeiros, bosques, e edifícios escolares; não demorou muito 
tempo, porém, sem que pudéssemos construir humildes casas 
de oração.74 

 

Em 1855, Tiago White e Ellen G. White, que residiam na cidade de 

Rochester, Nova Iorque, construíram uma gráfica. O número de publicações 

aumentava ao passo que os missionários se espalhavam pelo país, tanto que 

em determinado momento, foi necessário encontrar um espaço maior para 

colocar a gráfica e administrar as publicações. Assim, surgiu à oportunidade 

de mudá-la para Battle Creek, Michigan, em um prédio maior.  

Para adquirir novos equipamentos e cobrir as despesas da viagem, 

Tiago White conseguiu dinheiro emprestado, sem juros, com amigos e fiéis 

da Igreja. A Casa Publicadora de Battle Creek transformou-se no coração da 

obra religiosa. As publicações difundidas pelos missionários eram todas elas 

confeccionadas naquele lugar. A Casa Publicadora permaneceu na cidade 

até 1903. Depois, mudou-se novamente, e desta vez para Washington D.C. 

Urias Smith, J. N. Andrews e Ellen G. White, eram os principais escritores. 
                     
73 Hoje, o projeto das Escolas Sabatinas consiste na formação de pequenos grupos de 
pessoas, chamados também de Classes Bíblicas, nos quais são estudados os principais 
fundamentos da crença da IASD. Os encontros acontecem sempre no Sábado de manhã, 
daí a razão do nome Escola Sabatina. São realizadas de maneira estratégica, com algumas 
horas de antecedência ao culto principal. As Escolas Sabatinas são divididas por idade. 
Existem salas destinadas aos adultos, aos jovens e às crianças. Cada sala detém conteúdo 
específico de acordo com sua faixa etária. Os professores também são preparados para 
aplicar o conteúdo de forma direcionada. 
74 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 22. 
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Na época, a revista mais publicada era a Review And Herald, que hoje é a 

Revista Adventista. Nela é possível encontrar as notícias institucionais e os 

informativos sobre as atividades da IASD pelas diversas partes do mundo. 

   A implantação de um sistema de doação representou um passo 

importante na organização. Pois, até o ano de 1853, a literatura publicada - e 

notemos que, nessa época, a gráfica em Rochester ainda não havia sido 

construída, portanto o serviço era terceirizado - era distribuída gratuitamente 

aos fiéis. Foi quando John. N. Andrews, pensando uma forma de sustentar a 

manutenção dos missionários e das publicações, orientou a Igreja a adotar o 

método que nomeou de Benevolência Sistemática, que hoje se chama Plano 

de Mordomia. Nessa prática de arrecadação de recursos, o fiel doava 1% de 

suas propriedades, livres de débito, além das ofertas regulares do dízimo. Já 

os impressos literários, estes passariam a ser vendidos. A partir do ano 1854, 

a assinatura anual da Review And Herald, já era comercializada ao preço de 

1 (um) dólar cada, revertida em benefício da futura gráfica.  

 O projeto da Casa Publicadora potencializou a obra literária. Isso 

resultou na difusão da mensagem adventista em larga escala pelo país. A 

agregação de novos colaboradores e a expansão das missões seguindo a 

lógica da colonização para o Oeste, fez com que o crescimento da Igreja se 

acentuasse ainda mais. Logo, em virtude do crescimento, todos perceberam 

que havia a necessidade de se definir uma organização formal, de um corpo 

institucional e hierárquico para a Igreja. Sobre isso, Ellen G. White afirma: 

 

Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem 
alguma forma de organização, haveria grande confusão, e a 
obra não seria levada avante com êxito. A organização era 
indispensável para prover a manutenção do ministério, para 
levar a obra a novos campos, para proteger dos membros 
indignos tanto as igrejas como os ministros, para a 
conservação das propriedades da igreja, para publicação da 
verdade pela imprensa e para muitos outros fins.75 

 

No entanto, a Igreja era constituída por pessoas vindas de diversas 

denominações religiosas. Havia, até mesmo, quem observasse o Domingo e 

                     
75 Idem, p. 22. 
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não o Sábado. Muitos desses crentes, quando se agregaram ao adventismo, 

foram expulsos de suas antigas Igrejas. Isso acabou implicando numa certa 

insatisfação em relação a questões institucionais. Alguns acreditavam que a 

organização burocrática serviria apenas para reproduzir a ganância humana, 

o que representaria algo extremamente prejudicial à obra de Deus. Portanto, 

o plano de organização institucional para a Igreja provocou diversos debates 

acirrados. A respeito desse momento de tensão, White comenta: 

 
Havia, no entanto, entre nosso povo, um forte sentimento 
contrário à organização. Os adventistas do primeiro dia 
(domingo) opunham-se à organização, e a maior parte dos 
adventistas do sétimo dia (sábado), entretinha as mesmas 
ideias. Buscamos o Senhor em oração fervorosa para que 
pudéssemos compreender Sua vontade; e Seu Espírito nos 
iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita 
disciplina na igreja, e que era essencial a organização. 
Método e ordem manifestaram-se em todas as obras de Deus, 
em todo o Universo. A ordem é a lei do Céu e deveria ser a lei 
do povo de Deus sobre a Terra. Tivemos uma árdua luta para 
estabelecer a organização. Apesar de o Senhor dar 
testemunho após testemunho a tal respeito, a oposição era 
forte, e teve de ser enfrentada repetidas vezes. Sabíamos, 
porém, que o Senhor Deus de Israel nos estava dirigindo e 
guiando pela Sua providência. Empenhamo-nos na obra da 
organização, e uma evidente prosperidade acompanhou esse 
movimento progressista.76 

 

Apesar das discussões internas, a organização da IASD finalmente 

foi estabelecida em 1860, após uma reunião geral. Nessa ocasião, também 

foram definidas medidas potencializadoras dos trabalhos de evangelização. 

A Igreja adotou um estatuto próprio. Os ministros, pastores e missionários, já 

remunerados, passariam a dedicar-se integralmente à obra. Os templos e 

novos grupos que se formavam, eram certificados, registrados e dirigidos por 

responsáveis diretos. Houve também, nessa mesma assembleia, a escolha 

do nome definitivo da Instituição, que adoraria o signo: Igreja Adventista do 

Sétimo Dia. Além dessas principais medidas, foram acordadas várias outras 

referentes às necessidades da Igreja na época. Sobre a reunião geral: 

 
                     
76 Ibidem, pp. 22 e 23. 
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Quando o ministério campal77 se tornou uma maneira efetiva 
de espalhar o evangelho, um grande número de ministros teve 
que trabalhar em tempo integral. Isto era impossível sem 
alguma forma de apoio financeiro regular. As finanças eram 
cuidadosamente estudadas e os planos eram votados. Alguns 
sugeriram que uma forma de organização era necessária para 
oficializar as propriedades da igreja. Levantou-se a oposição 
alegando “volta para a Babilônia”, “união entre igreja e 
Estado”, “mistura e confusão”, “ganância e ambição”, citados 
à medida que o debate se tronava mais emocional que 
racional. O lado racional, finalmente, venceu. Numa reunião 
geral em 1860, o nome “Adventista do Sétimo Dia” foi 
escolhido para representar o movimento e um voto anônimo 
foi tomado para o estabelecimento de uma casa publicadora. 
The Seventh-Day Adventist Publishing Association foi 
oficialmente instituída no dia 3 de maio de 1861. Nessa 
comissão da primavera foi também decidido que seriam 
oferecidos certificados de ordenação e as igrejas de Michigan 
foram organizadas em uma Associação com presidente, 
secretário e conselheiro. A Associação de Michigan reuniu-se 
no ano seguinte e convidou todas as outras associações para 
realizarem a Conferência Geral, a ser realizada na primavera 
de 1863. Seis Estados organizados em Associações enviaram 
delegados para a Conferência Geral de 20 a 23 de maio. 
Nessa reunião, foi instituída uma comissão executiva da 
Conferência Geral e foi eleita também uma comissão 
executiva da Associação Estadual. Finalmente, John Byington 
foi o primeiro presidente eleito. Um estatuto de nove artigos foi 
adotado. Outros foram adicionados com o passar do tempo. 
Desde então, nenhuma grande mudança aconteceu. Nessa 
época havia 3.555 membros e 125 igrejas. O número de 
ministros ordenados era de 22 e 8 obreiros licenciados 
adicionais.78    

 

Se calcularmos o tempo que a IASD levou para que a organização 

efetiva acontecesse, contando desde o dia do Grande Desapontamento e da 

formação daquele grupo liderado por Ellen White, em 1844, observaremos a 

média de 16 (dezesseis) anos. A organização foi necessária porque a obra 

havia adquirido uma amplitude considerável, que exigia rigor administrativo. 

Para que o controle fosse possível, deveriam dividir a obra estrategicamente, 
                     
77 Chamavam de “ministério campal” as reuniões ocorridas em campos abertos. Nessas 
reuniões eram realizados, em grande escala, sermões e batismos. Na época, a proposta 
tornou-se bastante efetiva na agregação de membros à Igreja. Os encontros campais 
funcionavam como grandes acampamentos religiosos temporários, que duravam alguns 
dias, às vezes uma semana. Eram muito comuns àquela época nos Estados Unidos. Os 
campais eram grandes retiros espirituais.  
78 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p 63. 



63 
 

delegando representações, departamentos e hierarquias. Ademais, a escolha 

do nome “Igreja Adventista do Sétimo Dia” trouxe uma identidade ainda mais 

definida ao grupo. O nome deveria ser a bandeira. Um espelho que refletisse 

com clareza e integridade a crença da Igreja. Aliás, diz White:      

 
Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que 
esse que concorda com a nossa profissão de fé, exprime a 
nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome 
Adventista do Sétimo Dia é uma contínua exprobração ao 
mundo protestante. É aqui que está a linha divisória entre os 
que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem seu 
sinal. O grande conflito é entre os mandamentos de Deus e as 
exigências da besta. É porque os santos guardam todos os 
mandamentos de Deus, que o dragão lhes move guerra. Se 
rebaixassem seu padrão e cedessem nas particularidades de 
sua fé, o dragão estaria satisfeito; mas suscitam sua ira por 
ousarem exaltar o padrão e desfraldar o estandarte de 
oposição ao mundo protestante que reverencia uma 
instituição do papado. O nome Adventista do Sétimo Dia exibe 
o verdadeiro caráter de nossa fé e será próprio para persuadir 
os espíritos indagadores. Como uma flecha da aljava do 
Senhor, fere os transgressores da lei divina, induzindo ao 
arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Somos 
adventistas do sétimo dia. Envergonhamo-nos, acaso, de 
nosso nome? Respondemos: Não, não! Não nos 
envergonhamos. É o nome que o Senhor nos deu. Esse nome 
indica a verdade que deve ser o teste das igrejas. Somos 
adventistas do sétimo dia, e desse nome nunca nos devemos 
envergonhar. Cumpre-nos, como um povo tomar firme 
posição ao lado da verdade e da justiça. Assim glorificamos a 
Deus. Haveremos de ser livrados de perigos, e não enredados 
nem corrompidos por eles. Para que isto aconteça, 
precisamos olhar sempre a Jesus, Autor e Consumador de 
nossa fé.79 

 

Podemos frisar, novamente, que somente a partir de 1860 a IASD 

obteve a organização efetiva, constituída de cargos hierárquicos e aparelhos 

administrativos, apresentando-se como Instituição planejada. Ao estabelecer 

um estatuto fixo, ordenador, com diligências distribuídas, a IASD impulsionou 

seu crescimento territorial e patrimonial. Analisando a Igreja desse período 

                     
79 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, pp. 65 e 66. 
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em diante, é equivocado classificá-la como seita80. Isso porque uma seita, 

caracteristicamente, é desprovida de organização burocrática complexa.  

 

 

1.8 A Expansão da IASD. 

 

 

A década de 1860 foi um marco na história da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, não só pelo acontecimento de sua organização, mas também 

                     
80 A palavra seita vem do latim “sectare”, que significa “separar”, “cortar”, “dividir”, “partir”. O 
Dicionário informa que a palavra seita, em seus vários usos, tem o seguinte sentido: SEITA – 
Subst. Fem. [do latim, secta] – 1. Doutrina ou sistema que diverge da opinião geral e é 
seguido por muitos. 2. Conjunto de indivíduos que professam a mesma doutrina. 3. 
Comunidade fechada, de cunho radical. 4. Teoria de um mestre seguida por numerosos 
prosélitos. 5. pop. Facção, partido. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. Ed. 1ª impressão, Editora Positivo. 2004. Em 
Religião, é comum o uso do termo seita para definir pequenos grupos ou movimentos 
religiosos de cunho separatista, que se desprende por qualquer motivo de discordância, de 
uma grande doutrina ou Instituição religiosa organizada. Nesse caso, geralmente, as seitas 
por serem separatistas, são também inicialmente minorias, grupos pequenos de pessoas, 
sem muitas estratégias administrativas e com poucos recursos, sejam eles quais forem. 
Afirma-se também, que as seitas religiosas, em comparação às grandes denominações 
detentoras de grande número de fiéis, recursos financeiros, patrimônio e estruturas 
doutrinárias e teológicas bem definidas, são instáveis, descentralizadas, desorganizadas e 
rudimentares. No caso da IASD, com relação ao termo separatista, não é possível aplicá-lo 
com segurança à sua história. Mesmo na época do Grande Desapontamento, não é possível 
dizer que houve um rompimento discordante da IASD em relação ao Movimento Millerita. 
Parece, sim, que existiu mais um aprimoramento das crenças adventistas do que 
especificamente um rompimento para com elas. No que se refere a uma separação em 
relação a uma organização administrativa forte e bem definida, o próprio Movimento Millerita 
era desprovido dessa organização. Portanto, nesse caso, também não se pode afirmar que a 
IASD seja uma seita advinda de uma Igreja (denominação, Instituição, seja lá o que for) forte 
e consolidada. Os crentes que compunham o Movimento Millerita e mesmo o grupo de 
pioneiros da IASD, liderado por Ellen G. White após o Grande Desapontamento, eram 
pessoas que migraram de diversas instituições, eram pessoas convertidas, de origem 
pulverizada, vindas de vários lugares. A IASD em seu início não era um grupo que se formou 
no interior de uma Instituição forte e tradicional, que depois rompeu ligação por motivo de 
discordância teológica, dogmática, filosófica, etc. Essa nunca foi uma característica da IASD. 
O que podemos notar, neste caso, é a história de um grupo religioso originado de um 
movimento coletivo empreendido por Guilherme Miller em 1831, e que depois de 1844, com 
o Grande Desapontamento, ganhou outra dinâmica, fortalecendo-se de forma peculiar 
através do grupo de Ellen G. White, e que em 1860, depois de adquirir amplitude e 
complexidade, organizou-se como Instituição administrativa, burocrática e hierárquica. 
Parece mais coerente, portanto, dizer que a IASD surgiu de maneira independente, através 
do processo de agregação de pessoas, lideradas por outras num mesmo propósito de fé, e 
que foi se desenvolvendo até adquirir um status administrativo complexo, tornando-se 
Instituição religiosa consolidada, longe de predicados de seita.  
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pela consolidação de sua expansão nos EUA. E apesar de a Guerra Civil81 

que estourou naquele país entre 1861 e 1865 ter dificultado parcialmente o 

processo, já que as condições sociais em um período de Guerra são pouco 

favoráveis, a Igreja se manteve firme, ainda mais ao receber do governo o 

direito de não-combate em favor dos crentes adventistas. Mas com o fim do 

conflito, os planos de expansão se tornaram ainda mais efetivos.  

O objetivo era expandir as dependências da Igreja para cidades do 

extremo Oeste do país, intensificando a pregação da mensagem. Em 1868, o 

pastor J. N. Loughborough chefiou a empreita àquela região. Conferências e 

batismos passaram a ser realizados. Fundava-se o maior número possível de 

grupos e comunidades adventistas. O casal Tiago e Ellen G. White, em 1872, 

vendeu uma casa de posse em Battle Creek e doaram o dinheiro, para que 

este fosse aplicado nos projetos de expansão no extremo Oeste e Canadá.  

Podemos observar outra característica marcante no movimento de 

expansão da IASD. Trata-se da preocupação com a vida saudável. Em 1863, 

Ellen G. White recebeu visões a respeito de um estilo ideal de vida e de 

alimentação para a Igreja. Os que trabalhavam na difusão do evangelho pelo 

país, percorrendo várias cidades, tinham sua saúde debilitada em detrimento 

da rotina desregrada. A proposta de viver bem, seguindo certas orientações 

alimentares, fez do discurso adventista um diferencial em relação às outras 

denominações. Na história da IASD, isso ficou conhecido como “Reforma de 

Saúde”. A revista Health Reformer, de 1866, começou a ser publicada e 

difundida para todos os adventistas do sétimo dia. Suas páginas continham 

instruções de como escolher alimentos saudáveis e nutritivos, seguir receitas 

de dietas ricas em verdura, frutas, legumes e cereais, bem como orientações 

para uma vida de exercício físico e atividades desportivas.  

Os hábitos alimentares dos adventistas do sétimo dia fazem parte 

de suas características elementares. A preocupação com a saúde tornou-se 

parte fundamental de sua filosofia de vida. Hoje a IASD é lembrada por sua 

peculiar aversão a determinados tipos de alimentos como: carne de porco, 
                     
81 KARNAL, Leandro; PURDY, Sean; FERNANDES, Luiz Estevam; MORAIS, Marcus 
Vinícius. História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI. 2ª Ed. São Paulo: 
Contexto, 2008. 



66 
 

café, refrigerante, frutos do mar e carne de peixes com couro - peixes que 

não possuem escamas. Para todos os alimentos recusados, os adventistas 

possuem embasamento teológico. A maior parte da aversão está sustentada 

no livro bíblico Levíticos, ao falar das leis alimentares para o Povo de Israel, 

e também nas visões de Ellen G. White. Em 1866, na cidade de Battle Creek, 

os adventistas do sétimo dia criaram o Instituto de Reforma de Saúde, um 

centro de referência em Saúde, depois conhecido como Sanatório de Battle 

Creek. Muitos hospitais foram edificados. Hoje, as clínicas de Saúde, escolas 

de medicina, hospitais e universidades da IASD nos EUA e no mundo são 

conhecidos por seu nível máximo de excelência e qualidade. 

A expansão da IASD também foi marcada por medidas voltadas ao 

campo da Educação nos EUA. As Escolas de Educação Adventista foram 

fundamentais no processo. Possibilitaram a difusão dos princípios teológicos 

da IASD e seu fortalecimento institucional. Hoje as escolas são conhecidas 

como Colégios Adventistas e estão espalhados pelo mundo todo. Variam do 

ensino fundamental à educação superior. Ellen G. White, no Livro “A Igreja 

Remanescente”, fala um pouco a respeito da necessidade de construírem 

colégios e hospitais naquele tempo. Vejamos: 

 
Como se o desenvolvimento da obra nos impelisse a novos 
empreendimentos, dispusemo-nos a começá-los. O Senhor 
nos dirigiu o espírito para a importância da obra educativa. 
Vimos a necessidade de escolas, para que nossos filhos 
pudessem receber instrução isenta de erros da falsa filosofia, 
e para que sua educação estivesse em harmonia com os 
princípios da Palavra de Deus. A necessidade de instituições 
de saúde fora-nos encarecida, para auxílio e instrução de 
nosso próprio povo, e como meio de beneficiar e esclarecer a 
outros. Este empreendimento foi também levado avante. Tudo 
isto era obra missionária da mais elevada espécie.82  

 

  O primeiro desses colégios foi criado em Battle Creek, em 1872. 

Detinha educação de base, rica na filosofia adventista e ideias de bom viver, 

tornando-se polo de orientação de fiéis e futuros membros. É a escola como 

instrumento de evangelização. A IASD adotou o lema de uma educação de 
                     
82 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 23. 



67 
 

qualidade para uma vida de qualidade. Tanto que hoje, tornou-se uma dentre 

as denominações que mais têm colégios e universidades no mundo. 

E intensificaram-se também as reuniões campais - acampamentos 

para orações, conversões e batismos - bem como as Escolas Sabatinas nos 

locais onde a Igreja se instalava.  Aliás, isso fez com que a impressão de 

materiais didáticos e a produção de lições bíblicas aumentassem. As Escolas 

Sabatinas tornaram-se ponto nevrálgico, parte vital da IASD. Através delas 

muitas pessoas são evangelizadas, convertidas e inseridas na comunidade. 

O material didático das escolas acompanhou a literatura missionária. Tanto 

que, a partir de 1869, foram criados departamentos especificamente voltados 

à obra literária. São eles os seguintes: a Sociedade de Literatura Missionária, 

o Ministério de Colportagem, o Departamento de Publicações e o Ministério 

Pessoal. Todos responsáveis por publicações de cunho evangelizador.  

No começo da década de 1870, a expansão da Igreja nos EUA já 

estava firmada. A IASD havia construído suas escolas, templos, hospitais, 

universidades, publicadoras e sedes administrativas em todas as regiões do 

país. Assim, chegava o momento de uma expansão internacional. Em uma 

Conferência Geral - esta que é a reunião mais importante da administração - 

realizada em 1874, os dirigentes da Igreja decidiram enviar seu primeiro 

Missionário Além-Mar. Leiamos sobre o fato no seguinte texto: 

 
Finalmente, na sessão da Conferência Geral de 1874 uma 
atitude oficial muito significativa para o avanço da obra foi 
tomada. John Nevins Andrews foi eleito o primeiro missionário 
além-mar oficial e foi enviado para a Suíça. Seu filho Charles, 
17, e sua filha Mary, 13, foram com ele de navio; sua esposa 
havia falecido em 1872. Logo após sua chegada, a Missão 
Europeia foi organizada. Andrews chegou ir à Prússia (1875) 
e relatou haver encontrado um grupo de 46 guardadores do 
sábado lá. Em 1876 a obra de publicações começou em 
Basiléia e o primeiro periódico adventista do sétimo dia na 
língua francesa, Signs of the Times, surgiu.83 

 

Desse período em diante, a Igreja Adventista do Sétimo Dia iniciou 

sua expansão global. Em 1878, mais missionários foram enviados à Europa, 
                     
83 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 66. 
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introduzindo a Igreja em países como Inglaterra, Itália, Alemanha, França, 

Romênia e Rússia. Em 1884 o presidente da Associação Geral, George I. 

Butler, ao lado de Ellen G. White, visitou a Europa, reafirmando os interesses 

da IASD em uma expansão ainda maior. E dali então, o destino já apontava 

para continentes como: África, América Central, América do Sul e Oceania.  

Ellen G. White, ativa nessa fase de expansão global da Igreja, em 

1891 viajou de navio para a Austrália e viveu naquele país durante 9 (nove) 

anos. Aliás, ela sempre fez questão de instruir a administração da Igreja no 

sentido expansionista do trabalho missionário. Seu desejo era que os limites 

da obra sempre fossem estendidos. Em suas palavras: 

 
A igreja deve crescer em atividade e alargar seus limites. 
Nossos esforços missionários devem ser expansivos. Temos 
de alargar nossos limites. Conquanto haja violentas lutas no 
esforço de mantermos nosso caráter distintivo, contudo, como 
cristãos bíblicos, devemos estar sempre ganhando terreno.84 

 

 O início do sec. XX marcou definitivamente a expansão da IASD. 

Em 1901, após uma Conferência Geral, a Igreja reorganizou seu sistema 

administrativo. O momento era desafiador e audacioso. A instituição deveria 

preparar-se para uma abrangência maior do campo, pois era tempo de uma 

Obra Mundial. Dentre as mudanças mais significativas, destaca-se a criação 

do sistema distributivo de uniões, associações, missões e a submissão de 

todas as instâncias ao órgão administrativo máximo da Igreja, a Associação 

Geral. Assim, o trabalho missionário empreendido em diversos países, ficaria 

então distribuído em áreas hierarquicamente planejadas.  

 
A Conferência Geral de 1901 foi uma das mais importantes 
para a Igreja e sua estrutura. Mudanças muito importantes 
tiveram lugar na estrutura administrativa, o que deu muita 
liberdade de tomar decisões em nível de igreja local, 
permitindo a expansão máxima “em todo o mundo”. Algumas 
das mudanças instituídas foram: 1. A Comissão da 
Conferência Geral foi ampliada e tornada mais representativa. 
2. União Associação/Missão e Associações/Missões locais se 

                     
84 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, p. 63 
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tornaram o modelo de organização. 3. As Associações tiveram 
que dividir os dízimos e ofertas com as Missões. 4. Várias 
organizações independentes representando interesses 
diversos da denominação se tornaram departamentos da 
Associação Geral. Essa sessão da Conferência Geral de 1901 
ficou conhecida como “O ponto de mudança na direção da 
unidade, reforma, dinâmica e ardente evangelismo”.85 

 

O plano organizacional trouxe dinamismo ao trabalho missionário 

mundial. No entanto, essa contínua expansão mundial, atingindo todos os 

continentes, trouxe consigo a necessidade de uma última estruturação dos 

pilares institucionais da IASD. Assim, em 1913, mais uma vez a Conferência 

Geral foi realizada. Então, nessa ocasião foi criado o sistema de Divisões e 

anexado ao de uniões, associações, missões. Foi estipulado também o prazo 

periódico para que as Conferências Gerais acontecessem.  

 
O último passo importante a ser dado após o estabelecimento 
de Uniões e Associações, em 1901, aconteceu em 1913, 
quando o campo mundial foi dividido em Divisões. Cada 
presidente de Divisão é um vice-presidente da Associação 
Geral. Os administradores e departamentais de ambas as 
instituições são eleitos na sessão da Associação Geral. Com 
o crescimento do trabalho de pregação e das despesas com o 
transporte de delegados, o intervalo da Conferência Geral foi 
primeiro aumentado de anual para bienal, depois para 
quadrienal, e em 1970 foi votado ser quinquenal (a cada cinco 
anos).86 

 

Assim, após a Conferência Geral de 1913, a organização da Igreja 

ficou definida da seguinte forma: Associação Geral (órgão máximo que 

representa a Igreja e convoca, hoje, Conferências Gerais de cinco em cinco 

anos); Divisões (configura as áreas de abrangência da Igreja em grandes 

blocos, semelhante a escalas continentais); Uniões (subáreas dentro das 

Divisões); Associações (subáreas dentro das Uniões) ou Missões (subáreas 

dentro das Associações, e possuem abrangência local). Nota-se, portanto, 

que é um sistema administrativo complexo e funcional.  

                     
85 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 72. 
86 Idem, p. 78. 
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De uma Igreja em operação em um único país nos meados de 
1800, esta igreja cresceu rapidamente e amadureceu, 
tornando-se uma igreja mundial no final dos primeiros 25 anos 
do século vinte. Esse período inclui a sobrevivência durante a 
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), e quando esse período 
terminou, a liderança da igreja também começou a focalizar a 
questão de ir a todo o mundo.87    

 

Quanto mais a Igreja crescia, mais responsabilidades surgiam. O 

número de atividades se multiplicava.  A diversidade de tarefas implicou na 

criação de departamentos especiais, direcionados para cada tipo de trabalho 

realizado. E assim surgiram os departamentos de Comunicação, Educação, 

Ministério da Família, Missão Global, Ministério da Saúde, Associação 

Ministerial, Relações Públicas e Liberdade Religiosa, Departamento de 

Publicações, Escola Sabatina e Ministério Pessoal, Departamento de 

Mordomia, Ministério da Mulher, Ministério de Colportagem e o Ministério 

Jovem. Cada um ocupa função salutar na ordem administrativa da Igreja. Os 

departamentos são responsáveis pelo desempenho e qualidade dos serviços 

realizados pela IASD nos locais onde está presente.  

Quanto às Divisões, das quais falamos acima, que representam as 

dependências da IASD pelo mundo em porções mais amplas, semelhantes 

às áreas continentais, podem ser descritas assim: Divisão do Pacífico Norte-

Asiático (DPNA); Divisão do Pacífico Sul-Asiático (DPSA); Divisão Centro-

Leste Africana (DCLA); Divisão Centro-Oeste Africana (DCOA); Divisão Euro-

Africana (DEA); Divisão Euro-Asiática (DES); Divisão Interamericana (DIA); 

Divisão Norte-Americana (DNA); Divisão África Meridional-Oceano Índico 

(DAMOI); Divisão Sul-Americana (DSA); Divisão Sul-Asiática (DAS); Divisão 

do Sul do Pacífico (DSP) e Divisão Transeuropéia (DTE). Assim, da metade 

do séc. XX em diante, a IASD tem apresentado tal modelo administrativo. 

 

 

 

 

 
                     
87 Ibidem, p. 81. 
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CAPÍTULO 2 - O MINISTÉRIO LOCAL 
 

Neste segundo capítulo o estudo tratará a respeito da IASD e seu 

desenvolvimento no Brasil. A mensagem adventista chega ao país em forma 

de impressos literários através do porto de Itajaí-SC, em 1884. Esse material 

gráfico era destinado às colônias alemãs do Estado de Santa Catarina e do 

Rio Grande do Sul. Assim, falaremos sobre uma IASD que se desenvolveu 

gradativamente, por intermédio de seus pregadores, colportores e projetos 

na área da Saúde, Educação e Comunicação. Veremos também o momento 

no qual a cidade de Ourinhos-SP foi atingida pela obra adventista em razão 

do fluxo de conferências e palestras coordenadas pela Associação Paulista, 

na década de 1950, quando uma ação expansionismo da IASD tomava força 

no Estado de São Paulo, inspirada no lema “dividir para multiplicar”. 

 

 

2.1 A Chegada da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao Brasil. 

 

 

O Brasil esteve no rol de destinatários da IASD desde o momento 

em que a Igreja almejou expandir suas fronteiras além-EUA. Sua empreita no 

país vinculou-se ao envio de literatura religiosa à América do Sul. Antes do 

trabalho missionário efetivo, desempenhado por pastores, a IASD enviou 

grande quantidade de literatura aos países do Sul continental. Apesar de o 

trabalho missionário ser o principal instrumento da implantação da IASD no 

Brasil, podemos afirmar que, antes da presença de missionários e obreiros, a 

Igreja abriu caminho através da mensagem impressa.  

Contudo, antes de iniciarmos a análise do processo, cabe entender 

algumas questões teóricas, de suma importância no que tange a inserção do 

protestantismo e a trajetória da IASD no Brasil. Na verdade, o problema está 

na busca de solução para as perguntas: a) Qual é o lugar da IASD na história 

do protestantismo brasileiro? b) Será que podemos classificar a IASD como 

uma denominação protestante? Comecemos então pela primeira questão.  
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O passo inicial é tratar, brevemente, da trajetória do protestantismo 

no Brasil. Assim poderemos em seguida, achar o ponto aproximado no qual a 

IASD se encaixa nessa cronologia histórica. Uma tarefa não muito fácil, pois 

os estudos sobre Religião no Brasil ganharam destaque a partir da década 

de 1950, e sobre o protestantismo, especificamente, a partir de 1960, o que 

significa ser um campo de análise ainda recente.  

Além de pesquisadores estrangeiros, brasilianistas, como Émile G. 

Leonard, Roger Bastide, nota-se também os principais estudiosos brasileiros, 

dentre eles: Cândido P. Ferreira de Camargo, Beatriz M. de Souza, Antônio 

Gouvêa Mendonça e Leonildo Silveira Campos. E este último, diz o seguinte 

a respeito do trabalho de investigação do cenário religioso brasileiro:  

 
A investigação do fenômeno religioso no Brasil, 
principalmente do protestantismo, começou a se desenvolver 
com mais rapidez apenas no decorrer das décadas de 1960 e 
1970. Mas, naquela época, a investigação do fenômeno 
religioso pelas ciências sociais ainda era, no Brasil e na 
América Latina, mais do que uma tarefa pioneira, um tema 
esperando pesquisadores.88 

 

   Estudos mostram que os protestantes estão presentes no Brasil 

desde o período colonial. Entretanto, somente no início do séc. XIX é que o 

protestantismo, efetivamente, teve um crescimento visível. Podemos afirmar, 

sem prejuízos, que o Brasil é um país massivamente cristão. E mais do que 

isso, um país massivamente católico-cristão89, apesar da constante queda do 

catolicismo no Brasil, em razão do surgimento de novas religiões e do próprio 

crescimento do protestantismo - pluralismo de denominações.  

                     
88 CAMPOS, Leonildo Silveira. Protestantismo Brasileiro e Mudança Social. In: SOUZA, 
Beatriz Muniz de; MARTINO, Luis Mauro de Sá (Orgs.). Sociologia da Religião e Mudança 
Social: Católicos, Protestantes e novos movimentos religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus, 
2004, p.110. 
89 Uma pesquisa realizada pela Fundação Getulio Vargas – FGV, no ano de 2011, que 
também levou em conta dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre 
os anos de 2003 e 2009, acusam que a totalidade de brasileiros que se dizem católicos no 
Brasil, caiu de 73,8% para 68,4%. Mesmo assim, esses 68,4% de católicos declarados, 
configuram o cenário religioso brasileiro de forma peculiar, caracterizando-o, ainda como um 
país massivamente católico, e massivamente cristão, somados ao número de cristãos-
evangélicos, que aumentou de 17,9% para 20,2% no país. Fonte: FGV. (Coord. Marcelo 
Côrtes Neri) Novo Mapa das Religiões. Rio de Janeiro: FGV, CPS, 2011. Disponível em: 
http://www.fgv.br/cps/religiao/ - Acesso em 09/12/2011. 
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Assim, quando os protestantes ganharam lugar no cenário religioso 

brasileiro, enfrentaram o desafio de disputar fiéis com a Igreja Católica. Além 

do mais, no início de séc. XIX, a corte portuguesa havia se instalado no país, 

e a religião oficial do Estado era a Cristã-Católica. Portanto, além de disputar 

fiéis com uma Igreja já consolidada na prática, os protestantes enfrentariam 

também no plano político uma Igreja legitimada pelo Estado monárquico, que 

visava proteger seu território dos invasores. Ora, segundo o pesquisador das 

religiões Antônio Gouvêa Mendonça, as partes atuantes que compunham o 

cenário religioso da época eram exemplos de um “choque cultural”.  

   
Vale ainda considerar o fato de que a resistência portuguesa 
aos invasores era sempre feita não somente em nome de sua 
soberania política e de seus interesses comerciais, mas 
também na defesa de sua fé contra as heresias. De modo que 
a história da presença protestante no Brasil à incipiente 
cultura ibero-católica nada mais é do que um constante 
exemplo de choque cultural. O protestantismo só conseguiu 
implantar-se definitivamente quando condições políticas e 
sociais apresentaram possibilidades de neutralizar a presença 
protestante de modo que ela não viesse conseguir, por conta 
de seu enquistamento, transformações sensíveis na cultura 
católica luso-brasileira.90 

 

E esse momento das “condições políticas”, citadas por Mendonça, 

aconteceu a partir de 1810, com a abertura dos portos brasileiros às nações 

amigas. Isso representou, na verdade, uma oportunidade para a inserção do 

protestantismo no país. Embora o cristianismo-católico ainda fosse a Religião 

oficial do Estado, a abertura dos portos, a possibilidade da permanência dos 

estrangeiros em solo brasileiro, em termos políticos, trouxe certa liberdade de 

atuação aos protestantes. Destarte, à regra geral, o protestantismo no Brasil 

somente passaria a ganhar força a partir de 1810. 

No que tange o protestantismo brasileiro, Mendonça sugere existir 

3 (três) categorias de análise a respeito de sua inserção. E essas categorias 

são as seguintes: Protestantismo de Invasão, Protestantismo de Imigração e 

Protestantismo de Missão. Bem, o Protestantismo de Invasão corresponde 

                     
90 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O Celeste Porvir: A Inserção do Protestantismo no Brasil. 
3ª Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, pp. 37 e 38. 
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aos protestantes no início do Brasil colônia. É marcado pela presença dos 

huguenotes franceses no Rio de Janeiro, de 1555 a 1567, e dos reformados 

holandeses, no nordeste, mais especificamente em Recife, de 1630 a 1654.  

O Protestantismo de Imigração tem início em 1808, com a chegada 

da Família Real ao país, e efetivamente a partir de 1810, com a abertura dos 

portos às nações amigas. Diz do período de entrada de protestantes ingleses 

e alemães no Brasil. A chegada dos protestantes alemães ao país tem início 

em 1824, com o fluxo de imigração, que atinge a cidade de Nova Friburgo-RJ 

e Estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais e 

Espírito Santo. O fluxo migratório traz consigo a IL - Igreja Luterana, que dá 

origem ao luteranismo no Brasil. Surge a IELB - Igreja Evangélica Luterana 

do Brasil, em 1904, e a IECL - Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em 

1950. Ambas ligadas à cultura brasileira através de seus projetos voltados à 

Educação - escolas e universidades confessionais.  

O Protestantismo de Missão corresponde ao período da chegada 

das missões evangélicas protestantes, em sua maioria, advindas dos EUA no 

início do séc. XIX. Marca o momento de atuação dos distribuidores de bíblias 

e colportores, pioneiros do protestantismo no país, categoria com a qual a 

IASD mantém uma estreita relação, pois o início de sua inserção no Brasil 

também está ligado ao trabalho dos colportores e distribuidores de literatura 

religiosa. Sinteticamente: o Protestantismo de Missão diz do momento das 

missões empreendidas por denominações religiosas tradicionais como a IM - 

Igreja Metodista (1836); a IC - Igreja Congregacional (1855); a IP - Igreja 

Presbiteriana (1859) - que em 1903, depois de um cisma, deu origem à IPIB - 

Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; a IB - Igreja Batista (1882) e a 

IPE - Igreja Protestante Episcopal (1889). Portanto, com base na reflexão de 

Mendonça, o campo protestante no Brasil configurou-se a partir da terceira 

década do séc. XIX, na atuação de denominações tradicionais, que deram 

origem ao que hoje chamamos de Protestantismo Histórico.  

Agora, voltemos à pergunta: Qual é o lugar da IASD na história do 

protestantismo brasileiro? Embora a resposta dessa primeira questão tenha 

relação com a segunda, pensemos nos adventistas sem preocuparmo-nos se 
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podemos ou não considerá-los protestantes. Pensemos neles enquanto uma 

denominação religiosa, somente. Assim responderemos adequadamente. 

A presença dos ideais adventistas do sétimo dia no Brasil data do 

ano de 1884, inicialmente com a entrada de literatura religiosa por intermédio 

do porto de Itajaí-SC, destinada às colônias alemãs da região Sul. Quase dez 

anos depois, em 1893, chegam os primeiros missionários, credenciados e 

dispostos a empreender a obra de forma efetiva. Isso significa que, se formos 

levar em conta as categorias de protestantismo brasileiro (invasão, imigração 

e missão), propostas por Mendonça, o ponto de referência sobre a IASD no 

Brasil se encaixaria na terceira categoria: o Protestantismo de Missão.  

Embora a IASD tenha relação também com a segunda categoria 

(Protestantismo de Imigração), já que as literaturas religiosas que chegavam 

ao Brasil em 1884 eram destinadas aos alemães imigrantes que viviam nas 

colônias do Sul, é na terceira categoria que ela pode ser entendida com mais 

coerência. Tanto no que se refere aos colportores e distribuidores de bíblias, 

quanto aos missionários credenciados - enviados pelas igrejas para implantar 

definitivamente a obra no Brasil, que dão vez ao período do Protestantismo 

de Missão - a IASD tem expressado uma relação com essas características. 

Assim, podemos afirmar que o início de sua história, de um ponto de vista 

acadêmico - pois o que estamos fazendo aqui é exatamente isso - tem a ver 

com a categoria e as particularidades do Protestantismo de Missão. 

No meio acadêmico, os estudos sobre os adventistas do sétimo dia 

no Brasil ainda são tímidos. Nota-se que, ao menos até o presente momento, 

a IASD tem pouco espaço nas análises, e quase não se faz referência a seu 

papel como denominação presente desde os tempos do Protestantismo de 

Missão. Talvez seja pelo motivo de os adventistas do sétimo dia não terem 

demonstrado, ao longo do séc. XX, um crescimento tão acelerado como o fez 

algumas igrejas do protestantismo histórico. Os batistas e presbiterianos, por 

exemplo, até 1960, foram os que mais cresceram em número de crentes no 

país. (MENDONÇA, 2008) Ora, mas isso não significa que a IASD não tenha 

crescido. Ela cresceu certamente, nos seus quase 130 anos de existência no 

Brasil, contudo, em proporções diferentes das demais Igrejas. 
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Agora, voltemo-nos para a segunda questão: Será que podemos 

classificar a IASD como uma denominação protestante? Primeiro, pensemos 

um pouco a respeito do conceito de protestantismo, e mais especificamente, 

no conceito de protestantismo brasileiro. Será que o termo protestantismo 

brasileiro é capaz de configurar com propriedade, de modo a dizer de todas 

as peculiaridades/características básicas, as denominações religiosas cristãs 

não-católicas, presentes no Brasil? Afinal, perguntemo-nos: desde a Reforma 

Protestante do séc. XVI, empreendida por Calvino e Lutero, o que de fato 

mudou nessa experiência - até mesmo nesse conceito - de vida religiosa? 

Podemos supor, pelo dinamismo histórico, que muita coisa mudou. 

Os mais de quatrocentos anos que se passaram provam que o luteranismo e 

o calvinismo tradicionais, históricos, já não são mais os mesmos de antes. Se 

pensarmos, por exemplo, no caso do protestantismo estadunidense - do qual 

o Brasil teve influência direta através das missões no início do séc. XIX - 

veremos que os ideais tradicionais da reforma, levados pelos colonizadores 

europeus, sofreram notórias adaptações ao chamado american way of life. O 

calvinismo e o luteranismo primitivo deram origem a diversas denominações 

religiosas. Cada uma com sua própria visão teológica de mundo. Haja vista à 

complexidade do protestantismo local após o surgimento do pentecostalismo. 

Afinal, nos EUA, ainda hoje é comum perguntar: qual é a igreja dos negros e 

qual é a igreja dos brancos? Por que tantos discursos parciais? 

   No caso do protestantismo brasileiro, a dinâmica não é diferente. 

As ideias protestantes, inevitavelmente, tiveram de adaptar-se aos padrões 

culturais do país. Se levarmos esse fato ao pé da letra, veremos claramente 

que o Brasil recebeu um calvinismo e um luteranismo - pilares protestantes - 

de segunda-mão, e que ainda por cima, se não bastasse as reapropriações 

norte-americanas, ele teve de lidar ainda com suas próprias reapropriações, 

ou seja, brasileiras. Somado à trajetória do pentecostalismo no Brasil, intenso 

depois da década de 1950, veremos que o que chamamos de protestantes, 

tornou-se um objeto mais complexo. Assim, o cenário requer distinções. Por 

exemplo, diferenciar protestantes históricos (ou tradicionais) de pentecostais 

e neopentecostais, virou tarefa elementar, considerando as interpretações 
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teológicas feitas a respeito da ação do Espírito Santo. Sobre essa distinção, 

Mendonça faz a seguinte afirmação: 

 
Temos insistido em distinguir em qualquer sistema de 
classificação das religiões cristãs não-católicas no Brasil os 
protestantes tradicionais do grande e difuso grupo pentecostal 
que, por sua vez, também necessita ser revisto. A distinção 
deve ter como princípio geral a doutrina do Espírito Santo 
como referida no Pentecostes. Para as igrejas cristãs 
tradicionais em geral, o Pentecostes foi o evento fundante da 
Igreja Cristã, segundo a promessa de Cristo no evangelho 
(João 14: 16-18). Pela presença constante, o Espírito na 
Igreja, o Pentecostes, não se repete. Para os pentecostais 
clássicos, o Pentecostes se repete como experiência 
renovada e, particularmente, fenomênica do Espírito. Por isso, 
as igrejas pentecostais, segundo sua forma de crença 
fundamental, distinguem-se essencialmente das tradicionais 
da Reforma. Além dessa ruptura básica, os pentecostais, 
distinguem-se dos protestantes tradicionais pela forma de 
transmissão religiosa, que neste se dá por uma pedagogia 
racional e naqueles pela emoção.91 

 

Ademais, quanto à distinção dos próprios pentecostais, no intuito 

de sabermos, afinal, quem são os pentecostais tradicionais e quem são os 

neopentecostais, isso vem sendo uma tarefa bastante complicada, para não 

dizer controversa, no campo acadêmico brasileiro.  

Parece existir, assim, um tipo de insuficiência conceitual no termo 

protestantismo brasileiro, quando usado para configurar as denominações 

que compõem o grupo dos cristãos não-católicos no Brasil. Aliás, o estudo 

das religiões no país apresenta-se tão complexo, que todas as categorias de 

análise utilizadas, passaram a ser questionáveis. E quanto a isso, vale notar, 

novamente, as considerações feitas por Antônio Gouvêa Mendonça: 

 
Hoje todas as categorias empregadas, sejam protestante, 
evangélico, pentecostal ou neopentecostal, são imprecisas e 
questionáveis, necessitando ser revistas, apesar da 
mobilidade própria da dinâmica religiosa, que ganhou 

                     
91 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Protestantismo brasileiro, uma breve interpretação 
histórica. In: SOUZA, Beatriz Muniz de; MARTINO, Luis Mauro de Sá (Orgs.). Sociologia da 
Religião e Mudança Social: Católicos, Protestantes e novos movimentos religiosos no 
Brasil. São Paulo: Paulus, 2004, p.74. 
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extraordinária capacidade de se reproduzir sem cessar, em 
decorrência da Reforma.92  

    

E o que deve ser feito então? A resposta não é simples. Talvez um 

estudo crítico e cuidadoso, atento às categorias utilizadas, observando com 

cautela até que ponto as mesmas são satisfatórias explicativamente. Antônio 

Gouvêa Mendonça sugere que utilizemos a categoria “cristãos não-católicos” 

quando quisermos distinguir a parcela de crentes em oposição aos cristãos-

católicos, ora massivamente presentes no país; e a categoria “evangélicos”, 

ao tratarmos dos cristãos-protestantes, sejam eles os protestantes históricos, 

pentecostais ou neopentecostais, de modo generalizado. 

 
A proposta seria trabalhar com o conceito de cristão não-
católico e, dentro dele, estabelecer as distinções necessárias 
e evitar as generalizações inadequadas que vêm sendo feitas. 
[...] Como o termo “evangélicos” é mais corrente, ele poderia 
ocupar o lugar de protestantes.93  

 

O que parece, de maneira lógica, coerente. Afinal, a proposta pode 

funcionar satisfatoriamente nas seguintes ocasiões: a) quando desejarmos 

fazer generalizações, podendo utilizar o termo evangélicos de forma aberta; 

b) quando desejarmos trabalhar com singularidades históricas protestantes, 

pois, mesmo sendo as denominações generalizadamente tratadas, seríamos 

capazes também, de distingui-las através das particularidades históricas. 

Voltemos à pergunta: Será que podemos classificar a IASD como 

uma denominação protestante? Ora, protestante não convém. Denominação 

evangélica cristã não-católica, sim, podemos classificar com segurança. Mas, 

afinal, por que não podemos classificá-la também como uma denominação 

protestante? A razão disso está no próprio discurso teológico. A IASD não se 

vê como uma Igreja protestante, muito menos uma Igreja pautada no modelo 

clássico do protestantismo do séc. XVI, que mostra características teológicas 

herdadas do catolicismo tradicional, um exemplo: a guarda do Domingo.  

                     
92 Idem, p. 76. 
93 Ibidem, p. 76. 
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Grande parte das igrejas evangélicas ditas protestantes observa o 

Domingo como dia de descanso. Isso foi criticado pela IASD desde Ellen G. 

White. Aliás, a guarda do Domingo, afirmou White, é o principal elemento de 

distinção entre a “Igreja Remanescente” e os “protestantes”. A IASD guarda o 

Sábado e não o Domingo. Na sua concepção, o Sábado é o verdadeiro sinal 

que representa a singularidade do Povo de Deus, e não o Domingo. A IASD, 

portanto, se vê como uma Igreja Singular, um Povo Diferente em relação aos 

protestantes, aos não-cristãos, e, principalmente, aos Católicos ou à Igreja 

Católica - que na ótica da IASD, é representação da besta apocalíptica e da 

prostituição teológica. Assim, o Sábado, além de elemento de clara distinção 

da IASD em relação aos protestantes - tradicionais calvinistas e luteranos - é 

também elemento fundamental de sua identidade. E notemos, novamente, a 

consideração de Ellen G. White a respeito do nome do Povo de Deus: 

  
Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que 
esse que concorda com a nossa profissão de fé, exprime a 
nossa fé e nos caracteriza como povo peculiar. O nome 
Adventista do Sétimo Dia é uma contínua exprobração ao 
mundo protestante. É aqui que está a linha divisória entre os 
que adoram a Deus e os que adoram a besta e recebem seu 
sinal. O grande conflito é entre os mandamentos de Deus e as 
exigências da besta. É porque os santos guardam todos os 
mandamentos de Deus, que o dragão lhes move guerra. Se 
rebaixassem seu padrão e cedessem nas particularidades de 
sua fé, o dragão estaria satisfeito; mas suscitam sua ira por 
ousarem exaltar o padrão e desfraldar o estandarte de 
oposição ao mundo protestante que reverencia uma 
instituição do papado (o Domingo)94. O nome Adventista do 
Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será 
próprio para persuadir os espíritos indagadores.95 

 

Portanto, com base no discurso teológico da IASD, não convém 

que a consideremos como sendo uma denominação protestante. Isso porque 

“o nome Adventista do Sétimo Dia é uma contínua exprobração ao mundo 

protestante.” E devemos assim entender, não apenas pelo motivo óbvio de 

ver a própria IASD dizer quem ela é realmente e no que acredita enquanto 

                     
94 Grifo nosso. 
95 WHITE, Ellen G. A Igreja Remanescente. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 8ª Ed., 
2005, pp. 65 e 66. 
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verdade. Mas também pela própria dinâmica histórica de transformação do 

protestantismo clássico, que fez do calvinismo e do luteranismo, experiências 

religiosas bem diferentes do que eram no século XVI.  

Voltemos à história da IASD no Brasil. Observamos anteriormente 

que a chegada do adventismo ao país relaciona-se ao momento final do fluxo 

de missões evangélicas vindas dos EUA no séc. XIX. Isso a coloca dentro da 

categoria nomeada: Protestantismo de Missão. Vimos que a empreita esteve 

inicialmente voltada às comunidades alemãs instaladas na região Sul, o que 

implica certa relação com a ideia de Protestantismo de Imigração, embora o 

adventismo não tenha sido efetivamente trazido pelos imigrantes alemães.  

Assim, a instalação da IASD no Brasil foi empreita essencialmente 

missionária, de estratégia institucional, com base no trabalho de colportores 

e pastores enviados especificamente para cumprirem essa função. Contudo, 

também tem relação com as comunidades de imigrantes alemães, pois foram 

estes os primeiros a receber a literatura adventista no Brasil. A respeito das 

comunidades alemãs no país e a chegada da IASD, vale citar as palavras de 

Haller Elinar S. Schunemann, Doutor em Ciências Sociais e Religião pela 

UMESP, professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo - UNASP 

e um dos atuais pesquisadores do adventismo no Brasil: 
 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia [IASD] no Brasil atualmente 
apresenta a maior membresia em números absolutos deste 
movimento mundial. É, também, um dos grupos mais 
expressivos dentro do protestantismo96 no Brasil, sendo que 
apenas duas tradições dentro do país apresentam uma 
membresia maior: os luteranos e os batistas, excluídos os 
diversos ramos pentecostais. O quadro sócio-econômico atual 
da membresia da IASD é bem diferente do perfil apresentado 
em sua inserção no Brasil. Há uma peculiaridade da chegada 
da IASD no Brasil que é sua relação com a comunidade 
alemã estabelecida no Brasil durante o século XIX e início do 
XX. A Igreja Adventista do Sétimo Dia chega ao Brasil como 

                     
96 Embora Schunemann esteja usando o termo “protestantismo”, isso de modo geral, para 
designar os evangélicos, cristãos não-católicos do Brasil, vale dispormos de um pouco de 
atenção ao dizermos que a IASD se nos mostra como denominação protestante, o que nos 
remete à reflexão de Ellen White dizendo: “o nome Adventista do Sétimo Dia é uma contínua 
exprobração ao mundo protestante”; nos remete também à discussão feita anteriormente a 
respeito do protestantismo no Brasil, bem como às ideias de Antônio G. Mendonça sobre a 
aplicabilidade conceitual do termo “protestante”. 
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um projeto missionário. No entanto, essa missão foi feita 
quase exclusivamente nas comunidades alemãs. Assim, 
embora o Adventismo não tenha sido trazido pelos imigrantes, 
esteve intimamente ligado à imigração alemã que corria em 
direção ao Brasil. Ainda antes da Primeira Guerra Mundial, a 
IASD no Brasil recebeu uma parcela pequena de imigrantes 
alemães adventistas do sétimo dia, além daqueles que vieram 
trabalhar no Brasil e que, devido à existência de comunidade 
de conterrâneos, acabaram fixando raízes no país.97 

 

A História da IASD no Brasil começa no ano de 1884, quando um 

alemão chamado Borchardt, que morava na cidade de Brusque, envolveu-se 

em uma briga, ferindo gravemente seu rival. Com medo das consequencias 

judiciais, Borchardt fugiu da cidade em direção ao Porto de Itajaí, cerca de 60 

km de distância de Brusque. Borchardt, no desejo de fugir para a Alemanha, 

embarcou num navio clandestino. (BORGES, 2000) 

No navio, Borchardt conheceu dois missionários adventistas do 

sétimo dia, que desejavam saber a respeito de fiéis evangélicos residentes 

no Brasil. A dupla de missionários pediu para que Borchardt indicasse alguns 

nomes de possíveis interessados em receber literatura adventista. Apesar da 

desconfiança, Borchardt indicou o nome de seu padrasto, o alemão Carlos 

Dreefke, um luterano que vivia em Brusque. Os missionários então pediram o 

endereço de Dreefke para o envio do material. Assim, os primeiros impressos 

da IASD chegaram ao Brasil em 1884. Vejamos: 

 
Alguns meses depois, um pacote contendo revistas 
adventistas em alemão chega à Colônia de Brusque, 
endereçado a Carlos Dreefke e com um selo de Battle Creek, 
Estados Unidos. A encomenda é aberta na casa comercial de 
Davi Hort, um tipo de casarão colonial de dois pavimentos, 
distante oito quilômetros do atual centro de Brusque. Dreefke, 
ainda meio desconfiado, toma para si uma das revistas, com 
inscrição de capa A voz da Verdade, e distribuiu as outras 
nove para seus amigos que ali estavam. Com o tempo, 
algumas famílias demonstraram interesse por aquelas 
publicações que falavam, dentre outras coisas, na segunda 
vinda de Cristo, num estilo de vida mais saudável e na 
importância de reservar o sábado para atividades de cunho 
religioso. Continuaram a pedir mais literatura, usando o nome 

                     
97 SCHUNEMANN, Haller Elinar Stach. A inserção do Adventismo no Brasil Através da 
Comunidade Alemã. REVER, Revista de Estudos da Religião Nº 1 / 2003 / pp. 27 e 32. 
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do Sr. Dreefke que, com medo de que algum dia lhe 
mandassem uma conta de todas as revistas, acabou 
cancelando os pedidos futuros.98      

 

Preocupados, os que se interessaram pela revista perguntavam a 

respeito de quem poderia se responsabilizar pelo pedido de novas remessas. 

Foi então que um homem chamado Frederich Dressler, filho de um pastor 

luterano, ofereceu-se na função de receptor. Dressler tinha aproveitado as 

correntes migratórias ao Brasil para ser professor nas colônias alemãs, mas 

seu vício em bebidas alcoólicas dificultava a execução do projeto. O dinheiro 

que tinha era gasto em álcool. Naquela época, Dressler era desempregado. 

Assim, decidiu receber as literaturas em seu nome e vendê-las, no intuito de 

ganhar algum dinheiro e poder comprar mais bebidas.  

Dessa forma, Dressler passou alguns anos fazendo o trabalho que 

os adventistas chamam de colportagem. Dressler não fazia a menor ideia de 

sua função. Mas acabou ajudando na ação de inserção do adventismo no 

Brasil através da venda de publicações. A diferença no caso da colportagem, 

é que o dinheiro captado pelo colportor99 é empregado na obra missionária. 

As pessoas interessadas, quando não compravam as revistas de Dressler, 

recolhiam-nas das ruas, pois embriagado, não era raro Dressler deixar cair 

algumas pelo chão. No vilarejo havia uma venda. Seu dono se chamava Davi 

Hort, que também era beneficiado com os impressos vendidos por Dressler: 

 
A Sociedade Internacional de Tratados dos Estados Unidos 
enviou centenas de dólares em literatura, que Dressler 
transformou em cachaça. Na venda de Davi Hort, Dressler 
trocava as revistas e folhetos por bebida. O Sr. Davi as usava 
como papel de embrulho. E foi dessa forma que a mensagem 
adventista conseguiu se espalhar mais e mais, como folhas de 

                     
98 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 147. 
99 Colportor é uma expressão linguística utilizada pelos adventistas do sétimo dia para definir 
as pessoas que trabalham na venda e na difusão de suas publicações. É uma palavra de 
origem francesa, que significa, em tradução aberta, “levar no pescoço”. Trata-se de uma 
expressão alusiva aos valdenses, colportores que carregavam os escritos por debaixo das 
roupas ou em bolsas penduradas no pescoço. 
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outono, alcançando famílias e corações nos quais a semente 
do evangelho começava a germinar.100 

    

Os embrulhos de Hort, feitos com os impressos adventistas, deram 

motivação ao primeiro converso no Brasil. Seu nome era Guilherme Belz, um 

alemão que chegou ao Brasil em 1835 e instalou-se num vilarejo próximo de 

Brusque, chamado Gaspar Alto. Belz havia comprado algumas mercadorias 

na venda de Davi Hort. Quando chegou à sua casa, viu que suas compras 

haviam sido embrulhadas com um folheto que falava a respeito da Guarda do 

Sábado e da volta de Jesus. Intrigado, Guilherme Belz foi até a casa de seu 

irmão, Carl Belz, que havia comprado de Dressler um livro escrito por Urias 

Smith, que era membro daquele do grupo de Ellen White, no início da IASD 

nos EUA. O livro tinha no título: “Comentário Sobre o Livro de Daniel”. E o 

conteúdo tratava exatamente do mesmo assunto do folheto.  

Guilherme Belz emprestou o livro e estudou-o junto com o folheto, 

comparando seus conteúdos com as passagens bíblicas. Assim, Belz e sua 

família logo se convenceram da mensagem e adotaram o adventismo. Em 

pouco tempo a família Belz começou a passar o conteúdo a outras pessoas. 

O trabalho de disseminação da mensagem resultou na formação de um 

pequeno grupo de estudo bíblico na cidade de Gaspar Alto. E poucos anos 

depois àquelas remessas literárias, a Associação Geral da IASD enviou para 

o Brasil alguns missionários e colportores credenciados, dentre eles Albert B. 

Stauffer, responsável pela introdução da mensagem em São Paulo e Espírito 

Santo. Em 1893 os ideais da IASD já atingiam várias cidades do Sudeste. 
 

Em maio de 1893, por designação da associação Geral da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, o missionário Albert B. 
Stauffer chegou ao Brasil. Juntamente com outros 
missionários, Stauffer espalhou a literatura adventista em 
Indaiatuba, Rio Claro, Piracicaba e outras localidades. Assim, 
os primeiros interessados na mensagem adventista, em São 
Paulo, foram surgindo. O mesmo aconteceu no Estado do 
Espírito Santo, onde Stauffer espalhou vários livros O Grande 
Conflito. Os Adventistas que, em São Paulo e no Espírito 
Santo, observavam o sábado e criam na volta de Jesus 

                     
100 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 149 
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estavam totalmente alheios à existência dos irmãos de Santa 
Catarina que, havia alguns anos, professavam a mesma fé.101 

 

Em 1894, mais missionários foram enviados ao país. William Henry 

Thurston, acompanhado de sua esposa, ficou responsável pela difusão da 

mensagem adventista no Estado do Rio de Janeiro e controlar, na região, um 

posto de armazenamento e distribuição de impressos da Igreja. As literaturas 

que chegavam ao Brasil eram escritas apenas em alemão, inglês e um pouco 

em espanhol. Não havia publicações em português. 

Como observado, as mensagens adventistas tiveram seu impacto 

primeiramente nas colônias alemãs. Quando os conteúdos das publicações 

eram ensinados, isso era realizado de forma oral, ou traduzida por imigrantes 

alemães que sabiam falar ou escrever o idioma português. O grande desafio 

dos colportores que chagavam ao Brasil, como Stauffer, por exemplo, era o 

de aprender o idioma, adaptar-se à língua do país para difundir a mensagem 

e converter pessoas ao adventismo. Aliás, as primeiras pessoas convertidas, 

colonos alemães, tiveram um papel fundamental nesse processo, ao passo 

que se juntavam aos colportores no trabalho de evangelização. 

Assim, a colportagem se apresenta como instrumento fundamental 

no processo de inserção do adventismo no Brasil. O início da mensagem da 

IASD no país tem tudo a ver com o trabalho de distribuição de publicações. 

Aliás, da importância da colportagem, Alberto R. Timm, em “A Colportagem 

Adventista no Brasil: uma breve história”; comenta: 

 
A colportagem escreveu um dos capítulos mais fascinantes da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foram as publicações 
adventistas que serviram de cunho para a entrada da 
mensagem adventista em muitos países do mundo. No Brasil, 
as primeiras publicações adventistas chegaram ao porto de 
Itajaí, Santa Catarina, provavelmente em meados da década 
de 1880, plantando as primeiras sementes da mensagem 
adventista. Em 1893, chegou ao Brasil Albert B. Stauffer, o 
primeiro colportor adventista a trabalhar neste país. Logo, 
outros colportores estrangeiros começaram a chegar, e 
pessoas convertidas aqui no Brasil a eles se uniram na tarefa 

                     
101 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 150. 
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de disseminar as literaturas contendo as boas novas da 
salvação. Mas, a despeito de todos os desafios enfrentados, 
esta obra cresceu a tal ponto de, hoje, o Brasil ser o país no 
mundo com o maior número de colportores adventistas.102 

 

É o país com o maior número de colportores adventistas porque é 

também o maior país em número de fiéis. A mensagem adventista no Brasil, 

em relação a outros países, desenvolveu-se com velocidade. Os colportores 

contribuíram para isso. E junto deles, pastores que também eram enviados. 

Os pastores eram os responsáveis pelos batismos, formação de grupos e 

construção de templos. Em 1894, chegou ao Brasil Frank Henry Westphal, o 

primeiro pastor adventista. Sobre o assunto, Michelson Borges, um dos mais 

experientes pesquisadores do adventismo no Brasil, comenta: 
 

O mesmo navio – Magdalena – que trouxe o casal Thurston 
ao Brasil levou o pastor Frank Henry Westphal para a 
Argentina. Eram poucos os primeiros representantes da Igreja 
Adventista no continente sul-americano. No final de 1894, 
num território de 15.500.000 quilômetros quadrados, somente 
dez homens se dedicavam à proclamação da fé adventista, 
oralmente ou por escrito. Um deles era o pastor Westphal, 
outro era o diretor de colportagem, e os outros eram 
colportores, incluindo Stauffer e Bachmeyer. Mas, em apenas 
cinco anos, os dez já eram duzentos! Neste mesmo ano – 
1894 – Albert Bachmeyer chegou ao Estado de Santa 
Catarina. Grande foi sua alegria quando, ao oferecer livros a 
uma família em Brusque, descobriu que havia adventistas ali. 
Imediatamente, transmitiu a boa notícia a Thurston que, por 
sua vez, escreveu informando o pastor Westphal, na 
Argentina. Westphal foi o primeiro ministro adventista enviado 
para servir na América do Sul. Ordenado ao ministério em 
1883, em Michigan, dedicou-se à missão urbana de 
Milwaukee e lecionou História no Departamento Alemão do 
Union College. Em 1894 foi chamado para servir no 
continente sul-americano. O pastor F. H. Westphal veio para a 
América do Sul juntamente com Willian Henry Thurston, que 
era irmão da esposa do pastor. Thurston ficou no Rio de 
Janeiro e Westphal seguiu para a Argentina.103 

 

                     
102 TIMM, Alberto R. (Ed.) A Colportagem Adventista no Brasil: Uma Breve História. 
Centro Nacional da Memória Adventista. Engenheiro Coelho-SP: Imprensa Universitária 
Adventista, Centro Universitário Adventista, 2000, p. 05.  
103 BORGES, Michelson. A Chegada do Adventismo ao Brasil. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2000, pp. 20 e 21. 
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No ano de 1895, o pastor Westphal batizou oficialmente o primeiro 

membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Guilherme Stein era 

um homem idoso que vivia na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo. O 

batismo foi realizado numa manhã de abril, nas águas do rio Piracicaba, que 

na língua indígena significa colheita de peixes. E para os adventistas do 

sétimo dia o simbolismo do nome Piracicaba foi conveniente. Com o passar 

dos anos, muitos peixes foram colhidos pelas redes da mensagem adventista 

no Brasil. O pastor Westphal, depois de batizar os conversos do Estado de 

São Paulo, seguiu para Brusque, e fez o mesmo no Rio Itajaí-Mirim:  

 
Antes de chegar a Brusque, no dia 30 de maio de 1895, o 
pastor Westphal pregou a mensagem nas cidades de Joinville, 
Blumenau e outras da região. Deixou mais de 30 
observadores do sábado em Joinville, preparando-se para um 
batismo futuro. Já em Brusque, Westphal diz ter encontrado 
os primeiros grupos de conversos aos adventismo, no Brasil. 
Enquanto visitava a Vila de Brusque e suas imediações em 
busca dos crentes dispersos, o pastor Westphal teve que 
enfrentar a forte oposição e intransigência dos religiosos da 
época – tanto luteranos como católicos – que se 
consideravam donos da verdade. Algumas vezes esteve a 
ponto de perder a vida, mas prosseguiu em sua missão. 
Emocionados, os novos conversos ouviram pela primeira vez 
a pregação de um ministro adventista. Em 8 de junho de 
1895, foi realizado o primeiro batismo de oito pessoas no rio 
Itajaí-Mirim, uns cinco ou seis quilômetros acima da Vila de 
Brusque. Foram registradas as seguintes pessoas: o casal 
Ludwig e Henriette Look, Carlos Look Filho e Ida Look, o casal 
Karl e Hulda Thrun e os filhos Hermann, Gustav e Isidor 
Thrun.104 

 

O número de adventistas conversos no Estado de Santa Catarina 

foi aumentando cada vez mais. Logo a Igreja se expandia pelo Sul do Brasil 

ao mesmo tempo em que missionários desbravavam o Sudeste, o Centro do 

país e Nordeste. Em 1896, na cidade de Gaspar Alto, foi edificado o primeiro 

templo da IASD. Um singelo prédio de madeira com espaço para poucas 

pessoas. Mesmo assim, na Região Sul, já havia um local específico para 

                     
104 IASD. Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério 
Jovem. Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 152. 
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orações e pregações. A lógica de construção de templos, à medida que a 

Igreja expandia suas fronteiras, foi aplicada a todas as regiões do Brasil. 

 Podemos dizer que a inserção da IASD como um empreendimento 

institucional missionário, reforçado pelo envio de pastores e colportores 

responsáveis pela difusão da mensagem, construção de templos e formação 

de prosélitos, ocorreu de fato na década de 1890. De início, o adventismo 

ficou atrelado às comunidades alemãs, ruralistas e pouco expressivas em 

número de habitantes. O evangelismo nessas colônias ficou por conta de 

pastores vindos dos EUA e com descendência alemã, que dominavam os 

idiomas inglês e alemão, falados pelos colonos. Por esse motivo, a expansão 

do adventismo no Brasil, até o início do séc. XX esteve ligada aos nichos de 

imigração alemã, seguindo a geografia de localização das colônias. Mas em 

pouco tempo a lógica de expansão passou a atingir também os grandes 

centros urbanos e regiões demográficas mais desenvolvidas.  

Os pastores e colportores intensificaram trabalhos nos principais 

Estados do Cone-Sul. Na primeira década do séc. XX, os Estados de Minas 

Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, tronaram-se os principais pontos de referencia do adventismo no país. 

Haller Schunemann, em “A inserção do Adventismo no Brasil através da 

comunidade Alemã”, apresenta uma tabela descritiva sobre a administração 

das missões adventistas no Brasil, nesse período: 

 

Região Pastor - Presidente Membros 
Rio Grande do Sul H. F. Graf 444 
Paraná e Santa Catarina Waldemar Ehlers 427 
São Paulo Emilio Hoelze 23 
Espírito Santo e Minas Gerais Frederich Spies 150 

Tabela 1: Divisão dos Campos Administrativos da IASD no Brasil entre 1906-1910 e suas 
Lideranças (pastores).105 

 

A tabela evidencia que os maiores índices de membros adventistas 

estavam relacionados aos Estados do extremo Sul, nos quais também se 

concentrava o maior número de imigrantes alemães. No entanto, na década 

                     
105 SCHUNEMANN, Haller Elinar Stach. A inserção do Adventismo no Brasil Através da 
Comunidade Alemã. REVER, Revista de Estudos da Religião Nº 1 / 2003 / p. 34 
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seguinte, 1920, a difusão do adventismo além-colônias alemãs tornou-se 

mais intenso. Na década de 1930, o Estado de São Paulo tornar-se-ia a 

região econômica, estratégica e administrativa mais importante da missão.  

E para um crescimento evangelístico maior, a construção de uma 

Casa Publicadora no Brasil representaria um passo fundamental a ser dado 

naquele momento. Uma meta importante, pois todo o trabalho missionário e 

de difusão da literatura religiosa, dependeria da editora. Assim, no ano de 

1900, na cidade de Taquari, Rio Grande do Sul, foi construída a primeira 

gráfica adventista no Brasil. Por intermédio da doação de um prelo manual, 

vindo dos EUA, a IASD deu início às primeiras publicações nacionais.  

Em 1907 a tipografia mudou-se para o Estado de São Paulo, mais 

especificamente para a região de São Bernardo do Campo, que corresponde 

hoje à cidade de Santo André, com o nome de Casa Publicadora Brasileira 

(CPB). O Sudeste do país, como afirmamos, seria um ponto geográfico mais 

estratégico para a missão e para a distribuição dos impressos. Assim: 

 
O distanciamento geográfico da tipografia, no Rio Grande do 
Sul, diante de uma igreja que começava a crescer em direção 
ao Sudeste foi corrigido por meio de uma resolução da 
liderança nacional, em 15 de fevereiro de 1907, de transferir o 
maquinário de impressão para uma região mais central. 
Depois de cuidadosa procura, foi encontrada em São 
Bernardo uma propriedade de 72.100 metros quadrados, 
negociada ao preço aproximadamente de 2.800 dólares, 
menos de um terço do valor de mercado. Tão boa quanto a 
pechincha era a localização do terreno, próximo à estação 
ferroviária da cidade. Até São Paulo, o trem levava vinte 
minutos. Rumo ao porto de Santos, partiam quatro trens 
diários, cumprindo o percurso em duas horas: infra-estrutura 
adequada à distribuição de literatura com mais agilidade e 
custo reduzido.106 

 

A editora permaneceu em São Bernardo do Campo até 1985, ano 

em que se mudou, então definitivamente, para a cidade de Tatuí, localizada 

no interior do Estado de São Paulo. A Casa Publicadora Brasileira é uma das 

                     
106 IASD/UCB – União Central Brasileira. (1906-206) Conduzindo Vidas em São Paulo: 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2006, pp. 24 e 25. Livro 
comemorativo do centenário da Igreja no Estado de São Paulo. 
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duas principais editoras responsáveis pelas publicações da IASD na América 

do Sul. Ainda sobre a história da editora, Borges afirma: 

    
Para melhor atender à obra de publicações, foi decidido o 
estabelecimento de uma editora denominacional no Brasil. A 
editora de Taquari produziu a primeira edição do Arauto da 
Verdade em 10 de maio de 1905. Outros periódicos se 
seguiram: o Advent Arbeiter, Rundschau der Adventisten, para 
os adventistas alemães e, a partir de 1906, a Revista 
Trimensal, precursora da Revista Mensal (1908). A Revista 
Adventista começou a ser publicada em 1931. No fim de 
1907, a tipografia mudou-se para São Bernardo (hoje Santo 
André, SP), num local onde viria a funcionar a Casa 
Publicadora Brasileira, até ser transferida para Tatuí (em 
1985), onde se encontra até hoje. São Bernardo, por ser mais 
central, facilitava o transporte e a divulgação da literatura nos 
vários Estados. Hoje a igreja na Divisão Sul-Americana conta 
com os serviços de duas publicadoras. A Editora 
Sudamericana, em Buenos Aires, Argentina, é responsável 
pela literatura para os sete países de língua hispânica no 
continente. A CPB, em Tatuí, SP, atende o Brasil e outros 
países de fala portuguesa.107 

 

O desenvolvimento da IASD no Brasil teve e tem até hoje na Casa 

Publicadora Brasileira um de seus principais pontos de força e atuação. 

Literaturas e materiais de estudos bíblicos foram produzidos. Os impressos 

gráficos também serviram para manter outra importante estrutura de base e 

legitimação da IASD no país: o Sistema Educacional Adventista - empregado 

na difusão da mensagem e na formação educacional dos fiéis - que passou a 

ser implantado no final do séc. XIX e início do XX.  

O primeiro colégio adventista no Brasil surgiu em Curitiba, Paraná, 

no ano de 1896, com o nome de Escola Internacional de Curitiba. O número 

de alunos, na época, chegou a 400 (quatrocentos) e o primeiro professor foi 

Guilherme Stein Jr., recém-batizado em Piracicaba. A Escola Internacional 

de Curitiba funcionou até 1904, quando sofreu problemas de manutenção, 

reabrindo em 1928, com o nome de Colégio Adventista Curitibano. No ano de 

1897, outra escola foi fundada pela IASD, dessa vez na cidade de Gaspar 

                     
107 BORGES, Michelson. A Chegada do Adventismo ao Brasil. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2000, pp. 60 e 61. 
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Alto, Estado de Santa Catarina. Era a primeira Escola Missionária Adventista 

no Brasil. Funcionou até 1903. Sobre as escolas, Borges diz:  
 

Onde chega a mensagem adventista logo surgem escolas e 
colégios. No Brasil não foi diferente. Já no ano de 1896, em 
Curitiba, PR, passou a funcionar o primeiro Educandário 
Adventista dirigido pelo professor Guilherme Stein Jr., 
auxiliado por Vicente Schmidt, chegando a alcançar uma 
matrícula de 120 alunos logo no primeiro ano de existência. 
Em 15 de outubro de 1897, foi fundada a primeira Escola 
Missionária no Brasil, em Gaspar Alto, sob a direção do 
professor Guilherme Stein Jr., substituído em 1900 por John 
Lipke, a convite dos pastores Spies e Thurston.108 

 

Quanto mais a Igreja adquiria espaço no Brasil, mais colégios e 

seminários eram fundados. Vale notar a trajetória de fundação de algumas 

das principais instituições de ensino adventista no Brasil. Em agosto de 1903, 

quando a Escola Missionária de Gaspar Alto foi fechada, os alunos de lá 

foram transferidos para outro seminário, dessa vez, fundado na cidade de 

Taquari, Rio Grande do Sul - lugar da instalação da primeira gráfica.  

O seminário, que se chamava Escola Adventista de Taquari, anos 

depois, em 1915, foi transferido para a cidade de São Paulo, Capital, onde 

recebeu o nome de Seminário Adventista da Conferência União Brazileira 

dos Adventistas do Sétimo Dia. O seminário contava com aulas ministradas 

em português, inglês e alemão. Depois, em 1923 passou a ser chamado de 

Colégio Adventista Brasileiro (CAB), depois Instituto Adventista de Ensino 

(IAE) em 1962, e hoje Centro Universitário Adventista - Campus São Paulo.  

Em 1929, foi fundado o Colégio Cruzeiro do Sul, hoje Instituto 

Adventista Cruzeiro do Sul (IACS) no Rio Grande do Sul. Em 1943, em 

Belém de Maria, Estado de Pernambuco, foi construído o Educandário 

Nordestino Adventista, em regime de internato. Em 1949, surge em 

Hortolândia, interior do Estado de São Paulo, o Instituto Adventista de São 

Paulo, hoje Centro Universitário Adventista – Campus Hortolândia. Em 1961, 

em Belém, Estado do Pará, foi inaugurado o Instituto Adventista Grão Pará, 

                     
108 Idem, p. 110. 
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com oferta de Ensino Médio. Em 1978, em Altamira, também no Estado do 

Pará, é fundado o Instituto Adventista Transamazônico Agro-Industrial.  

No ano de 1979, na cidade de Cachoeira, Estado da Bahia, foi 

inaugurado o Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (IAENE). Em 1980, 

surgia na cidade de Lavras, Estado de Minas Gerais, o Instituto de Ensino de 

Minas Gerais. Em 1984, em Engenheiro Coelho, Estado de São Paulo, foi 

fundado mais um Instituto Adventista de Ensino (IAE), hoje Centro 

Universitário Adventista – Campus Engenheiro Coelho. (SIQUEIRA, 2004)109   

A abrangência da Rede Adventista de Educação (como é chamada 

a estrutura educacional da IASD) atinge mais de 150 países. A média de 

alunos matriculados alcança o índice mundial de 1,5 milhão. Hoje, no Brasil 

existem mais de 300 unidades escolares. Elas oferecem cursos que vão da 

Educação Básica à Pós-Graduação. Desses colégios, 15 são de regime de 

internato. No que se refere ao Ensino superior, a IASD conta com 4 (quatro) 

Faculdades/Institutos (FAAMA - Faculdade Adventista da Amazônia, na 

cidade de Benevides - PA; FADBA - Faculdades Adventistas da Bahia, em 

Cachoeira - BA; FADMINAS - Faculdades Adventistas de Minas Gerais, na 

cidade de Lavras - MG; IAP - Instituto Adventista Paranaense, em Ivatuba - 

PR) e um Centro Universitário (dividido em 3 Campi).110  

O UNASP – Centro Universitário Adventista de São Paulo está 

concentrado no Estado de São Paulo. Possui Campi na cidade de São Paulo, 

Capital, e nas cidades de Hortolândia e Engenheiro Coelho, no interior do 

Estado. Muitos cursos são oferecidos pelo UNASP. O objetivo é capacitar 

profissionais, tanto para desempenhar trabalhos na obra da Igreja, o que é o 

caso dos acadêmicos do curso de Teologia, como para seguir no mercado de 

trabalho brasileiro. Sobre o UNASP, Borges comenta: 

 
Hoje são três campi (São Paulo, Engenheiro Coelho e 
Hortolândia) que compõem o Centro Universitário Adventista, 

                     
109 Fonte para o panorama dos Colégios Adventistas no Brasil: SIQUEIRA, Débora C. A. 
Desenvolvimento Cronológico da Educação Adventista no Brasil. In: TIMM, Alberto R. (Org.) 
A Educação Adventista no Brasil: Uma História de Aventuras e Milagres. Centro Nacional 
da Memória Adventista. Engenheiro Coelho-SP: UNASPRESS, 2004. 
110 Informações da Rede Adventista de Educação em: http://www.educacaoadventista.org.br/ 
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aprovado pelo Governo Federal, cujo decreto foi publicado no 
Diário Oficial da União, no dia 10 de setembro de 1999. Hoje a 
igreja no Brasil possui centenas de instituições de educação, 
entre escolas primárias, secundárias e universidades, que se 
somam às milhares de escolas e universidades adventistas 
espalhadas pelo mundo.111 

 

Desde a sua formação nos Estados Unidos, e desde a criação do 

primeiro Colégio Adventista, em 1872, na cidade de Battle Creek, Michigan, a 

IASD sempre apresentou como parte de seu plano estratégico de expansão 

e filosofia, a preocupação com os projetos em Educação. Para a IASD, uma 

estrutura educacional funciona como instrumento efetivo de intervenção e 

inserção de conhecimentos na sociedade. No Brasil, desde a fundação do 

primeiro colégio na cidade de Curitiba, a Rede Adventista de Educação 

cresceu consideravelmente. O país é um dos maiores do mundo em número 

de escolas adventistas. Sobre esse crescimento, Timm afirma: 

    
O estabelecimento da Escola Adventista de Battle Creek, 
Michigan, EUA, em 1872, marcou o início do sistema 
educacional adventista que se expandiria nos anos 
subseqüentes por muitos países, entre eles, o Brasil. Como 
parte desse processo de expansão pioneira, foi fundado em 
1896 o Colégio Internacional de Curitiba, precursor de um 
grande número de escolas adventistas que haveriam de 
florescer nesta nação. O crescimento dessas escolas foi tão 
marcante que acabou transformando o Brasil no país com 
maior número de escolas adventistas de Ensino Fundamental 
no Mundo.112 

 

Assim, o trabalho da IASD no campo educacional brasileiro, tem 

sido evidente. O sistema educacional tornou-se ferramenta importantíssima 

no processo de sua expansão no país. Mas além do que vimos a respeito do 

sistema adventista de Editoração e Educação, há outros meios utilizados 

pela IASD para difundir sua mensagem no Brasil.  

                     
111 BORGES, Michelson. A Chegada do Adventismo ao Brasil. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2000, p. 111. 
112 TIMM, Alberto R. (Org.) A Educação Adventista no Brasil: Uma História de Aventuras e 
Milagres. Centro Nacional da Memória Adventista. Engenheiro Coelho-SP: UNASPRESS, 
2004, p. 05. 
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A IASD também conta com um dinâmico sistema de Comunicação, 

dividido em Rádio, Televisão e Internet, que veicula informações de cunho 

religioso e educacional por vários Estados do país. Na América do Sul, essa 

estrutura de mídia é a Rede Novo Tempo de Comunicação.  

 
À semelhança das grandes organizações, a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia também entende que precisa se comunicar de 
maneira eficaz com o mundo ao seu redor. E faz isso de 
forma profissional em todo o planeta, através de bem 
estruturadas redes de TV, Rádio, Internet e produtoras de 
programas para diversas mídias nos continentes. Na América 
do Sul, o destaque é para a Rede Novo Tempo de 
Comunicação, sede sul-americana da Rede de Rádio e 
Televisão, com instalações na cidade de Jacareí, São Paulo, 
Brasil. São sete frentes convergentes: programa a Voz da 
Profecia, programa Está Escrito, Rede Novo Tempo de Rádio, 
TV Novo Tempo, Escola Bíblica, Gravadora Novo Tempo e 
Internet. O diferencial, no entanto, não está na tecnologia 
empregada e sim no intuito de colocar todos esses meios para 
oferecer um conteúdo de valores e princípios necessários nas 
áreas de saúde, desenvolvimento educacional, religioso e 
familiar. É uma grande rede de comunicação que trabalha sob 
o conceito de oferecer esperança para um mundo melhor 
agora e no futuro.113  

 

O equipamento responsável pela emissão do sinal da Rede Novo 

Tempo de Comunicação fica na cidade de Jacareí, interior do Estado de São 

Paulo. A sede da RNTC emite o sinal de mídia (Rádio, TV e Internet) para 

toda a América do Sul, em espanhol e português, que é simultaneamente 

retransmitido por emissoras adventistas próprias, pontos de retransmissão e 

outras parceiras espalhadas pelo continente. A IASD possui 104 emissoras 

próprias que cobrem cerca de 800 municípios. A transmissão do sinal é feita 

via satélite - NSS 806. E a cobertura desse satélite alcança, além das três 

Américas, partes da África e Europa. Hoje o sinal é emitido de Jacareí, mas 

isso já foi realizado de outros lugares, desde o início da história da RNTC. 

 
A primeira emissora foi criada em 1989, na cidade de Afonso 
Cláudio, interior do Espírito Santo, e a transmissão pioneira 

                     
113 IASD. Esperança Viva: Nossa Missão é Servir. Edson Rosa (org). Tatuí-SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2009, p. 76. 
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em rede foi feita somente em 1995. A partir de 1996 (ano em 
que surgiu o sinal de TV), a sede da rede passou a funcionar 
em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil, e, em setembro de 
2005, nova mudança: para Jacareí, São Paulo, Brasil.114 

 

E nessa sede, em Jacareí, uma equipe de brasileiros e hispanos, 

técnicos e formados em jornalismo, radialismo e tecnologia da comunicação, 

é responsável pela manutenção da RNTC. Além disso, ela também conta 

com o trabalho dos responsáveis pelas emissoras locais, que retransmitem o 

sinal. Dentre as denominações evangélicas no Brasil, IASD é pioneira no uso 

de mídia radiofônica para veiculação de seus conteúdos. Esse pioneirismo 

tem início com seu primeiro programa de rádio, criado em 1943, chamado A 

Voz da Profecia, transmitido pela Rádio Novo Tempo.115 O programa era 

apresentado por Roberto Mendes Rabello, um dos pastores mais famosos da 

IASD, que ficou conhecido por esse trabalho. Notemos: 

 
Em 1943, Roberto Mendes Rabello se tornou orador oficial de 
A Voz da Profecia no Brasil e recebeu o desafio de preparar 
52 programas por ano veiculados em 17 emissoras de rádio 
das principais cidades brasileiras.116 O programa é hoje 
transmitido em mais de mil emissoras de rádio no Brasil e no 
Mundo, alcançando todos os Estados brasileiros e países 
como Angola, Moçambique, África do Sul e outras nações de 
idioma português. Considerado o primeiro programa de rádio 
evangélico no Brasil, o ministério A Voz da Profecia está 
ligado diretamente ao quarteto Arautos do rei, composto por 
cantores que tornaram célebres no meio cristão o estilo da 
harmonia musical das quatro vozes masculinas.117   

 

O quarteto de vozes Arautos do Rei cantava entre uma mensagem 

bíblica e outra. A pregação de Roberto Rabello se tornava uma atração mais 

dinâmica, enriquecida com música e palavra. Hoje o programa é apresentado 

pelo pastor Fernando Iglesias, que além da atividade na Rádio Novo Tempo, 

                     
114 Idem, p. 79. 
115 A Rádio Novo Tempo pode ser ouvida online através do site: www.novotempo.org.br/radio 
116 Naquele tempo, os programas de radio da IASD, como A Voz da Profecia, eram feitos em 
trabalho com emissoras parceiras da Instituição, já que na época ainda não havia um 
sistema próprio e interligado como hoje podemos ver na Rede Novo Tempo de 
Comunicação, instalada da cidade de Jacareí-SP. 
117 IASD. Esperança Viva: Nossa Missão é Servir. Edson Rosa (org). Tatuí-SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2009, p. 78. 
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também está à frente do programa Está Escrito, produzido para a TV Novo 

Tempo118. O Está Escrito foi criado em 1956, nos EUA, e passou a ser 

veiculado no Brasil em 1991, traduzido para o português e para o espanhol. 

O programa era apresentado pelos conferencistas mundiais Alejandro Bullón 

e Mark Finley. Com a criação da TV Novo Tempo, em 1996, e posteriormente 

a implantação dos estúdios em Jacareí, o Está Escrito passou a ser gravado 

no Brasil e apresentado pelo pastor Iglesias. A IASD também foi pioneira no 

uso da mídia televisiva para veiculação de conteúdos evangélicos no Brasil. 

Seu primeiro programa de televisão chamava-se Fé Para Hoje, de 1962.  

 
O primeiro programa religioso na televisão brasileira, “Fé para 
Hoje”, entrou no ar em 1962, com o pastor Alcides 
Campolongo e sua esposa Neide. Por todos esses anos, o 
programa tem levado mensagens de fé e esperança. Há 
poucos anos, o “Fé Para Hoje” foi remodelado e atualmente é 
mantido pela Associação Paulista Sul da Igreja Adventista, 
sendo exibido em rede nacional pela TV Gazeta, além da 
Rede Novo Tempo de Televisão.119 

 

A TV Novo Tempo, da Rede Novo Tempo de Comunicação, está 

disponível para mais de 117 municípios em sinal aberto, para 246 repetidoras 

de sinal a cabo na América do Sul, para o canal 141 da Sky em todo o Brasil, 

e mais de 9 (nove) mil instituições e núcleos adventistas através de antenas 

parabólicas. Na América do Sul, o Chile é o país com maior cobertura de 

sinal de Rádio e Televisão Novo Tempo (Centro de Comunicación Adventista 

Nuevo Tiempo, Red Nuevo Tiempo de Radio, TV Nuevo Tiempo). O Brasil e 

o Peru ocupam o segundo lugar em índice de cobertura. 

 
Assim como o rádio, o sinal de TV Novo Tempo e TV Nuevo 
Tiempo é enviado para dois satélites: O NSS 806, que 
distribui a programação para as três Américas, parte da 
Europa e norte da África, e para o satélite IS-10, cobrindo a 
Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Somando-se o 
número de habitantes de todos os lugares que recebem o 
sinal, cerca de dois bilhões de pessoas são telespectadoras 

                     
118 A TV Novo Tempo pode ser assistida online, em português e espanhol, pelo site: 
www.novotempo.org.br/tv  
119 IASD. Esperança Viva: Nossa Missão é Servir. Edson Rosa (org). Tatuí-SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2009, p. 81. 
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em potencial – basta configurar a antena parabólica para a 
frequência correta. A TV Novo Tempo é uma emissora 
educativa que se propõe a transformar vidas por meio de 
princípios religiosos. São programas voltados para a 
responsabilidade social, enfatizando os valores da família, da 
educação, da criança e do adolescente por meio de 
entrevistas, musicais, notícias diárias e muito mais. São duas 
programações distintas, uma em português e outra em 
espanhol, atendendo a TV Novo Tempo e a TV Nuevo 
Tiempo. A equipe de profissionais e técnicos conta com 
brasileiros e hispanos, cada grupo produzindo 45 horas 
semanais de programas ao vivo com a meta de chegar a 100 
horas semanais. A TV Nuevo Tiempo possui ainda Centros de 
Produção com equipe própria de profissionais no Chile, 
Bolívia, Peru, Argentina e Equador.  São estúdios que 
oferecem programas em espanhol.120 

 

Além dos programas da Rádio e da TV Novo Tempo, a IASD 

veicula sua mensagem por trabalhos musicais/fonográficos, produzidos pela 

Gravadora Novo Tempo, que surgiu em 2000, após um aperfeiçoamento da 

antiga gravadora VP - Voz da Profecia. Muitos artistas, desde a década de 

1960, como Arautos do Rei, produziram nos estúdios da VP. A Gravadora 

Novo Tempo, hoje estruturada, com sistema de distribuição dinamizado, atua 

entre as principais produtoras de artigos evangélicos do país. 

Outro veículo de mídia que vem potencializando significativamente 

o trabalho da IASD no Brasil é a Internet. A Igreja detém forte presença na 

web através de seus sites institucionais, blogs, fóruns de bate-papo e perfis 

em redes sociais. Nos últimos 10 anos, a IASD tem se mostrado preocupada 

com uso direcionado das ferramentas de Internet, tanto para difundir valores 

religiosos, quanto para educar e informar os membros. 

 
A Igreja Adventista entende que a internet é um meio eficaz 
de conectar pessoas a pessoas. Por esse motivo, todas as 
estratégias e iniciativas visam a transformar o contato frio e 
formal da internet num vínculo de amizade. Isso acontece 
quando todo membro aceita fazer parte da Rede Adventista 
(www.redeadventista.org.br) e se torna um intercessor, 
conselheiro ou instrutor para atender os internautas. Dessa 
forma, todas as vezes que um internauta solicita oração, 
conselhos ou curso bíblico, ele recebe um amigo adventista 
para atendê-lo e apoiá-lo em sua jornada espiritual. 

                     
120 Idem. 
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Adicionalmente, a igreja produz conteúdo em vários formatos 
para a internet como, por exemplo, vídeos, áudios, cursos 
bíblicos e artigos sobre temas variados que vão desde a 
família e estilo de vida a espiritualidade e teologia.121  

 

Podemos notar que a IASD no Brasil é uma denominação religiosa 

que se desenvolveu por intermédio de vários mecanismos de ação social. As 

três categorias de difusão da mensagem adventista - Educação, Editoração e 

Comunicação; representam, historicamente, algumas principais ferramentas 

da Igreja no processo de expansão. Os projetos em Educação (seminários, 

colégios, universidades), Editoração (literatura, colportagem e evangelismo) 

e Comunicação (Rádio, TV, Fonoaudiografia e Internet), foram definitivos no 

crescimento da IASD no Brasil e no Mundo. 

A manutenção de uma vida saudável, os projetos na área da saúde 

também marcaram a expansão da IASD no Brasil. E no campo alimentício, 

desde 1920, a IASD desenvolve através da empresa Superbom, uma linha 

de produção de alimentos naturais - sucos de frutas, geleias, mel de abelha, 

melado de cana, proteínas vegetais, cevada, carnes vegetais à base de soja. 

Como já foi dito, a promoção da saúde é uma característica da filosofia da 

IASD, tanto no mundo quanto no Brasil. 

 
A Igreja Adventista do Sétimo dia promove, desde seus 
primórdios, a filosofia da saúde e da cura, administra um 
sistema de instituições médicas e orienta sobre um estilo de 
vida que promove a saúde. Esses ensinamentos, baseados 
em princípios bíblicos e expressos mais explicitamente nos 
conselhos da escritora norte-americana Ellen G. White, têm 
sido repetidamente comprovados nos últimos anos pelas 
pesquisas científicas que demonstram claramente que a 
saúde dos adventistas do sétimo dia está acima da média, 
especialmente no caso daqueles que seguem mais fielmente 
a filosofia de saúde da igreja. A Igreja deu passos positivos 
em sua etapa formativa para desenvolver um estilo de vida 
saudável e, ao mesmo tempo, recomendou que seus 
membros se abstivessem totalmente do uso de bebidas 
alcoólicas, fumo e outras drogas degradantes, animando-os 
enfaticamente a abandonar o uso dos alimentos cárneos, da 
cafeína e outras substâncias prejudiciais.122 

                     
121 Ibidem, p. 83. 
122 Ibidem, p. 63. 
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O projeto da empresa Superbom iniciou-se no Colégio Adventista 

Brasileiro – CAB (depois chamado de Instituto Adventista de Ensino – IAE, e 

hoje Centro Universitário Adventista – UNASP/Campus São Paulo) com uma 

produção de suco de uva destinada aos alunos. Na década de 1930 o suco 

passou a ser vendido e a atividade ganhou um caráter empresarial. 

 
A partir de 1935, a produção foi ampliada e a venda do suco 
passou a ajudar financeiramente a instituição. Em 11 de 
janeiro de 1944, a fábrica se tornou legalmente incorporada, e 
nos anos seguintes teve grande expansão e progresso. A 
ideia da marca Superbom surgiu de uma entrevista do diretor 
do Colégio, pastor domingos Peixoto da Silva, em 1936, com 
o presidente da República, Getúlio Vargas, o qual foi brindado 
com o suco de uva. Ao ser indagado sobre a qualidade do 
produto, o presidente respondeu: “É super bom!” Então, o 
Departamento Industrial do colégio registrou sua linha de 
produção com a marca “Superbom”. Em dezembro de 1983, a 
Superbom deixou de ser um departamento do IAE e se tornou 
uma empresa denominada Produtos Alimentícios Superbom 
Indústria e Comércio Ltda. Hoje ela está situada próximo ao 
Unasp, campus São Paulo, e possui grande variedade de 
produtos naturais.123 

 

Na América Latina, as empresas adventistas de produtos naturais 

estão presentes em cinco países. Além do Brasil, com a Superbom, ganha 

destaque a Argentina, com a Granix - cereais matinais, bolachas e barras de 

cereais; o Chile, com a Superbom Chile - cereais matinais, pães e laticínios; 

o Equador, com a Cedapan - cereais matinais; e também o Peru, com a 

empresa Produtos Unión - cereais matinais e derivados.  

Os projetos de saúde da IASD no Brasil refletiram principalmente 

na construção de hospitais, centros de saúde e clínicas médicas em diversos 

Estados. Os hospitais adventistas estão elencados entre os melhores do país 

em nível de qualidade, tecnologia e higiene. Atualmente a IASD conta com 

cinco grandes hospitais: Hospital Adventista de Belém – Belém, PA; Hospital 

Adventista de Manaus - Manaus, AM; Hospital Adventista do Pênfigo – 

Campo Grande, MS; Hospital Adventista de São Paulo – São Paulo, SP; 

                     
123 Ibidem, p. 66. 



99 
 

Hospital Adventista Silvestre – Rio de Janeiro, RJ. Três centros de saúde: 

Centro Adventista de Vida Natural – São Roque, SP; Centro de Vida 

Saudável – Campo grande, MS; Centro de Vida Saudável – Engenheiro 

Coelho, SP. E quatro clínicas médicas: Clínica Adventista de Campinas, SP; 

Clínica Adventista de Curitiba, PR; Clínica Adventista de Hortolândia, SP; 

Clínica Adventista de Porto Alegre, RS, atuantes no Brasil.  

Assim como aconteceu com a IASD nos EUA, que ao se expandir 

sentiu a necessidade de elaborar estratégias mais efetivas de organização e 

administração, também aconteceu no Brasil. Tornou-se necessário criar uma 

estrutura de controle que abordasse o território brasileiro de forma dinâmica, 

garantindo autonomia administrativa aos polos de evangelização. No início 

da IASD no Brasil, as remessas de literatura, o trabalho dos missionários e 

colportores, eram controlados diretamente dos EUA.  

A Associação Geral, órgão máximo da Igreja, chamava o início do 

trabalho missionário no Brasil de Missão Brasileira. Em 1902, com o aumento 

do número de colportores e pastores no país, a Missão Brasileira, que tinha 

características experimentais de inserção da mensagem adventista, passou a 

ser chamada de Associação Brasileira, daí então com objetivos incisivos, 

estratégicos e efetivos de implantação da obra no Brasil.  

O pastor Frederico Weber Spies, que estava no Brasil desde 1896 

e já havia liderado os trabalhos nos Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tornou-se o responsável pela 

administração da Associação Brasileira, com sede na cidade do Rio de 

Janeiro. Em 1906, a Associação Brasileira foi dividida em três dependências. 

Seguintes: 1. Associação Rio Grande do Sul - com mais de 300 membros. 2. 

Associação Santa Catarina-Paraná - com cerca de 400 membros. 3. Missão 

de São Paulo, sede em Rio Claro – com 20 membros. (BORGES, 2000)124 O 

trabalho da IASD no Brasil ficou estrategicamente concentrado, inicialmente, 

nessas três regiões administrativas. 

                     
124 BORGES, Michelson. A Chegada do Adventismo ao Brasil. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2000, p. 111. 
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Com o passar dos anos a IASD instalou-se nos vários Estados do 

Brasil, do Norte ao Sul. A partir da década de 1940, em consequência de um 

crescimento mais acentuado, o modelo tripartite (Associação Rio Grande do 

Sul, Associação Santa Catarina-Paraná e Missão de São Paulo) deu lugar ao 

sistema de Uniões. Como vimos no final do “Capitulo 1”, desde a Conferência 

Geral de 1913, a IASD passou a adotar um sistema organizacional baseado 

no conjunto composto por Divisões, Uniões e Associações/Missões. A IASD 

havia se desenvolvido tanto no Brasil, que na década de 1940 foi necessário 

dividir o território em Uniões, que correspondem a espaços territoriais que 

formam uma Divisão, neste caso a Divisão Sul Americana (DSA)125. 

Hoje, com mais de 120 anos no Brasil, a IASD está dividia em 6 

(seis) Uniões representativas, que administram o trabalho. São elas126: União 

Nordeste Brasileira - UNeB (Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí); União Sul-Brasileira - USB (Rio Grande 

do Sul, Santa Catarina e Paraná); União Este-Brasileira - UEB (Minas Gerais, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo); União Centro-Oeste Brasileira - UCoB (Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Mato Grosso); União Norte-Brasileira - 

UNB (Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Maranhão) e 

União Central Brasileira - UCB (São Paulo).  

A organização territorial dividida em Uniões trouxe mais dinamismo 

ao sistema administrativo da Igreja. Hierarquicamente, esse sistema funciona 

                     
125 DSA - “Unidade administrativa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia que 
compreende o território ocupado pelos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. A estrutura organizacional da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia desenvolveu-se progressivamente. Ela consiste em um encadeamento contínuo 
que vai desde o membro individual, até a Associação Geral, que é a mais elevada 
organização da Igreja. Na Assembleia da Associação Geral de 1913, foram criadas as 
Divisões, a saber, subdivisões do campo mundial. A Divisão Sul Americana é uma sub-sede 
da Associação Geral. Sua esfera de ação e responsabilidade se estende a todas as Uniões, 
Associações, Missões e Instituições localizadas em seu território. Desta forma, a Comissão 
Administrativa da Divisão atua em nome da Comissão Administrativa da Associação Geral 
nesta área geográfica. Sua sede localiza-se em Brasília, Distrito Federal, Brasil. 
Organizações constituintes: A Divisão Sul-Americana compreende   11 Uniões, divididas em 
64 Associações ou Missões.” In: IASD. Enciclopédia da Memória Adventista no Brasil. II 
Estrutura Organizacional. Verbete: Divisão Sul Americana da IASD (DAS). Verbete escrito 
por Liege de Oliveira. Disponível em: http://www.unasp-
ec.com/memoriadventista/enciclopedia/2/dsa.htm 
126 Fonte: IASD. Revista Adventista. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, Abr. 2009, pp. 10-
12. 
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da seguinte forma127: Na base, os Distritos - que administram um espaço 

territorial local, geralmente constituído por bairros ou cidades; em seguida as 

Associações/Missões - que são formadas pelo aglomerado de Distritos; e 

finalmente as Uniões - formadas pelo aglomerado de Associações/Missões. 

Cabe lembrar que as Uniões darão origem às Divisões. As Uniões presentes 

no território brasileiro, como dissemos, fazem parte da Divisão Sul Americana 

– DSA.  É desta forma que a IASD administra sua obra no Brasil. 

 
Daquele humilde início, com algumas dezenas de conversos 
espalhados aqui e ali, hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
pode louvar a Deus pelo seu rápido crescimento. Dos doze 
milhões de membros que a igreja tem no planeta, mais de um 
milhão estão no Brasil, o que trona o país com a maior 
presença adventista no mundo.128 

 

A IASD, com os anos, vem adquirindo mais representatividade no 

cenário religioso brasileiro. Esse status, obviamente, deve ser entendido de 

forma singular. Lógico, se comparada a outras instituições evangélicas mais 

antigas, maiores e politicamente mais ativas, a IASD ainda é minoria. Mas 

seu trabalho de expansão continua. O interesse pelo aumento do número de 

fiéis é algo evidente. Isso está apresentado pela intensificação dos trabalhos 

evangelísticos, projetos missionários e nos conteúdos proselitistas difundidos 

pela Radio Novo Tempo, TV Novo Tempo e Internet nos últimos anos. Para a 

IASD, crescer é sempre necessário. Ela diz que é parte de sua essência. A 

verdade teológica, da volta de Jesus e do evangelho, como promessa divina, 

deverá chegar necessariamente a todas as pessoas. 

 

 

2.2 A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Estado de São Paulo. 

 

 

                     
127 Fonte: IASD. Comunhão e Ação. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, Nov. 2009, Ano 7 - 
Nº 17, p. 21. 
128 Nossa Herança: História da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Ministério Jovem. 
Trad. Itamar Padrão de Siqueira. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2004, p. 153. 
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As primeiras ações da IASD no Estado de São Paulo acusam do 

final do séc. XIX e início do XX. O contexto histórico paulista nessa época era 

marcado por um fluxo econômico agroindustrial, principalmente relacionado 

ao café, produto cultivado inicialmente no vale do Paraíba e depois no Oeste 

Paulista. O Estado inseria-se na economia nacional como região econômica 

promissora, de geração de riqueza e progresso político-social.  

O ciclo do café deslocou as atividades mercantis nacionais para o 

Sudeste do país e contribuiu para a extinção do trabalho escravo, motivando 

a vinda de imigrantes italianos, alemãs, espanhóis e japoneses, designados 

às atividades das lavouras. Do ponto de vista social, e especificamente no 

Oeste Paulista, a burguesia cafeeira aparecia no cenário como nova classe, 

detida de poderes persuasivos. Uma classe bastante ativa politicamente no 

país. Assim, a economia do café implicou mudanças culturais, econômicas e 

políticas no Estado. O contexto paulista dizia da região que se transformava 

e buscava acumulação de capital. Segundo o historiador Boris Fausto: 

 
A economia do Oeste Paulista deu origem a uma nova classe 
que se costuma denominar burguesia do café. A expressão 
indica que, a partir das últimas décadas do séc. XIX, a região 
de São Paulo entrou em um processo de transformações no 
sentido da constituição de uma economia capitalista. Isso não 
ocorreu de um momento para outro. Sob certos aspectos, a 
introdução do capitalismo só se completou em anos recentes. 
Ao longo de várias décadas ocorreu um processo de 
acumulação de capitais, diversificação da economia, de 
formação de um mercado de terras, de produção e 
consumo.129 

 

O cultivo do café nas grandes fazendas paulistas motivou também 

o desenvolvimento urbano e demográfico, o desbravamento dos sertões e a 

construção de estradas de ferro, tanto para o transporte humano como para 

escoamento de produtos agrícolas no Estado. As frentes de colonização do 

Oeste, chegando até as margens do Rio Paraná com a fundação de cidades 

e vilas, acompanhou assim o fluxo de produção e transporte do café. 

                     
129 FAUSTO, Boris. História do Brasil. 13ª. Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo, 2008, p. 203. 
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Podemos perceber também, que o contexto religioso do Estado de 

São Paulo, no geral ao que diz respeito ao protestantismo e ao catolicismo, 

esteve diretamente ligado a esse desenvolvimento econômico e demográfico 

proporcionado pelo cultivo do café. E as décadas finais do séc. XIX, ainda 

eram marcadas pelo catolicismo como religião oficial no país, o que passou a 

mudar depois da constituição de 1891 e o fim do padroado no Brasil. Assim, 

a presença da Igreja Católica era majoritária no Estado de São Paulo.  

Ademais, pode-se dizer que o fluxo de imigração e a intensificação 

das missões protestantes, também viabilizaram a presença dos evangélicos - 

protestantes históricos - batistas, metodistas e presbiterianos no Estado, que 

passaram a se instalar em cidades como Campinas, Piracicaba, Rio Claro e 

Santa Bárbara D’Oeste. Antônio G. Mendonça propõe argumentos, embora 

ainda necessitados de maior estudo, para acreditarmos que o protestantismo 

também acompanhou o ciclo do café no Estado de São Paulo: 

 
No último quartel do século XIX, período em que a ocupação 
da província de São Paulo seguiu na direção norte e noroeste, 
famílias inteiras de protestantes se deslocavam, e onde 
paravam espalhavam a nova religião, havendo lugares que se 
protestantizaram quase que inteiramente, formando bairros 
protestantes constituídos pelas famílias extensas e 
agregados. Se olharmos o mapa do estado de São Paulo, 
incluindo nele as regiões fronteiriças do Estado de Minas, 
acompanhando a linha da Mantiqueira, poderemos ver que as 
áreas atingidas, povoadas no período das bandeiras e dos 
caminhos das tropas, têm presença protestante muito 
pequena, ao passo que nas zonas de expansão do café ela 
aparece com muito mais vigor. Essa expansão do café, que 
se iniciou no terceiro quartel do século XIX, já foi 
acompanhada de uma progressiva redução de mão-de-obra 
escrava, que foi se extinguindo com a lavoura cafeeira do 
Vale do Paraíba. Embora a mão-de-obra escrava tenha sido 
substituída pela do imigrante, o trabalhador livre autóctone 
começou a ter uma participação cada vez maior, 
especialmente no deslocamento sucessivo da lavoura para as 
frentes pioneiras. Suas condições se ajustavam às novas 
exigências. Aparentemente o trabalhador imigrante, por causa 
de hábitos de agricultura tradicional sedentária e por força de 
contratos com o fazendeiro, não tinha disposição e nem 
liberdade para deslocamentos constantes. Daí, embora esta 
hipótese requeira maior verificação, creio poder-se dizer que o 
trabalho autóctone, entre eles os protestantes, foi o pioneiro 
na expansão do café. É surpreendente a mobilidade do 
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trabalhador rural, mudando sempre de local em busca de 
plantações novas.130 

    

Além dos fatores atrelados ao cultivo do café, sabe-se que após a 

constituição de 1891, com a ampliação da liberdade religiosa e dos direitos 

do cidadão, as denominações evangélicas passaram a atuar com mais afinco 

no Estado de São Paulo e no Brasil todo. Como resultado dessa liberdade de 

crença, fazendo frente à antiga Religião oficial do Brasil, a produção de 

textos religiosos cresceu; bem como a distribuição de Bíblias e demais livros, 

através dos colportores, obreiros e agentes. Assim, os evangélicos passaram 

então a disputar mais espaço com os católicos - massivamente presentes no 

Estado de São Paulo. A IASD, portanto, chegou ao calor desse momento.  

O primeiro colportor da IASD no Brasil foi Albert B. Stauffer. Antes 

disso, Stauffer havia realizado alguns trabalhos de colportagem na Argentina 

e no Uruguai, com seu grupo formado por outros dois colportores, Elwin W. 

Snyder e Clair A. Nowlen. Stauffer falava bem somente o idioma alemão e o 

inglês. Não sabia falar espanhol, nem português. Entretanto, assim como fez 

no Uruguai e na Argentina, trabalhou no Brasil diretamente com as colônias 

alemãs, com literatura direcionada apenas para imigrantes. 

Em 1894, juntou-se a Stauffer o colportor alemão chamado Alberto 

Bachmeyer, designado às obras literárias. Os dois colportores chegaram ao 

Estado de São Paulo nesse mesmo ano, passando a evangelizar colonos 

alemães nas cidades de Indaiatuba, Piracicaba e Rio Claro. Assim dava-se 

início à obra adventista em território paulista: 

 
Em maio de 1893, Stauffer foi o primeiro colportor adventista 
em solo brasileiro. No interior Paulista, trabalhou com colônias 
alemãs, deixando como resultado pequenos núcleos de fiéis 
nas cidades de Indaiatuba, Piracicaba e Rio Claro. Em 1894, 
Alberto Bachmeyer, um marinheiro alemão recém-converso, 
juntou-se a Stauffer na colportagem. Em Piracicaba, 
venderam o livro O Grande Conflito, em alemão, para 
Margarida Krahenbuhl. Esse livro despertou em Guilherme 

                     
130 MENDONÇA, Antônio Gouvêa. O Celeste Porvir: A Inserção do Protestantismo no Brasil. 
3ª Ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, pp. 234 e 235. 
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Stein Jr., casado com Margarida, o desejo de conhecer 
melhor a mensagem adventista.131 

 

Gulherme Stein Jr. tornou-se amigo de outro colportor que havia 

chegado ao Brasil naquele ano (de 1894), William H. Thurston (o responsável 

pela administração de um posto de distribuição e armazenagem de literatura 

adventista no Estado do Rio de Janeiro), com quem comprou muitos livros e 

revistas. Stein Jr. foi o primeiro adventista do sétimo dia oficialmente batizado 

no Brasil. O batismo aconteceu em 1895, no Rio Piracicaba. O pastor que o 

batizou foi Frank Westphal, primeiro pastor credenciado a chegar ao país. 

Depois de batizar Stein em Piracicaba, Westphal dirigiu-se para as 

cidades Rio Claro e Indaiatuba, nas quais realizou batismos e organizou os 

primeiros grupos de adventistas do sétimo dia do Brasil. Em seguida, seguiu 

para o Sul, mais especificamente Brusque, Estado de Santa Catarina, batizar 

os primeiros crentes convertidos pela literatura que havia chegado através do 

Porto de Itajaí em 1884. No Estado de São Paulo, Gulherme Stein Jr., depois 

de batizado, juntou-se à obra adventista, tornando-se o primeiro tradutor das 

mensagens adventistas do idioma alemão para o português. Ele trabalhou 

como colportor, escritor e professor nos primeiros colégios da IASD no Brasil. 

 Em 1900, o trabalho evangelístico adventista estava submetido à 

sede administrativa da Associação Brasileira, departamento da IASD que na 

época ainda correspondia a todo o território nacional, dirigido por Frederico 

Weber Spies, presidente da Associação. Em 1903, o pastor Spies, que vivia 

no Rio de Janeiro, cidade sede da Associação Brasileira, visitou o Estado de 

São Paulo, batizando pessoas na Capital, na cidade de Santos e na cidade 

de Itararé. Assim, as cidades de Rio Claro, Indaiatuba, Piracicaba, Itararé, 

Santos e São Paulo, concentravam as primeiras comunidades adventistas do 

sétimo dia no Estado. Em 1906, em uma assembleia realizada na Argentina, 

a Associação Geral da IASD decidiu criar a Missão Paulista, com sede em 

Rio Claro, cidade da primeira Igreja organizada em território paulista. 

                     
131 IASD/UCB – União Central Brasileira. (1906-206) Conduzindo Vidas em São Paulo: 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2006, p. 18. Livro 
comemorativo do centenário da Igreja no Estado de São Paulo. 
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Em época de desafios contínuos, uma assembleia 
administrativa, em 1906, foi realizada num barracão no meio 
da cidade de Paraná, na província de Entre Rios, na 
Argentina. Nessa assembleia se definiram os “novos” rumos 
da Igreja na América do Sul. Sob a orientação dos líderes 
adventistas mundiais, representados pelo secretário da 
Associação Geral, William Ambrose Spicer, o território 
nacional, denominado de Associação Brasileira, foi 
reorganizado em quatro regiões administrativas. Assim, 
surgiram a Associação Sul-Riograndense, a Associação Santa 
Catarina-Paraná, a Missão Paulista e a Missão Norte – esta 
última, com o território estendendo-se do Rio de Janeiro ao 
extremo Norte. Durante a assembleia, Emílio Hoelze foi 
indicado presidente da Missão Paulista. Rio Claro, escolhida 
como cidade sede, teve a primeira igreja organizada no 
Estado. O total de membros da Missão era de apenas 22.132 

 

A partir de 1910, já com uma sede administrativa definida, a IASD 

intensificou os trabalhos de evangelismo e expansão no Estado. O objetivo 

inicial foi atingir um desenvolvimento nas grandes cidades, como São Paulo 

e Santos. Com sua gráfica, CPB – Casa Publicadora Brasileira, estabelecida 

na região de São Bernardo, atual Santo André, transferida para a cidade de 

Tatuí, interior do Estado, em 1985, a disseminação da mensagem adventista 

através do eixo Sudeste, tronou-se mais dinâmica. O fluxo da implantação de 

colégios e templos aumentou significativamente. As estratégias de ensino, 

colportagem e formação de grupos foram fundamentais. Assim, na década 

de 1920, a Missão Paulista elevou-se num status de maior representatividade 

na hierarquia administrativa. Tornou-se a Associação Paulista: 
 

Com as bênçãos de Deus e seguindo as orientações da 
liderança superior, o campo paulista sempre apresentou 
crescimento consistente em membros e finanças. Em 1920, 
ocupava o primeiro lugar no Brasil em ofertas destinadas para 
missões mundiais. Diante dos bons resultados, constatou-se 
que havia chegado o momento do campo paulista passar de 
Missão para Associação, assumindo assim, maiores 
responsabilidade diante da Igreja Mundial. Em uma reunião 
realizada em 12 de dezembro de 1922, foi organizada a 
Associação Paulista, contando com 750 membros e cinco 
igrejas organizadas.133 

                     
132 Idem, p. 23. 
133 Ibidem, p. 39. 



107 
 

 

A Associação Paulista, no ano da organização, em 1922, passou a 

ter sede estrategicamente estabelecida em São Bernardo, atual Santo André, 

juntamente com a CPB. Acompanhando o desenvolvimento econômico do 

Estado, a IASD deu início então, aos trabalhos industriais, com a empresa 

Superbom na década de 1930. E a partir de 1940, a Associação Paulista viu 

os projetos em Educação, Saúde e Comunicação progredirem no Estado.  

O primeiro hospital adventista no Estado de São Paulo, Casa de 

Saúde Liberdade, foi construído na Capital em 1942. O CAB – Colégio 

Adventista Brasileiro, atual UNASP / Campus São Paulo, funcionando como 

seminário, preparava pastores, obreiros e líderes missionários. Foi época na 

qual o evangelismo adventista passou a ganhar espaço na mídia radiofônica 

brasileira através do programa A Voz da Profecia, apresentado pelo pastor 

Roberto Rabello, ao som das vozes do quarteto Arautos do Rei.   

Aliás, a década de 1950 marca um período de intenso evangelismo 

adventista no território paulista. O objetivo da Associação era atingir de forma 

mais incisiva as regiões interioranas. Foi assim que teve origem o programa 

de expansão da IASD, viabilizado pela realização de grandes conferências e 

pregações persuasivas em municípios afastados dos grandes centros.  

O plano evangelístico da IASD, portanto, acompanhava fluxo do 

desenvolvimento demográfico e econômico paulista, rumo ao Oeste. Nesse 

tempo, a extensão da linha férrea havia chegado às margens do Rio Paraná 

e limites com o Estado do Mato Grosso do Sul, o que deu origem a vilarejos 

e cidades à sua margem, como veremos no caso de Ourinhos-SP. Assim, a 

IASD precisava atingir com estudos e conferências esses lugares afastados. 

 
Durante os anos de 1950, o programa de expansão da Igreja 
atingiu regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. 
Foi também nesse período que a Igreja no Oeste do Estado 
entrou em fase de crescimento. Passando por Votuporanga, 
Fernandópolis e Catanduva, os líderes trouxeram boas 
notícias: O avanço dessa região é potente, especialmente 
agora que a estrada de ferro vai até as barrancas do Rio 
Paraná. Na região denominada de Alta Paulista, de 
Adamantina até a divisa com Mato Grosso, foi inaugurada em 
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1957 a primeira Igreja Adventista, em Junqueirópolis. Muitas 
séries de conferências foram realizadas ali.134 

     

Para atingir algumas cidades e vilas, inseridas no sertão paulista e 

longe das vias de transporte terrestre, a IASD realizou o projeto da lancha 

Samaritana, navegando o Rio Ribeira de Iguape, levando assistência médica 

e literatura religiosa às famílias ribeirinhas. A IASD foi uma das pioneiras 

nesse estilo de evangelismo no Brasil. Na época, a Igreja mantinha também 

outras lanchas nos rios Amazonas, Araguaia, São Francisco e Parnaíba. 

Nos anos 1960, o evangelismo adventista manteve a mesma força. 

Tanto que nessa época, atingiu a mídia televisiva com o programa Fé Para 

Hoje, transmitido pela TV Tupi (atual Rede Globo) e apresentado pelo pastor 

Alcides Campolongo. O projeto deu à Igreja, status de primeira denominação 

evangélica presente na televisão brasileira. Além do evangelismo midiático, a 

IASD contava também com o auxílio daquilo que chamam de evangelismo 

leigo, ou seja, estudos ministrados por membros e obreiros qualificados para 

desempenhar essa função. Os próprios fiéis - e não os pastores - convertiam 

outras pessoas, preparando-as para o batismo através do estudo bíblico, e 

quando isso acontecia, os pastores credenciados da IASD chegavam até as 

cidades nas quais o grupo de conversos se formava, e as batizavam.  

Na década de 1970, a IASD havia se desenvolvido tanto, que até 

achou necessário dividir a obra administrativamente no Estado. A Associação 

Paulista passou a não dar conta de administrar o número tão grande de fiéis 

e de cidades, com seus grupos e templos organizados.  

 
De 1970 a 1979, apoiada pelo evangelismo leigo, a Igreja 
Adventista apresentou um crescimento de 118%, passando de 
16.200 membros para 35.680, apenas na região 
metropolitana. Em 1979, somavam-se mais de 52 mil 
adventistas em todo o Estado. Para fortalecer o adventismo, 
no interior, estudava-se desde 1971 a possibilidade de 
reorganização do território paulista em duas regiões 
administrativas. A recomendação das organizações 
superiores era para que, ao atingir o número de 30 mil 
membros, a Igreja se reorganizasse em duas regiões 
administrativas, prestando assim melhor atendimento às 

                     
134 Ibidem, p. 55. 
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congregações. Passando dos 50 mil membros e caminhando 
a passos largos para 60 mil, a organização territorial era uma 
urgência inadiável.135 

 

Nesse período a Associação Paulista adotou o lema “dividir para 

multiplicar”. Isso significava que, dividindo, a Igreja aumentaria seus pontos 

de administração e evangelismo pelo Estado, convertendo mais pessoas e 

potencializando o crescimento da Igreja. Veremos, mais adiante, que o lema 

“dividir para multiplicar” também teve efeitos diretos na IASD em Ourinhos, 

correspondendo a um momento importantíssimo da obra local. Mas, voltando 

à temática da divisão da Associação Paulista, isso ocorreu no ano de 1977, 

em São Carlos, após uma assembléia realizada pela liderança. 

 
Sendo assim, nos dias 18 e 19 de setembro de 1977, em São 
Carlos, uma Assembléia Geral Extraordinária, sob a liderança 
do pastor Floriano Xavier dos Santos, votou-se a divisão do 
território em duas regiões: de um lado ficou a Associação 
Paulista Leste, com sede em São Paulo, e de outro a 
Associação Paulista Oeste (com sede em Campinas)136. 
Como presidente do campo recém-criado (Campinas)137, foi 
eleito o pastor Ítalo Manzolli e, como secretário e tesoureiro, o 
pastor Sérgio Octaviano. A Associação Paulista Leste ficou 
sob a liderança dos pastores Floriano Xavier dos Santos, 
presidente; Osmundo Graciliano dos Santos Junior, 
secretário; e Horácio Targas, tesoureiro.138  

 

Dos anos 1980 em diante, com o avanço evangelístico pelo interior 

paulista, a estrutura institucional administrativa da IASD no Estado, acabou 

passando por outros cinco processos de reorganização. Até o ano de 1985 

as Associações que compunham o cenário adventista paulista, faziam parte 

da União Sul Brasileira (um campo missionário que abrangia uma área do 

Estado de São Paulo até o Rio Grande do Sul). Nesse mesmo ano, houve a 

divisão da União Sul Brasileira, que passou a representar geograficamente o 

espaço correspondido: do Paraná até o Rio Grande do Sul. O Estado de São 

                     
135 Ibidem, p. 63. 
136 Grifo nosso. 
137 Grifo nosso. 
138 IASD/UCB – União Central Brasileira. (1906-206) Conduzindo Vidas em São Paulo: 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2006, p. 66. Livro 
comemorativo do centenário da Igreja no Estado de São Paulo. 
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Paulo foi desmembrado da área Sul. Dele surgiu uma nova União, chamada 

União Central Brasileira.139 A UCB corresponde exatamente a todo o território 

do Estado de São Paulo. Hoje, ela é composta por 7 (sete) Associações, que 

subdividem o território em áreas geográficas menores e mais controláveis. 

As Associações que compõem a União Central Brasileira são as 

seguintes: Associação Paulistana - AP140, com sede no Bairro Brooklin, São 

Paulo, Capital; Associação Paulista Leste - APL141, com sede na Vila Matilde, 

São Paulo Capital; Associação Paulista Sul - APS142, também com sede na 

cidade de São Paulo; Associação Paulista Oeste - APO143, com sede em São 

José do Rio Preto; Associação Paulista Central - APaC144, com sede em 

Campinas; Associação Paulista do Vale - APV145, com sede em São José 

dos Campos; e Associação Paulista Sudoeste - APSo146, com sede em 

Sorocaba. Quatro delas (Associação Paulistana, Paulista Leste, Paulista Sul 

e Associação Paulista do Vale) abarcam parte da região metropolitana de 

São Paulo, os vales do Ribeira e do Paraíba. 

A última Associação criada no Estado de São Paulo (fruto de outro 

desmembramento regional) ocorreu no ano de 2010, quando então surgiu a 

Associação Paulista Sudoeste (APSo). Isso foi fruto de uma fragmentação da 

Associação Paulista Central – APaC, que pelo mesmo motivo do crescimento 

do número de fiéis e congregações, sentiu a necessidade de dividir-se. A 

APSo, corresponde a um campo de evangelismo composto por 101 cidades, 

dentre elas, Ourinhos. A respeito de sua constituição e abrangência, a APSo 

informa o seguinte texto em seu site institucional: 

 

A Associação Paulista Sudoeste (APSo) é uma das 39 sedes 
administrativas regionais da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
no Brasil. Sediada na cidade de Sorocaba, em SP, a APSo 

                     
139 As informações da União Central Brasileira da IASD podem ser acessadas pelo site: 
http://www.ucb.org.br/portal/ 
140 A Associação Paulistana da IASD pode ser acessada pelo site: www.paulistana.org.br 
141 A Associação Paulista Leste da IASD pode ser acessada pelo site: www.apl.org.br 
142 A Associação Paulista Sul da IASD pode ser acessada pelo site: www.paulistasul.org.br 
143 A Associação Paulista Oeste da IASD pode ser acessada pelo site: www.apo.org.br 
144 A Associação Paulista Central da IASD pode ser acessada pelo site: www.apac.org.br 
145 A Associação Paulista do Vale da IASD pode ser acessada pelo site: 
www.paulistadovale.org.br 
146 A Associação Paulista Sudoeste da IASD pode ser acessada pelo site: www.apso.org.br 



111 
 

administra as atividades eclesiásticas numa região que 
engloba 101 municípios (sendo 57 com congregações, 10 
com a presença de membros e 34 sem membros). Estas 
cidades, cuja população totaliza aproximadamente 4 milhões 
de habitantes, estão distribuídas em 31 distritos pastorais, 
totalizando 114 igrejas e 81 grupos organizados, somando 
23.098 membros.147 

   

A cidade de Ourinhos é ponto distrital, ou seja, é um dentre os 

31(trinta e um) distritos pastorais administrativos que compõem a Associação 

Paulista Sudoeste. O objetivo de Ourinhos enquanto distrito é responder pela 

administração, manutenção e fomento do evangelismo adventista no próprio 

perímetro e seguintes cidades vizinhas: Campos Novos Paulista, Ubirajara, 

Espírito Santo do Turvo, São Pedro do Turvo, Ribeirão do Sul, Ibirarema, 

Salto Grande, Santa Cruz do R. Pardo, Canitar, Chavantes, Ipaussú, Timburí, 

Sarutaiá, Fartura, Tejupá e Taguaí. (IASD, 2009)148 Como ponto pastoral, 

Ourinhos é sede de 2 (dois) distritos. Cada distrito tem um Templo (ou Igreja) 

que o representa, e no qual trabalha um pastor ordenado pela APSo, que 

ministra a mensagem nas cidades e templos de sua jurisdição.  

Dos dois distritos sediados por Ourinhos, um tem o Templo (Igreja) 

Central da Vila Perino como referência, e o outro, o Templo (Igreja) da Vila 

Musa. Um leva o nome de “Distrito de Vila Musa” e outro de “Distrito Central”. 

Os pastores que os administram, residem na cidade. Os mandatos são todos 

temporários, variando a média de 4 (quatro) anos, quando então acontece a 

substituição. A dinâmica do aparelho institucional da IASD, como percebido, 

segue uma lógica de ramificação ou fracionamento geográfico, evidenciando 

sua atuação em pequenos campos de controle. 

 

 

2.3 Uma dinâmica histórica Regional/Local. 

 

 

                     
147 Disponível em: http://www.apso.org.br/regiao1.html – Acesso em 17/12/2011. 
148 Dados em: IASD. Comunhão e Ação. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, Nov. 2009, Ano 
7 - Nº 17, p. 21. 
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Pensar a história do município de Ourinhos-SP, buscando entender 

sua dinâmica de formação local, possibilita-nos conhecer também o contexto 

urbano do qual a IASD passou a fazer parte, desde a década de 1950. Essa 

tarefa representa um passo importante na presente etapa da pesquisa, pois o 

caráter de nosso trabalho deve dialogar diretamente com os fundamentos da 

chamada Historia Regional/Local, corrente historiográfica que vem ganhando 

destaque no Brasil desde 1970, impulsionada pelo aumento da produção de 

trabalhos acadêmicos nessa área de pesquisa.  

Portanto, antes do estudo da história de Ourinhos, vale entender 

alguns aspectos do campo da História Regional/Local e de sua importância 

teórica ao ofício historiográfico. Ora, não se trata de um manifesto particular 

em defesa da História Regional/Local - embora isso notoriamente deva ser 

feito, pois ainda parece haver uma relutância no campo acadêmico, fazendo 

com que os trabalhos em História Regional/Local não tenham seu merecido 

espaço e importância. Entretanto, não é o intuito de nosso presente trabalho. 

A ideia é fazer apenas a construção de um suporte teórico. Nossa pesquisa é 

uma pesquisa de História Regional/Local e precisamos saber disso. 

O conceito de região não é coisa fácil de ser entendida. Além das 

diversas formas de interpretação, a complexidade do conceito tem a ver com 

seus variados modos de aplicabilidade. É difícil aplicar a ideia - o conceito de 

região, e defini-la no plano prático. Trata-se de uma tarefa que remete a uma 

interconexão de elementos materiais (naturais, físicos) e imateriais (teóricos 

ou ideais), que configuram, paulatinamente, o espaço cotidiano. 

As disciplinas de História e Geografia, dentre outras que fazem uso 

do conceito de região, tiveram de lidar, durante quase todo o séc. XX, com 

suas próprias definições teóricas de região. Cada uma interpretava o espaço 

físico segundo seus próprios interesses epistemológicos. No entanto, a partir 

da segunda metade do séc. XX, ambas passaram a dialogar com estreiteza, 

contribuindo para que alguns consensos sobre região fossem assumidos, 

como por exemplo, a ideia de que a base de região está ligada ao sentido de 

definição de área, delimitação do espaço, e consenso de que região é um 

conceito intelectualmente produzido para melhor nos situarmos no mundo. 
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Vejamos as perspectivas da Geografia. No início do séc. XX, para 

a Geografia Tradicional, a concepção de região estava fundamentalmente 

ligada às condições naturais do espaço, ou seja, pensava-se a região com 

base na natureza. Essa concepção tinha influência do Naturalismo, corrente 

filosófica do séc. XIX, que havia ganhado força principalmente no campo das 

Ciências Naturais. Tratava-se, portanto, de um “determinismo ambiental”. 

 
No final do século XIX, e durante as duas primeiras décadas 
deste (século XX), quando a ciência geográfica foi 
impulsionada pela expansão imperialista, sendo o 
determinismo ambiental uma de suas principais correntes de 
pensamento, um dos conceitos dominantes foi o de região 
natural, saído diretamente do determinismo ambiental.149 

 

Para o conceito de “região natural”, a Geografia Tradicional fazia 

uso dos aspectos naturais de determinado lugar, que davam singularidade ao 

espaço: clima, vegetação, relevo, geologia e fauna. A região fazia referência 

a um ecossistema interativo, onde a definição do espaço tinha a ver com os 

aspectos físico-naturais. Esse tipo de interpretação tornou-se popular ao ser 

utilizada pelo geógrafo francês Paul Vidal de La Blache150.   

Contudo, além de levar em consideração os aspectos naturais do 

espaço, a Geografia Tradicional pensava a relação homem/natureza. Dizia-

se que a natureza causava tal impacto sobre o homem, a ponto de existir um 

determinismo, um condicionamento. Por outro lado, acreditava-se também, 

como contrassenso, num possibilismo, em outras palavras, o homem tinha a 

possibilidade de interferir nas condições naturais do espaço, modificando, 

adequando e submetendo a natureza às suas necessidades e desejos. 

Desde a década de 1940, as concepções da Geografia Tradicional 

passaram a ser contestadas pelo advento da chamada: Geografia Positivista 

ou Geografia Nova. Aconteceu que o Positivismo Lógico, corrente filosófica 

                     
149 CORREA, Roberto L. Região e Organização Espacial. São Paulo: Ática, 2002, p 23. 
150 Paul Vidal de La Blache é considerado um dos maiores geógrafos franceses. Fundou a 
escola francesa de Geografia e Geopolítica. Influenciou vários campos do conhecimento, 
como por exemplo, a História e a Sociologia. Em 1893, fundou a revista Annales de 
Géographie, que ficou conhecida internacionalmente, e da qual foi editor até o momento de 
sua morte em 1918. 
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surgida no séc. XIX com Augusto Comte, passou a exercer influência sobre a 

disciplina de Geografia e outras disciplinas da ciência moderna.  

Nesse período, a Geografia - assim como a Sociologia, a História e 

outras ciências sociais, influenciadas pelo positivismo lógico - buscava leis 

fundamentais e lógicas para sustentar suas teorias, levando a cabo aspectos 

empíricos do ofício do geógrafo. Por exemplo, tornou-se bastante comum ao 

entendimento de região, a utilização de métodos classificatórios. E a região 

passou a ser vista como uma classe de área, ou melhor, como classes de 

áreas, ainda determinadas pela relação homem/natureza.  

Dessa forma, para a Geografia, as regiões eram vistas como áreas 

singulares, que seguiam determinadas leis lógicas de formação. As regiões 

eram classificadas em tipos de áreas, entendidas em espaços diferenciados, 

conforme as características lógicas de cada uma. Na verdade, a questão das 

regras, métodos e leis lógicas estava ligada ao plano teórico. Isso quer dizer 

que eram utilizadas apenas em categorias de análise. Por exemplo, tronou-

se comum classificar as regiões em áreas simples, áreas complexas, áreas 

homogêneas, áreas funcionais, dentre outras.    

Na década de 1960, a Geografia Positivista, ou Geografia Nova, 

passou a dar lugar à Geografia Crítica, influenciada pelo marxismo e pelo 

materialismo dialético. O momento foi de mudança no trabalho geográfico, 

mudanças teórico-conceituais, paradigmáticas, principalmente na geopolítica. 

O determinismo natural, antigo configurador das regiões, dava lugar então ao 

determinismo imposto pela sociedade e pela economia.  

Assim, foi necessário (re)pensar o conceito de região. Os aspectos 

sociais e econômicos deveriam ser incluídos no processo de configuração do 

espaço. O momento incitou os geógrafos a lançarem críticas àqueles moldes 

anteriores. E deram razão à inserção do conceito região numa perspectiva 

mais ampla de análise, que não considerasse apenas os elementos naturais, 

mas também os aspectos socioeconômicos da superfície terrestre, sujeita à 

ação humana ao longo do tempo. O geógrafo Roberto Corrêa afirma: 
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Assim, o aparecimento da divisão social do trabalho, da 
propriedade da terra, dos meios e das técnicas de produção, 
das classes sociais e suas lutas, tudo isto se deu com enorme 
distância em termos espaço-temporais, levando a uma 
diferenciação intra e intergrupos. Do mesmo modo, a difusão 
dos processos de mudança fez-se desigualmente, reforçando 
a diferenciação de áreas.151 

 

O princípio da contradição, que no marxismo cristaliza-se na luta 

de classes enquanto motor da história, ganha na Geografia Crítica um status 

de elemento determinante na definição de áreas; que atrelado aos aspectos 

econômicos e sociais, representa o motor das transformações espaciais. A 

região, segundo a Geografia Crítica, passaria então a ser o espaço da luta de 

classes, dos modos de produção, do capital, da política e do Estado. 

As perspectivas da disciplina de História em relação ao conceito de 

região também passaram a adotar essa linha de interpretação. Na década de 

1970 houve uma intersecção entre as correntes marxistas da História e da 

Geografia. No Brasil, essa união balizou o campo da História Regional, que 

ganhava ímpeto na implantação de cursos de Pós-Graduação em diversas 

Universidades. A disciplina de História, portanto, com sua ótica materialista-

dialética, marxista, em diálogo com a Geografia Crítica, também via “região” 

enquanto espaço da desigualdade, do controle do Estado, da política elitista, 

dos monopólios econômicos, do capital e da luta de classes.  

Entretanto, para a História, a diferença é que uma região é também 

um espaço essencialmente histórico. Depois da união das perspectivas da 

História e Geografia, o que importava mesmo ao historiador era exatamente 

a dinâmica imposta pela historicidade, implícita em cada espaço estudado. 

 
O saldo é, contudo, o mesmo: a historicidade do conceito de 
região. O entendimento da região passa a ser o de “espaço 
para o capital”, ou de espaço onde se reproduz o capital de 
uma forma historicamente determinada. A região seria ainda o 
espaço onde concretamente se definem e enfrentam as 
classes sociais. É também no recorte espacial da realidade 
histórica que melhor se pode apreciar a forma pela qual uma 
fração regional de classe dominante estabelece alianças e 

                     
151 CORREA, Roberto. L. Região e Organização Espacial. São Paulo: Ática, 2002, p 43. 
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constrói seu aparato de hegemonia, bem como se impõe 
sobre as classes subalternas. Todo esse processo, 
determinado historicamente pelo capital pressupõe a ação do 
Estado, “lócus” privilegiado da ação política dos grupos 
sociais, e que se incumbe da tarefa de organizar 
territorialmente a sociedade de acordo com determinados 
interesses. Nesse caso a região configura-se como espaço de 
realização e controle do poder por um grupo. 
Ideologicamente, a partir das instituições da sociedade civil e 
também da sociedade política, este mesmo grupo privilegiado 
se incumbe de reproduzir a noção de região para o conjunto 
do campo social, valendo-se de critérios de identidade 
cultural, fronteiras geográficas e um auto-reconhecimento da 
singularidade daquele espaço delimitado.152 

 

A noção de singularidade de um espaço delimitado remete-nos 

também à noção de um recorte espacial, a uma noção de fronteira específica 

dos lugares, que nos diga onde começa e onde termina uma ou outra região. 

Embora seja tarefa nada fácil, até porque não podemos obter a certeza sobre 

qualquer tipo de delimitação territorial empírica, já que o conceito região é 

uma categoria mental, intelectual, ideal de análise dos espaços; a História 

acaba vendo a região como um espaço menor dentro de outro espaço maior, 

e que se apresenta em relação dialética, de um para com o outro. 

Os espaços geográficos, quando vistos como regiões, apresentam 

características elementares, ou seja, economia (capital), sociedade (homem), 

recursos naturais (natureza), concentrados em fronteiras hipotéticas, recortes 

idealizados, que na verdade não estão desvinculados, desligados, como se 

um não dependesse do outro. Pelo contrário, a relação se dá dialeticamente, 

interdependente, na qual uma região exerce influência sobre a outra, tanto na 

constituição como na transformação. E trata-se, assim, de uma singularidade 

dentro de uma totalidade, dialeticamente composta. 

 
Ora, visto desta forma, o estudo histórico de uma região 
implica a análise de uma singularidade na totalidade. Ou seja, 
a história regional, a partir deste enfoque, seria aquela que 
buscaria resgatar a dinâmica da prática social dos homens, a 
partir da análise das condições históricas objetivas num 

                     
152 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História Regional e Transformação Social. In: SILVA, 
Marcos A. República em Migalhas: História Regional e Local. São Paulo: Editora Marco 
Zero, 1990, p. 68. 
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espaço delimitado. Ou ainda, a história regional implicaria a 
realização de um recorte espacial inserido numa determinada 
temporalidade. Portanto, segundo este viés de interpretação, 
o entendimento da história regional deveria se situar no meio 
caminho entre a totalidade mais ampla na qual se insere o 
sistema (o sistema capitalista) e as variáveis regionais 
específicas, definidas pelas condições objetivas locais.153 

 

Pensar as regiões, não significa pensá-las em espaços geográficos 

independentes, auto-suficientes. Aliás, podemos dizer que uma região possui 

historicidade, singularidade (social, econômica, política e natural) e fronteiras 

intelectualmente instituídas, mas que estabelece para com um espaço/região 

maior, uma relação dialética. E essa relação, pode se apresentar de um jeito 

harmonioso ou conflituoso. Tudo dependerá das condições sócio-históricas 

que dão sentido e especificidade ao espaço. 

Na década de 1970, internacionalmente, a disciplina de História 

recebeu forte influência da Nova História (corrente defendida pelo historiador 

francês Jacques Le Goff) e da História Cultural (postura metodológica que 

marcava a terceira fase da Escola dos Annales, na França, desde 1960). O 

que a História Cultural, nas vertentes francesa, inglesa e norte-americana 

sugeria ao historiador, o entendedor do homem no tempo e no espaço, era 

que este levasse em conta as singularidades culturais e seus contextos de 

produção, pois a Cultura em suas diversificadas características, das artes às 

linguagens, diz muito dos condicionamentos históricos que a permeiam. Nos 

anos 1980, no Brasil, a História Regional também levou em consideração os 

aspectos cultuais na definição do conceito de região.  

E os valores de cultura tornaram-se objetos fundamentais para o 

historiador referir-se a determinados locais de atuação humana. O processo 

de globalização, intensificado a partir da segunda metade do séc. XX, com a 

potencialização dos meios de comunicação (internet, telefonia, transporte, 

etc.), estreitando fronteiras e proporcionando sensação de proximidade entre 

os povos, gerou também tensões entre as esferas global e local/regional. Em 

consequência da sociedade que se homogeneizava, devido ao intercâmbio e 

a troca de produtos culturais, passou-se a valorizar assim as dinâmicas de 
                     
153 Idem. 
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produção cultural local, em contraponto às globais, o que funcionaria como 

forma de legitimação e sustentação das identidades históricas. Uma maneira 

de afirmar as diferenças locais num contexto holístico de aldeia global.   

A História Regional, portanto, tornou-se a história da região como 

espaço dos produtos culturais humanos, cristalizados na arte, na religião, nos 

saberes, na linguagem, no trabalho, nos utensílios e no comportamento. Os 

aspectos materiais e imateriais da Cultura, tangentes às fronteiras regionais, 

tornaram-se fundamentais em sua configuração. Assim, conseguimos notar 

como alguns regionalismos linguísticos, artísticos ou comportamentais, por 

exemplo, são bastante eficazes para delimitarmos uma região e entendermos 

de quais pessoas estamos falando, onde elas estão localizadas e como elas 

organizam seu espaço. Cultura e região, lembremos, são intrínsecas.  

Para o conceito de região, em última análise, devemos sempre ter 

em mente a relação fundamental deste com a ideia de espaço. Uma região é 

um recorte menor dentro de um espaço maior. Utilizamos essa categoria de 

análise devido à necessidade que sentimos de orientarmo-nos no cotidiano. 

Sem tais noções - de espaço/tempo -  por exemplo, certamente não teríamos 

condições de viver de forma organizada, administrando tarefas corriqueiras 

ou mesmo lidando com nosso conhecimento de mundo. Tempo e espaço são 

categoriais fundamentais para pensarmos e estarmos no mundo. 

 
A ideia de região, não importa qual o conteúdo lhe seja 
conferido, relaciona-se basicamente com a noção de espaço. 
O conceito de região surgiu da necessidade do homem 
entender e ordenar as diferenças constatadas no espaço 
terrestre e, desde então, vem procurando dar conta, segundo 
os conhecimentos e a compreensão próprios de cada época 
histórica, exatamente da diversidade da organização espacial 
existente no planeta.154 

 

A relação entre as perspectivas da Geografia Crítica e da História 

(História Marxista e História Cultural), considerando a região como espaço da 

atividade humana no tempo, elevou o conceito de região a um patamar mais 
                     
154 AMADO, Janaína. História e Região: Reconhecendo e Construindo Espaços. In: SILVA, 
Marcos A. República em Migalhas: História Regional e Local. São Paulo: Editora Marco 
Zero, 1990, p. 10. 
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complexo. A definição de região como espaço demarcado, será: a) O espaço 

social - com lutas de classes e conflitos políticos; b) O espaço econômico - 

do mercado e do capital; c) O espaço natural - dos climas, das vegetações, 

dos relevos, das hidrografias e faunas; e d) O espaço cultural – dos produtos 

simbólicos materiais e imateriais da cultura humana. 

A ideia de região refere-se a um recorte espacial com determinada 

proporção, inserido num espaço geográfico maior, numa relação dialética e 

detida de aspectos naturais, econômicos, sociais e culturais, historicamente 

construídos. O limite de uma região estudada será sempre determinado pelo 

historiador. O pesquisador é quem diz o que, onde, quando e como analisar 

os elementos característicos e configuradores da região, ou seja, do objeto 

de sua pesquisa histórica ou geográfica.  

Para o conceito de História Regional, enfim, é importante notarmos 

seu teor epistemológico e idealizado, construído no interior de uma disciplina 

científica, que num determinado momento passou a dar importância às 

questões regionais de problemática histórica. Como subdisciplina ou campo 

teórico-metodológico da História, a História Regional ganhou espaço entre os 

historiadores a partir da segunda metade do Séc. XX, se estabelecendo num 

diálogo interdisciplinar com a Geografia.  

No Brasil, nas décadas de 1970 e 1980, a História Regional surgiu 

como ferramenta útil às críticas sociais, análises de problemas regionais e 

dinâmicas históricas locais. Nas Universidades, os cursos de Pós-Graduação 

deram legitimidade à área da História Regional, fazendo com que aos poucos 

conquistasse seu merecido lugar na historiografia nacional. Os regionalismos 

tornaram-se frequentes nas pesquisas dos historiadores. A História Regional, 

atrelada às perspectivas da História Comparada (que faz comparações, e no 

caso, comparação de regionalismos), deu foco ao estudo das características 

de grupos de pessoas, culturas e singularidades das regiões brasileiras. 

 
A História é um campo rico de investigação que justifica 
variados modos de acesso e de compreensão. Como método, 
o regionalismo configura o objeto da História Regional, e 
assim oferece elementos essenciais para a história 
comparada. Como enfoque interpretativo o regionalismo 
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aponta para a complexidade de focos de articulação da ação 
coletiva, nem sempre inteiramente explicável por referência às 
classes e à estratificação econômica das sociedades 
modernas.155 

 

Ademais, no início da década de 1980, os parâmetros curriculares 

nacionais para a Educação Básica foram reavaliados, e no que diz respeito à 

disciplina de História, os aspectos regionais/locais ligados às experiências de 

vida dos alunos, tornaram-se obrigatórias nos currículos da disciplina. Nas 

escolas, portanto, o ensino de História Regional/Local, tornou-se necessário 

à compreensão do mundo e dos espaços nos quais os alunos se encontram, 

considerando as escalas de relação (bairro, cidade, estado, país, planeta). 

 
A partir de experiências ligadas à sua vivência e ao seu meio 
a criança abastece a mente com dados que, organizados 
posteriormente, serão utilizados por ela para a solução de 
problemas que ocorrem na sua vivência e no meio em que 
está inserida.156 

 

Assim, a História Regional, aquela que estuda as singularidades 

históricas de determinados recortes espaciais - levando em conta aspectos 

sociais, econômicos, culturais e físico-naturais; tem papel fundamental na 

vida e na formação educacional do cidadão, representando, portanto, campo 

necessário em termos de pesquisa acadêmica. 

No caso da História Local, esta representa um campo da História 

que detém um método ainda mais direcionado a respeito da delimitação do 

espaço. A História Local faz cortes ainda mais incisivos, estratégicos, quase 

que cirúrgicos ao definir seu objeto de estudo. Em nosso caso, por exemplo, 

estamos falando de um grupo religioso (IASD) na cidade de Ourinhos-SP. Ou 

seja, trata-se de um objeto específico e localizado. Um recorte singular. 

A História Local tem papel ainda tímido no campo historiográfico 

brasileiro, no entanto, consolida-se a cada dia, com o interesse em pesquisas 
                     
155 SILVA, Vera Alice Cardoso. Regionalismo: o Enfoque Metodológico e a Concepção 
Histórica. In: In: SILVA, Marcos A. República em Migalhas: História Regional e Local. São 
Paulo: Editora Marco Zero, 1990, p. 49. 
156 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História Regional e Transformação Social. In: SILVA, 
Marcos A. República em Migalhas: História Regional e Local. São Paulo: Editora Marco 
Zero, 1990, p. 68. 
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locais. Da mesma forma que acontece com a História Regional, os cursos de 

Pós-Graduação no Brasil, também vêm dando maior atenção aos trabalhos 

com História Local, o que contribui para sua profissionalização. O crescente 

mercado do turismo local colabora para que a História Local se cristalize no 

Brasil e mais historiadores se aproximem dela. 

 
Com o desenvolvimento do turismo em certas localidades, 
historiadores locais têm, atualmente, maiores chances de 
atuar profissionalmente. Mesmo sem uma formação 
específica em história local, esses profissionais podem 
contribuir para a construção do conhecimento histórico das 
localidades de várias formas; entre elas, destacam-se as 
atividades de conscientização e preservação de documentos 
e do patrimônio histórico, de organização e sistematização de 
arquivos particulares e públicos, de ensino e de pesquisa.157 

 

Assim, cada vez mais profissionalizada, a História Regional/Local 

investiga dinâmicas socioculturais específicas, ligadas a condições históricas 

objetivas locais, pontuando-as no espaço. Este representa um recorte menor 

inserido em um espaço maior, dialeticamente ligados por uma temporalidade 

determinada. É o que pretendemos neste presente estudo. 

 

 

2.4 Ourinhos: Terra Populusque Aurei.  

 

 

Por um tempo, a história de Ourinhos ficou sujeita às narrativas do 

poder público e impressões literárias de memorialistas locais, de cronistas ou 

de famílias tradicionais da cidade. O início da produção de uma historiografia 

profissional sobre o município é muito recente. Só a partir da década de 1980 

é que começaram a surgir trabalhos de teor especificamente histórico, como 

algumas dissertações acadêmicas, comprometidas com a análise crítica dos 

fatos, desapegadas do ufanismo e atentas ao uso da diversidade de fontes e 
                     
157 CORRÊA, Silvio Marcus de Souza. História Local e seu Devir Historiográfico. In: Revista 
de História da Universidade de Caxias do Sul. Métis: História e Cultura / Universidade de 
Caxias do Sul – vol. 1. N. 2. Jul/dez. 2002. Caxias do Sul: Educs, 2003, p. 17. 
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posturas teórico-metodológicas da ciência histórica. Antes disso, raramente 

se encontrará projetos bibliográficos de peso. 

O trabalho desses memorialistas e historiadores profissionais que 

se ocuparam da história total ou parcial ourinhense, tem contribuído muito 

com o enriquecimento do acervo histórico/literário. No decorrer da década de 

1980, dois historiadores ourinhenses, Dr. Paulo Alves (na época professor da 

UNESP – Assis/SP, e hoje professor da UEL - Londrina-PR) e Dr. Roberto 

Carlos Massei (na época estudante, hoje Doutor na UENP – Jacarezinho/PR) 

desenvolveram um levantamento histórico-documental importante a respeito 

de Ourinhos. Suas pesquisas resultaram em artigos e textos pioneiros.  

Em 1990, a Prefeitura Municipal estabeleceu um convênio com a 

Universidade Estadual Paulista – UNESP, de Assis, para que mantivessem, 

em conjunto, o funcionamento de um Centro Documental de preservação da 

memória ourinhense. Com a mudança de prefeitos e variações políticas, o 

convênio acabou comprometido, o que deu fim ao projeto. Em 1994, Paulo 

Alves publicou “Ourinhos, uma perspectiva histórica”.158 Um trabalho em 

parceria com a Prefeitura Municipal. No ano de 2001, Roberto Carlos Massei 

defendeu na PUC/SP uma dissertação de mestrado159 em História, tratando 

das inovações tecnológicas e do trabalho dos oleiros em Ourinhos, fruto das 

pesquisas sobre a trajetória das olarias na cidade. 

Em 1992, o jornalista Jefferson Del Rios, através de financiamento 

cedido pela Prefeitura Municipal, desenvolveu uma investigação a respeito 

de Ourinhos, resultando na publicação do livro “Ourinhos: memórias de uma 

cidade paulista”.160 O trabalho de Del Rios, apesar da linguagem jornalística, 

esbarrada em tom memorialista, mas ao mesmo tempo comprometida com a 

análise crítica dos fatos, apresenta um aporte documental considerável, e 

que o enquadra no rol dos pioneiros da produção histórica local. O jornalista 

                     
158 ALVES, Paulo. Ourinhos: uma perspectiva histórica (1905-1994). Ourinhos: Prefeitura 
Municipal / Departamento de Educação, 1994. 
159 MASSEI, Roberto Carlos. As inovações tecnológicas e o caso dos oleiros: a 
mecanização das olarias em Ourinhos (1950-1990). Dissertação (Mestrado em História). São 
Paulo: PUC – Pontifícia Universidade Católica, 2001.  
160 DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. São Paulo: IMESP, 
1992. 
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trabalhou com arquivos institucionais do Estado de São Paulo, depoimentos 

locais, documentos municipais e acervos particulares de famílias tradicionais. 

Seu livro tornou-se referência para outros estudos. 

No início de 2003, um trabalho acadêmico desenvolvido na área de 

turismo e defendido por Séfara Mariani Molitor na UEPG/PR161, tratou da 

potencialidade turística e religiosa do Santuário de Nossa Senhora Aparecida 

do Vagão Queimado em Ourinhos, dialogando com aspectos históricos do 

município e sua religiosidade. O trabalho contribuiu para o engrossamento da 

literatura histórica ourinhense.  

Em 2004 foram lançados mais dois importantes projetos a respeito 

da história da cidade. Um deles é trabalho de Oscar D’ambrósio, intitulado 

“Ourinhos: um século de história”162, e o outro, “Um espaço para lembranças 

de Ourinhos”163, é de autoria conjunta das professoras Antonia Fernanda S. 

Romero e Rosemary R. de Moraes, em convênio com a Prefeitura Municipal. 

Esses livros também são referência a pesquisadores posteriores.  

Levando em conta os aspectos geopolíticos e sociais, professores 

e alunos do curso de graduação em Geografia, oferecido pela Universidade 

Estadual Paulista – UNESP, Campus Ourinhos, ultimamente vêm realizando 

importantes trabalhos de ordem científico-acadêmica, o que tem contribuído 

significativamente para o entendimento da dimensão geográfica e política do 

município. Vale destaque o trabalho desenvolvido por Renan A. Boscariol e 

Márcio R. Silveira164, o que resultou num artigo que discute a formação sócio-

espacial ourinhense e sua expansão urbana. Uma referência.  

No último triênio, a Secretaria Municipal de Cultura, através dos 

editais de fomento às atividades culturais, tem investido consideravelmente 

em projetos de preservação da memória local, custeando a publicação de 
                     
161 MOLITOR, Séfara Mariani. O Turismo Religioso no Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida do Vagão Queimado em Ourinhos-SP. Trabalho de Conclusão de Curso. Ponta 
Grossa: UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2003. 
162 D’AMBRÓSIO, Oscar (org.) Ourinhos: um século de história. São Pulo: Noovha América, 
2004. 
163 ROMERO, Antônia Fernanda Saraiva; MORAES, Rosemary Reginato de (orgs). Um 
espaço para lembranças de Ourinhos. Ourinhos: Prefeitura Municipal de Ourinhos, 2004.  
164 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 4 
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livros e auxiliando a exposição de monumentos históricos. O resultado desse 

investimento implicou na impressão de dois trabalhos literários. Em 2008, 

“Um olhar sobre a presença japonesa em Ourinhos”165. Em 2010, “Divina 

Comunhão, festa de todos os sons: 10 anos do Festival de Música de 

Ourinhos”166. Ambos de autoria de Neusa Fleury Moraes e Marco Aurélio 

Gomes. Ainda em 2008, Eitor Martins, um memorialista local, publicou o livro 

“Minha vida, meus amigos, minha cidade Ourinhos”167, que apesar da escrita 

saudosista, autobiográfica e comprometida com sua própria trajetória familiar 

na cidade, dialoga com acontecimentos políticos e culturais importantes.  

No ano de 2009, o professor Norival Vieira Silva publicou seu livro 

em formato de crônicas, “Ourinhos em Crônicas”168, que apesar do predicado 

memorialista, ainda possui aporte documental denso. Norival Vieira é um dos 

professores mais antigos da cidade. Dedicou parte de sua vida estudando a 

história do município e construindo em sua residência um acervo particular 

de documentos e fotos antigas. Vieira é referência na história de Ourinhos. 

Suas memórias e literatura dizem muito desse aspecto. 

Também em 2009, mais uma iniciativa de ordem acadêmica, esta 

da geógrafa Franciele Miranda Ferreira Dias, hoje mestranda na UEM – 

Universidade Estadual de Maringá; deu vez à publicação de “O processo de 

ocupação do espaço urbano do município de Ourinhos”169, apresentado em 

um congresso de Geografia na UNESP de Rio Claro. Em 2011, a geógrafa 

ainda escreveu mais dois artigos. Um com título: “O centro e as centralidades 

da cidade de Ourinhos”170; outro com: “Formação socioespacial de um bairro 

                     
165 MORAES, Neusa Fleury; GOMES, Marco Aurélio. Um olhar sobre a presença japonesa 
em Ourinhos. Ourinhos: Secretaria Municipal de Cultura, 2008. 
166 MORAES, Neusa Fleury; GOMES, Marco Aurélio. Divina Comunhão, festa de todos os 
sons: 10 anos do Festival de Música de Ourinhos. Ourinhos: Secretaria Municipal de 
Cultura, 2010. 
167 MARTINS, Eitor. Minha Vida, Meus Amigos, Minha Cidade Ourinhos. Ourinhos: 
Edições Cristãs, 2008. 
168 SILVA, Norival Vieira. Ourinhos em Crônicas. Ourinhos: Edições Cristãs, 2009. 
169 FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. O Processo de Ocupação do Espaço Urbano do 
Município de Ourinhos. Anais do IX Seminário de Pós-Graduação em Geografia da Unesp 
de Rio Claro – Teorias e Metodologias da Geografia: tendências e perspectivas.  UNESP – 
Universidade Estadual Paulista. Rio Claro-SP, 2009 
170 FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. O Centro e as Centralidades de Ourinhos. Anais 
do I SEURB – Simpósio de Estudos Urbanos: Desenvolvimento Regional e Dinâmica 
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periférico: o caso da Vila Odilon na cidade de Ourinhos-SP”171. Ambos 

importantíssimos aos estudos históricos e geográficos da cidade. 

Vale destacar mais um livro de notável peso teórico a respeito da 

trajetória histórica de Ourinhos, publicado no ano de 2011, intitulado “História 

e Devoção: a construção social do culto a Nossa Senhora do Vagão 

Queimado de Ourinhos-SP”172, do historiador ourinhense Maurício de Aquino 

(hoje professor na UENP - Jacarezinho-PR e doutorando pela UNESP - 

Assis-SP). O livro foi resultado de sua dissertação de mestrado, defendida na 

UNESP - Assis-SP. A publicação do trabalho foi auxiliada pela Secretaria 

Municipal da Cultura, que em 2011 investiu em projetos de manutenção da 

memória da cidade, e a proposta de Aquino foi aprovada. O livro é exemplar 

no que tange os modelos de uma pesquisa historiográfica profissional e de 

qualidade, pautada na pluralidade de fontes, olhar analítico e aprofundado 

dos fatos, dialogando com a conjuntura sociocultural local, e, além do mais, 

amparada por um referencial teórico-metodológico bastante coerente.   

Em “História e Devoção”, Aquino vê cuidadosamente o processo 

de construção social da crença em Nossa Senhora do Vagão Queimado, 

conceituando o culto mariano ou marianismo no Brasil; e ao mesmo tempo 

mapeando a devoção à Santa na cidade. O início da construção da crença 

em NSAVQ tem seu marco em 31 de julho de 1954, dia em que ocorreu um 

grave acidente envolvendo um caminhão tanque, de combustível, e um trem 

misto, de carga e passageiros. A colisão provocou a morte de três pessoas: o 

maquinista, o foguista do trem e o motorista do caminhão. Em detrimento do 

incêndio causado pela queima do combustível, alguns dos vagões foram 

incinerados. Num dos vagões queimados, restou intacta, a imagem de uma 

Nossa Senhora, Santa Maria. Aquino acompanha a trajetória dessa imagem. 

                                                           
Ambiental. FECILCAM – Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. ISSN 
– 2236-4056, Campo Mourão-PR, 2011. 
171 FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. Formação socioespacial de um bairro periférico: 
o caso da Vila Odilon na cidade de Ourinhos-SP. Anais do I SEURB – Simpósio de Estudos 
Urbanos: Desenvolvimento Regional e Dinâmica Ambiental. FECILCAM – Faculdade 
Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. ISSN – 2236-4056, Campo Mourão-PR, 
2011. 
172 AQUINO, Maurício de. História e Devoção: a construção do culto a Nossa Senhora do 
Vagão Queimado de Ourinhos-SP (1954-2004). Bauru-SP: Edusc, 2011. 
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Ele busca investigar o motivo pelo qual o fato passou a ser interpretado como 

milagre e em que ponto a devoção à santa, tornou-se uma prática efetiva e 

institucionalmente legitimada pela Igreja Católica local.  

Vale notar que o foco principal do livro de Maurício de Aquino se 

atém à questão da devoção a NSAVQ. Entretanto, o desenvolvimento de sua 

pesquisa traz consigo diversos aspectos da história ourinhense, destacando 

momentos políticos, econômicos, sociais e culturais já não encontrados nos 

trabalhos produzidos pelos memorialistas, jornalistas e historiadores locais, 

dos quais falamos, em especial, aquele de Séfara Mariani Molitor, que trata 

do potencial turístico do Santuário de NSAVQ, qual foi também citado pelo 

historiador. Destarte, Maurício de Aquino reserva um capítulo especial para 

tratar da história do município no livro. Contextualiza o acidente que envolveu 

a imagem da Santa, a trajetória da crença e a construção de um santuário, 

tudo ligado ao cenário social da época. Uma obra historiográfica exemplar.    

Em nosso caso, embora também exista na presente pesquisa uma 

preocupação com a contextualização histórica local, relacionando a IASD e a 

comunidade ao cenário sociocultural ourinhense (o que dá sentido, aliás, ao 

presente tópico e ao anterior), o foco de nossa análise permanecerá centrado 

somente na prática religiosa da Igreja. Não queremos fazer uma história de 

Ourinhos, mas sim uma história dos adventistas em Ourinhos, e ao mesmo 

tempo, como fizeram vários pesquisadores (no exemplo de Aquino, Massei, 

Alves e Molitor, para citar apenas os acadêmicos), contribuir com a literatura 

histórica a respeito da diversidade cultural e religiosa local. Ademais, nossa 

análise é histórico-antropológica. O objetivo, grosso modo, é entender sob tal 

olhar, quem são os adventistas do sétimo dia em Ourinhos, o que fazem e 

como pensam aquilo que fazem. Mas, voltemos ao foco da História Local e 

vejamos com pouco mais de detalhes a trajetória do município. 

Ourinhos é uma cidade do interior paulista, região Centro-Oeste, 

com população composta por 103.035 habitantes (IBGE / Censo 2010)173 e 

                     
173 O site do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística oferece uma infinidade 
de informações, gráficos e dados demográficos com respeito às Cidades e Estados do 
Brasil. No site, existe um link específico, que sustenta os dados referentes às cidades. A 
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área territorial de 296,269 km². Possui economia agroindustrial e atividade 

comercial regular, ocupando posição de médio destaque no cenário regional. 

A história de Ourinhos, bem como a de muitas cidades de sua proximidade, 

confunde-se com o tempo da construção da Estrada de Ferro Sorocabana, 

do ciclo do café, do cultivo do algodão e o fluxo de imigração na região.  

 
De fato, a história de Ourinhos está umbilicalmente ligada ao 
avanço da Estrada de Ferro Sorocabana (EFS), no sudoeste 
do Estado de São Paulo [...] Ourinhos surgiu junto aos trilhos 
da Sorocabana. As origens da EFS remetem à Companhia 
Ituana de Estradas de Ferro, criada em 1870, com o objetivo 
de construir uma ferrovia ligando Itu a Jundiaí. Dissidentes 
desse consórcio queriam uma linha entre São Paulo e 
Ipanema via Sorocaba e por essa razão criaram, ainda em 
1870, a Companhia Sorocabana. No ano seguinte foi 
constituída a EFS que até o final do século XIX teria como 
zona privilegiada toda a região que se prolongava de Botucatu 
em direção à margem direita do rio Paranapanema. O 
primeiro trecho foi inaugurado em 1875, ligando São Paulo a 
Ipanema. A EFS acompanhou o progresso da lavoura cafeeira 
no interior paulista e três anos depois do primeiro trecho já 
estendia suas linhas até Tietê, Tatuí, Itapetininga e Botucatu. 
Em 1892, a EFS uniu-se a Companhia Ituana dando Origem a 
Companhia União Sorocabana e Ituana formando a maior 
rede ferroviária do Estado. Entretanto, a fusão não obteve os 
resultados pretendidos. O projeto de extensão das linhas até 
as fronteiras do Paraná e o Mato Grosso onerou 
demasiadamente a Companhia que foi forçada a liquidar seus 
negócios. Entre 1904 e 1905, a Estrada foi arrendada pelos 
governos federal e paulista. Este último transferiu-a para um 
consórcio estrangeiro resultando na Sorocabana Railway 
Company. Em 1919, ano da instalação do município de 
Ourinhos, o governo paulista retomou a administração da 
ferrovia.174  

 

As terras da região, de cor avermelhada pela formação basáltica, 

se apresentavam férteis e muito propícias ao cultivo do café. A extração da 

madeira, produto de base das primeiras casas edificadas no local, derivava 

da derrubada das árvores nativas. Aliás, no início da colonização, a principal 

tarefa dos pioneiros era abrir picadas nas matas fechadas e campos para o 

                                                           
escolha deve ser feita de acordo com a unidade da Federação à qual a cidade pesquisada 
pertence. O link é o seguinte: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
174 AQUINO, Maurício de. História e Devoção: a construção do culto a Nossa Senhora do 
Vagão Queimado de Ourinhos-SP (1954-2004). Bauru-SP: Edusc, 2011, pp. 25 e 26. 
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cultivo do café. Abundantes em água doce, os Rios Paranapanema, Turvo e 

o Pardo, mais o córrego do Jacu, banham Ourinhos e proximidades. Sobre o 

aspecto ambiental da região na época da colonização, notemos o que dizem 

os geógrafos da UNESP de Ourinhos, Boscariol e Silveira: 

 
Antes da ocupação humana onde hoje é o município de 
Ourinhos, a vegetação predominante nesta área era similar a 
do cerrado. Campos dominavam as partes mais altas, com 
algumas árvores deste ambiente, com matas galerias 
seguindo os cursos dos três principais cursos d’água – o Rio 
Paranapanema, ao sudoeste, o Rio Turvo, ao nordeste, e o 
córrego do Jacu. O terreno possui um relevo suave, que não 
constitui grande barreira para a circulação de ventos, 
provenientes principalmente do sul e também não propicia 
problemas para a ocupação humana e expansão urbana, que 
vai se iniciar em 1908.175  

 

Estratégica, a região é ponto de aproximação entre os Estados do 

Paraná, São Paulo e a Oeste, do Mato Grosso do Sul. O Rio Paranapanema, 

com foz no Rio Paraná, acabava servindo de meio de transporte aos colonos. 

A malha ferroviária, o transporte fluvial, a construção de estradas, de cidades 

e pequenas vilas beirando a linha férrea, marcaram o início do século XX no 

sudeste e centro-oeste do Estado de São Paulo.  

 

 
Figura 4 – Mapa: Em destaque (no ponto “A”) a localização geográfica de Ourinhos no 
Estado de São Paulo. Fonte: Google Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

                     
175 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
4. 
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Dessa forma, o desenvolvimento econômico e demográfico da 

época fez com que uma pequena vila, a “Ourinho”, surgisse no perímetro das 

Águas de Ourinho, como assim chamavam o espaço que hoje corresponde 

às cidades de Jacarezinho-PR e Ourinhos-SP. Aliás, o nome “Ourinhos” é 

objeto de um velho debate entre historiadores e memorialistas locais. Quanto 

à origem desse nome, Del Rios escreveu: 

 
Um velho mapa de 1908 mostra a cidade de Ourinho (no 
singular), no Paraná, no lugar da atual Jacarezinho. Não é 
obra anônima ou de amador. Editado pela seção cartográfica 
do Estabelecimento Gráphio Weiszflog Irmãos, de São Paulo, 
foi incluído como Mappa da Viação Férrea de São Paulo 
mostrando a zona tributária da Sorocabana Railway Company 
no relatório de ferrovia. O mapa ainda não registra a 
existência de Ourinhos. Existe apenas o pontilhado vermelho 
indicando o trecho da estrada de ferro em construção entre 
Ipauçu e Salto Grande. O começo de nosso começo. Apesar 
do trabalho detalhado dos irmãos wiszflog, há um falso 
mistério e algumas polêmicas entre historiadores municipais 
em torno desses nomes. Na realidade, a Ourinho paranaense 
foi também Nova Alcântara, por escolha do seu fundador, o 
mineiro Antônio Alcântara Fonseca, que se fixou naquelas 
terras em 1888. Jacarezinho era um distrito policial do 
município de Tomazina. Todas elas, pequenas e perdidas 
povoações. Jacarezinho é, originalmente, o nome de um rio e 
Ourinho, o de um riacho que vai dar no ribeirão Fartura, 
afluente do Paranapanema. Movia então a roda d’água da 
serraria de João Frutuoso de Melo Coelho, por volta de 1896. 
Em 1926 foi represado para servir de piscina pública. Hoje 
está canalizado na parte central da cidade. Entre tantas 
denominações, o patrimônio de Nova Alcântara, ou Ourinho, 
correu o risco de se chamar Costina, em homenagem ao 
fazendeiro e político Antônio José da Costa Junior, que 
recusou a discutível honraria. Sua fazenda, aliás, chamava-se 
Ourinhos e, atravessando o Paranapanema, chegava até o 
lugar conhecido como Água do Jacu, atual bairro rural 
ourinhense. Nunca se estudou o fato, mas há a possibilidade 
de a fazenda ter ajudado a determinar o nome da cidade de 
Ourinhos. Finalmente, a Lei estadual 352, de 2 de abril de 
1900, estabeleceu que Nova Alcântara (ou Ourinho) e o 
distrito policial de Jacarezinho fossem levados a termo 
(criação do judiciário) de Jacarezinho, nomeado juiz e adjunto 
de promotor. Deixava de existir a Ourinho paranaense, ainda 
que os mapas seguissem por algum tempo a antiga 
denominação. Os trilhos da Sorocabana Oficializaram por sua 
vez a Ourinhos Paulista, que herdou o nome por tradição oral. 
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Estava no caminho daquela outra, a do Paraná, e da fazenda 
de Costa Junior. É a hipótese mais viável.176 

 

Na década de 1910, onde surgiu a “Ourinhos Paulista”, havia três 

grandes fazendas: a) Fazenda das Furnas, que pertencia a uma viúva de 50 

anos chamada Escolástica Melchert da Fonseca; b) Fazenda Lageadinho, de 

Antônio de Almeida Leite, na época conhecido como Coronel Tonico Leite; e 

c) Fazenda do Jacu ou Fazenda Ourinho, da família Costa Júnior. Hoje, a 

cidade de Ourinhos abarca com seus bairros, grande parte das glebas que 

constituíam essas fazendas. Mas uma delas, em especial, foi o ponto exato 

do nascimento da cidade. A Fazenda das Furnas, de Melchert da Fonseca. 

No dia 11 de fevereiro do ano de 1910, Jacinto Ferreira de Sá, um 

imigrante mineiro que residia na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, 25 km 

distante da atual Ourinhos, viajou para a cidade de São Paulo, Capital, na 

qual morava Escolástica M. Fonseca, de modo a tomar posse da escritura de 

compra e venda de imóvel, que lhe dava direito sobre a Fazenda das Furnas. 

Jacinto Sá era homem influente na política da região e do Estado de São 

Paulo. Em 1908, anos antes de tomar posse da Fazenda das Furnas, ao ver 

que sua empreita estava praticamente consolidada, utilizou de seu prestígio 

político para angariar a passagem da Estrada de Ferro Sorocabana em suas 

futuras terras, criando ali uma estação de parada para as locomotivas.  

 

Valendo-se de boas ligações políticas, Jacinto Sá conseguiu 
que a Sorocabana criasse uma estação dentro de suas terras. 
O que aconteceu em 1908, exatamente o ano em que 
começou a comprar a Fazenda das Furnas. Em seguida, 
iniciou o loteamento do local, em condições urbanísticas 
inovadoras: traçado retilíneo, avenidas e ruas largas, 
diferenciando Ourinhos das cidades mais antigas do estado, 
com suas melancólicas ruas estreitas. O envolvimento 
completo com a cidade, da qual foi prefeito de 1923 a 1925, 
distingue Jacintho de outros senhores rurais. Ele estava tão 
mergulhado no empreendimento que chegou a contrair tifo, 
um dos males da região. Faleceu em São Paulo, a 13 de maio 
de 1928, no Hospital Matarazzo. Foi a primeira pessoa a ser 
enterrada no novo cemitério de Ourinhos, localizado em 
terreno por ele cedido à municipalidade. O local era distante 

                     
176 DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. São Paulo: IMESP, 
1992, pp. 15 e 16. 
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do centro e foi preciso abrir uma picada. O sepultamento se 
deu ao entardecer, à luz dos faróis dos automóveis. Jacintho, 
que iniciara uma empresa rural com 400 mil pés de café, 
invernada, criação de bois e cavalos, serraria, olaria e uma 
fábrica de ladrilhos, morreu aos 50 anos. A mesma idade de 
dona Escolástica quando lhe vendeu a fazenda.177 

 

Jacinto Ferreira de Sá cedeu parte de suas terras ao município. 

Nelas foram edificados prédios de gestão municipal, escolas e até um templo 

da Igreja Presbiteriana. Seu lobby político marcou profundamente a história 

da cidade. Trouxe para o lugar, a influência do Estado, com regulamentação 

legislativa, financiamentos públicos, infraestrutura, iniciativas comerciais e 

desenvolvimento social. A cidade de Ourinhos começava a nascer.  

 

 
Figura 5 – Imagem da primeira estação ferroviária (original) construída em Ourinhos. A foto 
data da década de 1908. Retrata o trem inaugural e sua chega a Ourinhos. Fonte: Foto do 

acervo de José Carlos Neves Lopes, cedida por Antonio Rapette ao site “Estações 
Ferroviárias do Brasil”. Disponível em: http://www.estacoesferroviarias.com.br/o/ourinhos.htm 

 

E da pequena estação ferroviária, nas glebas da terra loteada por 

Jacinto Sá, a cidade de Ourinhos ganhou vida. A produção do café no Estado 

de São Paulo fomentava o desenvolvimento urbano e econômico da região. 

O escoamento das colheitas das lavouras era feito pela Sorocabana até o 

Porto de Santos. E Jacinto Sá não foi ingênuo quanto à possibilidade dos 

benefícios da estação ferroviária nas terras. Assim, a movimentação logística 

da ferrovia trouxe consigo o fluxo de pessoas e de trabalho para a região.  

                     
177 Idem, pp. 19 e 20. 
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O povoamento de Ourinhos iniciou-se de fato através da 
construção da ferrovia, iniciada em 1906, embora haja 
dúvidas sobre a influência de um possível caminho de tropas 
na região. Por meio dela, mineiros, japoneses, italianos, 
espanhóis e outros povos, vieram compor o primeiro 
contingente populacional do município. Desde o primeiro 
momento de funcionamento da estação, o fluxo de 
passageiros que visavam as terras do norte do Paraná e as 
terras da região do médio e alto Paranapanema passou por 
estas bandas. Algumas destas pessoas, que procuravam 
terras para plantar e trabalhar, ficaram aqui em Ourinhos, pois 
a qualidade de seus solos, de terra roxa, já tinha adquirido 
uma fama. Além do mais, este fluxo de passageiros criou 
condições do estabelecimento de diversas pousadas, que 
atendiam as pessoas que desejavam cruzar o Paraná, pois só 
em 1928 é que foi instalada uma ponte que realizasse a 
ligação com a rede de viação Paraná-Santa Catarina.178 

 

Antes da construção da ponte, a travessia entre o Estado de São 

Paulo e Paraná, tendo Ourinhos como ponto estratégico, era feita por meio 

de uma balsa. Com a construção da ponte, em 1928, a balsa foi extinta. 

Durante a revolta paulista (Revolução Constitucionalista) de 1932, a ponte foi 

parcialmente destruída pelos rebeldes, impedindo que as tropas do governo 

federal, vindas do Sul do país, adentrassem o território paulista. Mas com o 

fim da revolta, a ponte foi reconstruída e o acesso restabelecido. E Ourinhos 

ficava no meio do caminho. Era ainda tímida, uma pequena vila em nada 

sofisticada. De seu bucolismo, o memorialista Eitor Martins, comenta: 

 
No princípio, a cidade tinha poucas casas, mas por volta dos 
anos de 1916 a 1918, já havia mais de 50 casas de madeira e 
cinco de tijolos sendo, na maioria, feias, baixas e mal 
definidas. Nada possuíam de conforto ou melhoramento: era 
um poeirão vermelho, que somente desaparecia com as 
chuvas, quando, então, tudo se transformava em um grande 
mar de lama.179 

  

                     
178 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
4. 
179 MARTINS, Eitor. Minha Vida, Meus Amigos, Minha Cidade Ourinhos. Ourinhos: 
Edições Cristãs, 2008, p. 135. 
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Ourinhos, aos poucos, crescia como as outras cidades formadas à 

beira da Sorocabana. Até a década de 1940, podemos notar uma primeira 

fase de sua trajetória urbana. Trata-se de uma etapa rural e caracterizada 

pela aglomeração de residências no perímetro da estação. A economia da 

cidade girava em torno dos negócios atrelados ao café, aos ferroviários, aos 

imigrantes (mineiros, japoneses italianos, espanhóis, e outros), às olarias 

implantadas pelos italianos na Vila Odilon, ao comércio de bens diários, aos 

armazéns e à agricultura. Nesse tempo, Ourinhos era uma cidade agrária. 

 
De 1908 até 1940, nota-se um cenário predominantemente 
rural. Informações construídas sobre os dados de população 
urbana e rural entre 1918 e 1940, mostram um cenário 
majoritariamente rural, embora com uma passagem 
progressiva deste para o urbano. Em 1918, cerca de 75% da 
população encontrava-se na zona rural. Já em 1940, a 
proporção da população que se encontrava na zona rural cai 
para um pouco menos de 50%, sendo a população total do 
município superior a 12 mil habitantes.180 

 

No inicio, apesar do crescimento, Ourinhos era administrada pela 

comarca da cidade de Salto Grande, município distante 12 quilômetros. As 

determinações judiciais e legislativas, quase em sua totalidade, era resultado 

do trabalho da Câmara Municipal. Aplicação de verbas, controle de tributos, 

benfeitorias infraestruturais, policiamento e escolha de representantes, estes 

eram os principais assuntos das pautas de reunião dos vereadores.  

As coisas começaram a mudar em dezembro de 1918. Nesse ano, 

o distrito de Ourinhos foi elevado à categoria de Município e legitimado por 

um decreto estadual, assinado por Altino Arantes Marques, que na época 

ocupava o cargo de Governador do Estado de São Paulo. A respeito desse 

fato, o historiador e professor ourinhense, Norival Vieira da Silva, afirma: 

 
Foi criado o Distrito de Ourinhos, subordinado a Salto Grande 
do Paranapanema, pelo Decreto nº 1.484, de 13 de Dezembro 

                     
180 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
5. 
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de 1915. A criação do Município se deu pela Lei nº 618, de 13 
de Dezembro de 1918. Esta, portanto, é a data do começo da 
cidade propriamente dita. Note-se que, por coincidência, a 
elevação à Distrito e Município se deu no mesmo dia do mês, 
que é o aniversário da cidade.181 

 

A elevação de Ourinhos à categoria de município implicou em 

autonomia administrativa e independência em relação à Câmara Legislativa 

de Salto Grande. Os recursos adquiridos com os impostos e a dinamicidade 

da autogestão alavancaram seu crescimento urbano. De fato, o ano de 1918 

representou um marco na história de Ourinhos. Na época, algo comemorado. 

Talvez, não com ênfase pela Câmara de Salto Grande. Del Rios, diz que: 

 
A criação do novo município não consta das atas de Salto 
grande como um fato importante. A Câmara teve apenas uma 
reação burocrática: definir com quem ficariam os impostos 
ourinhenses até a implantação definitiva da administração 
local. O caso foi decidido a 30 de janeiro de 1919 – três 
meses antes da posse de Eduardo Salgueiro182. O secretário 
da Câmara, Pedro Pinto da Silva, que nunca conseguiu se 
decidir entre Ourinho ou Ourinhos, livrou-se enfim do 
problema.183 

 

De 1919 adiante, com a posse do primeiro Prefeito local - Eduardo 

Salgueiro (natural da cidade de Botucatu-SP e filho de espanhóis), Ourinhos 

deu início a sua história legislativa e política. Salgueiro acabou abdicando do 

cargo depois de sofrer diversas acusações criminosas. Suspeitavam de sua 

possível autoria no assassinato de Fernando Foschini, homem de influência 

política na cidade e que administrava a propriedade rural chamada Fazenda 

Santa Maria, de posse de Fernando Pacheco e Chaves, terras estas que 

deram origem ao atual bairro Pacheco Chaves. 

Depois de Eduardo Salgueiro, diversos Prefeitos foram eleitos no 

município. A despeito da forte permanência do coronelismo local, sistema de 

poder típico de regiões interioranas e de sertão, a vida política ourinhense 

seguiu seu curso na lei do: ganha quem for mais popular. Ou seja, grandes 
                     
181 SILVA, Norival Vieira. Ourinhos em Crônicas. Ourinhos: Edições Cristãs, 2009, p. 18. 
182 Primeiro prefeito da cidade de Ourinhos. 
183 DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. São Paulo: IMESP, 
1992, p. 27. 
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famílias / grandes nomes / grandes prefeitos. A força política e o exercício do 

poder legislativo na mão de: engajados socialmente. Um tipo de democracia 

velada. Hoje, ano de 2012, pela terceira vez no cargo de Prefeito, encontra-

se o engenheiro Toshio Misato, este que é filho de Choso Misato, imigrante 

da Ilha de Okinawa, Japão, que chegou ao Brasil em 1918 para trabalhar nas 

lavouras cafeeiras da Fazenda Santa Isabel, no Estado do Paraná. 

 

 
Figura 6 – Imagem aérea e panorâmica da cidade de Ourinhos em 1939. O status 

ourinhense, nessa época, ainda era de uma cidade rural, baseada no cultivo do café (vide as 
lavouras ao redor) e na atividade ferroviária. Fonte: Foto de Wilson Monteiro, no site “Fotos 

Antigas de Ourinhos”. Disponível em: http://monteirowilson.fotoblog.uol.com.br 
 

Entretanto, a partir da segunda metade do séc. XX, quando o ciclo 

do café na região deu lugar à cultura da cana de açúcar e a ferrovia entrava 

em decadência, o cenário de Ourinhos foi se transformando. Podemos notar 

aqui uma segunda fase da trajetória urbana do município. O nascimento das 

indústrias na cidade, em consequência do processo de industrialização no 

Estado de São Paulo, imprimiu-lhe aspectos modernos. Ao mesmo tempo, 

instalavam-se os comércios, as escolas, bancos, empresas de comunicação, 

transporte coletivo e lojas de veículos automotores. O momento foi marcado 

pelo empreendedorismo imobiliário e o loteamento de terras.  

 
A partir do segundo lustro da década de 1940, equipamentos 
coletivos urbanos, como rede de esgoto e distribuição de 
água, começam a serem construídos pela Superintendência 
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de Água e Esgoto (SAE). O calçamento de paralelepípedos, 
em algumas ruas centrais, em 1948, visava a solucionar o 
problema que as ruas de “chão batido” proporcionavam, como 
a formação de barro, quando dos tempos de chuva, e de 
nuvens de poeira, quando dos tempos de seca. Nesta década 
também foi realizado um investimento para a reforma da 
Praça Mello Peixoto, conferindo-lhe os traçados atuais. 
Segundo Silva (2005), esta obra foi fruto da vontade de 
modernizar a cidade, relacionada, possivelmente, com a 
decadência do binômio ferrovia-café. De 1944 até 1949, 
observamos o fato de que os proprietários de loteamentos 
aprovados pela prefeitura eram famílias ou pessoas e não 
empresas. Este período é um marco na história imobiliária de 
Ourinhos. A partir desta data, cada vez mais, os loteamentos 
foram realizados por empresas tanto públicas como privadas, 
acompanhando o ritmo de modernização em outros setores, 
que se instala na cidade neste período. A área urbana se 
expande para o Norte, em direção ao Rio Pardo e para o 
sudoeste, em direção à Vila Odilon, em volta do eixo formado 
pela Avenida Domingos Carmelingo Caló.184 

 

Atualmente, Ourinhos se vê entreposta por dois centros industriais, 

o Distrito Industrial I, do lado Oeste, e o Distrito Industrial II, do lado Leste. O 

comércio, concentrado na região central, é razoavelmente aquecido. Talvez 

em razão da boa posição geográfica, que faz do município um lugar de divisa 

entre o Paraná e Estado de São Paulo, além de ser contemplado por uma 

das mais importantes rodovias paulistas, a SP 270 - Raposo Tavares.  

Em 1918, ano de sua elevação a município, Ourinhos contava com 

a média de doze mil habitantes. Em 1950, marco do segundo momento de 

urbanização, a cidade apresentava o índice de 21.085 habitantes. Na década 

de 1970, segundo dados apresentados pelo IBGE, a população ourinhense 

atingia o índice de 49.193 pessoas. O número praticamente dobrou. Assim, a 

lacuna temporal percebida entre as décadas de 1950 e 1970 corresponde ao 

momento de maior crescimento populacional, expansão em um curto período 

de tempo, na trajetória da cidade. Esse aumento continua durante a década 

1980, tempo do surgimento de novos bairros, condomínios, edifícios centrais 

                     
184 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
7. 
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e da atuação de imobiliárias e empreiteiras em parceria com o Estado de São 

Paulo e o município. Nos últimos quarenta anos, a população de Ourinhos 

duplicou novamente, alcançando o índice atual de 103.035 habitantes. 

Mas a explicação desse boom no crescimento urbano de Ourinhos, 

característico de sua segunda fase histórica e ocorrido entre as décadas de 

1950 e 1970, segundo Buscariol e Silveira, está no aquecimento do comércio 

local, no empreendedorismo imobiliário e, principalmente, no surgimento do 

cultivo da cana de açúcar em latifúndios na região. Os grandes canaviais e 

usinas não permitiam mais que as pessoas residissem e trabalhassem no 

campo com as mesmas estruturas vistas no tempo áureo dos cafezais.  

A partir dos anos 1950, portanto, podemos notar um momento de 

êxodo rural provocado pelo cultivo da cana, pela mecanização da agricultura, 

pela concentração de terras e pela implantação de usinas sucroalcooleiras. 

Os pequenos agricultores eram obrigados a buscar novas condições de vida 

na cidade, arrendando ou vendendo as propriedades para as grandes usinas, 

do porte da USL – Usina São Luiz, da família Quagliato, que se instala em 

Ourinhos em 1950 e exerce forte monopólio de terras locais. Com os lucros 

da venda/arrendamento, migravam à cidade, alugando/comprando casas, ou 

mesmo abrindo seus próprios estabelecimentos comerciais.       

Hoje as regiões sudeste e centro-oeste do território paulista estão 

repletos de indústrias sucroacooleiras e inúmeros canaviais.185 Deixou-se de 

                     
185 A segunda metade do séc. XX marca o avanço da produção da cana de açúcar no 
sudeste e parte do centro-oeste brasileiro, abrangendo os Estados de São Paulo, Paraná, 
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O território paulista representa a área de maior 
produção no país. Em janeiro de 2011, a CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento 
(órgão do Governo Federal que acompanha a produção agrícola no país, desde o plantio até 
a chegada do produto final na mesa do consumidor), publicou um parecer avaliativo da 
produção nacional de cana de açúcar. O parecer mostrou um levantamento dos índices 
percentuais de acordo com cada área de plantio. Segundo o CONAB: Em relação à área 
total, o Estado de São Paulo representa 54,23% (4.357,01 mil hectares), seguido por Minas 
Gerais com 8,1% (649,94 mil hectares), Paraná com 7,25% (582,32 mil hectares), Goiás 
com 7,46% (599,31 mil hectares), Alagoas com 5,46% (438,57 mil hectares), Mato Grosso 
do Sul com 4,93% (396,16 mil hectares) e Pernambuco com 4,32% (346,82 mil hectares). O 
levantamento indica aumento de área em todas as regiões. No norte o acréscimo foi de 
13,20%, no nordeste a área manteve-se estável, com pequena elevação de 1,70%. Na 
região centro oeste o aumento foi de 27,90%, no sudeste foi de 6,10% e a região sul 
observou-se incremento de 8,80% na área colhida. A produção de açúcar se concentra em 
São Paulo (61%), Minas Gerais (8,39%), Paraná (7,93%), Alagoas (6,08%), Goiás (4,74%), 
Pernambuco (4,25%) e Mato Grosso do Sul (3,85%). Em se tratando de etanol, a produção 
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plantar o café; e em seu lugar cultiva-se a cana de açúcar. O aspecto agro-

industrial do território não faz de Ourinhos uma cidade diferente das demais 

vizinhas. Assim, comércio, cana de açúcar e indústria, diga-se de passagem, 

tímida, são os principais elementos da atual economia. No brasão de sua 

bandeira, a cidade exibe a frase: “Terra Populusque Aurei” - que em latim 

significa “Terra e Povo de Ouro”. A população ourinhense é conhecida pelo 

título de povo do coração de ouro, nome carinhosamente cunhado pelos 

impressores da cultura local. Talvez seja pelo motivo do brasão. 

 

 

2.5 A chegada do Adventismo em Ourinhos. 

 

 

A mensagem da IASD atinge o município de Ourinhos na década 

de 1950 através de conferências bíblicas realizadas pelo pastor Itanel Ferraz. 

Mas antes de falarmos desse assunto, pensemos em duas questões 

importantes: a) Qual era o contexto social da cidade na época? b) Qual era o 

contexto da cultura religiosa local na época? São fundamentais. E por meio 

delas, podemos entender que tipo de realidade sócio-urbana a IASD adentra 

em 1950 e com quais outras instituições/denominações religiosas ela passa 

a disputar, diretamente, espaço e fiéis. São questões difíceis. Há deficiência 

de pesquisas apuradas, principalmente com relação à trajetória da cultura 

religiosa local. Contudo, vejamos o que é possível de ser especulado com o 

que já se estudou sobre Ourinhos. Comecemos pela primeira pergunta. 

                                                           
está concentrada nas regiões centro-oeste e sudeste que respondem por 87,46% do etanol 
produzido no País, sendo os maiores produtores os estados de São Paulo (54,26%), Goiás 
(11,61%), Minas Gerais (10,35%), Mato Grosso do Sul (7,39%) e Paraná (6,96%). In: 
CONAB. Acompanhamento de safra brasileira: cana-de-açúcar, terceiro levantamento, 
janeiro/2011. Brasília: Conab, 2011, p.6.  (Disponível em: http://www.conab.gov.br) Na 
década de 1970, com a crise mundial do petróleo (1973), o governo brasileiro lançou no ano 
de 1975 o projeto nacional Pró-álcool (Programa Nacional do Álcool), que visava à 
substituição em larga escala dos combustíveis derivados de petróleo por álcool, através de 
financiamentos públicos. O Pró-álcool fomentou a construção de usinas sucroalcooleiras e 
potencializou a produção da cana de açúcar no país, colocando o Estado de São Paulo 
como um dos territórios mais promissores. Pelo visto, ainda em 2011, a indústria da cana de 
açúcar continua crescendo, e o Estado de São Paulo cada vez mais plantando canaviais.    
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A década de 1950 em Ourinhos, relembrando, marcou o início de 

uma segunda fase na história da cidade. Um momento de transição de um 

ambiente tipicamente ruralista - pautado no trabalho agrário e na economia 

cafeeira dinamizada pela ferrovia - para outro - com ares de modernidade, 

industrializado, urbanizado, dinamizado com redes de água e esgoto, ruas e 

calçadas, pautado no comércio de bens diários, na prestação de serviços e 

marcado pelo êxodo rural, pelo adensamento demográfico em detrimento da 

mecanização do campo e do cultivo da cana de açúcar em latifúndios.  

 
Em 1950, a população de Ourinhos alcançava 21.085 
habitantes, sendo que a taxa de urbanização já se encontrava 
em 62%, explicada pelo fato da população rural crescer mais 
devagar do que a população urbana. Este menor ritmo de 
crescimento se deve pela decadência da área rural, produtora 
de café e pela ação de um novo “ator econômico” na região, 
isto é, a produção canavieira. Esse fato acentua o êxodo-rural 
já que o latifúndio canavieiro não respeita limites e é um 
“devorador” de pequenas propriedades agrícolas. Portanto, 
nesta década é instalada na cidade a Usina São Luis, 
produtora de álcool e açúcar, de propriedade de Orlando 
Quagliato, instaurando a fase da cana-de-açúcar em Ourinhos 
e seu entorno. A população desta década é praticamente o 
dobro da década de 1940.186  

 

 

O contexto urbano da época implicava mudanças. As pessoas que, 

antes acostumadas ao trabalho campesino, passariam a conviver e adquirir 

sustento na cidade. A expansão demográfica, o fortalecimento de comércios 

e indústrias, o aumento do número de residências, a construção de escolas, 

o lazer e a sociabilidade, configurava um novo ambiente coletivo. A atuação 

de pessoas de prestígio, engajadas politicamente, determinava as atividades 

eleitorais e o rumo da ordem pública. A política tornava-se mais complexa e 

motivadora de disputas por influência e poderes locais. 

                     
186 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
7. 
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Na época em que a IASD chega, o prefeito era Cândido Barbosa 

Filho, apelidado de “Barbozinha”. Até o ano de 1946, ano da promulgação da 

Constituição Federal, que marcou o fim do Estado Novo e a saída de Vargas 

da presidência da República, os prefeitos municipais eram nomeados pelo 

Governador do Estado. E os prefeitos, chamavam-se: interventores. Barbosa 

Filho foi o primeiro prefeito eleito após a Constituição ser promulgada. Era 

filiado à UDN - União Democrática Nacional, partido de oposição aos ideais 

de Vargas, que possuía representantes em Ourinhos, dentre eles Barbosa.  

A eleição ocorreu no ano de 1947 e Barbosa tomou posse em 1º 

de janeiro de 1948. Ele governou a cidade entre 1948 e 1951. Atento ao 

momento de transição e modernização da cidade, Barbosa ficou conhecido 

por ser um homem íntegro e calçar as ruas da cidade com paralelepípedos. 

O memorialista ourinhense Norival Vieira da Silva, cujo qual votou no prefeito 

naquela eleição de 1947, descreve da seguinte forma a figura de Barbosa: 

 
A UDN pregava a honestidade com o Patrimônio Público. Foi 
o partido do lema: “O preço da Liberdade é a eterna 
vigilância”; e seu candidato a Prefeito de Ourinhos foi Candido 
Barbosa Filho, mas conhecido como Barbozinha. Era a 
pessoa com o perfil do partido, o respeito com o patrimônio 
público. Professor primário, Coletor Federal, foi conhecido por 
sua rigidez. Fundou o primeiro jornal “A Cidade de Ourinhos”, 
em 1926. Era o homem certo. [...] foi o símbolo de um 
administrador público, que governou Ourinhos de 1º de 
Janeiro de 1948 a 1951. Pavimentou com paralelepípedo toda 
cidade de então, sem ajuda financeira do Estado ou da União, 
só com o erário municipal com participação dos munícipes.187 

 

O prefeito “Barbozinha”, segundo Silva, ficou bastante conhecido 

em virtude de seu trabalho, no tempo em que governou a cidade. Com o fim 

de seu mandato, em 1951, uma nova eleição ocorreu. Dessa vez, o prefeito 

eleito foi Domingos Carmelingo Caló ao receber 2.257 (dois mil quinhentos e 

cinquenta e sete) votos. Ele tomou posse do cargo em 1º de janeiro do ano 

seguinte. Governou de 1952 a 1955. E na década de 1960, foi eleito prefeito 

                     
187 SILVA, Norival Vieira. Barbozinha: o primeiro Prefeito eleito após a Constituição de 1946. 
Conteúdo do blog “Crônicas de Ourinhos”. Publicado em 02/07/2009. Disponível em: 
http://www.diariodeourinhos.com.br - Acesso em 31/12/2011. 
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novamente. Seu segundo mandato durou de 1964 a 1968.  Caló também 

desempenhou bom trabalho. Tanto que seu prestígio lhe rendeu um segundo 

tempo de prefeitura. Seu nome, hoje dá significado a uma das principais 

escolas estaduais e uma das principais avenidas da cidade. São eles, os dois 

prefeitos atuantes no cenário político no tempo da chegada da IASD.  

Em 1950, com quase 22 mil habitantes, Ourinhos era uma cidade 

relativamente pequena se comparada ao status atual de sua amplitude. As 

pessoas ricas que moravam na cidade, eram fazendeiros que arrendavam ou 

vendiam suas terras para a indústria canavieira, velhos comerciantes locais, 

agentes imobiliários que lucravam com os novos loteamentos ou então donos 

de indústrias e fábricas que se instalavam na cidade. No mais, a comunidade 

ourinhense era formada de pessoas pobres, trabalhadores rurais, servidores 

municipais, profissionais liberais, imigrantes e vendedores ambulantes.  

Assim, o cenário social de Ourinhos nessa época, era o típico 

contexto de uma cidade pequena, no qual todo mundo conhece todo mundo. 

Onde a praça central é o ponto mais badalado de socialização. O coreto da 

praça, o lugar onde a banda da cidade toca e alegra o ambiente, lugar onde 

o prefeito faz discurso e as pessoas se informam. Alguns periódicos locais, 

como os jornais “Folha de Ourinhos” e “A Voz do Povo”, de pequeno porte, 

bem ao estilo do antigo jornal “A Cidade de Ourinhos”, fundado pelo então 

prefeito “Barbozinha”, circulava as principais notícias da época, para os que 

tinham o potencial da leitura. De modo especial, as notícias sociopolíticas. 

E quanto ao contexto religioso da cidade de Ourinhos na década 

de 1950? De que forma estava configurado? Alguns estudos acadêmicos, 

como os de Aquino188 e Molitor189 sobre o Santuário – NSAVQ; são pioneiros 

em tratar especificamente de um produto da cultura religiosa ourinhense. A 

necessidade de mais trabalhos implica, portanto, em desafio. Se houvesse 

riqueza maior desse tipo de literatura, poderíamos mapear de maneira mais 

satisfatória a trajetória religiosa local, entendendo quando, como chegam e 
                     
188 AQUINO, Maurício de. História e Devoção: a construção do culto a Nossa Senhora do 
Vagão Queimado de Ourinhos-SP (1954-2004). Bauru-SP: Edusc, 2011. 
189 MOLITOR, Séfara Mariani. O Turismo Religioso no Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida do Vagão Queimado em Ourinhos-SP. Trabalho de Conclusão de Curso. Ponta 
Grossa: UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa, 2003. 
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quais são as principais denominações eclesiásticas. Esperamos que este 

estudo, que trata da história local da IASD, venha ajudar a vencer o desafio. 

Embora exista o impasse, algumas coisas, com base nas fontes já 

existentes, são possíveis de afirmar com certa segurança. Uma delas, é que 

o contexto religioso da cidade de Ourinhos - em nada diferente do contexto 

nacional - na década de 1950, era predominantemente Católico. Pois, desde 

a fundação do município, a Igreja Católica se faz presente em Ourinhos. Em 

1919, à beira da estrada de ferro, na parte abaixo da linha, como chamavam 

o perímetro, a primeira capela da cidade, “Capela do Senhor Bom Jesus da 

Estrada de Ferro”, foi elevada à condição de paróquia. (AQUINO, 2011) 

Anos depois, no então perímetro acima da linha, aliás, as pessoas 

tinham como referência o prédio da antiga estação, uma área foi destinada 

às novas construções de repartições públicas, à praça central hoje chamada 

“Mello Peixoto”, escolas e barracões comerciais, e nessa área também havia 

espaço para um novo templo católico. Em 1922, o prédio já estava edificado. 

Maurício de Aquino cita o fato da seguinte maneira: 

 
Em 1920 foi lançada a pedra fundamental desse novo templo 
dedicado ao Senhor Bom Jesus, abençoada por D. Lúcio 
Antunes de Souza, primeiro bispo da diocese de Botucatu à 
qual a paróquia de Ourinhos pertenceu até 1998 quando se 
transformou em sede de um novo bispado. O primeiro vigário 
foi o padre Adauto Rocha substituído, naquele mesmo ano, 
pelo padre David Cardoso que, em 1922, benzeu o sino, e, no 
ano seguinte, consagrou os altares laterais e as imagens de 
São Roque e do Sagrado Coração de Jesus. Ourinhos tinha 
aproximadamente dez mil habitantes. Em 1924, ocorreu a 
benção do altar-mor e de inúmeras imagens e estandartes de 
irmandades locais. No Natal de 1925 foi celebrada a primeira 
missa na nova igreja.190  

 

Em 1931 foi criada a Congregação Mariana em Ourinhos. Tratava-

se de um projeto ramificado da ação empreendida pelo Cardeal do Rio de 

Janeiro, D. Sebastião Leme, que buscava uma identidade nacional por 

intermédio da devoção mariana no Brasil. O culto à figura de Nossa Senhora 

                     
190 AQUINO, Maurício de. História e Devoção: a construção do culto a Nossa Senhora do 
Vagão Queimado de Ourinhos-SP (1954-2004). Bauru-SP: Edusc, 2011, p. 30. 
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Aparecida ganhou mais força depois que a Santa foi declarada Padroeira do 

Brasil, com dia especial de adoração em 12 de outubro. O culto mariano e o 

catolicismo no Brasil também tiveram o apoio do presidente Getulio Vargas, 

atento às exigências da Igreja - refletidas na Constituição de 1934. Segundo 

Aquino, “a mais católica das constituições republicanas no Brasil”.  

Para complementar, o período foi marcado pela consolidação do 

ensino religioso – católico - nas escolas públicas. Em Ourinhos, isso não foi 

diferente. A educação, marcada por valores católicos, acabou contribuindo 

com o predomínio dos ideais da Igreja. E ademais, a Congregação Mariana 

ganhava prestígio. Isso implicava na relação com o cenário político local, pois 

quanto mais engajada sociamente, mais legitimada se tornava a instituição.  

Nessas circunstâncias, a década de 1940 marcou o período de um 

crescimento católico ainda maior em Ourinhos. Em 1948, na Vila Perino, a 

Congregação dos Oblatos de São José, dos Padres Josefinos, dava início à 

construção de um seminário. O terreno foi doado pela família Perino ao bispo 

de Assis-SP, D. Antônio José dos Santos, que logo transferiu o imóvel para 

os padres Josefinos. O seminário seria destinado à formação de clérigos na 

região. D. Geraldo de P. Sigaud, bispo de Jacarezinho-PR, e D. Antônio José 

dos Santos, de Assis-SP, estiveram na cerimônia da construção do prédio.  

 
Em 1948 foi abençoada a pedra fundamental do seminário por 
D. Geraldo e D. Antônio. O arcebispo de Botucatu, D. Frei 
Henrique Golland Trindade, enviou como seu representante 
monsenhor José Melhado, acompanhado do pároco local, 
padre Eduardo Murante. O seminário foi consagrado a Nossa 
Senhora de Guadalupe, a pedido do superior geral (da 
congregação Josefina) padre Gheerlone (Eugênio Gheerlone). 
A inauguração aconteceu em 15 de abriu de 1950. O novo 
seminário começou com 85 estudantes vindos das dioceses 
de Assis e Jacarezinho, junto com aqueles que se 
preparavam para a vida religiosa Josefina.191 

 

O jornal “A Voz do Povo”, noticiou o fato da seguinte forma: 

 
[...] Às 16h30, nos altos da Vila Perino, tiveram inicio as 
festividades comemorativas [...] da pedra fundamental do 

                     
191 Idem, p. 33. 
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Seminário Josefino Nossa Senhora de Guadalupe, de 
propriedade da Congregação dos Oblatos de São José [...]. 
Ocupando o microfone a pedido dos padres josefinos, o Sr. 
Antônio Luis Ferreira deu início às festividades anunciando 
que dom Geral de Proença Sigaud, bispo de Jacarezinho, 
celebraria a benção da pedra fundamental. (10/1/1948)192 

 

O momento era de expansão do número de templos católicos pela 

cidade. Na vila Margarida, na época Vila Nova, bairro recém-formado, havia 

sido construída a Capela da Sagrada Família. E nos anos de 1945 a 1949, o 

padre Eduardo Murante, ficou responsável por mais uma obra arquitetônica 

da Igreja Católica na cidade. A Prefeitura Municipal, em troca do espaço 

ocupado pelo antigo templo do Senhor Bom Jesus, de fronte à praça central, 

hoje Praça Mello Peixoto, havia cedido à Igreja Católica um amplo terreno, 

que corresponde ao perímetro de um quarteirão, também próximo ao centro 

da cidade. Nele deu-se início à construção da atual Catedral do Senhor Bom 

Jesus - Igreja Matriz. O padre Murante, à frente da Comissão Diretora da 

Construção da Igreja Matriz, terminou a obra em 1949. Anos antes, em 1946, 

o velho templo, aquele diante da Praça Melo Peixoto, foi destruído. Hoje, em 

seu lugar, está o prédio da empresa Telefônica - antiga TELESP. 

 
Assim, no início dos anos 1950, com cerca de vinte e cinco mil 
habitantes, Ourinhos parecia um canteiro de obras, reflexo 
das transformações sociopolíticas do município. Duas grandes 
igrejas projetadas, a do Senhor Bom Jesus e a de Nossa 
Senhora de Guadalupe, o centro sendo ampliado e asfaltado, 
contando ainda com a abertura de novos bairros e com o 
prolongamento da rodovia SP-270 (Raposo Tavares) até 
Presidente Epitácio.193 

 

Vale ainda destacar que no dia 06 de janeiro de 1948, mesmo dia 

da inauguração da construção do seminário Josefino, dava-se início, na Rua 

Arlindo Luz, à cerimônia de lançamento da pedra fundamental do Colégio 

Santo Antônio, dirigido pela Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 

                     
192 Recorte do jornal citado por: DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade 
paulista. São Paulo: IMESP, 1992, p. 246. 
193 AQUINO, Maurício de. História e Devoção: a construção do culto a Nossa Senhora do 
Vagão Queimado de Ourinhos-SP (1954-2004). Bauru-SP: Edusc, 2011, p. 34. 
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Conceição, na qual esteve presente o bispo de Assis-SP, dom Antônio José 

dos Santos. O colégio era mais um estabelecimento da educação católica na 

cidade. Da década de 1950 em diante, o catolicismo continuou prosperando. 

Vale lembrar a construção social da crença em NSAVQ, trabalhada pelo 

historiador Maurício de Aquino no livro “História e Devoção”, crença esta que 

culminou na inauguração do Santuário de NSAVQ, em 15 de outubro de 

1978, na Av. Gastão Vidigal. A título de conhecimento, Maurício de Aquino 

apresenta, com base nos dados fornecidos pelo IBGE em relação à década 

de 1980, a estimativa aproximada de fiéis Católicos em Ourinhos, acusando 

o índice de 88,5% do total da população, percentual bastante alto.  

E quanto aos evangélicos na cidade? Como se mostrava o cenário 

evangélico ourinhense na década de 1950? Infelizmente, talvez a questão 

não possa ser respondida a contento. Não há muitas fontes a respeito. Ao 

ser elaborado o presente tópico da pesquisa, tivemos acesso ao arquivo da 

Prefeitura Municipal, que corresponde ao sistema de cobrança do IPTU e 

controle de matrículas de imóveis, na esperança de que houvesse algum tipo 

de registro das instituições religiosas no sistema. Contudo, a Prefeitura não 

pôde informar registros de templos antes de 1990. Muitas das denominações 

evangélicas registram os imóveis em nome de pessoas físicas e não jurídicas 

(razão social). Ademais, as instituições religiosas no Brasil, salvaguardadas 

pela Constituição, são isentas de impostos federais, estaduais e municipais, 

o que as exclui do sistema municipal de cobrança de IPTU.  

No entanto, com base na literatura existente, podemos especular a 

respeito de algumas denominações evangélicas tradicionais (protestantismo 

de missão no Brasil), como a Igreja Metodista - IM, a Igreja Presbiteriana - IP, 

a Igreja Presbiteriana Independente - IPI, a Igreja Batista - IB, a Congregação 

Cristã do Brasil - CCB e Igreja Evangélica Assembléia de Deus - IEAB, que 

pelo visto, representam também a ala evangélica mais antiga de Ourinhos.   

Álvaro Ferreira de Moraes, natural de Cantagalo, Estado do Rio de 

Janeiro, mudou-se para Ourinhos entre os anos de 1917 e 1918, no início da 

formação da cidade. Ele adquiriu de Jacinto Sá, com quem posteriormente 

estabeleceu profundo laço familiar, uma pequena área de terras no perímetro 
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“acima da linha”. Ferreira de Moraes era conhecido por seu temperamento 

áspero e também por seu fervor religioso. Era membro da Igreja Metodista. 

Ao lado do amigo Benício do Espírito Santo, ajudou a organizar o primeiro 

grupo de fieis na cidade. O seu apreço pela cidade e pelos metodistas era 

tão grande que na década de 1920, segundo Del Rios, “o velho Álvaro doou 

os terrenos da Santa Casa, do ginásio (Instituto de Educação Horácio 

Soares) e o de sua Igreja Metodista, na Rua São Paulo.”194 Hoje, o Templo 

Metodista, próximo à Praça Melo Peixoto e situado alguns quarteirões de 

distância da Matriz do Senhor Bom Jesus, da Igreja Católica, é um ponto de 

referência na região central do município. Na década de 1950, os metodistas 

constituíam uma comunidade já estabilizada. 

Quanto ao presbiterianismo, este surge em Ourinhos na década de 

1930, com a presença do reverendo Manoel Alves de Brito. Um português 

que adquiriu suas terras próximas à cidade e fundou a “Fazenda Canaã” - em 

alusão ao nome da Terra Prometida, destinada ao povo de Israel após o jugo 

no Egito. Antes, o pastor Alves Brito trabalhou como missionário religioso no 

Estado do Rio de Janeiro. Tornou-se, desde esse tempo, amigo do metodista 

Álvaro Ferreira de Moraes. Decidiu se estabelecer em Ourinhos e percorrer o 

Vale do Paranapanema difundindo a mensagem religiosa presbiteriana. 

 
Vizinho da Lageadinho, o português e pastor presbiteriano 
Manoel Alves de Brito abriu a Fazenda Canaã, um nome que 
já revela a familiaridade do proprietário com os temas bíblicos. 
Nascido na região de Trás-os-Montes, no norte de Portugal, 
em 1879, o reverendo Brito, depois de ter andado pelo estado 
do Rio de Janeiro, na região de Nova Friburgo, percorreu o 
Vale do Paranapanema em pregação religiosa, até se 
estabelecer em Ourinhos, junto com Álvaro Ferreira de 
Moraes e Benício do Espírito Santo, amigos da Igreja 
Metodista desde os tempos de Nova Friburgo. Adquiriu 22 
alqueires e plantou café, trigo e alfafa, além de criar 
cavalos.195   

 

                     
194 DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. São Paulo: IMESP, 
1992, p. 48. 
195 Idem, p. 45. 
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O reverendo Manoel Alves Brito tronou-se bastante conhecido na 

cidade. Ajudou na organização da primeira Igreja Presbiteriana em Ourinhos 

e foi um dos pioneiros da mensagem na região. Além disso, junto da esposa, 

Ananisa Franco Amaral Brito, entrou para a política como membro do PRP - 

Partido Republicano Paulista em Ourinhos. Faleceu em 1966. Suas terras 

foram divididas e vendidas em glebas menores pela família posteriormente.   

No final da década de 1940, se estabelece a Igreja Presbiteriana 

Independente – IPI, fruto do trabalho missionário desenvolvido pela Igreja 

presente na cidade de Assis-SP. A IPI é resultado do rompimento ocorrido 

nacionalmente com a IP, em 1903, cisão esta que levou em conta pontos 

teológicos, institucionais e a influência interna de membros - a maçonaria 

estava presente na Igreja Presbiteriana, causando desacordos. A 1ª Igreja 

Presbiteriana Independente de Ourinhos tem seu templo na Rua Eduardo 

Carlos Pereira, na Vila Mano. Em seu site institucional, podemos encontrar a 

informação da data na qual a Igreja foi organizada na cidade:  

 
Somos uma igreja local, a 1ª Igreja Presbiteriana 
Independente de Ourinhos, federada à Igreja Presbiteriana 
Independente do Brasil. Somos IGREJA, pois pertencemos ao 
Corpo de Cristo e por isso, um ramo legítimo do cristianismo; 
Somos PRESBITERIANA, pois seguimos o sistema 
presbiteriano de governo (sistema representativo); Somos 
INDEPENDENTE, pois não dependemos de sustento 
financeiro de igrejas ou ministérios estrangeiros. Somos 
PRIMEIRA DE OURINHOS, pois esta igreja foi organizada em 
25 de julho de 1948, quando não havia nenhuma IPI nessa 
cidade.196 

 

Com a passagem dos anos, a Igreja Presbiteriana Independente 

de Ourinhos se dividiu, dando origem à 2ª IPI local, no Jardim Anchieta. Hoje, 

a Primeira Igreja Presbiteriana Independente congrega pessoas de classe 

mais abastada na cidade. Já a 2ª IPI, pessoas de classe média e baixa. 

Talvez pela localização de ambas. Uma em bairro nobre, outra na perifria.  

Da Igreja Batista em Ourinhos, os registros apontam a origem com 

a chegada da família de Stefan Kintchev, em 1928, um ferroviário russo que 
                     
196 1ª IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE OURINHOS. Quem Somos. In: Site 
institucional. Disponível em: http://www.ipiourinhos.org.br/ Acesso em: 02/01/2012. 
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trabalhava na Estrada de Ferro Sorocabana. A primeira conversão realizada 

por Kintchev aconteceu em 1931. Tratou-se da família de Francisco Peck, 

um comerciante que havia se mudado do Paraná. Assim que se estabeleceu 

na cidade, Peck abriu uma loja de calçados. Após a conversão, as duas 

famílias uniram forças na difusão da mensagem. Francisco Peck, em 1940, 

construiu ao lado de sua casa, que na época situava-se na Rua Amazonas, 

um barracão destinado aos cultos e encontros.  

De início, a Primeira Igreja Batista de Ourinhos, como pequena 

congregação, era administrada pela Igreja Batista Russa de Vila Bela, com 

sede em São Paulo, Capital. Com a chegada de pastores convidados, foram 

realizadas as primeiras cerimônias batismais, permitindo que o grupo logo se 

organizasse como Igreja de fato, com corpo administrativo local, em 1941. 

 
Alguns pastores vinham de fora para auxiliarem no trabalho 
da novel Igreja, dentre eles destacamos o Pastor Basílio 
Karlos Grigorovitsck e João Lukas. Isto ocorreu até sua 
organização no ano de 1941. De acordo com a ata de 
organização da novel Igreja datada de 25 de Março de 1.941, 
quinze membros foram arrolados como fundadores, sendo 
eles: Stefan Kintchev, Irene Kintchev, Francisco Peck, Luiza 
Peck, Deposova Dimitrievick, Rubem Moreira Prado; e mais 
os batizados pelo Pastor João Lukas, no dia 16 do mesmo 
mês: Clara Pereira dos Santos, Leonilda Pereira dos Santos, 
Manoel Medeiros, Manoel Serrano, Augusto Gorrão, José 
Marcelino Lopes e João Mariano dos Santos; da Igreja Batista 
de Assis, por transferência, Isaías Pereira dos Santos; da 
Igreja Batista de Ponta Grossa P. R., por transferência, 
Nicolau Jorge. Nesta mesma ocasião ficou deliberado que a 
novel Igreja recebesse a seguinte nomenclatura “Igreja Batista 
de Ourinhos”.197 

 

No fluxo do tempo, em consequência do aumento do número de 

fiéis batistas, tornou-se necessário um templo maior. Para isso, foi comprado 

um terreno na Av. Rodrigues Alves, que na época correspondia a uma área 

urbana promissora. Assim, no dia 21 de agosto de 1949, foi lançada a pedra 

fundamental da construção do templo Batista. No local, a Igreja prosperou, 

                     
197 1ª IGREJA BATISTA DE OURINHOS. Nossa História: Breve Histórico da Primeira Igreja 
Batista em Ourinhos. In: Site Institucional. Disponível em: http://www.pibourinhos.com.br. 
Acesso em: 02/01/2012. 
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dando origem a duas novas congregações. A Segunda IB, em 1990, no 

Jardim Anchieta; e a Terceira IB, no Jardim Itamaraty, em 1998. Além de um 

ponto de evangelização em Santa Cruz do Rio Pardo. Notemos: 
 

A visão missionária da Igreja sempre recebeu considerada 
atenção e preocupação por parte de seus membros. Podemos 
destacar entre tantas, o sustento de vários seminaristas, a 
criação de vários pontos de pregação na cidade e região e a 
participação na criação do Seminário Teológico Batista de 
Assis e Região. Na cidade de Ourinhos foram “geradas” mais 
duas Igrejas Batistas, sendo elas: A Segunda Igreja Batista 
em Ourinhos (Jd. Anchieta). Organizada no dia 8 de 
Dezembro de 1.990 com 29 membros. E a Terceira Igreja 
Batista em Ourinhos (Jd Itamaraty). Organizada no dia 26 de 
Setembro de 1.998 com 30 membros. E ainda uma Missão 
Batista na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, todas 
exercendo fundamental importância na pregação do 
Evangelho em nossa região.198 

  

A comunidade Batista de Ourinhos vem se destacando por seus 

trabalhos na área social, desenvolvidos com pessoas carentes. Os projetos 

constituem na doação de cestas básicas, casamentos coletivos, programas 

informativos, entre outros. Tal como no caso da IPI, a Primeira Igreja Batista 

está localizada em bairro nobre da cidade de Ourinhos, agregando em seu 

templo pessoas de classe média/alta. Já as outras, se encontram em bairros 

pobres, congregando pessoas menos favorecidas financeiramente.  

A Congregação Cristã no Brasil – CCB surge nas proximidades de 

Ourinhos desde o tempo de sua fundação no Brasil pelo missionário italiano 

Luigi Francescon, em março de 1910. Este organizou uma Igreja na cidade 

de São Paulo, Capital, e outra em Santo Antônio da Platina, no Estado do 

Paraná, há 70 km de distância de Ourinhos. Com o passar dos anos, a CCB 

se espalhou pelo Norte do Paraná e Pelo Estado de São Paulo, formando 

duas frentes de missão. Ourinhos recebe o fluxo vindo das duas direções, 

tanto da Capital São Paulo, à Leste, quanto de Santo Antônio da Platina, ao 

Sul. Quanto ao conservadorismo religioso das CCB no Estado de São Paulo 

e Paraná, segundo Luís de Castro Campos Junior e Janaína da Silva:  

                     
198 Idem. 
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Santo Antônio da Platina foi, juntamente com São Paulo seu 
centro fundador no entanto, na história da congregação 
manteve uma estrutura bem conservadora se comparada com 
outras cidades vizinhas ou “próximas” como Ourinhos-SP, 
sendo o desenvolvimento da Igreja em Ourinhos muito ligado 
a Santo Antônio da Platina, mas analisando atualmente a 
estrutura verificada em congregações do estado do Paraná 
com a do estado de São Paulo, as do Paraná são muito mais 
conservadoras e tradicionalistas aos preceitos defendidos, 
principalmente com relação à moral, na sua formação, do que 
no estado de São Paulo onde membros da igreja algumas 
vezes se auto denominam como “Modernos” se comparados 
com de outros estados no Brasil.199 

 

Ao longo dos anos, a CCB desenvolveu-se em Ourinhos e hoje 

possui diversos templos locais. O mais antigo está situado na Vila Margarida, 

na Rua 15 de Novembro.  A Congregação Cristã no Brasil - CCB, ao lado da 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus – IEAD, configura o campo do 

chamado pentecostalismo clássico no país, implantado na década de 1910.  

A IEAD foi fundada no Brasil pelos pastores norte-americanos 

Daniel Berg e Gunnar Vingren, na cidade de Belém-PA, em 18 de junho de 

1911. Tem sua história iniciada em Ourinhos na década de 1940, com a 

chegada dos primeiros missionários pertencentes ao ministério de Belém. O 

principal templo - sede - da IEAD na cidade fica na Vila Perino e faz frente ao 

Terminal Rodoviário Municipal, aliás, um templo bem situado e grande.  

Apesar de serem estas as principais denominações evangélicas 

em Ourinhos durante a década de 1950, quando da chegada da IASD, cabe 

destacar também a presença da Igreja do Evangelho Quadrangular - IEQ, em 

1960. A IEQ surge nos EUA, em 1917, com o evangelismo de Aimee Semple 

McPherson, que fundou a instituição em 1923, em Los Angeles, Califórnia. 

McPherson faleceu no ano de 1944, no momento de expansão da Igreja 

através do projeto Cruzada Internacional do Evangelho Quadrangular. No 

Brasil, diz Vânia Borges Arantes: “Harold Williams funda, em 1951, a Igreja 

                     
199 CAMPOS JUNIOR, Luis de Castro; SILVA, Janaína da. Aspectos do Pentecostalismo 
Clássico no Brasil: a Congregação Cristã no Brasil – CCB. In: Revista Brasileira de História 
das Religiões. Maringá: UEM, Anais do 2º Encontro do GT Nacional de História das 
Religiões e Religiosidades – ANPUH, 2008, p. 7. 
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Evangélica do Brasil, corporação religiosa de doutrina quadrangular, que 

passaria a chamar-se Igreja do Evangelho Quadrangular em janeiro de 1958, 

com sede na cidade de São Paulo.” (ARANTES, 2010, p. 2)200 

Embora a sede estivesse na cidade de São Paulo, o processo de 

evangelização começou pelo interior paulista e em cidades dos Estados de 

Minas Gerais e Goiás. As pregações eram feitas em tendas itinerantes. As 

cidades visitadas inicialmente foram: São João da Boa Vista-SP, Anápolis-

GO, Poços de Caldas-MG, Americana-SP e Limeira-SP. Assim podemos 

notar, segundo Campos Junior, que a IEQ começa “em São João da Boa 

Vista, atuando primeiramente no interior paulista. O movimento das tendas 

de lona iniciados por Harold Williams iria se estender à capital paulista, 

somente em 1951.” (CAMPOS JUNIOR, 2008, p. 7)201 

O projeto missionário das tendas da IEQ passou a ser chamado de 

“Cruzada Nacional de Evangelização”, atingindo outros Estados. Quando as 

tendas rumavam para outras cidades, deixavam no lugar evangelizado seus 

grupos de fiéis batizados, culminando em uma nova Igreja. 

 
As tendas compradas ou fabricadas na própria igreja saíram 
peregrinando por lugares como Casa Verde, Americana, 
Limeira, Vitória, Curitiba e vários outros. Numa onda 
contagiante o movimento crescia e cada tenda dava origem a 
um novo núcleo que se constituía em uma nova igreja.202 

 

Foi assim que a cidade de Ourinhos, no ano de 1963, recebeu a 

visita dos missionários da IEQ na “tenda de Jesus”, como era chamada. Na 

época, o local de montagem da estrutura ficava na Rua Antônio Prado, no 

terreno de frente à atual empresa Cooperativa. Dizem que nesse mesmo ano 

                     
200 ARANTES, Vânia Borges. A Igreja Quadrangular e o Neopentecostalismo. 
Universidade Estadual de Goiás. Unidade Universitária de Ciências Socioeconômicas e 
Humanas de Anápolis. Anais do V Seminário de Pesquisa de Professores e VI Jornada de 
Iniciação Científica da UNUCSEH, 2010. 
201 CAMPOS JUNIOR, Luís de Castro. Os Pentecostais nos anos de 1940. In: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá: UEM, Anais do 2º Encontro do GT Nacional de 
História das Religiões e Religiosidades – ANPUH, 2008. 
202 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR. A Igreja: Origem. Resumo histórico da 
IEQ em Ourinhos. In: Site Institucional. Disponível em: http://www.ieqsedeourinhos.com.br. 
Acesso em: 03/01/2012. 
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a lona foi incendiada. Não se sabe o motivo, se acidente ou premeditação. O 

que se sabe é que a IEQ logo estruturou seu grupo local.  

Hoje, o templo-sede da 1ª IEQ está construído na Rua Santos 

Dumont, na Vila Mano. Além dele, a denominação possui outros 10 (dez) 

pela cidade. Fruto do trabalho evangelístico desde as tendas, que consolidou 

sua inserção, exatamente no momento em que a IASD também se fortalecia. 

Portanto, falemos agora sobre a chegada do adventismo em Ourinhos. 

Ao explorarmos, há pouco, a trajetória da IASD no Estado de São 

Paulo, tivemos a oportunidade de perceber, que a década de 1950 marca um 

período no qual a Associação Paulista, com sede na Capital, colocava em 

prática um plano estratégico de expansão rumo ao interior do Estado. Já era 

sabido que a região do Vale do Paranapanema havia adquirido considerável 

estabilidade econômica em virtude do cultivo do café e que a Estrada de 

Ferro Sorocabana – EFS viabilizara a origem de diversas cidades à beira de 

seu trajeto. Assim, Ourinhos e as cidades de sua região passaram então a 

receber visitas de conferencistas enviados pela Associação Paulista. 

  O primeiro a chegar ao município foi o jovem missionário Itanel 

Ferraz, em 1950. E a revista “Comunhão e Ação”, de circulação semestral na 

IASD, corrobora no seguinte trecho: “A mensagem adventista em Ourinhos 

tem como marco inicial a serie evangelística realizada pelo pastor Itanel 

Ferraz, em 1950. Desse esforço missionário surgiu o grupo pioneiro.”203 O 

missionário ingressou na IASD em meados da década de 1940.  

 

                     
203 IASD. Comunhão e Ação. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, Jun-nov de 2005, ano 2, n° 
6, p. 28. 
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Figura 7: Foto de Itanel Ferraz na década de 1950. Fonte: www.portaladventista.org 

 

Trabalhou como colportor e conferencista nas cidades da alta 

sorocabana, seguindo o percurso até Ourinhos. O pastor era itinerante. Suas 

pregações persuasivas objetivavam prender o interesse dos ouvintes. Além 

de Ourinhos, viajou também por cidades da região de Bauru, Marília e Assis. 

(HOLDORF, 2009)204 Ainda na década de 1950, passou também por cidades 

do Norte do Paraná e trabalhou como pastor em Londrina-PR, na década de 

1960. Nessa mesma época, estudou por alguns anos nos EUA. Ao retornar, 

assumiu a direção da obra no Sul do Brasil. O missionário Itanel Ferraz 

aposentou-se na década de 1980, após dedicar mais de 40 (quarenta) anos 

de sua vida à IASD. Faleceu aos 88 anos, no dia 17 de janeiro de 2011, em 

São Paulo-SP. No site da Instituição, a publicação de seu falecimento:  

 
São Paulo, SP. Faleceu às 4 horas desta segunda-feira, dia 
17, em São Paulo, o pastor jubilado Itanel Ferraz, aos 88 
anos. Por mais de 40 anos trabalhou no ministério adventista, 
aposentando-se em 1983, como diretor dos departamentos de 
Ministério Pessoal e Escola Sabatina da Divisão Sul-
Americana. Pastor Ferraz trabalhou na Associação Paulista, 
União Norte-Brasileira, União Sul-Brasileira, na própria 
Divisão. Era casado com Sonila Michiles Ferraz e pai de duas 
filhas. Nos últimos anos, trabalhou pastoreando e captando 

                     
204 HOLDORF, Ruben. História da Comunicação Adventista no Brasil. 1ª Ed. Engenheiro 
Coelho-SP: UNASPRESS, 2009. 



154 
 

recursos para organização de uma igreja próxima a cidade de 
Porto Feliz, onde morava em um sítio. O culto fúnebre e 
sepultamento ocorrerão nesta terça-feira, dia 18, a partir das 8 
horas na capela do Cemitério Congonhas, em São Paulo 
capital.205 

 

Na década de 1960, quando ainda trabalhava no Paraná, a União 

Sul Brasileira - USB, responsável pelo evangelismo no Estado (e também em 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul), reorganizou a administração na região 

e criou a Associação Paranaense da IASD, dando dinamismo ao campo. Em 

razão de sua competência missionária, Itanel Ferraz foi designado a presidir 

a associação entre os anos de 1964 e 1966. (IASD, 2010)206 

Quando deu início às conferências em Ourinhos, Ferraz achou um 

grupo praticamente organizado, instruído por famílias de adventistas locais. 

Famílias estas batizadas na IASD de outras cidades, e que por algum motivo 

se mudaram para Ourinhos. É o caso do adventista Amado Cabral, vindo do 

município de Platina-SP, região de Assis, na década de 1940, e de Orlando 

Carbonar, do Sul do país. Carbonar trabalhava com produção de móveis em 

Ourinhos e mantinha forte amizade com Amado Cabral. 

Como não havia templos da IASD na cidade, as famílias de Cabral 

e Carbonar decidiram organizar um grupo de estudos. A ideia era congregar 

as famílias adventistas da cidade e ao mesmo tempo evangelizar outras. O 

local escolhido para isso: a casa de Amado Cabral. Um prédio de madeira 

que compunha um grande bloco de casas, nas quais moravam várias outras 

famílias. Na época, as pessoas chamavam o lugar de “casarão” ou “cortiço” 

de Ourinhos. Os encontros aconteciam na sala de visitas de Cabral. Na foto 

a seguir, da década de 1950, podemos observar o antigo “casarão”, situado 

na Rua Wenceslau Braz, n° 21, no perímetro que deu origem à Vila Mano: 

 

                     
205 IASD. Nota de Falecimento de Itanel Ferraz. In: Site Institucional. Publicado em 17 de 
janeiro de 2011. Disponível em: http://www.portaladventista.org - Acesso em: 03/01/2012. 
206 IASD. Enciclopédia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verbete: Associação 
Paranaense da IASD. 2010. Disponível em: http://setimodia.wordpress.com/downloads-
2/biblioteca-virtual-adventista-3/ Acesso em: 03/01/2012. 
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Figura 8: Foto panorâmica e parcial de Ourinhos na década de 1950. Ao fundo, do lado 
direito, em destaque, o casarão de madeira no qual morava a família de Amado Cabral. 
Hoje, está edificado no local, o prédio do Posto Municipal de Saúde (postão). O espaço 
descampado deu lugar à atual Vila Mano. Fonte: Foto de Wilson Monteiro, no site “Fotos 

Antigas de Ourinhos”. Disponível em: http://monteirowilson.fotoblog.uol.com.br 
 

O fluxo evangelístico empreendido pela Associação Paulista da 

IASD nos limites da E. F. Sorocabana, havia possibilitado a organização de 

outros grupos em locais próximos a Ourinhos. Era o caso da cidade de Assis, 

que já possuía um pastor residente. Seu nome era Edgar de Oliveira. Pouco 

antes das conferências de Itanel Ferraz, o pastor Oliveira realizou algumas 

visitas ao grupo estabelecido na casa de Amado Cabral. Sua função era a de 

coordenar os estudos bíblicos e estabelecer um vínculo entre a Associação 

Paulista e uma futura Igreja em Ourinhos. Assim, assistido pelo pastor Edgar 

Oliveira, o grupo inicial de adventistas na cidade, se fortalecia. 
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Figura 9: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) da casa de Amado Cabral, onde os 
adventistas do sétimo dia organizaram seu primeiro grupo em Ourinhos. Fonte: Google 

Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) E foto recente (2011) do local onde esteve 
construído o “casarão” de madeira na década de 1950. Hoje funciona no prédio o Posto 
Municipal de Saúde (postão). O endereço: Rua Wenceslau Brás - 21, Vila Mano. Fonte: 

Acervo de André Pires do Prado. 
 

A pequena sala da casa de Amado Cabral já não comportava mais 

o número de 20 (vinte) fiéis ao qual o grupo havia chegado. Decidiu-se então 

que seria importante providenciar um espaço maior. Encontrar um barracão 

ou um salão qualquer e fazer dele um local mais confortável e estratégico 

para os encontros. Assim, com o apoio do pastor Edgar de Oliveira, o grupo 

conseguiu alugar um barracão na Rua Duque de Caxias, número 196, de 

esquina com a Rua Amazonas, na Vila Perino. Aliás, um local bem próximo 

da casa de Amado Cabral, sem muitas dificuldades de acesso. 

 

 
Figura 10: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do primeiro barracão alugado pelos 

adventistas do sétimo dia em Ourinhos. Fonte: Google Maps. (Disponível em 
http://maps.google.com.br/) 
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Naquela época, a Rua Duque de Caxias, havia sido coberta com 

paralelepípedos, uma obra recente do então prefeito “Barbozinha”. Era um 

bom local para os encontros. Um espaço confortável e acessível.  

Antes de qualquer batismo ser realizado naquele espaço, o pastor 

Oliveira decidiu promover uma série de evangelismo, visando trazer pessoas 

para o grupo. Foi então que, ao aproveitar a presença do conferencista Itanel 

Ferraz na região, a série de evangelismo teve início. O prédio foi alugado no 

final de 1950. As conferências foram realizadas num período estimado de 

12(doze) meses. O grupo cresceu. Dos 20 (vinte) membros iniciais em 1950, 

o contingente aumentou para cerca de 50 (cinquenta) no final de 1951.  

 

 
Figura 11: Foto recente (2011) do local onde ficava o antigo barracão alugado pela IASD na 

Rua Duque de Caxias, em 1950. Hoje, prédio de uma empresa de alimentos.  
Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Assim, no dia 31 de janeiro de 1952, ao som do cântico “As Águas 

Batismais”207, Itanel Ferraz, auxiliado pelo pastor Edgar Oliveira (que depois 

passou a residir em Ourinhos), e pelo pastor convidado, Nazaré Bronze, deu 

início à primeira cerimônia batismal da IASD na cidade. O batismo acontece 

por imersão do fiel na água. É nesse tipo de batismo que a IASD acredita. Os 

pastores tiveram de improvisar para aquele momento, um tanque batismal. A 

estrutura do barracão não possuía tanque batismal. 
                     
207 Que diz: 1. Nas claras águas deste mar, / Os meus pecados deixarei, / Depois, então, irei 
morar, / Com o divino Rei. / CORO: Deixarei no mar, / Minhas culpas deixarei, deixarei; / 
Deixarei, no mar, / E no Céu irei morar. / 2. Desejo agora consagrar, / A minha vida ao 
Salvador, / Deixando todo o meu pesar / Aos pés do Redentor. / 3. Aqui as culpas vou 
deixar, / E vida nova então terei, / E assim um dia irei morar, / Com o divino Rei. In: IASD. 
Hinário Adventista do Sétimo Dia. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 1999, p. 373. 
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Desceram às águas cerca de 10 (dez) pessoas. No mês de março, 

em outra cerimônia, cerca de mais 10 (dez). Dos fiéis batizados pelo pastor 

Itanel Ferraz, muitos já faleceram. Apenas duas mulheres continuam vivas e 

residindo em Ourinhos. São as primas Benedita Amaral e Ordalha Piedade. 

As informações aqui expostas do início da IASD na cidade foram gentilmente 

narradas por Benedita Amaral, em depoimento que nos foi concedido. 

Em 1953, o grupo de adventistas mudou-se outra vez. Eles haviam 

escolhido outro barracão, situado na Rua Pedro de Toledo, esquina com a 

Rua Pará, na Vila Christoni. Hoje, construída no local, existe uma residência 

particular. Mas o barracão, na época, pertencia a um clube social da cidade. 

Sem usá-lo, o clube decidiu alugar o imóvel para a IASD. 

 

 
Figura 12: Mapa indicando o local exato do segundo barracão alugado pelos adventistas do 
sétimo dia em Ourinhos. Fonte: Google Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

 

A seguir, uma foto recente do lugar onde havia o salão. 

 

 
Figura 13: Foto recente (2011) do lugar onde ficava o segundo barracão alugado pela IASD. 

Hoje, lugar de uma residência particular. Fonte: Acervo de André Pires do Prado.  
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 A IASD permaneceu no salão pouco mais de um ano. O trabalho 

ali desempenhado consistiu em dar vida às conferências e ao evangelismo 

perimetral, pautado em visitas e estudos bíblicos nas residências próximas 

ao salão. Aliás, um tipo de evangelismo dos mais importantes no processo 

de implantação, estruturação e manutenção de uma Igreja local. Ele faz com 

que a mensagem se espalhe com rigor e o contingente de fiéis cresça.       

Em 1954, mais uma mudança. Desta vez para um barracão na Rua 

Benjamim Constant, n° 296. E tratava-se de uma localização estratégica. O 

crescimento urbano de Ourinhos despontava no sentido “acima da linha”.  

 

 
Figura 14: Mapa indicando o local exato do terceiro barracão alugado pelos adventistas do 
sétimo dia em Ourinhos. Fonte: Google Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

 

A Rua Benjamim Constant faz cruzamento com as Ruas Altino 

Arantes, Expedicionário, Paraná e Arlindo Luz. Na década de 1950, a Rua 

Altino Arantes ligava (e ainda o faz) bairros de uma extremidade à outra da 

cidade, o que explicava seu trânsito movimentado.  

No que se refere aos barracões alugados pela IASD, o da Rua 

Benjamim Constant, n° 296, representa o período de maior permanência da 

Igreja. O salão pertencia à Família Ferrazoli. Aliás, fazia lado com a casa de 

esquina com a Rua Altino Arantes, residência dessa mesma família. 
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Figura 15: Foto recente (2011) do local onde ficava o terceiro barracão IASD, alugado em 

1950. Hoje, prédio de uma clínica médica. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

O ano de 1955, tal como os anteriores, inaugurou uma nova etapa 

de evangelismo adventista na cidade. Era fundamental dar continuidade ao 

projeto das conferências bíblicas, iniciado pelo pastor Itanel Ferraz em 1950. 

Ademais, o caráter pré-milenista208 da teologia da IASD, ácido em sua visão 

pessimista de mundo, que denuncia a impossibilidade humana de atingir a 

plenitude por si só (sem o auxílio do poder divino), que acusa o status caótico 

do tempo histórico e a decadência do mundo atual, tem nas conferências seu 

melhor espaço de difusão. Para a IASD é fundamental anunciar o tempo em 

crise, reafirmar a volta de Jesus e sustentar a promessa do “reino que virá”.  

O direcionamento temático das conferências daquele ano esteve 

atrelado ao contexto histórico vivido pela humanidade. O mundo ainda estava 

se recuperando dos efeitos da Segunda Guerra. No Brasil, embora o cenário 

acusasse um momento de industrialização, intenso no Estado de São Paulo, 
                     
208 A postura pré-milenista deixa claro seu intuito de não-comprometimento com a realidade 
histórica da sociedade. O objetivo de vida das denominações pré-milenistas não está 
relacionado a este mundo, mas sim ao mundo que virá, ao plano celestial.  O status atual da 
sociedade é decadente. Nessa concepção, o pecado definitivamente corrompeu o mundo. 
Não se pode esperar nada dele. A recompensa para os Filhos de Deus, portanto, está num 
outro plano de existência. A respeito do conceito de pré-milenismo, Mendonça deixa bem 
claro: “O pré-milenismo, pelo reforço da crença na impossibilidade humana de, por si só, 
regenerar-se, aliada ao pessimismo da filosofia do tempo, pregava que o milênio (os mil 
anos de paz em convivência com a pessoa de Jesus Cristo – grifo nosso) não se daria na 
história. Ao contrário, dada a decadência progressiva da humanidade, Cristo viria encerrar a 
história e reinar por mil anos. Com sua presença pessoal, a igreja cresceria muito dando 
oportunidade aos ímpios para se regenerarem e, então, viria o Apocalipse, o Juízo Final. 
Todo o conservadorismo protestante e, particularmente, todos os fundamentalismos 
proclamam o pré-milenismo.” – MENDONÇA, Antônio Gouvêa. Protestantismo brasileiro, 
uma breve interpretação histórica. In: SOUZA, Beatriz Muniz de; MARTINO, Luis Mauro de 
Sá (Orgs.). Sociologia da Religião e Mudança Social: Católicos, Protestantes e novos 
movimentos religiosos no Brasil. São Paulo: Paulus, 2004, p.70. 
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as condições socioeconômicas, em âmbito mundial, ainda reverberavam as 

medidas de recessão. O medo da morte e do caos generalizado não havia se 

dissipado do imaginário social. Era exatamente do desfecho da “crise atual”, 

da década de 1950, que tratavam as conferências.  

 
“O REINO QUE VIRÁ E DESPEDAÇARÁ AS NAÇÕES 
ATUAIS”. Resumo: Tremendo desfecho da crise atual. A 
descida de Cristo do Céu com milhões de anjos. Angústia e 
choro para uns, e alegria e gozo para outros. Ninguém ficará 
neutro. Onde estará tu? – Venha ouvir esta Conferência. Uma 
hora de palestra que influirá no teu modo de pensar e agir, 
que poderá mudar o teu destino, para toda a eternidade.209 

 

Dessa vez, designado para trabalhar em outras cidades, o pastor e 

pioneiro Itanel Ferraz não liderava as pregações, mas sim o pastor Nelson 

Mouad, que era conferencista itinerante, tal como Ferraz. 

   

 
Figura 16: Panfleto distribuído na campanha de divulgação das conferências do pastor 
Nelson Mouad em 1955. Fonte: Nilce Ruy Christoni (secretária da IASD – Vila Perino). 

                     
209 IASD, Panfleto Publicitário, distribuído na campanha de divulgação das conferências 
realizadas no barracão alugado na Rua Benjamim Constant, no ano de 1955. 
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Na intenção de persuadir os espectadores, Mouad dizia daqueles 

problemas relativos à condição humana decadente e ao sofrimento causado 

pelo pecado. Incisivo, dizia de soluções para uma existência caótica. A IASD, 

como é possível notar, naquela época, já atentava às novidades tecnológicas 

e ao emprego de aparelhos que facilitavam a difusão do evangelho, dispunha 

de conferências dinamizadas e projetores. Aliás, uma característica marcante 

da denominação, essa preocupação com o uso das diferentes tecnologias de 

comunicação em seu trabalho evangelístico. 

Assim, os anos seguintes a 1955, representaram o período de um 

profundo esforço dos adventistas na implantação de sua Igreja na cidade. A 

estratégia das conferências, marcada pelo caráter persuasivo e escatológico, 

trazia para o interior do grupo uma quantidade cada vez maior de pessoas. O 

grupo permaneceu na Rua Benjamim Constant por 5 (cinco) anos.  

Em 1957, depois de uma campanha de arrecadação de dízimos e 

ofertas, realizada internamente e complementada por um auxiliado financeiro 

vindo da Associação Paulista, o grupo efetuou a compra do primeiro terreno, 

este situado na Rua Maranhão, n° 319, Vila Perino. A aquisição representou 

um passo importante em sua história local. Motivado, o grupo empenhou-se 

ainda mais no trabalho evangelístico e na oferta de dízimos. A economia de 

capital/finança haveria de ser aplicada, portanto, no primeiro templo da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia em Ourinhos, construído no ano de 1960. 
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CAPÍTULO 3 - A CONQUISTA DOS TEMPLOS 
 

 

O texto deste terceiro capítulo diz respeito aos templos edificados 

pela IASD ao longo dos seus pouco mais de 60 (sessenta) anos de história 

em Ourinhos. Veremos como essa trajetória arquitetônica pode representar 

ações de conquista, pertencimento e demarcação de território. A IASD possui 

7 (sete) locais de culto no município. Estão eles instalados nos bairros: Vila 

Perino, Vila Santos Dumont, Vila Brasil, Vila Musa, Vila São Luiz, Vila Boa 

Esperança e Vila Itamaraty. Veremos que tais espaços - e as relações neles 

estabelecidas - têm dinâmicas específicas de feitura e identidade.  

Os templos são objetos físicos, historicamente ligados aos bairros 

e às pessoas que os edificam. Dizem de relações particulares, dos membros 

para com eles mesmos e destes para com os prédios. Assim, os templos são 

espaços singulares, cheios de histórias singulares – vividas e memorizadas 

por pessoas de bairros singulares. E no fim, notar-se-á a materialização de 

uma cultura religiosa e as bases de sua trajetória histórica local.  

 

 

3.1 Templo da Vila Perino – Central. 

 

 

A “Vila Perino” tem esse nome em virtude da homenagem feita ao 

fazendeiro Domingos Perino, antigo dono das terras nas quais o bairro está 

situado. Perino era sujeito conhecido na cidade, engajado, embora tivesse 

pouca atuação política. O nome “Perino” também foi empregado no topônimo 

de uma das principais vias de trânsito da cidade, a Avenida Domingos Perino 

- que por coincidência cruza a Vila Perino. A “Vila” é um importante e bem-

localizado bairro central de Ourinhos. A “Avenida”, uma via de referência. 

Domingos Perino era italiano da região de Turim, nascido em 1866. 

Esteve em países como França e Argentina. No Brasil, decidiu trabalhar com 

corte de madeira e venda de lenha para a Estrada de Ferro Sorocabana - 
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EFS. Antes e morar na cidade, viveu em Botucatu-SP e Lençóis Paulista-SP. 

Em 1910, Perino casou-se com Angelina M. de Oliveira. No mesmo ano, 

comprou de Jacinto Sá as terras que compunham sua fazenda.  

 
Aos 44 anos, recém-casado, comprou em Ourinhos 75 
alqueires de terra de Jacintho Ferreira. Duia Perino [seu filho] 
afirma que o pai foi o introdutor do eucalipto e de sua 
exploração comercial na cidade, como fornecedor para as 
locomotivas maria-fumaça da estrada de ferro. A propriedade 
se estendia da atual vila Perino até o córrego das Furnas que 
margeia o Parque de Exposições Olavo Ferreira de Sá. 
Produzia café, leite e tinha um longo trecho de pastagem. 
Perino alugava o pasto para tropeiros e viajantes que 
cruzavam a cidade, vindos de Minas com muitos animais, 
tecido, fumo e outros produtos. Por 500 mil réis a noite, os 
cavaleiros soltavam as montarias, tropas e boiadas no terreno 
e ainda contavam com um barracão para dormir.210 

 

Depois de adquirir as terras, Perino vendeu parte delas à Benício 

do Espírito Santo - eleito segundo prefeito de Ourinhos. O político fazendeiro 

mantinha negócios no ramo da pecuária. As terras foram utilizadas durante 

vários anos na produção de pastagem para o gado. 

A fazenda de Perino fazia beira à principal avenida da cidade, que 

hoje se chama: “Avenida Jacinto Sá”. Domingos Perino faleceu em 1937, 

famoso por sua humildade. Pouco depois, a fazenda foi loteada pelos filhos 

herdeiros. A divisão da terra acompanhava a expansão urbana e o interesse 

das empresas imobiliárias na cidade, que viam nisso um lucrativo negócio.  

 
Domingos Perino teve sete filhos. Duia descreve-o como um 
homem de pequena estatura, calmo e comedido no falar. 
Muito generoso. “Era o pai da pobreza”, diz o filho, que não se 
lembra de vê-lo na política. Não foi de fato um militante dos 
jogos de poder locais, mas em 1934 integrou o conselho 
consultivo do diretório do PRP, presidido pelo coronel Tonico 
Leite. Falecido pouco depois, em 1937. Suas terras, bem 
divididas, deram origem à vila Perino.211 

 

                     
210 DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. São Paulo: IMESP, 
1992, p. 49. 
211 Idem. 
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Hoje, nas antigas terras, está construído um dos principais pontos 

de referência da cidade: o Terminal Rodoviário de Ourinhos. O perímetro deu 

lugar à Escola Estadual Domingos Carmelingo Caló, ao Centro Cultural Tom 

Jobim, templos de diversas instituições religiosas, dentre eles o templo da 

Igreja Evangélica Assembléia de Deus, de fronte ao Terminal Rodoviário, 

casas, supermercados, barracões comerciais, praças e ao templo da IASD. A 

Vila Perino é registrada como área central de Ourinhos. Pode ser vista como 

residencial e comercial ao mesmo tempo. Ali, o templo da Igreja Adventista 

do Sétimo Dia está situado na Rua Maranhão, nº 319. 

Foi em 1957, que o pequeno grupo de adventistas do salão na Rua 

Benjamim Constant, mobilizou-se na campanha de aquisição do terreno. Não 

havia dinheiro em caixa. Então, os dízimos, as ofertas e a ajuda financeira 

remetida pela Associação Paulista, possibilitaram a compra da gleba. No dia 

3 de dezembro, Claudio Belz, pastor representante da Associação Paulista, 

efetuou a compra. O pedaço de terra foi adquirido ao custo de Cr$ 85.000,00 

(oitenta e cinco mil cruzeiros); moeda da época.  

A escritura, confeccionada no 2º Tabelionato - Cartório de Notas e 

Títulos de Ourinhos, do tabelião João de Almeida Prado, registrada no Livro 

de Notas nº 47, Fls. 133 a134v, informa o ato comercial da seguinte maneira: 

 
Escritura pública de compromisso de compra e venda, que 
fazem Manoel da Silva Mano e sua mulher a favor da 
Associação Paulista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no 
valor de CR$85.000,00. – SAIBAM quantos esta escritura 
virem, que sendo aos três (3) dias do mês de Dezembro do 
ano de mil novecentos e cincoenta e sete (1957), nesta cidade 
de Ourinhos, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim 
Oficial Maior, compareceram partes entre si, justas e 
contratadas a saber: de um lado, como outorgantes 
promitentes vendedores, MANOEL DA SILVA MANO, 
comerciante e sua mulher d. MARGARIDA AUGUSTA MANO, 
de prendas domésticas, portuguezes, proprietários, residentes 
e domiciliados nesta cidade e de outro lado, como outorgada 
compromissária compradora a “ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA 
IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA”, com sede na 
Capital deste Estado, na Rua Taguá 88, neste áto 
representada por seu procurador substabelecido, Claudio 
Belz, Casado, Brasileiro, Ministro do Evangelio, residente 
nesta cidade, conforme procuração e respectivo 
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substabelecimento, constante do respectivo traslado, lavradas 
nas notas do 11º Tabelionato Veiga, da Capital deste Estado, 
no livro próprio nº 1170 fls. 37 de 28 de fevereiro de 1956, que 
fica registrada neste cartório, no livro especial nº 13.212 

 

O passo inicial à construção do espaço estava dado. Um templo no 

terreno, além de livrar a Associação Paulista do ônus das taxas de aluguel do 

prédio da Rua Benjamin Constant, significaria a possibilidade de um lugar 

mais aconchegante para encontros, capaz de abrigar uma quantidade maior 

de membros. Assim, o templo representava algo a ser “conquistado”. 

 

 
Figura 17: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do terreno comprado pelos adventistas 

do sétimo dia na Vila Perino. Fonte: Google Maps. (Disponível em 
http://maps.google.com.br/) 

 

Assim, o acúmulo de dízimos/ofertas tornou-se o compromisso dos 

adventistas com a Obra de Deus e a certeza da conquista do templo. Iniciou-

se o ato de ajuntamento de dinheiro e materiais de construção. Em 1959, sob 

o comando do pastor distrital Gilberto Farias, as paredes começaram a ser 

levantadas. Um mutirão de gente, dentre adventistas voluntários e pedreiros 

contratados, trabalhou no projeto. Aliás, o trabalho voluntário dos membros 

da Igreja foi fundamental para o momento. O templo foi edificado com o suor 

dos próprios adventistas. Pois, não havia o dinheiro suficiente para custear 

especialistas - engenheiros - e técnicos. O trabalho voluntário era salutar.     

O período de construção estendeu-se por cerca de 1 (um) ano. Em 

1960 o templo ficou pronto. Roberto Ferrari, experiente em edificar templos, e 

vindo da cidade de Presidente Wenceslau-SP, interior do Estado, tomou o 

                     
212 IASD. Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel. Documento datado de 03 de 
dezembro de 1957. Arquivo do templo da IASD – Vila Perino. 
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lugar do distrital Gilberto Farias, tornando-se responsável pela definição do 

novo espaço. Dizem os adventistas mais velhos, os pioneiros, que aquele foi 

um momento de comoção geral. Uma felicidade coletiva.  

A inauguração ocorreu no ano de 1961, em uma noite de sexta-

feira, depois de um dia bastante chuvoso. O Pastor Zico Guensk, na época 

representante a Associação Paulista, visitou a cidade especialmente para dar 

prestígio ao evento. Benedita do Amaral, primeira adventista a ser batizada 

em Ourinhos, narra esse momento da inauguração da seguinte forma: 
 

Ah, nós ficamos muito contentes. Uma igreja (templo) da 
gente né? Uma maravilha. Uma benção né? Eu me lembro da 
inauguração da igreja. Veio um pastor que pertencia à 
associação de São Paulo (Associação Paulista) naquele 
tempo, pra inaugurar a igreja. Então nós estávamos todos lá 
fora, aí o pastor abriu a porta da igreja e nós entramos 
cantando aquele hino: “Oh quanto amor Jesus sentiu, pois Ele 
a porta já me abriu. À mim, à mim, a porta já me abriu.” (risos) 
Mas foi lindo viu. Mas foi lindo mesmo. Todo mundo lá fora, aí 
ele abriu a porta e nós entramos cantando. Mas foi lindo, 
lindo. E teve batismo também.213 

 

Naquele mesmo ano, a Associação Paulista deixou de considerar a 

comunidade adventista enquanto grupo e passou a vê-la como Igreja de fato. 

A diferença de categoria ocorre por conta do estabelecimento de um corpo 

administrativo local, vigente no próprio templo e que permite a distribuição de 

cargos departamentais, dinamizando a manutenção da obra na cidade, ou no 

bairro. O ato de elevação do grupo à categoria de Igreja ficou por conta do 

pastor Ludgéro Reineit, que havia substituído Roberto Ferrari como distrital. 

Assim, o grupo ficou mais forte e organizado. Quando se adquire um templo 

próprio e se define um corpo departamental local, diz-se que o grupo está 

organizado como Igreja, adquirindo certo grau de autossuficiência. 

                     
213 BENEDITA DO AMARAL. História Oral.  Depoimento de 21/07/2011. Entrevista 
concedida em sua residência, na Vila Nova Sá. Adventista de berço, Benedita do Amaral 
nasceu na cidade de Salto Grande-SP, no dia 09/08/1927. Mudou-se ainda jovem para um 
sítio em Santa Cruz do Rio Pardo, cidade na qual estudou até o quarto ano primário. Viveu 
no sítio até seus 15 (quinze) anos de idade, quando então, junto da família, mudou-se 
novamente, dessa vez para Ourinhos. Amaral mantém vínculo de congregação com o 
templo da Vila Perino. Foi secretária da Igreja local por muitos anos, desde os tempos do 
salão na Rua Benjamin Constant. 
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A Igreja havia crescido com o passar dos anos. Era necessário um 

ambiente que comportasse um número maior de fiéis. O templo tinha espaço 

para 150 (cento e cinquenta) pessoas. O telhado do prédio era feito em “duas 

águas”, duas caídas para a chuva, lado esquerdo e direito. Ao fundo, junto à 

parte de trás da nave, os banheiros - masculino/feminino. Em seu interior, 

bancos novos, forro de madeira no teto, paredes grossas e janelas laterais. 

Havia também o púlpito no qual eram realizadas as pregações.  

O púlpito era uma plataforma pequena, de uns 2 (dois) metros de 

comprimento por 4 (quatro) metros de largura vista de frente, e com cerca de 

30 (trinta) centímetros de altura, calçado de “cimento queimado”, no estilo 

“vermelhão”. Todo o piso era feito dessa cobertura. Ao fundo do púlpito, um 

pequeno tanque batismal embutido no chão, coberto por uma estrutura móvel 

de madeira, que o camuflava. Durante os batismos, retirava-se a estrutura de 

madeira e o tanque ficava visível aos espectadores.  

A porta de entrada do templo, feita de madeira em “duas folhas”, 

abria uma das partes para o lado direito e outra para o esquerdo. No canto 

direito de quem entrava, um estratégico suporte para chapéus, bengalas e 

paletós, embutido na parede. Não havia vidraça frontal no templo. A fachada 

era praticamente lisa e sem muitos ornamentos. Exibia apenas um discreto 

alpendre sustentado por duas colunas. Em baixo relevo, dos lados direito e 

esquerdo da fachada, falsas entradas que davam efeito de pequeno castelo.  

No topo da fachada, adornando as extremidades, uma estrutura 

desenhada em triângulos apontando para o céu, enquanto no centro havia 

um semicírculo e nele gravado o nome “Templo Adventista do Sétimo Dia”. À 

noite, uma tímida luminária dava visão ao espaço frontal, uma pequena área 

de socialização que ficava entre a parede da fachada e o início da calçada.  

Uma baixa mureta marcava a divisão entre a calçada e o pequeno 

espaço de socialização. Não havia muro nas laterais do templo. Apenas uma 

cerca, dividia o limite entre os terrenos vizinhos e a gleba dos adventistas. Na 

foto mostrada a seguir, tirada entre os anos 1968 e 1970, podemos observar 

as características físicas do primeiro templo da IASD em Ourinhos. 
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Figura 18: Perspectiva do primeiro templo construído pela IASD em Ourinhos. Local: Vila 
Perino. Descrição: Fiéis na frente do templo durante a saída de um culto numa manhã de 

Sábado. Foto tirada entre os anos 1968 e 1970. Fonte: Acervo de Wilson Pires. 
 

Percebe-se que no lado direito, para quem olha o templo de frente, 

existe um terreno baldio, ocupado apenas por algumas árvores e arbustos. A 

Vila Perino, na década de 1960 constituía uma área recém-loteada. O fluxo 

de urbanização estava ainda despontando naquele perímetro. Em 1950, ano 

em que o grupo de adventistas alugou o primeiro barracão na Rua Duque de 

Caxias, próximo três quarteirões do novo templo - na foto acima, o bairro era 

pouco habitado. Era o princípio mesmo, do desenvolvimento urbano naquele 

perímetro. Já do lado esquerdo, podemos notar a presença de uma pequena 

casa de madeira, bastante comum entre os estilos de moradia da época.  

O que também chama a atenção são as vestimentas das pessoas 

daquele tempo. Os homens: pompa elegante de terno/gravata. As mulheres: 

de vestido comprido. Outra característica marcante é o acentuado número de 

crianças. Isso indica o quanto a IASD daquela época era uma Igreja “jovem”. 

A seguir, a imagem do interior do templo, captada durante um culto sabatino. 

Nela podemos ver um número considerável de fiéis presentes. O que denota 

o crescimento da Igreja nos 10 (dez) primeiro anos. E nota-se também, que 

não havendo espaço para todos, alguns assistiam os cultos em pé mesmo.   
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Figura 19: Perspectiva do interior do primeiro templo construído pela IASD em Ourinhos. 

Local: Vila Perino. Descrição: Fiéis reunidos durante a realização de um culto numa manhã 
de Sábado. Foto tirada entre os anos 1968 e 1970. Fonte: Acervo de Wilson Pires. 

 

Junto à nave do templo, havia também uma pequena sala na qual 

passou a funcionar uma escola de Ensino Primário, mantida pela IASD. Ela 

atendia cerca de 20 (vinte) crianças da cidade. Seu nome: “Escola Adventista 

Príncipe Emanuel”. Irlanda Ferrari, esposa do pastor distrital Roberto Ferrari, 

ministrou as primeiras aulas como professora. Mirian Ferro, nascida em 1955 

e hoje amiga de Benedita Amaral, participou de uma das primeiras turmas. 

Ferro ainda se lembra das aulas que teve com Irlanda Ferrari. Dizia que seu 

grupo era uma “turma mista” - modelo diferente das várias escolas da década 

de 1960, que mantinham salas exclusivamente femininas ou masculinas. 

 
Fiz o primeiro ano com a dona Irlanda. Ela foi minha 
professora do primeiro ano. Eu lembro que a escolinha era 
pequenininha. Devia ter uns 20 alunos, acho. Era só uma 
classe. Era mista. Era uma escola aberta (destinada também 
aos não-adventistas)214. Inclusive meus pais eram da igreja 
metodista. Mas a minha mãe ficou sabendo, e como eu ia 
fazer sete anos em setembro, e na escola estadual eles não 
queriam aceitar minha matrícula, minha mãe ficou sabendo 
que nessa escolinha eles aceitavam com seis anos, aí ela 
conversou lá e eu comecei a frequentar. Era em 1962. Eu ia 
fazer sete anos em setembro. Antigamente o primário não era 
como hoje que tem várias matérias. A gente estudava pelas 

                     
214 Grifo nosso. 
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cartilhas, né? Não tinha assim várias matérias. Era tudo 
assim, numa mesma matéria.215 

  

A IASD estabeleceu vínculo com a Delegacia Regional de Ensino 

para manter a escola funcionando. Naquele tempo havia poucas escolas na 

cidade. Destacava-se o antigo Ginásio, que acabou dando origem ao colégio 

Horácio Soares; o famoso “Grupão”, colégio de ensino primário (hoje, em seu 

prédio está a Delegacia Regional de Ensino de Ourinhos - DERO); o colégio 

Virgínia Ramalho, de ensino primário; e o colégio católico das Irmãzinhas da 

Imaculada Conceição (hoje, Colégio Santo Antônio - Fundação Educacional 

Miguel Mofarrej - FEMM), exclusivamente para ensino de meninas.  

A escola adventista do templo da Vila Perino funcionou por mais ou 

menos 15 (quinze) anos. Além dos professores, dedicados integralmente ao 

ensino, na escola havia a colaboração dos demais membros da IASD, alguns 

eram responsáveis pela limpeza da sala, outros pela fiscalização da ordem, e 

outros pela alimentação dos alunos. Era o exemplo de Leonor Sponton Pires, 

batizada na IASD em meados da década de 1960, dedicada por muitos anos 

às atividades de limpeza do templo e preparação dos alimentos destinados 

aos alunos. Sobre sua função na escola, disse Leonor Pires: 

 
Príncipe Emanuel, o nome da escola. Naquele tempo eu 
zelava da igreja. Eu zelava da igreja muitas vezes. Saía, 
voltava, saía, voltava. E tinha a escola com as crianças, com 
os professores, né? Eu me lembro que eu fazia lanche pras 
crianças, sabe? Cuidava da igreja lá, limpava e ainda fazia 
lanche pras crianças. Tempo bom. Era bolo, salgado, suco.216 

 

Não restou documentação acerca da época de seu funcionamento. 

Entretanto, sabe-se que pode ter sido a primeira escola oferecida e mantida 

por uma instituição evangélica, não-católica, na cidade de Ourinhos. Sabe-se 

também, conforme o relato do adventista José Madalena, que por falta de um 
                     
215 MIRIAN FERRO. História Oral.  Depoimento de 21/07/2011. Nasceu no dia 25 de 
setembro de 1955, em Ourinhos. Apesar de ter estudado na escola adventista da Vila 
Perino, Mirian Ferro não é membro da IASD. 
216 LEONOR SPONTON PIRES. História Oral.  Depoimento de 23/10/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Nasceu no dia 16/09/1931. Morou na cidade de Santo 
Anastácio-SP antes de se mudar para Ourinhos, com 11 anos de idade. Batizou-se na IASD 
no início da década de 1960. É uma dentre as pessoas pioneiras da Igreja na cidade. 
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espaço adequado a escola teve de ser desativada. E mais, o colégio Virgínia 

Ramalho, inaugurado em 1948, ofertava vagas suficientes à demanda local. 

Quando extinta, os alunos da escolinha Príncipe Emanuel foram transferidos 

para o colégio Virgínia Ramalho - aliás, que fica próximo ao templo. 

 
Uma sala só. Nos moldes de escola rural. Aí começou a 
pressão da Secretaria da Educação, da Delegacia Regional 
de Educação daqui, para que a escola se adequasse, porque 
começou haver aí mudanças no sistema né, de educação. E a 
escola da igreja, ela não tinha área física, espaço físico pra 
funcionar uma escola com várias salas, vários professores, 
entendeu? Não tinha condições financeiras. A pressão foi 
aumentando, e um supervisor de ensino daqui fazia muita 
pressão sobre o professor, sobre a diretoria da igreja também, 
às vezes ele falava comigo. E foi ao ponto que o 
departamental da educação da associação (Associação 
Paulista da IASD)217 falou: O que vão fazer? Já que eles estão 
falando que tem que fechar a escola, tem que fechar, então 
vamos fechar. Aí decidiu numa reunião da igreja que iria 
fechar a escola porque não havia condição física pra atender 
as exigências legais. Aí os alunos todos foram encaminhados 
para o Virgínia Ramalho (colégio)218 para continuar seus 
estudos lá.219 

 

Havia nos fundos, junto à parede traseira do templo, uma pequena 

sala de reuniões feita de madeira, na qual se realizava as escolas sabatinas, 

estudos bíblicos e muitas vezes as aulas da escola “Príncipe Emanuel”. Na 

foto a seguir, podemos observar o ambiente interno do pequeno salão, e nele 

um grupo de crianças recebendo orientações em uma escola sabatina. Nota-

se que ao fundo da imagem, estão os banheiros em forma de casinhas. 

 

                     
217 Grifo nosso. 
218 Idem. 
219 JOSÉ MADALENA. História Oral.  Depoimento de 22/09/2011. Entrevista concedida em 
sua residência próxima ao Fórum de Ourinhos. José Madalena foi colportor da IASD durante 
muitos anos. É um dentre os adventistas pioneiros em Ourinhos. Nasceu em 21/04/ de 1945. 
Batizou-se na IASD em 28/09/1968.  
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Figura 20: Perspectiva interna do salão de madeira construído junto ao templo, no fundo do 

terreno. Local: Vila Perino. Descrição: Crianças recebendo orientações durante a Escola 
Sabatina. Foto tirada entre os anos 1958 e 1970. Fonte: Acervo de Wilson Pires. 

 

No subsolo do templo, havia um pequeno porão, que também dava 

espaço às escolas sabatinas e aos estudos bíblicos. Por um tempo, algumas 

pessoas moraram no porão - professoras da escolinha “Príncipe Emanuel”. E 

repousavam ali, colportores da IASD, caso estivessem na cidade vendendo 

literaturas. Na verdade, durante os vários anos de sua existência, o porão do 

templo teve diversas finalidades. Para adentrá-lo, era necessário passar por 

um estreito corredor entre o salão de madeira e o fundo do templo, depois, 

descer por uma pequena escada de acesso feita em cimento. Era um porão 

abafado, úmido e sem janelas. Um lugar não muito salubre. 

No final da década de 1960, a IASD já era uma Igreja consolidada 

na Vila Perino. Aquele antigo dilema, do nomadismo que levava as pessoas 

de salão em salão alugado, já havia passado. Entretanto, mesmo estável, a 

Igreja continuava com os esforços investidos nos trabalhos evangelísticos de 

antes. Isso fazia com que, anualmente, novos membros chegassem. E foram 

10 (dez) anos iniciais, de esforços coletivos na Via Perino.  

Os projetos sociais também ganharam importância. Na maioria dos 

casos, trabalhos voltados à distribuição de alimentos e roupas para famílias 

pobres. Esse tipo de contrapartida era dirigida por um departamento da IASD 
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que na época chamava-se “Dorcas”220, hoje ASA (Ação Solidária Adventista). 

Ao levar alimento físico às famílias, a IASD levava consigo a mensagem. Era 

eficiente, a forma de evangelizar através da ação humanitária. Ademais, são 

atividades fixas até os dias de hoje. A intervenção social da IASD é de suas 

características principais em Ourinhos. Na foto a seguir, uma sala repleta de 

materiais arrecadados, prontos para serem distribuídos. 

 

 
Figura 21: Perspectiva dos materiais recolhidos pela IASD e doados às famílias carentes da 

cidade. Local: Vila Perino. Descrição: Adventistas em campanha assistencial através do 
departamento de assistência social Dorcas/Local. Foto tirada entre os anos 1950 e 1970. 

Fonte: Wilson Pires. 
 

Podemos dizer que, a IASD no ano de 1970, definitivamente, havia 

se transformado numa Igreja atuante e de considerável potencial no cenário 

religioso de Ourinhos, capaz de disputar com as denominações existentes na 

época, território e fiéis. O início de sua história já havia sido escrito. Aliás, um 

                     
220 DORCAS, SOCIEDADE BENEFICENTE. Organização das mulheres ASD estabelecida 
para ministrar aos que estão enfermos e em necessidade. Sua obra e nome foram 
inspirados pela vida de Tabita, ou Dorcas (At. 9:36). A primeira sociedade (chamada “Dorcas 
e Associação Benevolente”) foi formada em outubro de 1874, e desenvolveu-se de uma 
reunião de oração na casa da Sra. Henry Gardner em Battle Creek, Michigan. Com a 
organização do Departamento Missionário do Lar em 1913, a Sociedade de Dorcas 
submeteu-se à direção daquele departamento. Todas as igrejas são estimuladas a organizar 
a Sociedade Beneficente Dorcas. Os oficiais locais incluem uma líder, que é membro da 
comissão da Igreja e trabalho missionário, e uma secretária-tesoureira. A participação é 
aberta a todas as idades e não está limitada somente a membros da Igreja. In: IASD. 
Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. 2009, p. 230.  
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início lembrado com bastante saudosismo pelos pioneiros da Igreja. É o caso 

do adventista Wilson Pires, que fala daquele “tempo bom”. 

 
A gente é raiz, né? Pode se dizer raiz daquilo ali, né? Nós, a 
irmã Ditinha (Benedita Amaral)221, a irmã Alzira, a irmã Silvina, 
aquela turma toda. É a raiz da igreja. O começo, né? Pode se 
dizer o começo. Então a gente, a vida da gente tá ali. A 
história na nossa cabeça. A gente conserva ela. Tempo bom. 
Tempo simples. Hoje evoluiu muito. Hoje a gente sente a 
evolução. É uma história bonita, porque começou do nada, 
com três ou quatro pessoas alugando um barracãozinho lá 
embaixo, pro lado de lá da SAE (Superintendência de Água e 
Esgoto)222. Os irmãozinhos veio, veio, veio e compraram um 
terreno aqui em cima (Vila Perino)223. Construíram. E estamos 
ali até hoje. Essa evolução é bom. É gostoso mesmo. Mas a 
gente sente saudade do tempo antigo. Mas não adianta sentir, 
porque o tempo passa, né? Do passado que a gente tem é só 
saudade, né? Das coisas que ficaram pra trás e nunca mais 
voltam. No fundo tem uma saudadezinha no coração. É uma 
grande vitória. Do tempo antigo, do tempo passado, do 
começo até agora. Uma evolução tremenda viu.224 

 

No decorrer da década de 1970, a IASD passou a desenvolver um 

trabalho de colportagem em Ourinhos. A venda de literatura seria uma forma 

rápida de levar a mensagem até a casa das pessoas. Mas o que era vendido 

nem sempre se tratava de conteúdos teológicos. Também compunham parte 

do material as revistas de saúde e bem-estar. E mais, o público consumidor 

nem sempre era evangélico ou adventista. Os católicos também compravam 

literatura da IASD. José Madalena, colportor em Ourinhos por diversos anos, 

conta como fazia seu trabalho no início dos anos 1970. 

 
A literatura não tinha, assim, um público específico, falando do 
aspecto religioso, né? Vendia para católicos mesmo, 
evangélicos, muitos evangélicos que gostavam e já 
conheciam a literatura, né? E porque sabiam da qualidade 
também, né? Professores, muitos professores. Aquela revista 
“Nosso Amiguinho”, a clientela maior eram professores. A 

                     
221 Grifo nosso. 
222 Idem. 
223 Ibidem. 
224 WILSON PIRES. História Oral.  Depoimento de 23/10/2011. Entrevista concedida em 
sua residência. Marido de Leonor Sponton Pires. Nasceu no dia 01/10/1932. É um dos 
membros pioneiros da IASD na cidade. 
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revista “Nosso Amiguinho”, para crianças né, que permanece 
até hoje, com muito bom conceito e a revista “Vida e Saúde”, 
que é a prevenção de saúde, alguns tratamentos também. Na 
época tinha mais duas revistas, “O Atalaia” e “Mocidade”. O 
Atalaia era uma revista essencialmente religiosa. E a 
Mocidade era uma revista pra jovens. Nós trabalhávamos de 
duas formas. Primeiro por indicação. Por exemplo, eu te 
indicava uma pessoa pra visitar. E também fazíamos 
trabalhos de divulgação nas escolas. Aí já era para atingir os 
pais dos alunos. Os pais que tivessem interesse pela revista 
preenchiam um cupom e a gente fazia uma visita.225 

 

Assim, o trabalho realizado por Madalena e outros colportores na 

cidade de Ourinhos marcou o início de um período de difusão do adventismo 

no formato impresso. Isso faz alusão aos anos iniciais da Igreja Adventista no 

Brasil, quando a eficiência da colportagem viabilizou a consolidação da obra 

no país. Podemos dizer também que Ourinhos não ficou alheia às estratégias 

da IASD e suas atividades em Educação e Colportagem.    

A passagem da década de 1970 foi período também de pequenas 

mudanças na estrutura do templo. O envelhecimento do edifício implicava em 

pequenas reformas e retoques no reboco, na pintura, no telhado, no piso e 

nas instalações elétricas. Mas, uma mudança vale destaque: a transposição 

da fachada. A parede frontal do templo foi totalmente derrubada e avançada 

para mais perto da Rua. A reforma trouxe uma nova estética à entrada e deu 

uma pequena ampliação ao espaço interno.  

O avanço ocupou a antiga área de socialização que havia entre a 

base da fachada e a mureta da calçada. O velho alpendre, antes sustentado 

por dois pequenos pilares, deixou de existir. Uma pequena marquise fixa na 

parede, cobrindo a porta de entrada, foi construída em seu lugar. Dois falsos-

pilares embutidos na parede, ainda davam a impressão de sustentação à 

estrutura. Aquele estilo de pequeno castelo da fachada anterior, marcado 

pelo baixo relevo, triângulos e o semicírculo, deu vez a uma forma “retilínea” 

na estética. E nos lados direito e esquerdo, foram postas janelas compridas e 

verticais, adornadas com molduras de cimento.  

                     
225 JOSÉ MADALENA. História Oral.  Depoimento de 22/09/2011. 
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A mureta da entrada continuou limitando o terreno do templo e a 

calçada da Rua Maranhão, mas dessa vez de forma diferente. A mureta ficou 

mais baixa e com pequenas grades de ferro na parte superior. No que restou 

da antiga área de socialização, foram feitos dois canteiros, com plantas que 

ornamentavam a entrada. A singela luminária, ainda clareava a inscrição na 

parede da fachada. E agora, não mais o nome “Templo Adventista do Sétimo 

Dia”, mas sim: “Igreja Adventista do Sétimo Dia”.  

A porta de entrada, ainda em madeira, ficou larga e entalhada. No 

teto da marquise, um lustre branco, liso e em formato de “globo”. Nas laterais 

do terreno, dividindo o espaço adventista em relação aos vizinhos, a velha 

cerca de madeira deu lugar a muros de alvenaria. O prédio ficou diferente em 

sua aparência frontal e o espaço interno, pouco mais amplo. Na foto a seguir, 

datada entre os anos de 1975 e 1979, podemos notar isso. 

        

 
Figura 22: Perspectiva frontal do templo da IASD após a primeira reforma e transposição da 
fachada. Local: Vila Perino. Descrição: Membros reunidos após um culto de Sábado. Foto 

tirada entre os anos 1975 e 1979. Fonte: Acervo de Wilson Pires. 
 

O velho e úmido porão do templo, insalubre no passar dos anos, 

foi completamente soterrado na ampliação. Também podemos notar que no 

terreno vizinho (no fundo e do lado direito da foto), antes coberto de arbustos 

e árvores, passou a existir uma casa de madeira - do Sr. Pedro, cabeleireiro. 

O desenvolvimento urbano na Vila Perino, no fim da década de 1970, havia 



178 
 

atingido a plenitude. E das muitas pessoas que moravam ali, algumas delas, 

eram fiéis adventistas. Como, por exemplo, Benedita do Amaral. 

O início dos anos 1980 deu vez a novas campanhas evangelísticas 

e assistencialistas. O número de fiéis aumentava. A alternância de pastores 

distritais trazia para Ourinhos líderes com características diferentes. Havia 

pastores dedicados, especialmente, ao evangelismo por conferências. Outros 

aos estudos bíblicos. Pastores comprometidos com projetos assistenciais de 

impacto. Pastores que primavam à organização da Igreja, departamentos e à 

dinâmica da administração. E pastores preocupados especificamente com as 

condições da segurança e da estrutura física do templo. Estes implantavam 

medidas de restauração e ampliação do espaço. 

Em 1986, uma ampliação importante aconteceu. O antigo salão de 

madeira no fundo do terreno deu lugar a um conjunto de salas destinadas 

aos estudos bíblicos, escolas sabatinas e reuniões de membros. O prédio foi 

planejado em formato de sobrado, em dois andares. A parte de cima ficou 

composta por 3 (três) pequenas salas. A parte inferior, por dois banheiros 

(masculino e feminino) e mais duas salas. E para dar acesso ao piso superior 

foi construída uma escada transversal, em cimento. Assim, o templo ganhou 

mais espaço, conforto e segurança. Os novos banheiros potencializaram a 

privacidade e as condições de higiene. O projeto foi realizado em mutirão. Os 

próprios adventistas (liderados por aqueles da construção civil) construíram o 

prédio. Cada tijolo assentado foi resultado do trabalho voluntário. 

  A ampliação da estrutura física do templo da Vila Perino em 1986 

teve como resposta o aumento do contingente no fim da década. Os estudos 

bíblicos realizados nas novas salas e as campanhas evangelísticas diziam de 

uma IASD crescente. Tanto que no início dos anos 1990, com a chegada do 

pastor distrital Mário Cardoso de Oliveira, os adventistas vivenciaram um 

momento muito importante em sua trajetória local. Um momento de divisão e 

expansão da IASD pelos bairros de Ourinhos. No final deste capítulo, num 

tópico especial, veremos com mais detalhes o momento e os motivos dessa 

fragmentação. Continuemos, ainda, com a história do templo da Vila Perino. 
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Só não podemos nos esquecer de que a década de 1990 marca o período de 

expansão da IASD em Ourinhos, de fragmentação. 

No ano 1996, o pastor distrital José Rui de Macedo foi responsável 

pelo projeto de mais uma fachada do templo. Era o último ano de Rui como 

pastor em Ourinhos. No ano seguinte, no mês de janeiro, Corsino Viana de 

Brito, tomou seu lugar. A obra da mudança da fachada aconteceu durante o 

segundo semestre de 1996. O templo ganhou espaço com a mudança. Isso 

porque a antiga fachada foi totalmente destruída e sua parede transposta até 

a beira da calçada. Na figura a seguir, apesar da pouca qualidade, podemos 

ver como ficou a aparência da fachada do templo. 

 

 
Figura 23: Perspectiva frontal do templo da IASD após a segunda transposição da fachada. 

Local: Vila Perino. Descrição: Fachada projetada pelo pastor José Rui de Macedo. Foto 
tirada em 1997. Fonte: Acervo de Nilce Ruy Christoni. 

 

A velha mureta, o canteiro entre a mureta e a parede da fachada, a 

marquise, as janelas basculantes, tudo isso desapareceu. A frente do templo 

ganhou estilo retilíneo, com pilastras verticais em alto-relevo dos lados direito 

e esquerdo da porta de entrada. As janelas tornaram-se compridas, verticais, 

postas entre as pilastras embutidas. No centro, a porta de entrada feita em 

vidro. Pouco mais à direita, outra porta, dando acesso ao corredor lateral que 

remete ao fundo. E a cor da fachada: azul - forte. O evento de inauguração 

aconteceu no dia 18 de janeiro de 1997. Na cerimônia, estiveram presentes o 
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enviado da Associação da IASD, Otávio Costa e os pastores Rui de Macedo 

e Corsino Viana de Brito. No Livro de Atos e Eventos, consta: 

 
97-001. No dia 18/01/97 às 9:00 foi um dia muito especial 
para os irmãos da igreja central de Ourinhos. Foi o dia da 
inauguração da “Fachada da Igreja”. Estavam presentes os 
seguintes pastores: O presidente do campo, pastor Otávio 
Costa, pastor José Rui de Macedo como projetista do mesmo 
(fachada do templo) e pastor distrital Corsino Viana de Brito. 
Desde já, agradecemos a Deus por essa benção. Pastor: 
Corsino Viana de Brito. Secretária: Nilce Ruy Christoni.226   

 

No ano de 1999, chega a Ourinhos o pastor Samuel Guimarães. 

Um homem conhecido por ter as seguintes qualidades: influência no campo 

institucional da IASD, determinação na realização de seus projetos, senso de 

sociabilidade e carisma. Ele marcou um período de construção de templos na 

cidade. Guimarães era evangelista, atento ao crescimento da obra. Manteve 

presença ativa nas igrejas dos bairros nos quais a IASD instalou-se após a 

divisão empreendida pelo pastor Mário Cardoso no início da década de 1990. 

Separamos um tópico especial, no final deste capítulo, para falar da atuação 

do pastor Samuel Guimarães. Ele liderou a Igreja num momento importante 

da expansão local, quando a construção de templos consolidava a conquista 

de território. Em 2003, deu-se início a mais uma reforma no templo da Vila 

Perino. Dessa vez um projeto audacioso.  

Tudo começou quando o pastor Samuel Guimarães organizou uma 

semana de oração na Vila Perino e convidou um pastor da liderança distrital 

da IASD na cidade de Avaré-SP, para ministrá-la. Depois de uma crítica feita 

pelo convidado em razão das más-condições físicas do templo, Guimarães 

decidiu que era o momento de derrubar a velha estrutura. O adventista Milton 

Sérgio Bragato comenta o momento da decisão no seguinte trecho:  

 
Tivemos uma semana de oração aqui em Ourinhos, por um 
pastor que era do distrito de Avaré, ele era um peruano. Ele 
foi chamado pelo Pastor Samuel a vir aqui fazer essa semana 
de oração. Eu me lembro que no último dia da semana de 
oração desse pastor, ele disse que a igreja central de 

                     
226  IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Perino. Ourinhos, p. 01, de 18/01/1997. 
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Ourinhos era muito acanhada e que “Deus na cidade de 
Ourinhos merecia um templo melhor”. Esta foi a frase que 
aquele pastor usou naquela noite. E o pastor Samuel já 
estava descontente com o prédio. E partiu daquela pregação 
o incentivo pra toda a igreja, juntamente com o incentivo do 
pastor Samuel, com o apoio da demolição do templo.  
Naquele dia, naquela data, nasceu no coração dos membros 
da liderança da igreja, a derrubar aquele templo.227 

 

A restauração da antiga estrutura era algo inviável. O tempo havia 

desgastado as fundações na idade de 4 (quatro) décadas. As reformas feitas 

anteriormente apenas serviram para retardar o envelhecimento da alvenaria 

e das ferragens. O teto já não era capaz de escoar a água das chuvas. Havia 

goteira e rachaduras. Os bancos, as paredes, as janelas, as portas, o tanque 

batismal, o púlpito, tudo havia se comprometido. A reforma era necessária e 

importava que fosse começada o quanto antes.  

Entretanto, eis que surge a seguinte questão: para onde migrar os 

adventistas durante o processo de derrubada e reconstrução do templo? Em 

que lugar a Igreja passaria a congregar? Bem, havia um barracão de antiga 

serralheria de frente ao templo, do outro lado da rua. O imóvel era posse de 

um japonês. Foi com quem Guimarães estabeleceu contato. Trato feito entre 

as partes, a IASD conseguiu o aluguel e a mudança para o barracão.  

 
Tinha lá em frente um prédio, um galpão desocupado, sem 
nenhuma estrutura pra acolher ninguém, uma estrutura muito 
arcaica. Mas tava desocupado. Lá funcionava uma 
serralheria. Fomos lá. Descobrimos o proprietário. Um 
japonês. Ele alugou pra nós o prédio por um período de um 
ano. Um aluguel bem simbólico. Bem barato.  E aí o incentivo 
cresceu. Porque a pregação do pastor (peruano), mais o 
descontentamento do pastor Samuel com relação ao prédio, 
mais o auxílio de termos arrumado um prédio de frente. Uniu 
tudo. Vamos derrubar a igreja? Vamos. Eu me lembro que 
não foi nem trinta dias. A igreja (o templo)228 inteira estava no 
chão.229 

                     
227 MILTON SÉRGIO BRAGATO. História Oral.  Depoimento de 28/07/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Nasceu no dia 30/08/1964. Bragato é empresário, técnico em 
mecânica e professor na cidade. Participou de vários momentos importantes da trajetória 
histórica do templo da Vila Perino. Batizou-se na IASD em 28/09/1997. Bragato é um dos 
membros mais influentes da igreja em Ourinhos. 
228 Grifo nosso. 
229 MILTON SÉRGIO BRAGATO. História Oral.  Depoimento de 28/07/2011. 
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      O período entre a demolição e a reconstrução do templo durou 

cerca de um ano. As obras começaram no final de 2003. O trabalho pesado, 

não diferente das outras reformas, foi desempenhado em mutirão. Na foto a 

seguir, a vista panorâmica da parte frontal do barracão alugado pela IASD 

durante a demolição do templo da Vila Perino. Hoje, a estrutura dá lugar à 

Comunidade Syrian Ortodoxa Nossa Senhora Mãe de Deus. 

 

 
Figura 24: Perspectiva frontal do barracão alugado pela IASD na Vila Perino em 2004. Local: 

Vila Perino. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

Os fiéis colaboravam da maneira com a qual podiam. Os homens 

derrubavam paredes, transportavam ferragens e entulhos para as caçambas, 

assentavam tijolos e batiam concreto usado nas vigas e lajes de sustentação. 

As mulheres ajudavam na preparação dos alimentos (sucos, lanches, almoço 

e janta) para os homens. Algumas delas faziam artesanatos e vendiam para 

acumular dinheiro. Depois, aplicava-se o dinheiro juntado em algum ponto da 

construção. É caso da secretária do templo, a adventista Nilce Ruy Christoni, 

que contribuiu com a aquisição das janelas do prédio. 

 
Foi uma nova etapa da igreja. A igreja inteirinha se empenhou 
nisso. Foi realmente uma coisa muito bonita. Cada um 
fazendo os seus planos de como ajudar nessa nova etapa do 
novo templo da igreja né. E eu comecei a fazer os meus 
planos. E falei assim, mas eu queria tanto participar, e como 
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pobre né, eu não teria o dinheiro que eu gostaria de ter. Eu 
falei assim, mas eu quero Senhor, participar. Como eu vou 
participar? Aí surgiu a ideia né de confeccionar umas 
bonequinhas de crochê, pano de prato, né, com aqueles 
biquinhos de crochê, tudo, e, vários artigos de cozinha, assim, 
pras senhoras né. Nos tínhamos uma sala lá, né, as mulheres 
trabalhavam gratuitamente confeccionando tudo isso, e eu tive 
a chance de levar pros Estados Unidos, numa conferência 
geral onde tinha vários stander né, de todos os países. Lá 
estava eu, com os guardanapinhos, com as bonequinhas do 
Brasil. E foi muito bom né, porque eu vi pessoas da China 
adventista comprando aquelas bonequinhas e levando pra 
China, sabe. Uma africana levando pra África. Então tudo 
aquilo né, foi aí pro mundo todo. E eu voltei muito contente 
porque eu tinha levado também um filme né, mostrando a 
construção, mostrando como seria a construção e onde que 
nós estávamos reunidos aqui, né. Que era um salão em 
frente. Todos os planos, como seria. Aí quando eu voltei, foi 
muito bom. Muito gratificante poder ter a minha participação e 
dizer assim: Nossa eu participei. Foi muito bom né. Então eu 
lembrava do povo de Israel que quando foi a construção do 
templo, nossa eles faziam de tudo, eles queriam participar. Foi 
uma alegria muito grande, sabe. Teve pessoas que foi 
procurando tudo que era joias, tudo que tinha pra poder 
participar. E eu acho que nós fizemos isso também, sabe. Eu 
acho que foi muita alegria, minha mesmo. Pra mim foi muito 
bom ter participado e ter visto que o dinheiro serviu pra 
comprar os vitrôs lá da Igreja.230 

 

O projeto fez nascer na comunidade adventista da Vila Perino um 

sentimento de união. Vê-lo em prática, fez da colaboração coletiva a principal 

ferramenta da edificação. Havia um propósito. É verdade que os voluntários 

não sabiam das coisas tão bem quanto os profissionais da construção civil, 

contratados para liderar a obra. Contudo, o que se via era a vontade geral de 

aprender a fazer o que fosse necessário e contribuir de algum jeito. Aliás, 

dizem os adventistas, que essa vontade coletiva de pertencer e contribuir faz 

do grupo uma “grande família”. Motiva-os a estarem juntos em qualquer ato 

desempenhado pela Igreja. Sobre isso, comenta José Carlos Pereira: 

 

                     
230 NILCE RUY CHRISTONI. História Oral.  Depoimento de 22/02/2010. Entrevista 
concedida em sua residência. Filha de ferroviário, Nilce Ruy Christoni nasceu em 
23/06/1947. Há anos desempenha a função de secretária da IASD – templo Vila Perino. É 
um dos membros mais antigos da Igreja. Batizou-se na IASD aos 15 anos de idade.    
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Uma coisa muito importante que a gente aprende é o 
seguinte. Que quando a gente se dispõe a contribuir, a gente, 
passo a passo, vai construindo uma família. E gente vai vendo 
que as pessoas vão a cada dia, com o contato ali no dia-dia, 
vai firmando uma amizade. E foi justamente o que aconteceu 
ali, por exemplo. Dia a dia a gente via que as pessoas vinham, 
cada dia mais pessoas se interessavam em ajudar. A gente se 
uniu ali em mutirão. Trabalhamos de dia, trabalhamos a noite. 
Pessoas dedicavam horas do trabalho ali. E cada um 
contribuindo da maneira que fosse da possibilidade de cada 
um. E foi realmente gratificante, depois quando nós olhamos 
para traz e podemos ver que a união faz a força. E foi da 
forma que nós trabalhamos ali. A união fazendo a força. E fez 
a força mesmo. Fez a diferença. Uma conquista maravilhosa. 
Trabalhamos ali com alegria todos os dias. Parecia que você 
estava fazendo sua própria casa. A alegria das pessoas que 
estavam ali colaborando com o trabalho. Então foi realmente 
gratificante participar da construção ou da reconstrução da 
igreja (do templo) e poder fazer parte daquele povo.231  

 

Embora a IASD congregasse no barracão da antiga serralheria em 

frente, importava que o templo ficasse pronto rapidamente. Assim, poderiam 

se livrar do custo do aluguel e realizar os encontros num lugar melhor. Então, 

com o templo já quase pronto, faltando apenas alguns itens no acabamento, 

os membros saíram do barracão e voltaram para o local de antes. Adonias J. 

Perassoli, na liderança da IASD local por vários anos, relembra: 

 
A parte de construção foi o Marcão (construtor profissional e 
adventista, foi contratado pela Associação para trabalhar na 
edificação do templo, e foi um dos profissionais da construção 
civil que liderou o mutirão). A cobertura foi um pouco de 
coletivo também. O irmão Milton, o irmão Tiago. Então teve a 
participação de várias pessoas ali, que soldando né, fizeram a 
estrutura metálica. Mas não tava pronto ainda não (o templo). 
Precisava de alguns reparos ainda. Tinha umas coisas pra 
acabar. Mas tava quase tudo pronto já. A gente tava 
congregando dentro da igreja (do templo) quando foi 
comprado os bancos e melhorado o término da igreja, né?232 

                     
231 JOSÉ CARLOS SANTOS PEREIRA. História Oral.  Depoimento de 22/07/2011. 
Entrevista concedida em sua residência. Pereira é natural da cidade de Bandeirantes-PR e 
nasceu no dia 10/04/1953. Exerceu vários cargos na liderança da IASD local. É um dos 
membros mais antigos da Igreja e participou ativamente da derrubada e reconstrução do 
templo da Vila Perino.  
232 ADONIAS JUSUÉ PERASSOLI. História Oral.  Depoimento de 30/08/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Adventista de berço, Perassoli nasceu em Dracena-SP, no dia 
15/11/1962. Chegou a Ourinhos em 1992. Desde então, exercendo funções departamentais 
na IASD local. 
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Os primeiros meses de 2005 foram de finalização - pintura, objetos 

decorativos. Dessa vez o templo estava novo e maior. O desenho da planta 

foi enviado pela Associação. E na época, o distrito de Ourinhos pertencia à 

Associação Paulista Central - APaC, com sede em Campinas-SP. Em 2010, 

houve uma divisão e a IASD de Ourinhos passou a pertencer à Associação 

Paulista Sudoeste - APSo, criada na ocasião. A seguir, podemos observar o 

templo na fase final, com a parte mais pesada da construção já acabada. 

  

 
Figura 25: Perspectiva interna do templo da IASD em sua fase de reconstrução. Local: Vila 

Perino. Foto tirada em 2004. Fonte: Acervo de Susana de Oliveira Brito Rissonio. 
 

Podemos ver as janelas laterais instaladas e os vidros colocados, a 

plataforma de sermões construída em dois níveis de elevação e três lances 

de escada (o primeiro lance é referente à plataforma de cânticos e o segundo 

de sermões), o tanque batismal (no fundo, lado esquerdo da foto, construído 

em formato de aquário), a abertura ao lado do tanque que dá acesso à sala 

de espera pastoral que fica atrás da parede de fundo da plataforma, e a porta 

lateral direita, junto da plataforma de cânticos, que remete ao corredor direito 

do templo. Podemos ver também a extensão do piso da nave, apenas com a 
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base feita de concreto. E presentes no local, o pastor Samuel Guimarães (de 

costas e junto do tanque batismal), algumas mulheres e crianças.  

Tudo pronto: no dia 21 de maio de 2005, teve início às 09h30min 

da manhã, a cerimônia de inauguração e dedicação do templo da Vila Perino. 

A Associação Paulista Central – APaC da IASD enviou dois representantes 

para o evento, eram: Oliveiros Ferreira e Celestino Sousa. Houve o corte da 

fita inaugural e a realização de um culto solene. E a cerimônia foi de alegria, 

dizem os adventistas. Sobre isso, Ciomara Dalva de Barros comenta: 

 
Casa nova. Olha, eu me lembro quando passou da 
associação para a inauguração do novo templo, inclusive 
foram convidadas algumas autoridades de Ourinhos. Eu me 
lembro assim, por mim, mas a emoção, a alegria, era assim 
um momento único. Não dá pra você explicar às vezes com 
palavras. Você olhar e perceber a nova fachada da igreja (do 
templo). Sabe, depois entrar e ver o espaço que tem hoje. O 
espaço físico né, pras crianças participaram lá dentro 
também, o espaço pros jovens. Uma alegria. Coisa que antes 
não existia. Então é assim, uma emoção que não só naquele 
dia, mas hoje, mesmo ao reportar ao passado você sente 
ainda essa emoção, daquele momento, sabe? Da alegria de 
poder olhar e observar: “puxa vida né, valeu a pena”. Valeu a 
pena o esforço de cada irmão. A dedicação de cada um deles. 
Tanto de forma financeira, alguns contribuíram doando 
dinheiro e outros vindo aqui braçalmente. Cada um 
contribuindo de alguma forma. Então isso passa pela cabeça 
da gente assim. Você sente aquela emoção, aquele momento 
alegre, sabe? Eu tenho certeza que cada irmão sentiu essa 
alegria que senti naquele dia. É muito bom. Valeu a pena.233  

 

Aníbal Brito, que trabalhou na edificação, também comenta: 

 
Lembro, eu trabalhei na hora de derrubá aquelas parede, fui lá 
ca marreta e meti a marreta nas parede, derrubar tijolo. Tinha 
um lugá que era o púlpito, tinha uns negócio lá feito de 
concreto, cada broco de concreto, grosso, rebentaro tudo na 
marreta. É, foi marretada lá... (risos). O povo que teve 
presente na inauguração ficaro, assim, adimirado, de... 
ninguém acreditava que aquele templo ia se dimulido e 
reformado e inaugurado naquele espaço de tempo. Ninguém 

                     
233 CIOMARA DALVA DE BARROS. História Oral.  Depoimento de 27/08/2011. Entrevista 
concedida na sala de estudos bíblicos do templo da Vila Perino em uma tarde de Sábado. 
Ciomara Barros nasceu em 12/10/1969 na cidade de Ourinhos. Participa ativamente da 
liderança da IASD na cidade.  
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acreditava nisso. O pastor Samuel é muito... ele tem uma 
liderança de dá inveja, sabe, de coragem, arrojado, sabe? Ele 
é arrojado pra caramba. Mete os peito e vai junto. Então o 
pessoal que tivero presente na inauguração vibraro ca 
inauguração do templo né? E eu senti também feliz, porque a 
gente participou. Na chegada dos banco, dos banco novo, né, 
aí eu ajudei  descarregar os banco, por lá pá dentro e tal, e 
ajudar, tudo assim e por tudo montadinho lá, e ver como que 
ficou bunito tudo aquilo né? Outra coisa não? Melhorou.234   

 

Dizem que, pouco antes da cerimônia, os adventistas tiveram de 

esperar na calçada, em frente ao templo. Eles não podiam adentrar o espaço 

antes do rompimento da faixa inaugural presa à porta, o que acabou gerando 

forte ansiedade. Mas dizem que a espera foi gratificante. Adentrar o espaço 

totalmente modificado foi um “deslumbramento”, comentou Maria Aparecida 

Oliveira Silva, que ajudou no processo de reconstrução. 

 
Foi muito lindo. Eles terminaram tudo. E daí era a 
inauguração. E eles não deixaram o pessoal ver como que 
tava lá dentro, pra ser surpresa, né? Os bancos, tudo, 
estofados, coisa mais linda que ficou. Tudo enfeitado ali na 
frente. A igreja (o templo) pronta. Ali na frente, na rua. Então 
abriram as portas né, no sábado de manhã. Tinham muitos 
convidados, de São Paulo, de outros lugares, pastores, 
cantores. Foi a coisa mais linda. Quando eu entrei na igreja foi 
um impacto. Eu falei: que coisa linda meu Deus! Isso daqui é 
só Deus mesmo, uma coisa dessas, aqui agora. Do jeito que 
era e do jeito que tá agora. Foi um deslumbramento mesmo. 
Total. De tão lindo que ficou. Foi um milagre, assim. Porque 
da onde não tinha nada, saiu o que saiu. Eu me senti muito 
feliz. Nossa, uma gratificação imensa.235 

 

                     
234  ANÍBAL BRITO. História Oral.  Depoimento de 09/09/2011. Entrevista concedida em sua 
residência. Nasceu no município de Chavantes, nas proximidades do bairro Irapé, no dia 01 
de junho de 1934. Mudou-se para Ourinhos com oito anos de idade. Batizou-se na IASD no 
ano de 1998. Aos 70 (setenta) anos de idade Aníbal Brito ainda quebrava as paredes do 
templo da Vila Perino com marretadas. Trabalhou na reconstrução do templo da Vila Perino 
e no templo da Vila Brasil.  
235 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA. História Oral.  Depoimento de 22/07/2011. 
Entrevista concedida em sua residência, no Parque Gabriela. Nasceu em 22 de agosto de 
1943. Batizou-se na IASD em setembro de 1998. Desde a sua entrada na Igreja, participa 
ativamente dos cargos de liderança na Vila Perino. Hoje tem colaborado com o grupo da 
IASD na Vila Boa Esperança. 
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   O ato cerimonial também foi registrado pela revista institucional 

“Comunhão e Ação”, órgão informativo da imprensa da IASD, com circulação 

semestral em todo o território da APaC. Do evento, foi publicado o seguinte: 

 
CENTRAL DE OURINHOS. Em Ourinhos, a primeira 
cerimônia, realizada no dia 21 de maio, na manhã de sábado, 
marcou a nova fase da Igreja Central. Estabelecida há 55 
anos e reinaugurada após ser reconstruída desde os 
fundamentos, teve sua capacidade duplicada, podendo 
receber até 300 pessoas sentadas. A mensagem adventista 
em Ourinhos tem como marco inicial a série evangelística 
realizada pelo pastor Itanel Ferraz, em 1950. Desse esforço 
missionário surgiu o grupo pioneiro. A irmã Benedita Amaral, 
presente à cerimônia de reinauguração da Igreja Central, 
estava entre o primeiro grupo de pessoas batizadas. Nilce 
Ruy Christoni, secretária da Igreja, conta que cresceu junto 
com o avanço adventista na cidade. “O que temos hoje é fruto 
de muito amor a Deus, cooperação, trabalho árduo e 
dedicação”, declara. Atualmente a congregação conta com a 
liderança dos anciãos Milton Sergio Bragato, Paulo Roberto 
Rissonio e Edson Antunes dos Santos e 130 membros.236 

      

Além disso, o Livro de Atas e Eventos do templo registra: 

 
05-009. O dia 21 de maio foi o dia mais esperado pela central. 
O dia da Inauguração e Dedicação a Deus pelo término da 
construção da nossa igreja. O presidente pastor Oliveiros 
Ferreira falou sobre a dedicação do templo construído pelo rei 
Salomão. O pastor Celestino Sousa fez a leitura responsiva 
sobre o “Ato de Dedicação”. O pastor Samuel Guimarães 
falou sobre o “Nosso Compromisso”. A secretária Nilce Ruy 
falou sobre o Histórico da Igreja. Amém. Pastor: Samuel 
Guimarães. Secretária: Nilce Ruy Christoni.237 

 

O projeto deu ao templo da Vila Perino um formato arquitetônico 

moderno. A área construída ocupou todo o terreno. A parte frontal ganhou 

mais evidência, composto de linhas retas e frisos horizontais de baixo relevo. 

Ornamentando o alto da fachada, uma vidraça colorida em estilo mosaico, 

acompanhando o formato do telhado em “duas águas”.  

                     
236 IASD. Comunhão e Ação. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, Jun-nov de 2005, p. 28. 
237 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Perino. Ourinhos, p. 40v. de 21/05/2005. 
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A porta de entrada, larga e feita de madeira, ganhou a cobertura de 

uma marquise sutilmente embutida na parede. Um pouco acima, quase que 

sustentada na marquise, uma estrutura vertical de quatro paredes paralelas. 

No pé da fachada, junto à calçada, um canteiro, longo e estreito. Iluminando 

a porta de entrada, embutido no teto formado pela marquise, um pequeno 

lustre em globo. Na capa do programa cerimonial de inauguração, mostrado 

a seguir, podemos ver os aspectos da nova fachada.  

 

 
Figura 26: Perspectiva frontal do templo da IASD na Vila Perino depois do processo de 

demolição e reconstrução. Local: Vila Perino. Foto tirada em 2005.  
Fonte: Arquivo de Nilce Ruy Christoni. 

 

Quem adentra o templo, logo percebe um rol de acesso que leva a 

quatro lugares: ao corredor lateral que remete aos fundos; à nave dos cultos; 

à sala de técnica de som; e ao pavimento superior. Pois, o templo ganhara 

uma estrutura de acomodação (plataforma superior), com espaço para mais 

bancos, dando visão panorâmica ao interior e ao púlpito. Uma sala específica 

para a técnica de som foi construída. Caixas acústicas e microfones foram 

instalados. Na parede lateral direita de quem entra, postas janelas verticais 

grandes e basculantes, auxiliadas por ventiladores fixos pouco mais acima, 
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arejam o templo. Os bancos, em madeira maciça, eram novos e estofados no 

assento e no encosto, como podemos observar na imagem a seguir. 

 

 
Figura 27: Perspectiva interna do púlpito para o piso superior. Em baixo, a sala de técnica e 
o rol de entrada. Local: Vila Perino. Foto de 2010. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

O púlpito ficou maior e mais alto, todo feito em granito e com dois 

lances frontais de escada. Mais à direita, para quem olha o púlpito de frente, 

uma pequena plataforma no segundo lance de escada, destinada aos corais 

e grupos musicais. No fundo, à esquerda, o tanque batismal feito de cimento 

em formato curvo, valorizado por uma parede em recuo e por um vidro frontal 

em espécie de “aquário”, de fácil visão aos espectadores.  

 

 
Figura 28: Perspectiva interna da plataforma superior para o púlpito. Em foco, o tanque 
batismal, a plataforma de cânticos, e (no centro) a entrada para a sala de espera dos 

pastores. Local: Vila Perino. Foto tirada em 2010. Fonte: Arquivo de André Pires do Prado. 
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Também ao fundo, escondida por uma parede em primeiro plano, a 

abertura de acesso à sala de espera dos pastores e que remete ao tanque 

batismal. No teto do templo, um forro branco, feito em PVC. Adornando esse 

forro, compridas luminárias horizontais de luz fluorescente. E quebrando a 

claridade das janelas laterais, cortinas persianas verticais. 

O projeto incluiu na estrutura do novo templo, um salão destinado 

às reuniões e estudos bíblicos. Ele fica posto no piso superior, no espaço 

que equivale a todo o perímetro do púlpito. Na verdade, o teto do púlpito é o 

piso que sustenta o salão de reuniões. O acesso ao salão é dado por uma 

escada transversal feita de cimento atrás do templo. Aliás, a única estrutura 

mantida durante a derrubada do templo, foi o sobrado construído em 1986, 

que abriga as salas de escola sabatina e os banheiros feminino/masculino. 

Entretanto, essa estrutura também ganhou reforma.  

A escada de acesso ao salão de reuniões fica no espaço existente 

entre o sobrado e a parede do fundo do templo. Na foto a seguir, poderemos 

observar parcialmente a escada e as portas das salas do pavimento superior 

do sobrado. Há também outra escada, pequena e mais ao fundo da imagem, 

que leva ao salão de reuniões construído, acima do púlpito. 

 

 
Figura 29: Perspectiva do andar superior dos fundos do templo da Vila Perino. No canto 

direito da foto, as salas para estudos bíblicos. No canto esquerdo, a escada de acesso que 
vem do piso inferior. Mais ao fundo da imagem, a pequena escada de acesso ao salão de 
reuniões (na parede esquerda, podemos ver as janelas do salão). Local: Vila Perino. Foto 

tirada em 2010. Fonte: Arquivo de André Pires do Prado. 
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Depois da reconstrução, assim ficou o templo da Vila Perino no dia 

de sua reinauguração. Um templo maior, mais confortável, mais iluminado e 

com infra-estrutura suficiente para receber novos fiéis. De 2005 em diante, o 

templo não passou mais por grandes reformas. Somente pequenos ajustes. 

A porta da entrada, que era de madeira, foi trocada por uma feita de vidro. O 

canteiro de flores, na parte inferior da fachada, ganhou grades de proteção 

para que as plantas não sejam destruídas ou roubadas. 

No ano de 2011, sob o comando do pastor distrital Romeu Eloi de 

Souza, o templo passou por um processo geral de pintura. Depois de 2005, 

esse foi o primeiro trabalho de restauração total de sua coloração. O prédio 

ganhou tons mais fortes e impactantes. Na parte interior, em todo o perímetro 

do púlpito e no rol de entrada, foi feito um trabalho com molduras em gesso. 

No teto do púlpito, uma sanca decorativa também em gesso, projetada em 

harmonia com o traçado do chão de granito, ornamenta o local de pregação. 

No canto das paredes, pilastras em estilo greco-romano. Na parede, atrás do 

balcão de sermões, foi fixado o logotipo da IASD feito em aço inoxidável. Na 

parede do tanque batismal, o logo da Rede Novo Tempo de Comunicação - 

TV Novo Tempo, que em 2011 ganhou sinal aberto em Ourinhos.   

 

 
Figura 30: Perspectiva interna da plataforma superior para o púlpito. Em foco, o tanque 

batismal (esquerda), a plataforma de cânticos (direita), e o balcão de pregação (centro) junto 
da abertura de entrada para a sala de espera dos pastores. Local: Vila Perino. Foto tirada 

em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 



193 
 

 

Nota-se que a decoração em gesso, evidente na sanca embutida 

no teto da plataforma de sermões, mais as pilastras de cimento na divisória 

das paredes, deram nova estética à nave. As paredes laterais e superiores 

ganharam um tom creme. A parede central da plataforma recebeu um tom 

flamingo. E notamos que o tom terracota deu destaque ao tanque batismal e 

às paredes da plataforma superior, do segundo pavimento.  

O templo da Vila Perino representa o legado mais antigo da IASD 

em Ourinhos. Dizem os adventistas, que a Igreja no bairro é a “grande mãe”. 

Isso porque na década de 1990, os membros se dividiram, formando outros 

grupos de evangelização nos bairros periféricos, e destes grupos surgiram 

novos templos. Os “filhos”, membros do templo da Vila Perino, deixaram a 

“mãe”, templo da Vila Perino, para espalhar a mensagem em lugares mais 

afastados. Apesar da saída de alguns membros (que se tornaram líderes dos 

grupos nos bairros) e da IASD na Vila Perino ter recebido novos fiéis com os 

batismos anuais, ainda assim, o contingente efetivo de membros do templo é 

formado por pessoas mais velhas, pessoas idosas. Sinal de que a Igreja na 

Vila Perino é a comunidade dos pioneiros do adventismo na cidade. 

 

 
Figura 31: Perspectiva interna de quem olha do púlpito para o piso superior. Em baixo, a sala 
de técnica de som e o rol de entrada, depois da pintura geral, feita nos meses finais de 2011. 

Local: Vila Perino. Foto tirada em 2012. Fonte: Arquivo de André Pires do Prado. 
 



194 
 

Nota-se que uma porta de vidro foi colocada na transição do rol de 

entrada para o espaço da nave. Essa porta faz com que o barulho emitido do 

lado de fora, principalmente dos veículos que trafegam na Rua Maranhão, 

bem como o som da conversa de que fica no rol de entrada, não atrapalhe o 

andamento dos cultos. E nota-se, também, o destaque na base da estrutura 

da plataforma superior, esta pintada em terracota.  

A passagem dos anos que causou o envelhecimento da IASD na 

Vila Perino também marcou a mudança da postura da Igreja em relação aos 

valores e produtos culturais de época. A IASD da década de 1960, quando 

havia edificado o templo na Vila Perino, era uma Igreja conservadora, rígida, 

marcada pela ortodoxia e pelo tradicionalismo. Hoje, início de séc. XXI é uma 

Igreja aberta, tecnológica, informatizada, dinâmica, que detém facilidade para 

dialogar com os novos padrões de cultura e comportamento.   

 

 
Figura 32: Perspectiva exterior do templo da IASD na Vila Perino após a pintura geral 

realizada em 2011. Local: Vila Perino. Foto de 2012. Fonte: André Pires do Prado. 
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Vemos que a cor terracota deu destaque aos frisos da fachada, às 

paredes, às muretas e às pilastras verticais no alto da marquise que cobre a 

porta de entrada. Sobretonada em cores flamingo e terracota, a pintura deu 

evidência aos desenhos e características arquitetônicas do templo. À direita, 

no fundo da imagem, acompanhando a parede lateral, podemos obsevar de 

modo parcial, o bloco de salas em formato de sobrado. Dá abrigo às pessoas 

durante os encontros de escola sabatina e estudos bíblicos.     

É fácil notar no discurso dos membros mais antigos, principalmente 

dos que congregam na Vila Perino, um saudosismo do tempo de pioneirismo, 

quando a Igreja era um “pequeno grupo”. Dizem que quanto menor o grupo, 

maior o sentimento de pertencimento, a noção de “família”. Mas quanto maior 

o grupo, mais forte é a Igreja, o propósito da fé adventista. Pensando assim, 

logo o saudosismo vai embora. Em seu lugar, surge a alegria de ver a IASD 

maior e dispersa. Uma IASD movida pelo lema: “dividir para multiplicar”; que 

desde os anos iniciais da década de 1990, norteia o imaginário dos fiéis. 

 

   

3.2 Templo da Vila Brasil. 

 

 

A Vila Brasil é um bairro periférico de Ourinhos. Surgiu na década 

de 1970 com o fluxo do crescimento urbano e dos loteamentos no perímetro. 

Próximos da Vila Brasil, ficam outros bairros, como o Jardim Anchieta e Vila 

São Luiz (do “lado de cima” da SP-270). Segundo Boscariol: “Até 1979 já 

existia considerável evolução da área urbana. Na década de 1970 são 

criados bairros periféricos como o Jardim Anchieta, Jardim Ouro Fino e Vila 

Soares.”238 O Jardim Anchieta, a Vila Brasil e a Vila São Luiz, surgiram todos 

no mesmo período. Por coincidência, marcados por sua condição periférica, 

abrigam em seu espaço, famílias pobres e algumas de classe média.  

                     
238 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio 
Nacional sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 
2006, p. 9. 
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A Vila Brasil é essencialmente residencial, mas tem uma pequena 

economia de autossuficiência, com padarias, mercados, açougues, bares e 

lojas de conveniência. Isso por razão de sua notável distância em relação ao 

centro da cidade, essencialmente comercial. A Vila Brasil começa na beira da 

rodovia SP-270 e termina na barranca do Rio Pardo. O bairro também abriga 

uma base do sistema de tratamento de água de Ourinhos, administrado pela 

companhia “Superintendência de Água e Esgoto – SAE”, órgão municipal.  

Dito, a década de 1990 marcou um período de expansão da IASD 

em Ourinhos. O responsável por essa divisão foi o pastor Mário Cardoso de 

Oliveira. Ele chegou à cidade em 1988. Na época, a Associação da IASD no 

Estado de São Paulo havia adotado para si o lema “dividir para multiplicar” e 

com isso incentivava os pastores a fundar novos pontos de evangelização, 

expandindo a Igreja pelos distritos - cidades. O lema originou-se dos escritos 

de Ellen G. White, que desde o início da IASD orientava os fiéis para esse 

propósito, ou seja, o de fragmentar-se continuamente, e desses fragmentos 

fazer surgir novos grupos, novos templos-igrejas.  

Assim, aconteceu em Ourinhos. Nos primeiros anos da década de 

1990, Mario Cardoso de Oliveira orientou os adventistas da Vila Perino que 

se espalhassem por outros bairros. Basicamente, a ideia da divisão da Igreja 

foi a de formar grupos com adventistas que residissem no mesmo bairro. Por 

exemplo, quem morasse na Vila Brasil, formaria com seus companheiros de 

vila, um grupo de evangelização local. Com seus líderes escolhidos, o grupo 

evangelizaria o bairro ao qual pertencia, fundando ali uma Igreja.  

De fato, em 1991, os membros da Vila Brasil, que congregavam no 

templo da Vila Perino, deixaram de fazê-lo para formar em seu próprio bairro 

um novo grupo de estudos bíblicos. Havia no local, uma casa desocupada, 

em posse de uma pessoa chamada Conceição Augusta de Matos, que hoje 

reside em Bauru-SP. A mulher, também adventista, estava prestes a mudar 

para São Pedro do Turvo-SP, cidade próxima de Ourinhos, e aceitou alugar o 

imóvel. Assim o grupo passou a fazer suas reuniões nesse espaço. A casa 

situava-se na Rua Jornalista Heron Domingues, n° 667. No mapa a seguir, 

percebemos a localização exata do imóvel na Vila Brasil.  
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Figura 33: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) da casa alugada pelos adventistas do 

sétimo dia na Vila Brasil em 1991. Fonte: Google Maps. (Disponível em 
http://maps.google.com.br/) 

 

No começo, tiveram de modificar algumas coisas de sua estrutura. 

Uma das paredes que separava os cômodos da casa foi quebrada. A sala-

de-estar ganhou um púlpito e tornou-se o local dos cultos. Os dois quartos e 

uma área que havia no fundo deram lugar às classes bíblicas. Inicialmente os 

responsáveis pelo grupo da Vila Brasil foram: Maria de Fátima Trombini 

Pereira e José Carlos Santos Pereira. Depois, a liderança foi assumida por 

José Ventura, Marisa Ventura e Dinorah Aparecida de Moura. Sobre o 

momento da divisão da Igreja na Vila Perino e a formação do grupo na Vila 

Brasil, Dinorah Aparecida de Moura comenta: 

 
Aí o Pastor Mário de Oliveira, um homem muito culto na bíblia, 
muito conhecedor, muito dinâmico, muito trabalhador, de 
repente chega um dia ele reúne e diz: “olha, nós temos de 
dividir para multiplicar”. Quem veio aqui (na Vila Brasil) 
primeiro foi o Zé Carlos e a Fátima, foi eles que tomaram 
conta ali nos primeiros dias, um mês, dois meses, que alugou, 
que fez a reforma, foi com a Fátima. Mas aí veio o Ventura 
(José Ventura) com a Marisa (Marisa Ventura, esposa de José 
Ventura), foi mais ou menos em novembro de 1991, por volta 
disso. E em fevereiro eu já me lembro que eu estava no 
grupo. O Ventura diretor do Grupo, a Marisa no ministério da 
mulher, e eu fiquei com a tesouraria e com a secretaria desse 
grupo. Então foi ali que começou o trabalho. Esses membros 
que eram daqui, ficaram frequentando aqui. 239  

                     
239 DINORAH APARECIDA DE MOURA. História Oral.  Depoimento de 23/10/2011. 
Entrevista concedida em sua residência. Dinorah Aparecida de Moura nasceu na cidade de 
Ourinhos em 02/07/1957 e batizada na IASD em 12/08/1979. Foi colportora da IASD durante 
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O trabalho evangelístico na Vila Brasil teve início com a realização 

de visitas às famílias do perímetro. E a ideia era detectar o maior número 

possível de lares interessados em receber estudos bíblicos. O casal Marisa 

Ventura e José Ventura, líderes do grupo, foi quem articulou os trabalhos 

missionários nos lares da Vila Brasil. A respeito dessa função desempenhada 

pelo casal Ventura e ainda sobre o momento da fundação do grupo no bairro, 

o livro de Atos e Eventos da Igreja registra: 

 
Foi na gestão do pastor Mário Cardoso de Oliveira que o 
Grupo de Vila Brasil foi organizado com o lema “Dividir Para 
Multiplicar”. Foi então fundado o pequeno grupo, com poucas 
pessoas adventistas no bairro e alguns simpáticos à mesma. 
O local para os cultos foi a casa da irmã conceição, que 
sofreu alguns reparos necessários para as reuniões, sito à 
Rua Jornalista Heron Domingues, 667, em uma pequena sala 
de 5 por 3 metros de largura. As pessoas responsáveis foram 
a irmã Fátima e o irmão José Carlos, que iniciou as atividades 
aqui, mas foi por um curto período, então foi escolhido o irmão 
José Ventura, sua esposa a irmã Marisa, e a irmã Dinorah 
Moura para dar continuidade a esse grupo. Em 26 de 
novembro de 1991 foi reunida a comissão na qual o irmão 
José Ventura foi nomeado Diretor do Grupo e a irmã Dinorah 
como Tesoureira Secretária e assim tudo começou. A irmã 
Marisa com sua doçura e hospitalidade, uma irmã de oração, 
e o irmão José Ventura um hábil instrutor bíblico, um casal 
que se completa entre si, ela faz o contato missionário e ele 
então dá os estudos, e por isso a maioria dos irmãos são 
direta ou indiretamente resultado de seu trabalho.240 

 

Esse mapeamento, que visa implantar estudos bíblicos, constitui a 

base de fundação de todos os outros templos adventistas na cidade. Trata-se 

de um princípio básico da IASD. Para que uma nova Igreja seja implantada é 

necessário mapear o bairro escolhido, detectar as famílias interessadas e em 

seguida realizar os estudos bíblicos. Então, o trabalho desempenhado pelo 

casal Ventura foi de suma importância no estabelecimento da Igreja da Vila 

Brasil. Na foto a seguir podemos notar a fachada da antiga casa alugada.   

                                                           
vários anos. É uma das pessoas responsáveis pela implantação do adventismo na Vila Brasil 
e exerce até hoje papel de liderança na Igreja.  
240 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Brasil. Ourinhos, pp. 01 e 01v, de 
27/11/1999. 
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Figura 34: Perspectiva frontal da casa alugada pelos adventistas do sétimo dia na Rua 

Heron Domingues, n° 667, na Vila Brasil. Descrição: Local onde foi iniciada a obra da IASD 
no bairro. Local: Vila Brasil. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Na somatória de interessados em receber estudos bíblicos o grupo 

da Vila Brasil começou com cerca de 20 (vinte) pessoas. A maior parte desse 

contingente era crianças. Isso aconteceu em virtude da maneira com a qual 

os trabalhos foram inicialmente realizados. Em 1992, exatamente por haver 

muitas crianças no local, os adventistas fundaram o Clube de Desbravadores 

“Leão de Judá” 241. Como foi dito por Dinorah Aparecida de Moura:  

 
O trabalho forte aqui foi com as crianças. Que as crianças 
trouxe crianças, crianças trouxe crianças, e foi crescendo. E 
essas crianças batizaram no futuro e tornaram membros da 
Igreja. Crianças aqui foi o ponto máximo. O pastor Mário fez 
essa divisão e a gente começou a se apaixonar por aqui. Aí 

                     
241 Na Enciclopédia Adventista, está disponível o verbete: DESBRAVADORES, CLUBE DE. 
O Clube de Desbravadores é um programa espiritual e recreativo, centralizado na IASD, 
destinado a juvenis, na faixa de dez a quinze anos, foi oficializado em nível mundial em 1950 
pela AG (Associação Geral). As atividades do Clube de Desbravadores são muito 
diversificadas: projetos comunitários, atividades missionárias, estudo da natureza, trabalhos 
manuais, acampamentos, esportes, etc. A maioria dessas atividades estão divididas em 
cerca de 250 especialidades e contam também com as classes que visam desenvolver no 
juvenil habilidades diversas. Há seis classes, com seus respectivos nomes, começando com 
a idade de dez anos e concluindo com quinze anos. Cada classe é representada por uma 
cor devidamente escolhida, como segue: Amigo: 10 anos (azul); Companheiro: 11 anos 
(vermelho); Pesquisador: 12 anos (verde); Pioneiro: 13 anos (cinza); Excursionista: 14 anos 
(bordô); Guia: 15 anos (amarelo). Ao completar os requerimentos da classe, o Desbravador 
recebe uma insígnia e uma fita colocada no bolso para distinção, correspondente à 
respectiva classe, e uma divisa na manga, concedidas num serviço especial de investidura. 
A atividade mais atraente para o desbravador é o acampamento, que geralmente é feito 
duas vezes por ano, tendo por objetivo colocar o desbravador em contato mais íntimo com a 
natureza. In: IASD. Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. 2009, p. 200. 
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lançou o Clube de Desbravadores e nós nos envolvemos. 
Terezinha, Dão, Eu, Josimar, a Claudinha, a Marisa.242 

 

O “Clube de Desbravadores” é parte de um programa institucional 

da IASD com abrangência mundial. Tem o principal objetivo de proporcionar 

medidas socioeducativas, de recreação e evangelização de adolescentes e 

crianças. O clube, fundado na Vila Brasil, fez com que o fluxo de pessoas de 

baixa idade na Igreja aumentasse. O projeto unia os jovens, proporcionando 

um ambiente sócio-interativo. O Clube de Desbravadores “Leão de Judá” da 

Vila Brasil é um dos mais antigos da IASD em Ourinhos. 

 

 
Figura 35: Perspectiva interna da casa alugada pelos adventistas do sétimo dia na Vila 

Brasil. Descrição: Primeiro encontro com a presença do pastor Mário de Oliveira (de óculos e 
gravata, no canto esquerdo da foto). Nos bancos, as crianças com as quais o trabalho do 

Clube de Desbravadores foi iniciado. Local: Vila Brasil. Foto tirada em 1991. Fonte: Acervo 
de Dinorah Aparecida de Moura. 

 

Até o final de 1993, o grupo adventista da Vila Brasil se esforçou 

na busca por estabilidade e aumento do número de seus membros. Ao passo 

que os estudos bíblicos aconteciam, os novos conversos também chegavam. 

Isso foi acontecendo gradualmente. Até chegar o momento em que a casa 

deixou de comportar o contingente de fiéis. Assim, foi necessário adquirir um 

espaço maior e que não fosse outro prédio alugado. Os adventistas queriam 

seu próprio imóvel. Surgiu então uma campanha de arrecadação de dízimos 

                     
242 DINORAH APARECIDA DE MOURA. História Oral.  Depoimento de 23/10/2011. 
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e ofertas, com esse objetivo especial da compra do terreno. A secretária da 

Igreja, Neuza Rodrigues de Moura, relembra o momento: 

 
Então, aí o Seu José como era o diretor do grupo, ele ficou 
responsável pra ver o terreno. Então o local, não é assim 
qualquer local que você vai ver pra começar uma Igreja. Tem 
que ser um local assim, mais no centro, mais centrado no 
bairro, não pode ser assim uma coisa muito lá no fundo.  
Então ele ficou responsável por sair por aí e ver os terrenos. 
Daí começou a ver os terrenos vagos que tinha. Aí foi em um, 
foi em outro, até que chegou nesse terreno que agora é a 
nossa igreja. E aí depois foi levado ao conhecimento dos 
irmãos e a gente começou a fazer a arrecadação de ofertas 
pra compra do terreno, especialmente para comprar o terreno, 
entendeu? Foi assim que aconteceu.243 

 

Em 29 de março de 1994, foi quando os adventistas adquiriram a 

gleba no bairro. O terreno comprado está situado na Rua José de Oliveira 

Silva, n° 352. É um terreno de posição central no bairro. Sua localização é de 

fácil acesso e com trânsito razoavelmente movimentado. A compra do imóvel 

motivou nova campanha na Igreja. O objetivo então era arrecadar o dinheiro 

necessário à construção do templo. Seria um desafio difícil, já que o custo da 

edificação ficaria bem maior que o valor gasto na compra da gleba de terra. 

No mapa a seguir, podemos ver a localização exata do terreno. 

 

 
Figura 36: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do terreno comprado pelos adventistas 
do sétimo dia na Rua José de Oliveira Silva, n°352, da Vila Brasil em 1994. Fonte: Google 

Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

                     
243 NEUZA RODRIGUES DE MOURA. História Oral.  Depoimento de 15/12/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Nasceu em 21/08/1967 na cidade de Ourinhos. Adventista 
desde 01/08/1992, Neuza Rodrigues de Moura (ao lado do esposo João de Moura Sobrinho) 
foi uma das primeiras pessoas conversas da Vila Brasil à IASD. Hoje exerce função de 
secretária da Igreja no bairro. 
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A Associação Paulista Central – APaC, responsável pelo distrito de 

Ourinhos nessa época, não poderia enviar recursos financeiros de auxílio ao 

grupo da Vila Brasil. Isso aumentava ainda mais o grau de dificuldade da 

obra. Os adventistas tiveram de bancar a construção somente com a doação 

local dos dízimos, ofertas e materiais de construção. Ainda sobre o momento 

da compra do terreno, o livro de Atos e Eventos diz: 

 
O local era pequeno para abrigar os irmão e visitas, e a 
prioridade desde então era o terreno para a construção de um 
templo. No dia 29/04/1994 foi feita a compra do terreno e o 
pastor José Rui de Macedo lançou a pedra fundamental.244 

  

Os anos de 1994 e 1995 foram de intenso trabalho de arrecadação 

e ajuntamento de materiais para a obra que havia sido iniciada. O problema 

não dizia respeito à mão-de-obra especializada em edificação, pois esta eles 

já tinham, havia alguns profissionais da área da construção civil congregando 

na Vila Brasil. O desafio estava na aquisição dos materiais necessários, que 

dependiam do dinheiro em caixa. Assim, as pessoas da comunidade, dentre 

adventistas e simpatizantes, passaram a contribuir com o que fosse possível. 

Doavam cimento, tijolos, cal, pedra e areia. O telhado do templo foi objeto de 

doação, comentou Neuza Rodrigues de Moura. 

 
Eu me lembro que na construção da nossa igreja a 
Associação não ajudou em nada. Tudo o que nós 
conseguimos foi com a ajuda de membros da nossa igreja e 
com as pessoas que eram simpatizantes às mesmas, que a 
gente ia e pedia, e as pessoas traziam. E os irmãos doavam, 
porque a maioria do nosso pessoal é pedreiro, servente, 
carpinteiro né. Então a mão de obra a gente tinha. Então 
faltava o material. Mas aí os irmãos com sua generosidade, 
muitos doavam o material de construção, pedra, cimento, 
areia, tijolo, tudo. Por exemplo, o telhado da nossa igreja, foi 
uma pessoa que doou todo o telhado da nossa igreja.245 

 

                     
244 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Brasil. Ourinhos, p. 01v, de 27/11/1999. 
245 NEUZA RODRIGUES DE MOURA. História Oral.  Depoimento de 15/12/2011. 
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O processo de edificação, iniciado em março de 1994, terminou 

somente no ano de 1999. Foi um longo período de trabalho. Isso porque a 

obra do templo, além de ser realizada pelo esforço dos próprios membros, 

viabilizada pelas doações e pelo trabalho físico, acontecia geralmente aos 

domingos, no uso do tempo livre que as pessoas tinham em relação às suas 

tarefas cotidianas. No livro de Atos e Eventos, podemos observar: 

 
Todas as formas de doações foram feitas para a construção; 
com a generosidade de irmão e muita oração pouco a pouco 
podemos ver as paredes serem levantadas, quantos irmãos e 
irmãs dedicaram seu tempo, as horas de folga, férias, para ver 
o templo ser construído, foi uma experiência marcante na vida 
de cada um.246 

 

Da mesma maneira que na construção do templo da Vila Perino, a 

edificação do templo da Vila Brasil também foi desempenhada em mutirão. 

Os homens se engajavam nas atividades braçais, nas quais se exigia força 

física, e as mulheres na alimentação do mutirão. Quanto ao esforço coletivo 

desempenhado pelos adventistas, comentou Neuza Rodrigues: 

 
Foi assim, os irmãos, por exemplo, o João (João de Moura 
Sobrinho, esposo de Neuza Rodrigues) nas férias dele, ele 
não ficou em casa, ele trabalhou na construção e outros 
irmãos também trabalharam aos domingos. A gente fazia 
assim, o mutirão do domingo. Aí ia todo mundo e a mulherada 
ficava encarregada de fazer os quitutes né, a gente ia lá e 
almoçava todo mundo junto. Depois a tarde levava um suco, 
alguma outra coisa. Era assim. Foi feito tudo no mutirão. E as 
pessoas que foram ajudando com as ofertas.247    

 

A maneira coletiva com a qual o templo da Vila Brasil foi construído 

está registrada na memória coletiva dos adventistas. É algo particularmente 

estabelecido naquele grupo. Parece existir ali um sentimento de união muito 

forte entre as pessoas. Uma união marcada pelo trabalho voluntário e pelo 

carinho em relação ao projeto do templo. É fácil perceber esse pertencimento 

                     
246 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Brasil. Ourinhos, p. 01v, de 27/11/1999. 
247 NEUZA RODRIGUES DE MOURA. História Oral.  Depoimento de 15/12/2011. 
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quando se escuta dos adventistas o termo “família”, para designar a essência 

da comunidade local. Por exemplo, João de Moura Sobrinho quando diz: 

 
Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, uma das coisas mais 
gostosas da vida é você trabalhar naquela construção da 
igreja. O povo era tão unido que você nem imagina. Vou falar 
uma união que é difícil você ver. Assim, cada um fazendo sua 
parte ali, rebocar, outro e tal. Mas era em conjunto. Todo 
mundo trabalhando unido. Era incrível. Era realmente como a 
gente fala, era uma família. Não tinha discussão, ninguém 
falava, era só a obra pra entrar ali. Eu, Zé Antônio, o Marcos, 
seu Zé Ventura organizando tudo ali. Olha, às vezes um 
domingo ali dava umas 15 pessoas ali dentro trabalhando. 
Depois o pessoal chegava na hora do almoço, sentava na 
nave, no chão lá, vinha o pessoal da família, nossa lotava a 
igreja. Mas era muito gostoso trabalhar ali. Não tinha tristeza 
não. Era na maior alegria. E o prazer de estar fazendo algo 
que você vai usufruir mais tarde. Hoje tá aí, a obra nossa. 
Maravilhoso.248 

 

A edificação terminou em 1999, mas primeiro foram construídas as 

cinco salas de reunião que estão no fundo. Na verdade é um bloco de salas 

edificado em formato de sobrado. Na parte de cima, há três salas de estudo. 

Na parte inferior, mais duas salas e também os banheiros masculino (na 

extremidade direita) e feminino (na esquerda). O acesso às salas do sobrado 

é dado por uma escada de cimento, construída transversalmente no espaço 

entre a nave do templo e o próprio sobrado. Era necessário que essas salas 

ficassem prontas com antecedência principalmente para comportar os cursos 

bíblicos e escolas sabatinas. Depois do bloco de salas já construído, a obra 

do templo seguiu, assim como o resto da estrutura. Na foto abaixo, podemos 

ver o momento da construção da nave. Agachado no andaime, rebocando as 

paredes, o adventista João de M. Sobrinho.  

 

                     
248 JOÃO DE MOURA SOBRINHO. História Oral.  Depoimento de 15/12/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Nasceu em 23/06/1962 na cidade de Ourinhos. Casado com 
Neuza Rodrigues de Moura, João de Moura foi um dos vários membros que trabalharam na 
construção do templo da Vila Brasil. Batizou-se na IASD junto da esposa, em 01/08/1992.  
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Figura 37: Perspectiva interna do templo da IASD na Vila Brasil durante a feitura de sua 

nave de cultos. Local: Vila Brasil. Descrição: João de Moura Sobrinho aplicando o reboco 
nas paredes. Foto tirada entre os anos de 1996 e 1997. Fonte: Neuza R. de Moura. 

 

Por volta de 1998, quando a nave de cultos estava edificada, ainda 

faltava alguns pequenos itens de mobília e ajustes de acabamento. A pintura 

não havia sido feita. Ainda faltava o piso e os bancos de madeira. E foram 

compradas cadeiras de PVC provisoriamente. Assim as pessoas teriam onde 

sentar quando o culto começasse. Esses detalhes foram aos poucos sendo 

resolvidos. O importante era já fazer a mudança das reuniões para o espaço 

maior que havia na nave. Do sentimento dos adventistas ao adentrarem seu 

novo local de culto na Vila Brasil, Dinorah A. de Moura relembra: 

 
Nossa, uma emoção que como se tivesse no céu. Porque, pra 
quem tava naquele lugarzinho (a casa alugada), porque que 
não cabia mais gente ali, era uma atração tão grande, todas 
as pessoas querendo frequentar, frequentar, era uma coisa de 
louco, entendeu? Era muita, muita gente. E nós tínhamos 
necessidade urgente. Porque o que nós orávamos por essa 
igreja era demais. E quando nós chegamos naquela Igreja 
(novo templo), eu me lembro que tinha alugado cadeiras (de 
plástico PVC), e colocou ali até vir os bancos, nossa era um 
sonho realizado. Porque cada tijolinho que você viu erguer, 
quando cobriu, nossa era um sonho. Porque a gente sair dali 
pra nossa igrejinha, com aquele mesmo fervor que a gente 
tinha, porque ali era muito fervoroso, a gente cantava, era 
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assim compacto (muitas pessoas) né, JA (Jovens Adventistas 
– é um culto realizado especialmente por jovens aos sábados 
à tarde, com cânticos e programas específicos) lotado. Aliás, 
eu devo agradecer a Deus porque eu faço parte e digo em 
todo lugar que passo, porque eu colportei, virei essa Paulista 
Central (Associação Paulista Central - APaC), aqui pra toda 
cidade, não existe igreja igual a Vila Brasil, inclusive no 
mundo, pra mim, igual a Vila Brasil. Eu sou extremamente 
apaixonada pela Vila Brasil. Uma igreja dinâmica, amorosa, 
fervorosa, receptiva. A igreja da Vila Brasil tem isso. Uma 
igreja que atrai, que trabalha.249     

 

Na noite do dia 23 de março de 1999 foi realizado o primeiro culto 

dos adventistas em seu novo local. Para o momento, foi convidado um pastor 

da APaC, Mário Dobeline. Em seguida, durante os dias da semana que se 

seguiu, Josemar Ventura (filho de José Ventura, líder do grupo), na época 

graduando em teologia, realizou uma semana de orações no espaço.  

Em 27 de novembro de 1999, após uma cerimônia realizada pelo 

pastor Paulo Sérgio Stina, enviado da APaC, a congregação dos adventistas 

do sétimo dia na Vila Brasil foi elevada de seu status de “grupo” para o de 

“Igreja organizada”, com posse de templo próprio e comissão de liderança 

local. Sobre esse momento importante, o Livro de Atas e Eventos registra: 

 
Neste novo templo almas preciosas desceram às águas 
batismais selando suas vidas com Jesus, acontecendo 
posteriormente outros batismos. E hoje dia 27/11/1999 é o 
Dia Memorável para grupo de Vila Brasil que passa a ser a 
Igreja de Vila Brasil. Louvado seja Deus. O pastor Paulo 
Sérgio Stina pronunciou o sermão alusivo ao ato de 
organização da Igreja. Após a mensagem espiritual, o pastor 
Paulo Sergio Stina fez a chamada nominal dos irmão que 
assinaram o testemunho de reconsagração, os quais 
responderam presente à medida que seus nomes eram 
pronunciados. Em seguida o pastor Paulo Sergio Stina fez a 
leitura do pronunciamento da Mesa Administrativa em 
relação ao pedido feito pelo grupo de Vila Brasil para ser 
organizado em Igreja. Através do voto n° 99-190 de 
31/10/1999 que constou das seguintes palavras: “Votado 
organizar o grupo de Vila Brasil em Igreja, tendo como núcleo 
base os seguintes irmãos: José Ventura da Silva, Maria 
Terezinha Seki, Andréia de Moura da Silva Duarte.” O 
levantamento feito justifica o procedimento quanto à 
organização do grupo em Igreja. Após a leitura do voto de 

                     
249 DINORAH APARECIDA DE MOURA. História Oral. Depoimento de 23/10/2011. 
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aprovação o Pastor Paulo Sergio Stina apresentou aos 
membros que iriam pertencer a nova Igreja o voto de 
compromisso, que foi aceito por todos. Assim, com número 
total de 64 membros fica organizado em igreja o grupo de 
Vila Brasil, motivo porque o pastor oficiante declarou, em 
nome da Associação Paulista Central da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, devidamente organizada a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia de Vila Brasil.250 

 

Ao passar do status de “Grupo” para “Igreja Organizada”, a IASD 

da Vila Brasil ganhou força e maior autonomia administrativa. Era o momento 

de intensificar ainda mais os trabalhos evangelísticos no perímetro da Vila e 

nos bairros vizinhos. O templo estava pronto. Havia espaço suficiente para 

agregar mais pessoas. A proposta era enchê-lo com mais fiéis.  

O espaço ganhou um púlpito de mais ou menos 10 (dez) metros de 

largura por 5 (cinco) de comprimento. Ao fundo, o tanque batismal e duas 

portas de acesso, uma do lado direito e outra do esquerdo. Bem iluminado, o 

templo contava com janelas basculantes verticais e portas largas, tapadas 

com vidro transparente, nas laterais direita e esquerda. Na sequência, uma 

foto do interior do templo com perspectiva para o púlpito. 

 

 
Figura 38: Perspectiva interna da plataforma superior para o púlpito. Em foco, pessoas 

reunidas durante o culto na manhã de sábado. Local: Vila Brasil. Foto tirada entre os anos 
de 1999 e 2000. Fonte: Dinorah Aparecida de Moura. 

 

No alto do púlpito, caixas de som. Nas paredes laterais, um pouco 

acima das janelas, ventiladores grandes. No teto, forro de PVC e luminárias 

                     
250 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Brasil. Ourinhos, pp. 01v a 4, de 
27/11/1999. 
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horizontais de luz fluorescente. A estética da plataforma de sermões acabou 

mudando depois de uma reforma realizada no ano de 2008. O formato que 

está na foto é o original, construído naquela época.  

Acima da porta de entrada do templo fica o pavimento superior de 

vista panorâmica para o púlpito. Abaixo do pavimento superior, um espaço 

destinado às mães com suas crianças pequenas. O chão foi feito de um 

acimentado decorativo, imitando a forma de granito, dividido em losangos de 

tons cinza claro e escuro. A porta da entrada era larga. Os bancos eram de 

madeira e estavam organizados em duas fileiras. As janelas e luminárias 

davam ao templo condições agradáveis de claridade e arejamento.  

O espaço era suficiente para comportar cerca de 250 (duzentas e 

cinquenta) pessoas. No entanto, às vezes o fluxo de fiéis era tão intenso que 

os bancos não davam conta de acomodar a todos. Era bastante comum que 

os membros da Vila Perino, convidados, fossem dar sermões e participar dos 

eventos na Vila Brasil. Isso fazia com que o espaço ficasse muito ocupado. E 

o inverso também acontecia - e acontece até hoje. As pessoas da Vila Brasil 

visitavam o templo da Vila Perino para participar de eventos e dar sermões. 

Ademais, o Clube de Desbravadores Leão de Judá ainda trazia jovens para o 

convívio da Igreja. O templo da Vila Brasil é um lugar com bastante jovens. 

Na foto a seguir, agrupadas no pavimento superior, podemos notar algumas 

crianças vestidas com o uniforme do Clube.  

  

 
Figura 39: Perspectiva interna do púlpito para a plataforma superior. Em foco, pessoas 

reunidas durante um culto noturno. Local: Vila Brasil. Foto tirada entre os anos de 1999 e 
2000. Fonte: Dinorah Aparecida de Moura. 
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A fachada do templo ganhou um estilo reto e sem muitos detalhes. 

Do lado esquerdo para quem olha o templo de frente, três pilares paralelos e 

estreitos, embutidos na parede e ornamentados com “pedra-madeira”, de cor 

amarela. Nos espaços entre os pilares, duas janelas grandes e verticais. Do 

lado direito, mais dois pilares paralelos, um pouco afastados um do outro, 

pois entre os mesmos, havia a porta de entrada. Os dois pilares e o espaço 

da parede, acima da porta de entrada, também eram ornamentados com 

pedra-madeira. Nas extremidades da fachada, duas portas laterais de acesso 

aos corredores, uma do lado direito e outra do esquerdo.  

Entre a parede da fachada e o início da calçada, tinha um pequeno 

espaço de socialização. E protegendo a entrada e a fachada do templo, uma 

grade de ferro alta e forte, feita em tubos de “metalon”, com portão corrediço. 

Na foto exposta a seguir, tirada no dia 27 de novembro de 1999, momento da 

elevação do grupo da Vila Brasil à condição de Igreja organizada, podemos 

notar a fachada do templo e suas principais características.  

 

 
Figura 40: Perspectiva externa da fachada do templo da Vila Brasil. Em foco, pessoas 

reunidas após a cerimônia de organização (elevação) do grupo de adventistas em “Igreja”. 
Local: Vila Brasil. Foto tirada em 1999. Fonte: Livro de Atas e Eventos - IASD Vila Brasil. 

 

No canto direito da foto é possível observar o terreno vizinho. Esse 

terreno foi comprado pela IASD da Vila Brasil com o dinheiro de uma doação 

feita por um casal de adventistas da cidade de Itaberá-SP. O casal admirava 
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o trabalho desenvolvido com as crianças do Grupo de Desbravadores “Leão 

de Judá”. O Clube não possuía local próprio para realizar seus encontros e 

atividades. Quando os Desbravadores se reuniam, isso geralmente acontecia 

aos finais de semana, das 09h00min às 12h00min, em salas concedidas por 

uma escola municipal, chamada EMEF Prof.ª Nilce de Freitas, do bairro.  

Para resolver a situação, o casal doou o dinheiro necessário para a 

aquisição do terreno. Houve o compromisso de que nesse lugar fosse então 

construída a sede para o Clube de Desbravadores. Com o dinheiro doado, os 

adventistas não compraram exatamente o terreno que está ao lado. Primeiro 

adquiriram um terreno próximo da Rua Jornalista Heron Domingues. Depois, 

quando então surgiu a possibilidade da compra da gleba que ficava ao lado 

do templo, o terreno perto da Rua Heron Domingues foi vendido. Era mais 

vantajoso comprar a gleba ao lado do templo, na intenção de posteriormente 

ampliar a estrutura do prédio, do que manter a posse do primeiro terreno - 

que ficava próximo ao templo, mas separado da estrutura. Maria Terezinha 

Seke, tesoureira da Igreja na época, relembra a doação: 

 
O João Carlos era um irmão de Itaberá. Ele sempre vinha 
aqui. Era parente de umas pessoas, da Ester, da Irmã Antonia 
Reis. E sempre eles vinham pra Ourinhos. E quando eles 
vinham, os parentes moravam na Vila Brasil, naquele mesmo 
Bairro, e eles iam pra Igreja. E o desbravador fazia ordem 
unida na rua. As atividades faziam ali em frente a igreja. E ele 
viu aquilo e achou interessante. Ele falou : “Nossa, eles fazem 
na rua”. Isso quando era lá na igrejinha (na casa alugada na 
rua Heron Domingues). A ordem unida era na rua e as 
atividades nas classinhas. Era tudo apertadinho, mas eles 
conseguiam. Ele falou assim: “Olha eu vou doar um terreno 
pra fazer uma sede pros desbravadores.” Só que o João 
Carlos ele tava quase aposentando, ia para os Estados 
Unidos, Estava fazendo inglês e tudo. E essa promessa ele 
falou que queria, naqueles dias, naqueles meses ele já ia 
fazer a doação. Só que uma das viagem, pras fazenda dele, 
acho que no Mato Grosso, ele ia fazer uma viagem e quando 
vinha voltando ele sofreu um acidente e faleceu. Mas aí a 
mulher dele falou: “Não, o João Carlos falou que ia doar o 
dinheiro pra compra o terreno pro desbravador e eu vou 
cumprir o que ele falou.” Eu era tesoureira na época. Sempre 
eles traziam roupas e guardanapos pra gente vender e ajudar 
na construção (do templo), ate isso eles faziam. Ela doava e a 
gente vendia. E o dinheiro arrecadado ia tudo pra construção. 
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Então esse casal... ele faleceu mas ela doou o dinheiro. Foi 
para o caixa da Igreja.251  

 

O terreno adquirido com o dinheiro doado por João Carlos, além de 

dar lugar à sede do Clube de Desbravadores, também dará espaço a outros 

projetos da Igreja. Existe a ideia de se construir um conjunto de salas para os 

jovens, uma sala de reuniões/confraternizações e um salão para a ASA – 

Ação Solidária Adventista, órgão responsável pelos projetos humanitários da 

IASD. O terreno proporcionará a ampliação da estrutura do templo. A Igreja 

terá mais espaço para receber pessoas e dinamizar os projetos missionários 

na Vila Brasil. As obras no terreno estão previstas para o ano de 2012. 

 

 
Figura 41: Perspectiva atual do terreno ao lado do templo da IASD da Vila Brasil. Em foco, a 

extensão na qual serão edificadas as salas da ASA e a sede do Clube de Desbravadores 
Leão de Judá. Local: Vila Brasil. Foto tirada em 2012. Fonte: André Pires do Prado. 

 

Em 2006, quando Samuel Guimarães ainda era o pastor distrital de 

Ourinhos, houve uma mudança na fachada e parte da estrutura do templo da 

Vila Brasil. O próprio Guimarães foi quem idealizou o projeto em comunhão 

com a APaC. A ideia, dizem os adventistas, era dar “cara nova à Igreja”, ao 

templo. Os adventistas da Vila Brasil quiseram acompanhar o processo de 

                     
251 MARIA TEREZINHA SEKE. História Oral.  Depoimento de 13/12/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Nasceu no dia 12 de junho de 1953 na cidade de Cândido 
Mota, nas proximidades de Assis-SP. Foi batizada na IASD em 20/03/1988. É uma das 
pioneiras da IASD na Vila Musa e exerce até hoje papel na comissão de liderança local. 
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reconstrução do templo da Vila Perino, consagrado em 2005, e da Vila Musa, 

que havia sido consagrado no mesmo dia do evento na Vila Perino.  

Então a APaC enviou o projeto arquitetônico da nova fachada e o 

auxílio financeiro para sua construção. No final de 2007 as obras foram então 

iniciadas e a fachada ficou pronta em 2008. Na ocasião, Samuel Guimarães 

havia deixado o distrito para dar lugar ao pastor Carlos Ramos, que concluiu 

a obra e coordenou a primeira cerimônia oficial de consagração do templo da 

Vila Brasil. Desse momento, relembra Dinorah Aparecida de Moura: 

 
O pastor Samuel teve uma visão de tudo, mas esse processo 
todo aconteceu no período do pastor Carlos. No fundo era uma 
salinha, que quando foi feito o desenho da igreja (do templo), 
uma salinha pra ficar com as mães. A gente viu que tinha que 
tirar aquilo dali. Mas aí a gente viu as outras igrejas sendo 
reformadas né? A igreja central mesmo (o templo da Vila 
Perino) começou do zero, né? (das bases, do alicerce, foi 
reerguido desde a fundação). Elas começaram a reformar. 
Então a gente queria uma cara nova pra igreja. E eu acredito 
mesmo que foi da parte dele a iniciativa. Aí quando o pastor 
Carlos chegou é que a gente começou pedir recurso e tal, 
porque daí já não foi nós, foi recurso mesmo, da Associação 
pra cá. O desenho, o pastor Samuel trouxe e mostrou lá na 
frente. O desenho da frente da igreja, veio o engenheiro lá e 
mostrou pra gente.252 

 

 A cerimônia de consagração aconteceu numa manhã de Sábado, 

em 13 de dezembro de 2008 (mesmo dia em que se comemora o aniversário 

da cidade de Ourinhos), às 09h00min. Estiveram presentes no evento os 

pastores representantes da APaC, Oliveiros Pinto Ferreira e Celestino José 

de Souza. Desde o tempo em que foi construído e usado em 1999, o templo 

da Vila Brasil nunca tivera uma cerimônia oficial de dedicação/inauguração. 

Os 9 (nove) anos de sua existência passaram sem o ato simbólico que enfim 

iria acontecer em dezembro de 2008. A respeito do momento solene, a carta-

documento lida para a congregação no dia da cerimônia diz o seguinte: 

 
No entanto, algo importante estava faltando para a vida de 
nossa igreja. Nosso templo nunca teve uma inauguração 

                     
252 DINORAH APARECIDA DE MOURA. História Oral. Depoimento de 23/10/2011. 
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oficial e nem a sua dedicação como casa de Culto ao Senhor. 
Com o apoio da administração da APaC começamos a nos 
preparar para isso acontecer. O templo estava em uso a 
quase 10 anos e uma reforma foi iniciada. Novamente a igreja 
se uniu e Deus concedeu as SUAS BENÇÃOS e hoje 
estamos vivendo esse dia especial. A Deus seja toda a Glória! 
E a APaC na pessoa do Pr. Oliveiros Pinto Ferreira e o Pr. 
Celestino José de Souza, nosso muito obrigado. E a você 
querido irmão, vamos celebrar este dia especial com muita 
alegria e júbilo, mas lembrando que nossa celebração maior 
está no futuro quando Jesus voltar e que devemos continuar 
nos preparando para este encontro com Ele. Terminamos com 
o texto bíblico que diz: “GRANDES COISAS FEZ O SENHOR 
POR NÓS, POR ISSO ESTAMOS FELIZES”. AMÉM!253  

 

A nova fachada do templo da Vila Brasil ficou mais próxima da 

calçada. Ela ganhou uma espécie de câmara semicircular, do lado direito de 

quem olha o templo de frente, que funciona como uma área de socialização e 

recepção. O acesso a essa câmara é dado por uma rampa feita em cimento 

que começa desde a calçada. Na parte superior dessa câmara, foi construída 

uma pequena sala na qual ficam armazenados os troféus e materiais de uso 

do Clube de Desbravadores “Leão de Judá”. O acesso a essa sala é dado 

por uma escada construída na lateral do templo, que também dá acesso à 

plataforma superior com vista panorâmica para o púlpito de sermões.  

Embutida parte na parede frontal do templo e na parede côncava 

da câmara de recepção, uma marquise que cobre todo o trajeto da rampa de 

entrada, uma forma de proteção em relação à chuva. Acima da marquise, a 

parede frontal expõe o logotipo da IASD. Abaixo da marquise, também na 

parede frontal do templo, duas janelas verticais e paralelas. E fechando a 

frente da fachada, do muro lateral esquerdo até a parede côncava da câmara 

de recepção, para quem olha o templo de frente, uma grade feita em ferro 

tubular do tipo “metalon”. Na foto exibida a seguir, retirada do programa de 

inauguração e consagração do templo, utilizado no dia 13 de dezembro de 

2008, podemos notar as características da nova fachada.   

 

                     
253 IASD. Carta do Cerimonial de Inauguração e Consagração do Templo da Vila Brasil. 
Ourinhos, 2008, p. 02. 
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Figura 42: Perspectiva frontal e externa da nova fachada do templo da Vila Brasil inaugurada 

no dia 13 de dezembro de 2008. Local: Vila Brasil. Foto tirada em 2008. Fonte: Acervo de 
Neuza Rodrigues de Moura. 

 

A mudança na fachada trouxe mais espaço no interior do templo. 

Primeiro com a câmara de recepção, situada depois da rampa de entrada, e 

com a sala do Clube de Desbravadores. Depois, com a mudança no espaço 

abaixo do pavimento superior da nave, destinado às mães e filhos pequenos. 

As paredes que haviam ali foram quebradas, possibilitando a adição de mais 

bancos. Ademais, o templo também recebeu pintura no interior e exterior.  

O projeto da reforma da fachada também acompanhou a mudança 

da estética da plataforma de sermões. O tanque batismal, que antes ficava 

no centro da plataforma e entre duas paredes, foi transferido para o canto 

direito. Sua aparência é de “meia lua”, formada por duas muretas côncavas, 

uma junto ao chão, na base do tanque, e a outra no alto, junto ao teto. A 

mureta-base é ornamentada com pedra granito e não possui vidro em forma 

de aquário, como no tanque do templo da Vila Perino. Do lado esquerdo, há 

outra parede também em formato côncavo. Ela esconde uma abertura que 

dá acesso à sala de espera pastoral, pela qual se pode chegar ao tanque 

batismal, através de um corredor paralelo à parede de fundo da plataforma 

de cultos. A parede que vemos no meio da imagem, no centro da plataforma, 

é a parede que esconde o corredor que leva ao tanque batismal. A parede do 
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canto esquerdo, ornamentada com frisos horizontais, e o tanque batismal são 

cobertos por uma textura em estilo grafiato, na cor flamingo. 

 

 
Figura 43: Perspectiva interna do templo da Vila Brasil. Em foco, a plataforma de sermões e 
as características atuais do espaço após a reforma em 2008. Local: Vila Brasil. Foto tirada 

em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

Nota-se também a mudança no piso do templo. Em todo o espaço 

foi aplicado um revestimento cerâmico na cor bege, inclusive na plataforma 

de sermões, que também ganhou adornos em granito. O piso anterior, de cor 

cinza claro/escuro, deixou de existir. As paredes laterais foram pintadas de 

branco na parte de cima e texturizadas em grafiato na parte de baixo. Já as 

janelas, ganharam cortinas persianas verticais. O som foi potencializado com 

novas caixas acústicas, fixadas um pouco abaixo das antigas.  

É perceptível também a mudança na mobília. Os bancos, antes de 

madeira e sem estofado, foram substituídos por bancos maiores, estofados e 

confortáveis. A cor do estofamento é de tipo verde acinzentado, que tende ao 

verde-musgo. Assim também são as cadeiras da plataforma de sermões, que 

acomodam os oradores e auxiliares. No centro da plataforma, o novo balcão 

de pregação, feito do mesmo tipo de madeira que a dos bancos e adornado 

com vidro temperado. Mais à esquerda, outro balcão, aos comunicadores e 
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cantores. Aliás, o lado esquerdo da plataforma ficou reservado aos cânticos. 

O canto esquerdo, ao tanque batismal e aos auxiliares de culto.   

Na posição contrária, agora para quem olha do púlpito em direção 

à entrada do templo, pode-se observar a plataforma superior da nave, com 

sua base texturizada com grafiato e adornada com friso e o logotipo da IASD.  

 

 
Figura 44: Perspectiva interna do templo da Vila Brasil. Em foco, a plataforma superior e as 

características atuais do espaço após a reforma em 2008. Local: Vila Brasil. Foto tirada 
2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Na plataforma, além dos bancos, no mesmo estilo que os demais, 

também fica a aparelhagem de som, da qual um técnico é responsável. A 

entrada da plataforma é dada por uma escada lateral externa. Essa escada 

conduz à sala do Clube de Desbravadores, acima do rol de recepção.  

Podemos notar a mudança abaixo da plataforma, pois onde antes 

havia um espaço destinado às mães e filhos, agora ficam os bancos, o que 

acabou estendendo a nave mais para o fundo. As paredes foram quebradas, 

com isso o espaço que havia ali foi ampliado. No lado direito ficam as janelas 

e no lado esquerdo a porta de entrada. Essa porta de entrada é feita de vidro 

temperado, no estilo blindex, que abafa o som vindo da rua e da câmara de 

entrada do templo. Na foto a seguir podemos ver mais uma vez a entrada do 

templo e sua fachada depois da reforma. 
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Figura 45: Perspectiva externa da fachada do templo da Vila Brasil, inaugurada no dia 13 de 

dezembro de 2008. Nota-se a rampa de entrada que leva ao rol de recepção. Local: Vila 
Brasil. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

No lado direito da foto, atrás da árvore, podemos observar o muro 

que fecha o terreno lateral do templo. Uma porta de metal dá acesso àquilo 

que será o espaço da sede do Clube de Desbravadores e das salas da ASA 

(Ação Solidária Adventista). Após a mudança na fachada, o templo da Vila 

Brasil não teve mais nenhuma reforma estrutural. Hoje, o prédio encontra-se 

nesses moldes. A preocupação dos membros é dar continuidade ao projeto 

das salas bíblicas, do salão de reuniões, à sede do Clube de Desbravadores 

e à sala da ASA no terreno lateral. E no que compete ao campo missionário, 

a proposta da IASD da Vila Brasil para 2012 é criar no bairro vizinho, Jardim 

Orlando Quagliato, um pequeno grupo de estudos, para que dele uma nova 

igreja adventista se origine futuramente. Uma das pessoas responsáveis por 

esse trabalho missionário é Dinorah Aparecida de Moura, que diz: 

 
O projeto missionário é abrir um grupo no Orlando Quagliato. 
O problema é que nós estamos com dificuldade de encontrar 
salão. Porque nós temos um grande grupo (de fiéis) naquela 
região lá. O projeto missionário daqui pra frente é ter esse 
grupo lá no Orlando Quagliato. Por enquanto a gente está 
pensando assim, se a gente encontrar o local a gente vai 
fazer pesquisa, porque tem um bom grupo de pessoas que 
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moram próximos do Orlando Quagliato e no Orlando 
Quagliato que se deslocam de lá pra cá, entendeu? Então a 
gente tá pensando em fazer a pesquisa e ver como é, mas 
sem o local, precisamos de um local ali. Então esse é um 
projeto, um projeto que pelo menos pra esse ano foi votado 
pra eu ser diretora do trabalho missionário, e é um projeto que 
a gente tem pra realizar lá. Mas a gente tem que orar pra 
pedir um local. Precisamos de um local. O sonho já existe. 
Então não pode deixar morrer esse sonho. Tendo o local a 
gente vai trabalhar com pesquisa, visitando as casas, dando 
estudo bíblico, né?254  

 

Uma característica muito interessante da IASD da Vila Brasil é que 

no ano de 2003, quando Samuel Guimarães ainda era o pastor distrital, um 

grupo ramificado de suas dependências foi implantado na Vila São Luiz. O 

bairro “Vila São Luiz” é vizinho da Vila Brasil e está situado do outro lado da 

SP-270. Adiante, abordaremos com especificidade a história desse grupo e 

da IASD que lá se formou. Vale destacar que a Igreja da Vila Brasil parece 

seguir religiosamente o lema “dividir para multiplicar”. O mesmo lema que a 

fez surgir em 1991, quando ramificada da Vila Perino. A IASD da Vila Brasil é 

a primeira “filha” a proporcionar “netos” à sua “mãe”, IASD - Vila Perino. E a 

Igreja da Vila São Luiz é essa “neta”, nascida em 2003. O projeto missionário 

para 2012, agora indica a Vila Orlando Quagliato. Um desafio para a IASD da 

Vila Brasil e para os membros comprometidos com esse propósito. 

 

3.3 Templo da Vila Musa. 

 

 

A Vila Musa é um dos bairros mais antigos da cidade de Ourinhos. 

É uma extensão da Vila Odilon, fundada na década de 1930. Nessa época o 

município possuía dois núcleos de habitação: o núcleo central, constituído no 

perímetro da estação da Estrada de Ferro Sorocabana - EFS, e o núcleo da 

Vila Odilon, periférico e ligado ao centro por uma das maiores avenidas da 

cidade, a Av. Domingos Carmelingo Caló. Diz Boscariol: 

 

                     
254 DINORAH APARECIDA DE MOURA. História Oral. Depoimento de 23/10/2011. 
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A Vila Odilon, fundada em 1930, foi local preferencial para o 
estabelecimento dos italianos. Aliás, estes se empenhavam 
nas fazendas de café ao redor da Vila, em pequenas chácaras 
e nas olarias. Estas olarias produziam tijolos e telhas tendo 
em vista o mercado regional e o mercado criado pela 
colonização do norte do Paraná, perpetrada pela Companhia 
de Terras Norte do Paraná. A criação da vila está ligada ao 
Sr. Odilon Chaves do Carmo, dono de açougue no centro da 
cidade e da chácara que deu origem à vila. Após a morte de 
Odilon, um parente seu realizou o loteamento das terras, que 
já estavam ocupadas por trabalhadores das olarias que 
existiam ao redor e por pequenos proprietários rurais. 255 

 

A Vila Odilon acabou criando uma economia própria, esta ligada ao 

cultivo do café e olarias do perímetro, fazendo com que os moradores do 

bairro, que em sua maioria eram italianos, visitassem o centro da cidade 

apenas para procurar diversão ou algum objeto inexistente no comércio do 

bairro. Na década de 1950, a Vila Odilon já era bastante populosa, o que 

provocou o loteamento de terras vizinhas, dando origem à Vila Musa.  

Assim como na Vila Odilon, as olarias são comuns no perímetro da 

Vila Musa. Quando se trafega pelo bairro, é possível ver os antigos galpões, 

estagnados pela crise da economia oleira na década de 1970. É um bairro 

residencial, com escolas, lojas de calçados/vestimentas, bares, açougues, 

mercados, farmácias e outros tipos de serviços. Com o passar dos anos, o 

crescimento populacional uniu a região da Vila Odilon com a parte central de 

Ourinhos, o vazio cortado pela Av. Domingos Carmelingo Caló deixou de 

existir. Hoje o espaço está densamente habitado.  

A mensagem adventista chega à Vila Musa no início da década de 

1990, em razão da fragmentação empreendida pelo pastor Mário de Oliveira 

na IASD da Vila Perino. Assim como na Vila Brasil, havia um contingente de 

pessoas moradoras da Vila Musa, que congregavam na Vila Perino. O trajeto 

entre a Vila Musa e a Vila Perino é muito longo. Para várias famílias pobres, 

cumprir o percurso durante todos os sábados de culto, na maioria das vezes 

caminhando ou mesmo de ônibus, era bastante custoso. A implantação de 

                     
255 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
6. 
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um grupo na Vila Musa, além de representar a expansão da IASD, facilitaria 

a vida religiosa das pessoas daquele perímetro. José Madalena explica: 

 
O pastor, na época era o pastor Mário Cardoso. Ele falou 
assim: “tem um grupo grande que mora pra essa região da 
Vila Musa, então nós precisamos abrir um trabalho lá na Vila 
Musa, e nós vamos alugar um salão lá e vamos mudar pra lá 
um grupo de irmãos pra que eles evangelizem aquele bairro lá 
também.” Que fique mais perto também. Porque uma boa 
parte dos irmãos eles não frequentavam a igreja em todos os 
cultos porque a distância era grande e o custo de locomoção 
era complicado, né? E a família que ganha um salário mínimo 
não tem condição de despender isso. Então o pastor achou 
por bem que nós deveríamos achar um lugar.256 

 

No segundo semestre de 1992, foi alugado na Vila Musa um salão 

de antigo supermercado, de um homem chamado Dirceu, na Rua Leontino 

Ferreira de Campos, n° 384. O salão era amplo, no estilo galpão, com porta 

retrátil e telhado de metal galvanizado. Dizem que quando chovia, o barulho 

da água que batia nas telhas quase não deixava escutar o que se falava. O 

primeiro culto no espaço aconteceu no dia 26 de dezembro de 1992.  

E ali passou a congregar o pequeno grupo de adventistas locais. 

Moradores de um perímetro que abarcava os bairros Vila Musa, Vila Odilon, 

Vila Itamarati, Vila Pacheco Chaves, Vila são José e Vila COHAB. O índice 

da soma de adventistas acusava pouco mais de 20 (vinte) pessoas. O grupo 

permaneceu no salão por 3 (três) anos, até o dia 28 de dezembro de 1995. O 

livro de “Atos e Eventos” registra o início da IASD na Vila Musa:  

 
Até o ano de 1992, existia em Ourinhos só a Igreja Central e, 
esta foi crescendo em número de membros; e os membros de 
nossa Igreja vinham dos mais variados bairros existentes na 
cidade e uma Igreja (templo) só já não comportava mais tal 
número de irmãos. Através de muita oração e reuniões, foi 
decidido fazer a reorganização da Igreja, dividindo-a e 
agrupando os irmãos conforme sua localização geográfica; 
daí, surgindo o grupo de Vila Musa, que foi organizado, 
agrupando os irmãos que residem nos bairros: Vila Musa, São 
José, Vila Odilon, Parque Pacheco e Chaves. A partir de 
26/12/92 o grupo de Vila Musa começou a reunir num salão 

                     
256 JOSÉ MADALENA. História Oral.  Depoimento de 22/09/2011. 
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alugado, sito à Rua Leontino Ferreira de Campos, n° 384, Vila 
Musa, Ourinhos-SP; neste salão ficamos até 28/10/95.257 

 

No mapa a seguir, a localização do salão da Vila Musa. 

 

 
Figura 46: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do barracão alugado pelos adventistas 
do sétimo dia na Rua Leontino Ferreira de Campos, n° 384, na Vila Musa. Fonte: Google 

Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 
 

O trabalho local começou com pesquisas no perímetro dos bairros 

Vila Musa, Vila Odilon e Vila COHAB. A pesquisa consistia no ato de visitar 

as residências e detectar famílias interessadas em estudos bíblicos. Depois 

disso, eram iniciados os ensinos e consequentemente vinham os batismos, 

aumentando o contingente de fiéis. Quanto mais famílias encontradas na 

pesquisa e depois evangelizadas e batizadas, mais rápido estruturava-se a 

obra na Vila. Luiz Gomes dos Santos Neto, uma das pessoas responsáveis 

pela liderança local desde o início do grupo, comenta sobre o momento da 

ruptura com a IASD da Vila Perino e também das pessoas designadas ao 

trabalho evangelístico na Vila Musa daquela época. 

 
O pastor Mário abriu um grupo que foi o grupo aqui da Vila 
Musa. Daí foi alugado um salãozinho e nesse salãozinho nós 
iniciamos ali um grupo com as famílias adventistas que 
moravam nessa região. Então ele separou pra cá. Ele não 
perguntou se queria, não. Ele mesmo fez a separação. 
Iniciamos ali naquele barracãozinho com algumas famílias 
que moravam aqui no Pacheco Chaves, na Vila Musa, tinha 
alguém da COHAB, então essas famílias somavam entorno 
de umas vinte e poucas pessoas, né? Então veio o José 
Madalena como diretor do grupo, a esposa dele e os filhos 

                     
257  IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Musa. Ourinhos, p. 01 de 18/05/1996. 
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dele o Alexandre e o Emerson que eram pequenos, Eu, minha 
esposa e minhas duas filhas que eram crianças também, 
depois veio a Amélia Dias, mãe da Janete, né, veio a Roseli 
Nascimento, a família do Batista que morava aqui na COHAB, 
e alguns outros que moravam aqui perto. E ali a gente iniciou 
um trabalho, que foi um trabalho de fazer pesquisas. E 
fizemos mais ali na COAHB, aqui na Vila Musa, né? E 
começamos através dessas pesquisas depois dar estudos 
bíblicos. E depois disso, o pastor Mário Marcou uma 
conferência. E deu então prosseguimento nesse trabalho que 
a gente tava fazendo com essas famílias que já estavam 
estudando. E veio o pastor Natanael pra ajudar nessa semana 
de conferência. E aí essas pessoas que a gente estava 
trabalhando foram convidadas para assistir essa palestra que 
o pastor Natanael e o pastor Mário estavam fazendo. Aí no 
final dessa conferência foram batizados, se não me falha a 
memória, vinte e nove pessoas. Então o grupo cresceu e por 
aí já tinha mais de cinquenta pessoas.258 

 

A conferência da qual falou Gomes, ministrada pelo pastor Mário 

de Oliveira, fez parte do programa evangelístico promovido pela Associação 

Paulista Oeste - APO (ou Federação Paulista Oeste), que naquela época 

administrava o distrito de Ourinhos e as cidades vizinhas. A campanha teve 

início nos primeiros meses de 1993 e apresentava o seguinte slogan: “1993 – 

Ano do Reavivamento Ourinhos – Um reavivamento da verdadeira piedade 

entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades”. O 

pastor Mario de Oliveira, durante as conferências foi acompanhado de outros 

pastores enviados à Ourinhos pela Associação - Federação Paulista Oeste. 

Na imagem abaixo, a capa do programa de evangelismo de 1993. 

 

                     
258 LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO. História Oral.  Depoimento de 23/07/2011. 
Entrevista concedida no salão de encontros do templo da Vila Musa em uma tarde de 
Sábado. Nasceu em 30 de outubro de 1955 em Palmital-SP. Foi batizado na IASD em 
29/09/1991 pelo pastor Mário de Oliveira. Exerce papel de tesoureiro na liderança da IASD 
na Vila Musa há vários anos. É um dos pioneiros do adventismo no bairro.  
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Figura 47: Imagem da capa do Programa de Conferências utilizado na campanha 

evangelística promovida pela Associação Paulista Oeste na Vila Musa. As conferências 
marcaram um período de implantação da IASD no bairro e foram de fundamental 

importância na agregação de fiéis. Fonte: Livro de Atos e Eventos da IASD – Vila Musa. 
 

Podemos notar que a estratégia das conferências evangelísticas é 

constantemente adotada pela IASD na implantação de novos núcleos. No 

final de 1993, o grupo da Vila Musa já havia aumentado de pouco mais de 20 

(vinte) para cerca de 50 (cinquenta) seu índice de fiéis. É um crescimento 

significativo. Isso explica o motivo pelo qual o grupo iniciou a procura de um 

terreno no bairro, para que fosse edificado o templo. Na época, o espaço do 

barracão ficou pequeno para o contingente - e desse contingente, vale dizer, 

grande parte era jovens e pessoas com filhos pequenos, o que tornou a IASD 

da Vila Musa também uma igreja “jovem”.  

Na prática, embora o grupo enfrentasse os desafios financeiros, no 

plano institucional, as coisas caminhavam bem. Vale dizer, que em 1993, no 

dia 25 de fevereiro, a Associação da IASD enviou uma carta ao Pastor Mário 

Cardoso, aprovando oficialmente a implantação do grupo na Vila Musa. A 

carta dizia dos termos da resolução da mesa administrativa da Associação, 

da qual podemos saber através do seguinte trecho do documento:  

 
Bom amigo Mário, que o poder do Espírito Santo o habilite 
para as lides pastorais. A Mesa Administrativa do dia 19/02/93 
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aprovou e votou a organização do grupo de Vila Musa. 
Parabéns pelo acontecimento. Um abraço.259 

 

A arrecadação de dízimos e ofertas ainda era pequena. As dívidas 

assumidas sem planejamento acarretariam problemas no momento. Mesmo 

assim, a comissão de liderança local incentivou a congregação a firmar esse 

propósito, esforçando-se nas doações destinadas à compra do terreno. Ao 

mesmo tempo, eram pesquisados lotes com as melhores condições de preço 

e localização no bairro. Já vistos alguns terrenos, o escolhido foi o da Rua 

Fernando Sanches, n° 333. Era terreno de qualidade, bem situado e com 

valor de mercado atraente. Só que o grupo detinha em caixa apenas 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor exigido pelo dono do imóvel. 

 

 
Figura 48: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do terreno na Rua Fernando Sanches, n° 

333, na Vila Musa. Fonte: Google Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 
  

Foi então que o pastor Mário Cardoso, com sua influência política, 

conseguiu que a Associação Paulista Oeste – APO (ou Federação Paulista 

Oeste, criada em 1989 após uma divisão administrativa) enviasse um auxílio 

de 50% (cinquenta por cento). Na soma isso dava 75% (setenta e cinco por 

cento). Para obter os 25% (vinte e cinco por cento) restantes, a liderança do 

grupo motivou os membros a doarem mais. O valor foi captado e o terreno 

adquirido no ano de 1994. A comunidade adventista da Vila Musa havia dado 

o primeiro passo na construção do templo. Luiz Gomes relembra: 

                     
259 CUCB – Carta Enviada ao Pastor Mário Cardoso em 25 de fevereiro de 1993. 
Federação Paulista Oeste das Igrejas Adventistas do 7° Dia. Endereço Postal 33 – CEP: 
15001 – São José do Rio Preto. CGC: 55.233.019/0019-07. Escritório: Rua Prof. Jamil 
Khauan, 19 – Vila Imperial. CEP: 15015 – São José do Rio Preto – Estado de São Paulo. 
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Esse terreno ele tinha um valor que nós não tínhamos o 
dinheiro. Aí nós tínhamos 25% desse valor em caixa. A gente 
vinha preparando um caixa pra comprar o terreno. E aí o 
homem falou: “olha, eu vendo já, vocês tem que decidir já”. E 
eu lembro que num domingo a Associação que era a Oeste 
Paulista (Associação Paulista Oeste – APO) na época não 
trabalhava (aos domingos), e o pastor Mario ligou na casa do 
presidente (da Associação) e falou pra ele: “olha nos temos o 
terreno aqui e temos de fechar hoje esse negócio.” – 
(presidente diz...) “Mas hoje é domingo, não dá pra fazer 
negócio no domingo, a Associação tá fechada, isso tem que 
ser posto em votação.” – (Mário Cardoso diz...) “Mas o terreno 
é bom e a gente não pode perder.” Aí o presidente perguntou 
quanto que era o terreno e ele (Mario Oliveira) falou. Daí ele 
(presidente) falou: “olha eu dou tanto.” Com esse valor 
arredondaria 50%, tínhamos 25% em caixa, faltava 25 %. Daí 
a gente, entre nós, fizemos uma vaquinha, né? E eu me 
lembro que tinha irmãos que foi lá, tirou o dinheiro da 
poupança, tinha uma reservinha, foi lá e tirou e ofertou pra 
igreja né, e possibilitou então a compra desse terreno, 
pagando a vista pro proprietário, o valor que ele pedia.260 

     

A aquisição do terreno, formalizada pela escritura de compra e 

venda lavrada no 1° Tabelionato de Notas de Ourinhos, sob a fé do oficial 

Marcos Perez, acusa a data de sua feitura em 05 de janeiro de 1994. A 

quantia paga aos outorgantes foi de Cr$ 200.000,00 (Duzentos Mil Cruzeiros 

Reais). No recorte a seguir, o documento que trata do ato comercial. 

 
SAIBAM quantos esta pública escritura virem que aos cinco 
(05) dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e 
noventa e quatro (1994), da Era Cristã, nesta cidade e 
Comarca de Ourinhos, do Estado de São Paulo, em cartório, 
perante mim Oficial Maior que este subscreve, compareceram 
as partes entre si, justas e contratadas a saber: de um lado 
como OUTORGANTES VENDEDORES, SEBASTIÃO LEME 
DA COSTA, bancário, portador do RG. n° 133421-SSP-DF e 
sua mulher DIRLEY DE SOUZA LEME, do lar, portadora do 
RG. n° 402163-SSP-DF, ambos brasileiros, casados sob o 
regime de comunhão de bens, anteriormente a Lei 6.515/77, 
residentes e domiciliados na cidade de Brasília-DF, na rua 
HIGS 706-Bloco I-casa 35; e de outro lado, como 
OUTORGADA COMPRADORA, CORPORAÇÃO DA UNIÃO 
CENTRAL-BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 
SÉTIMO DIA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

                     
260 Idem. 
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Av. Magdalena Sanseverino Grosso n° 850, Jd. Rezek II em 
Artur Nogueira-SP, comarca da Mogi Mirim-SP; inscrita no 
CGC. MF n° 55233019/0001-70 [...] neste ato está 
representada por Pavel Oliveira Moura, brasileiro, casado, 
religioso, portador do RG. n° 6526462-4-SSP-RJ e do CIC. n° 
045625006-97, residente na cidade de Mogi Mirim-SP; e neste 
ato está representado por seu procurado substabelecido, Sr. 
Mário Cardoso de Oliveira, brasileiro, casado, pastor, portador 
do RG. n° 8394215-SSP-SP, e do CIC. n° 603673778-53, 
residente nesta cidade na rua Aristides Lau Sampaio n° 54, 
nos termos da Procuração lavrada no Cartório de Registro 
Civil e Tabelionato de Mogi Mirim-SP; [...] reconhecidos entre 
si e identificados por mim mediante os documentos 
apresentados do que dou fé. Então, pelos outorgantes 
vendedores, me foi dito que a justo título são senhores e 
legítimos possuidores do seguinte imóvel: UM TERRENO 
SITUADO NESTA CIDADE E COMARCA DE OURINHOS, 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONSTITUÍDO DE PARTE 
DO LOTE N° 03 (TRES), DA QUADRA N° 17 (DEZESSETE), 
DO LOTEAMENTO CIDADE JARDIM, com frente para a rua 
Fernando Sanches (antiga rua 03, conforme Lei n° 1.745 de 
23.06.77 da Prefeitura Municipal); [...] estão justos e 
contratados para vendê-lo à outorgada compradora, como por 
bem desta escritura e na melhor forma do direito, 
efetivamente vendido tem, pelo preço certo e convencionado 
de Cr$- 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS), 
[...] Eu, Marcos Perez, Oficial Maior a escrevi e subscrevo (aa) 
José Piatto Neto /// Mario Cardoso de Oliveira. – (selada 
Legalmente), NADA MAIS. Trasladada em seguida está 
conforme; dou fé.261 

 

Com a posse do terreno, o grupo passou a acumular dinheiro para 

o projeto da construção. Assim como aconteceu no grupo da Vila São Luis, o 

grupo da Vila Musa decidiu edificar primeiramente o bloco de salas no fundo. 

As salas, da mesma forma, seriam destinadas aos estudos bíblicos, escolas 

sabatinas e, temporariamente, aos cultos. O que de fato importava naquele 

momento era sair do barracão alugado. Aliás, sobre a necessidade de sair do 

barracão, o livro de “Atos e Eventos” da Igreja relata: 

 
A partir de 1994, cresceu o desejo de todos em ter uma Igreja 
(templo) própria para se reunir, pois o salão já não nos 
bastava, havia a necessidade de ter um terreno e Igreja 
próprios e diante disso, começou a construção do templo de 

                     
261 IASD, Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel. Documento datado de 05 de 
janeiro de 1994. Arquivo do templo da IASD – Vila Musa. 
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Vila Musa numa área bem localizada, de fácil acesso, um 
terreno que já possui muro.262 

 

Trabalhando em regime de mutirão e aos domingos, os homens no 

serviço braçal e as mulheres na alimentação dos voluntários, os adventistas 

da Vila Musa construíram o bloco de salas em estilo sobrado, dois andares. 

Havia no pavimento inferior do sobrado um conjunto de 3 (três) pequenas 

salas e dois banheiros (masculino e feminino). No superior, um salão grande 

no qual o grupo finalmente passou a se reunir. Podemos ver na imagem a 

seguir, o início da construção do bloco de salas, no fundo do terreno. 

 

 
Figura 49: Perspectiva do bloco de salas construído no fundo do terreno do templo da Vila 

Musa. Na parte de cima, o salão no qual o grupo passou a congregar. Local: Vila Musa. Foto 
tirada em março de 1995. Fonte: Livro de Atos e Eventos da IASD – Vila Musa. 

 

O grupo havia se mudado para o prédio inacabado. Faltava reboco 

nas paredes. Uma camada rústica de cimento cobria o chão - contrapiso. As 

portas e janelas foram compradas com auxílio da Associação, quando então 

o distrito de Ourinhos ficou atrelado à Associação Paulista Central (APaC). 

Durante a construção do bloco não houve participação direta de especialistas 

contratados pela Associação. O trabalho foi realizado exclusivamente pelos 

adventistas. O mutirão foi liderado por membros que possuíam um pouco de 

conhecimento em edificações. Agia-se sobre a capacidade de cada pessoa. 

Dizem que a vontade de conquistar um espaço particular fortalecia o grupo. 

José Madalena, a respeito do trabalho em conjunto, comenta: 

 
                     
262  IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Musa. Ourinhos, p. 01v de 18/05/1996. 
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Então, ali nós tivemos que primeiramente, assim, os membros 
faziam o seguinte, trabalhavam no que podiam. Ninguém 
sabia fazer nada, né? Então tinha um lá que entendia um 
pouco mais, até faleceu recentemente, que era o irmão João, 
e ele era muito esforçado. Ele tinha as limitações de saúde 
dele mas ele fazia além das limitações. O que é que nós 
fazíamos? Cavávamos o buraco pro alicerce, depois fazíamos 
as brocas. Tinha alguém que entendia um pouquinho né, que 
fazia a broca bem profunda né, com uns dois metros. 
Concretava aquelas brocas. Tinha um pedreiro que vinha lá 
de domingo. Ele vinha dar as orientações. Como é que a 
gente armava os ferros, né? A gente foi construindo dessa 
forma. Aí quando foi concretar o primeiro piso (a laje) das 
salas do fundo, daí reunia um grande grupo de pessoa pra 
num domingo concretar a laje de uma vez só, né? Eu mesmo 
assentei muito tijolo lá, né? Nunca fui pedreiro. Eu, o Luis 
Gomes, o João. Tinha bastante gente que ia trabalhar lá. E a 
gente ia fazendo de acordo com o que cada um podia fazer ou 
sabia fazer. Se não sabia aprendeu. Porque lá na igreja 
central (templo da Vila Perino) naquela parte da edícula (o 
sobrado, conjunto de salas de estudo) do fundo, que eu 
participei, eu assentei muito tijolo também lá. Mas lá tinham 
pedreiros mesmo que trabalhavam. Eles falavam assim: “você 
nunca assentou tijolo?” e Eu: “Não!”. (e os pedreiros diziam) 
“Então você tá indo bem viu. Acho que você poderia trabalhar 
de pedreiro.” (risos). Que era o irmão Benício né, que falava 
isso aí.263 

 

Assim, no decorrer de 1995, feito em regime de mutirão formado 

por leigos – mas de boa vontade, o bloco de salas aos poucos foi finalizado. 

Os adventistas passaram a congregar em local próprio. O grupo se mudou 

no dia 28 de outubro daquele ano, deixando definitivamente o barracão na 

Rua Leontino Ferreira de Campos. Um marco na história local.  

Dando acesso ao pavimento superior do bloco, onde ficava a sala 

de reuniões, havia uma escada de cimento. Apesar de pequeno, o bloco era 

confortável. Ademais, o prédio simbolizava uma conquista coletiva. Dizem os 

adventistas que houve um sentimento de “vitória” pelo feito. Noemi Iamamoto 

Madalena, esposa de José Madalena, dentre as responsáveis pela liderança 

local naquela época, comenta do sentimento:  

 
Alegria, vitória, entendeu? Vitória, principalmente. A irmã 
Silvina chegou a dar o salário dela. O salário dela. E poucas 

                     
263 JOSÉ MADALENA. História Oral.  Depoimento de 22/09/2011. 
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pessoas souberam disso. Porque ela não era uma pessoa 
assim que gostava de divulgar o que estava fazendo, 
entendeu? E a gente via até um milagre de Deus, porque 
eram tudo pessoas pobres ali, não é? E olha o que nós temos 
ali. Então é uma sensação de vitória mesmo, sabe?264 

 

Ao passo que a construção seguia nos detalhes faltantes, o grupo 

foi crescendo, aumentando em número de fiéis. Isso fez surgir o interesse da 

congregação em edificar também a nave do templo. Aliás, o terreno já tinha 

essa finalidade, ou seja, a de abrigar um templo adequado à congregação. 

Assim, ao mesmo tempo em que as salas eram terminadas, a construção da 

nave também foi iniciada. Ela teve sua pedra fundamental lançada no dia 14 

de agosto de 1994, pelo então pastor distrital José Rui de Macedo. O projeto 

da nave exigiu ainda mais da congregação. Para isso, uma nova campanha 

de dízimo e ofertas foi empreendida. A obra custaria um bom dinheiro. 

Em 1994, quando iniciada a construção, o distrito de Ourinhos era 

administrado pela Associação Paulista Central - APaC, como já comentamos. 

Portanto, houve parceria entre o grupo da Vila Musa e a APaC na execução 

do projeto. Nessa parceria, a Associação entraria com 50% daquilo que fosse 

preciso - da contratação de pedreiros à compra de materiais. Ou então, caso 

o grupo da Vila Musa custeasse a fiação elétrica do templo, por exemplo, a 

APaC ficaria responsável pela forração do teto. E assim, sempre haveria uma 

contrapartida. Ainda sobre o lançamento da pedra fundamental do templo, 

vale observar o que o livro de “Atos e Eventos” da IASD – Vila Musa registra: 

 
14/08/94 – Lançamento da Pedra Fundamental. Dia 14/08/94 
– às 9:00 horas. Lançamento da Pedra Fundamental para 
construção da Igreja de Vila Musa. Pessoas presentes: Pastor 
José Rui de Macedo (que filmou o evento), José Madalena, 
Alexandre Madalena, João Fogaça, Kellen Fogaça, Welington 
Fogaça, Irene Costa, Cileide Costa, Silvina Borges, Maria 
Aparecida Hidalgo, Julia Garcia, Odair Bragato, Luiz Gomes, 
Arlindo Teixeira, Rosalina Goes, Anastácio Goes, Anísio 
Marcelino, Siméia Marcelino, Frederico Marcelino, Mara 
Aparecida da Silva, Amara da Silva (nininha), Dona Antonia 

                     
264 NOEMI IAMAMOTO MADALENA. História Oral.  Depoimento de 22/09/2011. Entrevista 
concedida em sua residência. Nasceu no dia 24 de março de 1945. Batizou-se na IASD em 
01/08/1970. É membro da comunidade adventista da Vila Musa desde seu início e até hoje 
uma das pessoas responsáveis pela liderança local. 
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(vizinha da Rosalina Goes). Oração feita pelo Pastor Rui. Foi 
cantado o hino: “Oh, que esperança vibra em meu ser”.265 

 

A planta arquitetônica ficou sob a responsabilidade do Engenheiro 

Civil Tsuguio Hidaka, conceituado profissional da cidade, membro da AERO - 

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos - Região de Ourinhos. 

A estrutura do prédio dava continuidade ao bloco de salas do fundo. A nave 

foi iniciada com a parede traseira agregada às salas do bloco e terminada 

com a fachada de fronte à Rua Fernando Sanches. Mesmo com o processo 

de construção em andamento, os adventistas passaram a utilizar a nave do 

templo, realizando no dia 29 de outubro de 1995, o primeiro culto no espaço. 

Em 1995, no dia 18 de maio, foi dado mais um passo importante 

na história da IASD na Vila Musa. Uma cerimônia especial, ministrada pelo 

pastor da Associação da IASD, Paulo Sérgio Stina, marcou o dia da elevação 

do grupo à categoria de Igreja Organizada, com autonomia administrativa e 

corpo departamental. A cerimônia teve início às 10h50min da manhã, na qual 

foi apresentada a proposta da organização do grupo em Igreja, a leitura do 

parecer dado pela mesa administrativa da APaC, o voto de compromisso da 

congregação, a escolha da comissão de nomeações - cargos departamentais 

- e a leitura da ata de organização da Igreja. Aliás, o livro de “Atos e Eventos” 

da Igreja registra o acontecimento da seguinte maneira:  

 
Ata da organização do Grupo de Vila Musa em Igreja, 
realizada no dia 18 de maio de 1996. A reunião teve início às 
10:50 horas no recinto do templo, situado à Rua Fernando 
Sanches, n° 333, Ourinhos. O hino inicial cantado pela 
congregação foi o de número 275 com o título “É Prazer Servir 
a Cristo”, seguido da oração pastoral feita pelo pastor Paulo 
Sérgio Stina. Após pequena exposição sobre a razão de ser 
da organização do grupo em Igreja, feita pelo pastor Paulo 
Sergio Stina, ouvimos o histórico da origem e formação do 
grupo, apresentado pela Janete Dias (secretária). [...] O pastor 
Paulo Sergio Stina pronunciou o sermão alusivo ao ato de 
organização da Igreja. Após a mensagem espiritual, o pastor 
José Rui de Macedo fez a chamada nominal dos irmãos que 
assinaram o testemunho de consagração, os quais 
responderam presente à medida que seus nomes eram 

                     
265 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Musa. Ourinhos, p. 02 de 14/08/1994. 
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chamados. Em seguida o pastor Paulo Sergio Stina fez a 
leitura do pronunciamento da mesa administrativa em relação 
ao pedido feito pelo Grupo da Vila Musa para ser organizado 
em Igreja, através do voto n° 96.109 de 18/05/96 que contou 
das seguintes palavras: “Voto organizar o grupo da Vila musa 
em Igreja, tendo como núcleo base os seguintes irmãos: José 
Madalena, Luiz Gomes dos Santos Neto, Janete Dias. O 
levantamento feito justifica o procedimento quanto à 
organização do grupo em Igreja.266 

 

Como já tivemos a oportunidade de observar nos casos anteriores 

da IASD – Vila Perino e Vila Brasil, a organização do grupo em Igreja é um 

ato importante na vida da congregação. O status possibilita que a gestão da 

congregação se dinamize. Um corpo administrativo próprio, além de resolver 

os problemas locais, viabiliza com rapidez os trabalhos missionários e facilita 

o controle dos recursos financeiros. A organização do grupo é um processo 

necessário para seu fortalecimento. É algo recomendado pelas associações 

da IASD. Na imagem a seguir, podemos ver a capa do programa cerimonial 

utilizado na organização do grupo da Vila Musa em Igreja: 

 

 
Figura 50: Imagem da capa do Programa de Cerimonial utilizado no momento da elevação 

do grupo de adventistas do sétimo dia na Vila Musa à categoria de Igreja Organizada. A 
elevação do grupo à categoria de Igreja marcou uma importante fase da história da IASD 

local. Fonte: Livro de Atos e Eventos da IASD – Vila Musa. 
                     
266 Idem, p. 03. 
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A cerimônia cocorreu no momento em que o templo ainda estava 

em processo de construção - morosa devido à falta de dinheiro. Até o ano de 

1999, quando então o pastor Samuel de Mesquita Guimarães tomou posse 

do cargo distrital de Ourinhos, a obra da construção foi levada custosamente 

e feita aos poucos. A má condição econômica dos fiéis, e também da APaC 

naquela época, retardou a execução da obra.  

Entretanto, de 2000 em diante houve mudança. Um sentimento de 

otimismo, motivado pela liderança do pastor Samuel Guimarães, somado ao 

melhoramento da condição financeira da congregação e também da APaC, a 

construção seguiu com mais rapidez. Em 2005 os adventistas da Vila Musa 

finalmente terminaram seu templo no local. Dentre todos os templos da IASD 

em Ourinhos, o da Vila Musa é o mais espaçoso, em virtude do tamanho do 

terreno, que possibilitou uma extensa área de construção. O salão que havia 

acima do antigo sobrado, no qual o grupo congregava inicialmente, com a 

mudança dos cultos para a nave central foi dividido, dando lugar a mais duas 

salas de estudo. Pela foto a seguir, podemos ter noção do sobrado. 

 

 
Figura 51: Perspectiva do bloco de salas construído no fundo do terreno do templo da Vila 
Musa. Na parte de cima, o salão (hoje dividido em duas salas) no qual o grupo congregava 

inicialmente. Local: Vila Musa. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

Ainda no fundo do terreno, no espaço entre o muro e a escada que 

conduz ao pavimento superior do sobrado, foi construído um salão destinado 
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às famosas confraternizações e almoços coletivos. Os almoços coletivos são 

chamados de “junta-panela” pelos adventistas. Vejamos na foto: 

 

 
Figura 52: Perspectiva interna do salão de confraternização construído no fundo do terreno 
do templo da Vila Musa. No local, acontece o chamado “junta-panela” (um tipo de almoço 

coletivo). É um evento importante e muito frequente na cultura religiosa da IASD. Local: Vila 
Musa. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

A lógica do “junta-panela” é simples: cada adventista prepara um 

determinado tipo de alimento e leva no dia combinado; todos compartilham e 

se alimentam coletivamente. Um evento que acontece em todos os templos. 

Na Vila Musa, o salão contém todas as condições adequadas para o “junta-

panela”. Como visto na foto, ele tem as seguintes características: pia grande, 

espaço para refrigeração, portas laterais, janelas verticais basculantes, boa 

iluminação e ventilação. No teto, forro branco de plástico PCV. 

Na parte interior do templo, o púlpito ou plataforma dos sermões é 

semelhante à do templo da Vila Perino. Quem o observa de frente, percebe a 

escadaria feita em quatro degraus. Do lado direito, na extensão do terceiro 

degrau, a plataforma de cânticos. No centro, o espaço do pastor/orador. Do 

lado esquerdo, a bancada na qual ficam os membros auxiliares do culto.  
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Figura 53: Perspectiva frontal para o púlpito do templo da Vila Musa. Ao fundo e do lado 

esquerdo, o tanque batismal. No centro, o espaço de pregação. À direita, a plataforma de 
cânticos. Local: Vila Musa. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Atrás da bancada, ao fundo e do lado esquerdo, o tanque batismal 

com vidro horizontal na forma de “aquário”, facilitando a visão do espectador. 

Em último plano, três paredes que dividem as dependências do tanque, do 

espaço central do púlpito e a plataforma de cânticos. Entre as duas primeiras 

paredes, uma abertura que dá acesso a uma pequena saleta de espera dos 

pastores e à escada que leva ao tanque batismal. O teto do púlpito (também 

semelhante ao do templo da Vila Perino) é formado pelo piso que sustenta as 

salas de estudo no pavimento superior.  

De cada lado da nave, na parte de fora, há corredores de acesso 

às portas laterais corrediças, tapadas de vidro transparente. As janelas 

verticais basculantes, auxiliadas pelos ventiladores, arejam o espaço interno. 

No teto, um forro branco feito em plástico PVC, tapa a estrutura do telhado. 

Presas ao forro, luminárias horizontais de luz fluorescente. Os bancos 

organizados em duas fileiras, almofadados no assento e no encosto, são 

feitos de madeira maciça, assim como o balcão da plataforma de sermões. 

  Acima do rol de entrada da nave, dando vista panorâmica para o 

púlpito, uma plataforma, levemente declinada para frente, tomada por bancos 

do mesmo padrão. Na parede do fundo da plataforma que compõe a fachada 

do templo, janelas verticais tapadas com vidro escuro. Abaixo da plataforma, 

uma pequena sala destinada à técnica de som. No centro, dando acesso ao 

rol de recepção e à escada que conduz à plataforma, a porta de entrada do 
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templo, feita de madeira maciça e em “duas folhas”. Na foto a seguir, a 

perspectiva de quem olha do púlpito para a plataforma superior. 

 

 
Figura 54: Perspectiva de quem olha do púlpito para a plataforma superior do templo. 

Abaixo, do lado direito, a sala destinada à técnica de som. Ao centro, a porta de entrada e 
saída do templo. Local: Vila Musa. Foto tirada em 2011. Fonte: André Pires do Prado. 

 

Tal como fizeram os adventistas da Vila Brasil - quando a nave do 

templo ainda estava em obra; os membros da Vila Musa também ocuparam o 

espaço havendo a necessidade de alguns ajustes. Mas ao longo do tempo, 

até que chegasse o dia da cerimônia de inauguração, isso foi resolvido.  

O espaço passou a ser utilizado quando ainda não havia bancos, 

piso, nem pintura. Na verdade não havia nem o contrapiso. O chão era de 

terra batida. Nos primeiros dias de encontro os adventistas tiveram de pisar 

em cima de uma lona de plástico estendida sobre a terra. O adventista José 

Madalena, disse que até o momento da chegada dos bancos de madeira, as 

pessoas tiveram de se assentar em cadeiras de plástico. 

 
Aí foi a época de mobiliar. Primeiro nós compramos duzentas 
cadeiras de plástico, daquelas pra cento e vinte quilos, me 
parece que eram. Duzentas cadeiras de plástico. Pagamos 
em parcelas isso aí. Então, aí o tesoureiro (Luiz Gomes dos 
Santos Neto) dizia: “nós temos que comprar cadeiras, pra ficar 
seis parcelas de tantos reais, então nós queremos ver aqui a 
doação que os irmãos podem fazer.” Aí cada um lá escrevia 
no papel lá um valor que poderia doar. Esse nós conseguimos 
assim. E quando foram pra comprar os bancos ficou em vinte 
e dois mil reais. Foi feito a mesma coisa que foi feito na 
Central (templo da Vila Perino). A Associação (APaC) pagou 
cinquenta por cento, onze mil e quinhentos, e nós pagamos os 
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outros onze mil e quinhentos do mobiliário, né? Bancos, o 
púlpito (balcão do púlpito) as cadeiras do púlpito, né? Então a 
gente percebe que Deus dá além do que a gente se propõe.267 

 

No momento de feitura da fachada houve dúvida a respeito de sua 

estética. A sugestão do desenho foi dada pelo pastor Samuel Guimarães.  

Hoje a fachada do templo da Vila Musa é a réplica de um templo construído 

na cidade de São Paulo, no bairro Morumbi. Guimarães havia conhecido o 

templo durante uma visita à Capital e fotografado o espaço. A ideia era 

utilizá-lo como modelo para a fachada do templo da Vila Musa. Mostradas as 

fotos aos membros da Igreja, a fachada foi aceita e então construída.  

Uma marquise com o logotipo e também o nome “Igreja Adventista 

do Sétimo Dia” estampado na frente, ornamenta e protege a entrada. Acima 

da marquise, quatro paredes sobrepostas em planos verticais, intercaladas 

por três grandes vidraças. Abaixo da marquise, duas vigas de sustentação 

descansam em dois pilares verticais. No centro, a porta de madeira maciça 

feita em duas abas, corre em curso horizontal. Dos lados direito e esquerdo, 

ficam as portas que remetam aos corredores laterais do templo.        

  

 
Figura 55: Perspectiva frontal da fachada do templo da Vila Musa. Local: Vila Musa. Foto 

tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

                     
267 JOSÉ MADALENA. História Oral.  Depoimento de 22/09/2011. 
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Fechando o espaço do templo, uma grade de ferro feita de tubos 

em estilo “metalon”, colocada no limiar entre a calçada e a base da marquise. 

Luminárias no pico da fachada e no topo da marquise iluminam o logotipo e a 

calçada nas noites de culto. Na entrada, do lado esquerdo, no limite da porta 

que leva ao corredor de cesso lateral da nave, uma pequena sala destinada 

aos trabalhos de assistência social, ASA – Ação Solidária Adventista. 

O período de construção correspondeu a 10 (dez) anos de intenso 

trabalho coletivo, até chegar o momento da cerimônia oficial de inauguração 

e consagração do templo, ocorrida em 21 de maio de 2005 - mesmo dia no 

qual foi consagrado o templo da Vila Perino. A diferença é que a cerimônia 

da Vila Perino aconteceu na manha do Sábado; e a da Vila Musa, no período 

da tarde. Para a Associação da IASD, o evento era de grande importância; e 

estiveram presentes os mesmos representantes da APaC que ministraram o 

ato de dedicação na Vila Perino, pastor Oliveiros Ferreira e pastor Celestino 

Sousa, acompanhados do líder distrital, o pastor Samuel Guimarães. Na foto 

a seguir, a “puxada da fita inaugural” do templo da Vila Musa. 

 

 
Figura 56: Corte da Fita Inaugural do templo da Vila Musa, consagrado em 21 de maio de 

2005. Da esquerda para a direita: Luis Gomes, João Marques, Samuel Guimarães, Oliveiros 
Ferreira, Celestino Sousa e José Madalena. Local: Vila Musa. Foto tirada em 2005. Fonte: 

Revista “Comunhão e Ação” – IASD. 
 

Pode-se dizer que a cerimônia de inauguração/consagração do 

templo na Vila Musa deteve um valor simbólico para os adventistas. O evento 

dizia de uma conquista obtida. Uma vitória coletiva dos fiéis. Uma conquista 

almejada desde quando o grupo surgiu no bairro em 1992.  
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A Igreja da Vila Musa somava, no dia de sua inauguração, um 

contingente de 130 (cento e trinta) membros. O templo havia sido construído 

para comportar o índice de 300 (trezentas) pessoas. Isso representava mais 

um motivo para que novas campanhas de evangelização fossem realizadas 

na Vila. A revista “Comunhão e Ação”, da APaC, registrou o seguinte texto:       

 
A inauguração ocorreu na tarde do dia 21 de maio, celebrando 
o término da construção da Igreja (do templo) de Vila Musa, 
com capacidade para 300 pessoas. A história da Igreja de Vila 
Musa tem início em 1992, com a formação de um novo grupo, 
melhor localizado para atender os irmãos que moravam 
distantes da Igreja Central (templo da Vila Perino). A divisão 
resultou em crescimento. Dois anos depois, o pastor José Rui 
de Macedo comandou o início da construção. Passados 10 
anos de empenho e esforço para construir a igreja (o templo) 
e evangelizar a região, a Igreja de Vila Musa tem 130 
membros batizados, a liderança dos anciãos José Madalena, 
Luis Gomes e João Marques, e um belo prédio para o louvor 
de Deus. Junto com as igrejas inauguradas, Ourinhos conta 
com outras duas igrejas organizadas, nos bairros Vila Brasil e 
Jardim Santos Dumont, além do grupo de Vila São Luis. A 
cidade, com aproximadamente 100 mil habitantes, soma 450 
adventistas. As obras foram conduzidas pelo pastor Samuel 
Guimarães, líder distrital, juntamente com os oficiais e irmãos 
voluntários que dedicaram tempo e recursos à realização do 
projeto.268  

 

Quando os adventistas da Vila Musa dizem de suas histórias, das 

memórias a respeito do templo, da trajetória local da Igreja no bairro, daquilo 

que viveram até os dias de hoje, é fácil perceber as noções de trabalho em 

grupo e esforço coletivo, ligadas à construção dessa história. São relatos que 

dizem da vida de pessoas trabalhadoras, aliás, muitas delas pobres, simples 

(no despojamento material/financeiro), que apaixonadas pelo ideal adventista 

(espiritual/sociabilidade), compõem a IASD da Vila Musa. A seguir, a imagem 

da capa do programa cerimonial de inauguração do templo. 

 

                     
268 IASD. Comunhão e Ação. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, Jun-nov de 2005, p. 28. 
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Figura 57: Imagem da capa do programa cerimonial de inauguração, dedicação e 

consagração do templo da IASD na Vila Musa em 21 de maio de 2005. Fonte: Livro de Atos 
e Eventos da IASD – Vila Musa. 

 

Na verdade, o templo está relacionado à essência da comunidade. 

Ele representa a vida coletiva estreitamente unida pelo trabalho voluntário. É 

especulável que o espiritual (ligado à individualidade do sujeito - pautado na 

fé e valores bíblicos) é dialético ao social (ligado à objetividade/materialidade 

– pautado na experiência coletiva da comunidade). Não há como separá-los. 

São âmbitos complementares. A totalidade do prédio e os detalhes de sua 

estrutura dizem dessa dinâmica de trabalho em mutirão. Janete Dias, que foi 

secretária da IASD - Vila Musa, fala sobre a estética do templo na época da 

inauguração/consagração e do esforço despendido na edificação.  
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Nossa, na época ficou um templo assim fora de série. A cor 
da tinta era uma cor atual, o piso (revestimento cerâmico do 
chão) muito bem escolhido, os bancos eram preparados e 
vieram de fora, as pessoas que estavam envolvidas direta ou 
indiretamente em tudo aquilo, olha a igreja ficou fora de série, 
essa é a palavra. Um templo assim, fantástico. Não um templo 
luxuoso, mas um templo que foi construído com as mãos e o 
suor de pessoas simples, né? Não era uma beleza que 
ostentava riqueza, mas era uma beleza que mostrava 
singeleza, simplicidade, ficou muito bonito. Na época o 
conjunto ficou muito harmonioso. Fantástico.269 

 

O templo, “construído com as mãos e o suor de pessoas simples”, 

como disse Dias, abrigou uma Igreja que prosperou. Tal como aconteceu 

com a Igreja da Vila Brasil, a Igreja da Vila Musa também deu “netos” à sua 

“mãe”, Igreja da Vila Perino. No ano de 2011 foi criado um grupo no bairro 

vizinho, Vila Itamaraty, formado por pessoas que residem naquele perímetro 

e que congregavam no templo da Vila Musa. Hoje, o grupo da Vila Itamaraty 

está usando da mesma estratégia de pesquisa e estudos bíblicos, que em 

1992 o grupo da Vila Musa usou em sua formação. Entretanto, estudaremos 

essa ramificação com mais atenção num tópico separado adiante.   

Vale destacar que os projetos da IASD na Vila Musa para o futuro 

estão ligados às metas de crescimento do número de seus fiéis e ao suporte 

necessário para que mais grupos sejam organizados nas regiões de bairros 

vizinhos, seguindo o mesmo lema de sempre: “dividir para multiplicar”. Isso já 

aconteceu quando se deu a ramificação na Vila Itamarati e também poderá 

acontecer em relação a outros bairros futuramente.  

Da estrutura do templo, não mudou muita coisa desde o momento 

de sua inauguração/consagração no ano de 2005. Pois houve apenas, no 

final de 2011, uma pintura completa nas partes interna e externa. Além disso, 

um trabalho realizado gesso deu uma estética diferente ao interior da nave.  

 

                     
269 JANETE DIAS. História Oral.  Depoimento de 29/07/2011. Entrevista concedida em sua 
residência. Nasceu em Ourinhos no dia 09 de janeiro de 1968. É adventista de berço e 
batizou-se em 25/10/1987. Presente no grupo da Vila Musa desde a formação em 1992, 
desempenhou durante muitos anos a função de secretária na liderança da Igreja. 
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Figura 58: Perspectiva de quem olha da plataforma superior para o púlpito do templo da 

Vila Musa. Descrição: Características do espaço após a pintura geral do templo realizada no 
final do ano de 2011. Ao fundo e do lado esquerdo, o tanque batismal. No centro, o espaço 

de pregação. À direita, a plataforma de cânticos. Local: Vila Musa. Foto tirada em 2012. 
Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Podemos notar pela imagem que as paredes laterais do templo e a 

parede superior ao púlpito, continuaram com seu tom claro. A diferença está 

na textura de cor marrom-acinzentado aplicada em estilo grafiato na parede 

da plataforma de cânticos e na mureta do tanque batismal, dando evidência à 

plataforma de sermões. Nota-se também, no alto das paredes laterais, pouco 

acima das janelas, a decoração feita com molduras de gesso, ornamentando, 

evidenciando parte da arquitetura. Na base da plataforma superior do templo 

também foi aplicada a mesma textura em grafiato marrom-acinzentado.  

 

 
Figura 59: Perspectiva de quem olha do púlpito para a plataforma superior e para a entrada 

principal do templo da Vila Musa. Descrição: Características do espaço após a pintura geral 
do templo realizada no final do ano de 2011. Em destaque, a coluna de sustentação do piso 
superior texturizada em grafiato marrom-acinzentado. Local: Vila Musa. Foto tirada em 2012. 

Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
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Na foto acima, tirada em uma manhã de Sábado, com os membros 

ainda adentrando o espaço, pouco antes do início da programação principal, 

notamos com mais facilidade a ornamentação feita pelas molduras de gesso 

no limite do teto com as paredes. O espaço ganhou mais expressividade e 

ficou mais arrojado no contraste entre o branco-creme das paredes, o tom 

marrom-acinzentado do grafiato e o flamingo dos bancos.  

A mesma textura de tom marrom-acinzentado da parte interna do 

templo também foi aplicada na parte externa, cobrindo a marquise da entrada 

e as paredes que compõem a fachada. Os frisos horizontais e molduras no 

pico do templo foram pintados de branco, acompanhando o beiral do telhado. 

A grade (o portão) frontal que fecha a entrada do templo foi pintada de um 

tom mais claro, próximo de um “marrom-esverdeado”, semitonado ao marrom 

um pouco mais escuro do grafiato. Ainda no centro da fachada, na parede da 

marquise, o mesmo logotipo e o nome da IASD. Na imagem exibida a seguir, 

veremos a estética atual da fachada, após a pintura geral, feita em 2011. 

 

 
Figura 60: Perspectiva da fachada do templo da Vila Musa. Descrição: Características do 
templo da Vila Musa após a pintura geral realizada no final do ano de 2011. Local: Vila 

Musa. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
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A IASD da Vila Musa tem o maior templo da cidade. O mais amplo 

espaço de congregação. A Igreja é composta por um acentuado número de 

jovens. E a liderança diz que os jovens são imprescindíveis no trabalho de 

evangelização e crescimento da comunidade adventista. Dizem que o futuro 

da Igreja está ligado ao compromisso dos jovens para com as estratégias da 

IASD. Deve ser por isso que os adventistas valorizam tanto as programações 

sabatinas (como o culto “JA” - Jovens Adventistas) e iniciativas de captação 

e interação de jovens (como o Clube de Desbravadores). Afinal, estes darão 

sequência aos trabalhos missionários, levando adiante o lema “dividir para 

multiplicar”, que até hoje tem inspirado os adventistas em Ourinhos. 

 

 

3.4 Templo da Vila Santos Dumont. 

 

 

Na década de 1970, a expansão urbana no lado oeste de Ourinhos 

possibilitou a criação do Distrito Industrial - I, no qual algumas empresas de 

grande porte, como a Castor (fabricante de colchões) e a Injex (indústria de 

materiais cirúrgicos), passaram a se instalar já no início da década de 1980. 

A criação do Distrito Industrial - I aconteceu em virtude das medidas políticas 

adotadas para aquecer a economia municipal, incentivando a chegada de 

indústrias de grande porte, variando - das metalúrgicas às alimentícias. Com 

a implantação dessas indústrias no perímetro durante a década de 1980, as 

pessoas passaram a residir em bairros novos e próximos ao Distrito. Assim 

aconteceu com os bairros: Vila Santos Dumont, Jardim das Paineiras, Jardim 

Santa Fé e Nova Ourinhos. Muitas das pessoas residentes nesses bairros 

trabalhavam e ainda trabalham no Distrito Industrial - I. 

O bairro Nova Ourinhos é residencial e elitista. Originou-se de um 

empreendimento realizado por uma das mais antigas empresas imobiliárias 

da cidade, a Delfim Verde, seguindo o fluxo de construções de áreas nobres 

no perímetro do Distrito Industrial - I. Essa empresa também foi responsável 

pela criação de mais dois bairros: o Royal Park, condomínio de luxo ao lado 
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da Nova Ourinhos; e o Jardim Santa Fé II, também um bairro elitista ao lado 

da Nova Ourinhos. Dessas áreas nobres, Boscariol e Silveira dizem: 

 
Em 1980, são expandidas também as áreas mais nobres 
como o bairro Nova Ourinhos. É a partir desta década que as 
empresas (imobiliárias) começam a participar mais 
ativamente. Cerca de 9 loteamentos foram realizados por 7 
empresas. Somente a empresa Delfim Verde realizou 3 
empreendimentos, ou seja, 1/3 dos loteamentos realizados 
por empresas. Nesta década ocorre uma peculiaridade no 
Mercado imobiliário. Começam a serem investidos recursos 
para a construção de prédios comerciais e residências. Este 
último majoritariamente.270 

 

A Vila Santos Dumont está situada entre o Distrito Industrial - I e os 

bairros elitistas construídos pela Delfim Verde. Toda a área nobre é cortada 

por uma avenida, que em determinados pontos do trajeto recebe dois nomes: 

Luís Saldanha Rodrigues e Antônio de Almeida Leite. Essa avenida termina 

(ou começa) dentro do Distrito Industrial - I e praticamente dá acesso ao 

centro da cidade. Ao lado do Distrito Industrial - I e do Jardim Santos Dumont 

está a BR-153, que cruza a Av. Antonio de Almeida Leite (ou Luís Saldanha 

Rodrigues) e liga o Estado do Paraná ao Estado de São Paulo.  

Nos últimos 20 (vinte) anos a área perimetral do Distrito Industrial-I 

recebeu um fluxo de desenvolvimento demográfico bastante intenso. Com a 

chegada da Instituição de Ensino Superior - Faculdade Estácio de Sá de 

Ourinhos (FAESO) ao local, na década de 1990, o número de residências 

aumentou ainda mais. É uma das áreas urbanas que mais tem demonstrado 

desenvolvimento na cidade. A Vila (Jardim) Santos Dumont tem esse nome 

em razão do Aeroporto de Ourinhos estar construído em seu espaço. É uma 

homenagem ao aeronauta e inventor brasileiro e ao próprio aeroporto local. 

O começo da IASD na Vila Santos Dumont está ligado à trajetória 

da família Isaltino, vinda da cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, no início da 

década de 1960. João Isaltino, chefe dessa família, possuía um sítio próximo 

                     
270 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
9. 
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à cidade (SCRP), no qual vivia com filhos e esposa. Era um homem bastante 

religioso, membro da Igreja Presbiteriana local. Estudioso da bíblia descobriu 

por conta própria as questões da santidade do Sábado. Decidiu desligar-se 

da fé presbiteriana e guardar o Sábado sem vínculos com as denominações. 

E pouco depois, conheceu a IASD através de um colportor chamado Pedro, 

que visitou seu sítio. As literaturas converteram-no de vez ao adventismo. 

  Em 1963, mudou-se com a família para Ourinhos. Vendeu o sítio 

que possuía em Santa Cruz do Rio Pardo e adquiriu uma chácara próxima ao 

perímetro da atual Vila Santo Dumont (essencialmente rural naquela época e 

atrelada ao complexo de chácaras “bairro Itaipava”). Nela, Isaltino passou a 

viver com o restante dos parentes, que pouco depois vieram de Santa Cruz 

do Rio Pardo. Em 30 de novembro de 1963, João Isaltino e sua família foram 

batizados na IASD da Vila Perino pelo então pastor distrital Roberto Ferrari. 

Na ocasião, desceram às águas 10 (dez) pessoas da família Isaltino. 

Devido à grande distância, de seis a sete quilômetros, que havia 

entre sua chácara e o templo adventista na Vila Perino, João Isaltino passou 

a reunir a parentela e realizar cultos sabatinos na própria chácara. A iniciativa 

deu origem a um pequeno grupo de estudo bíblico, formado pelos membros 

da família Isaltino e moradores do bairro Itaipava. Os encontros aconteciam 

inicialmente na saleta da casa de João Isaltino e contavam com a presença 

de oradores convidados. Assim, as pessoas do grupo visitavam o templo da 

Vila Perino em momentos especiais, como nas cerimônias de batismos e 

“santa ceia” - comunhão simbólica, baseada na santa ceia bíblica.  

Na maioria das vezes o transporte era feito em lombo de animais 

ou carroça. Quem possuía veículo automotor cedia carona aos necessitados. 

Havia quem fazia o trajeto de bicicleta ou mesmo caminhando. Os encontros 

realizados na chácara evitavam o desgaste com locomoção até a Vila Perino. 

Jared Isaltino, neto de João Isaltino, conta como aconteciam as cerimônias.  

 
Nós tínhamos os cultos às quartas-feiras, aos domingos, aos 
sábados as escolas sabatinas e culto. Porque na verdade, a 
igreja central (templo da Vila Perino) tinha pregadores que 
vinham na época, faziam rodízio, né? De maneira gentil vinha 
o irmão Adão, finado irmão Adão Rodrigues, e os pastores 
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também né, os pastores que passaram né, que marcaram 
assim história com a gente aqui, Wilson Trigo, pessoas bem 
do passado, Bereta (pastor Manoel Bereta), né, pessoas que 
deram um apoio muito grande aqui para o grupo, um pequeno 
grupo né, a família.271 

 

O convite estendido aos amigos do bairro Itaipava (em relação aos 

cultos sabatinos e estudos bíblicos ocorridos na chácara), fez com que a sala 

da casa de Isaltino ficasse pequena para manter o contingente de membros 

que se ajuntava. Foi então que surgiu a ideia de instalar uma tenda de lona 

plástica embaixo de uma árvore pé de manga - mangueira - que havia no 

quintal. Como o chão era todo em terra batida, para que o barro formado pela 

chuva não atrapalhasse os cultos, que à noite eram sob a luz de lamparina 

ou lampião, os adventistas espalhavam casca de arroz dentro da tenda. 

 
Nós deixamos de estar na sala e fizemos uma tenda no 
terreno do meu avô. Nós construímos a tenda na frente da 
casa dele e essa tenda ficou permanente. Porque nós 
estávamos na sala, cresceu, não comportou mais na sala, 
num espaço de uns vinte metros quadrados, não comportou 
mais, e nós passamos debaixo da mangueira. Tinha um pé de 
mangueira ali e nós passamos debaixo dela. E quando chovia 
nós tínhamos dificuldade né? O grupo cresceu e numa 
semana de calvário nós fizemos uma tenda. E ficou boa né, o 
ambiente ficou muito bom e ficou permanente.272 

 

Podemos dizer que o grupo de adventistas da Vila Santos Dumont, 

estruturado pela família Isaltino na chácara do Itaipava, é o mais antigo no 

que concerne ao desprendimento das congregações em relação ao templo 

da Vila Perino - fragmentação. Vemos que o grupo existe desde meados da 

década de 1960. Isso significa que, na década de 1990, quando ocorre a 

fase de fragmentação, inspirada pelo lema “dividir para multiplicar” e liderada 

pelo pastor Mário de Oliveira, fase de expansão da IASD para as periferias, 

já havia o grupo do bairro Itaipava. Embora a fase de fragmentação da IASD 

                     
271 JARED ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 28/10/2011. Entrevista concedida na 
nave de cultos do templo da Vila Santos Dumont. Nasceu no dia 09/04/1963. É membro 
integrante da comissão de liderança da IASD na Vila Santos Dumont e pioneiro do 
adventismo no bairro. Jared Isaltino foi batizado na IASD no ano de 1972. 
272 Idem. 
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em Ourinhos tenha acontecido de fato a partir de 1991, ela praticamente tem 

começo com os cultos na casa de João Isaltino - além do mais, a história do 

grupo, acaba coincidindo com a trajetória dessa própria família na cidade. Do 

grupo, Robson Isaltino, irmão de Jared Isaltino, comenta: 

 
Era bem familiar. Nós nos reuníamos em família mesmo. Era 
meu avô, minha avó. Meu pai com a família dele né. Meu tio 
Ismael com a família dele. Tinha ali meu tio Gumercindo com 
a família dele também que vinha ali. E meu tio Daniel com a 
família dele. Então era pequeno o grupo, sabe? Então, tinha 
mais ou menos assim entre família, mais de vinte e cinco 
pessoas né? Então era bastante pessoas naquela época. 
Depois vem os demais né? Madalena, a Lenice, o Antonio 
Marcos, o José Galvão também, e os demais que foram 
batizando na época também. Eu gostava muito de ver os 
meus tios cantando. Os jovens também cantando as músicas 
do hinário. Esse convívio era gostoso.273 

 

Com a proposta da fragmentação feita pelo pastor Oliveira, o grupo 

do bairro Itaipava passou a receber mais apoio e visita dos pregadores. Foi 

assim que os primeiros batismos, fruto dos estudos bíblicos realizados com 

as pessoas do perímetro e não-pertencentes à família Isaltino, aconteceram. 

Alguns membros mais velhos do grupo contam que era frequente saírem os 

adventistas durante a noite, com violões e lanternas nas mãos, cantando e 

orando pelas estradas do bairro, visitando aquelas famílias interessadas em 

receber estudos bíblicos. Um tipo de serenata religiosa.  

Em 1992, o grupo já contava com a média de 30 (trinta) pessoas. 

José Ventura, um dos líderes do recente projeto missionário implantado na 

Vila Brasil, também passou a auxiliar no fortalecimento do grupo liderado 

pela família Isaltino. Esse apoio resultou na doação de um terreno por parte 

de Ventura. A gleba doada abriu vantagem ao processo de edificação do 

templo da IASD no Santos Dumont, que na época havia sido recentemente 

loteado. O endereço do terreno é: Rua Manoel Robles de Godoy, n° 262. 

   
                     
273 ROBSON ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 06/12/2011. Entrevista concedida na 
nave de cultos do templo da Vila Santos Dumont. Nasceu no dia 15 de janeiro de 1975, em 
Ourinhos, no bairro Itaipava. Batizou-se na IASD em outubro de 1986. Robson Isaltino 
também é um dos pioneiros na liderança da Igreja na Vila Santos Dumont. 
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Esse momento é bastante emocionante pra gente porque é 
uma história muito linda, entendeu? Uma história muito linda. 
O José Ventura e sua esposa compraram o terreno que nós 
estamos aqui e eles amaram aquele grupo ali de todo o 
coração, e os resultados vieram. E confesso que tenho 
saudades daquela época porque nós crescemos muito ali 
(com o grupo na casa de João Isaltino). Chegamos a mais de 
30 pessoas ali, na verdade. Outros estão espalhados por aí, 
casaram, deixaram a igreja, outros estão em outras cidades, 
no Paraná, cresceu muito a igreja naquela época ali. O José 
Ventura e a irmã Marisa fez uma doação desse terreno e me 
recordo quando viemos a esse local e o pastor Mário lançou a 
pedra fundamental aqui, né e aí começou o sonho né. 
Começou o sonho de construir.274 

 

Esse sonho teve início com a construção de uma edícula no fundo 

do terreno. O prédio tinha um formato de pequeno salão com banheiros. Bem 

como no caso dos outros grupos em Ourinhos, a edícula foi construída em 

mutirão - composto pelos próprios membros. No mapa exposto a seguir, está 

localização exata do terreno doado pelo adventista José Madalena ao grupo 

da Vila Santos Dumont. O marco inicial da edificação do templo. 

 

 
Figura 61: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do terreno doado por José Madalena ao 

grupo de adventistas da Vila Santos Dumont na Rua Manoel Robles de Godoy, n° 262. 
Fonte: Google Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

 

Teve um fator que contribuiu muito na edificação da edícula. Havia 

no grupo de adventistas do Jardim Santos Dumont alguns profissionais da 

área da construção civil, principalmente na família Isaltino. A família toda era 

e ainda é praticamente composta de construtores. Isso representou rapidez e 

                     
274 JARED ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 28/10/2011. 
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economia na mão-de-obra. Em 1993, assim que a edícula foi terminada, o 

grupo deixou a chácara da família Isaltino, para congregar no salão do bairro 

Santos Dumont. João Isaltino, pioneiro do adventismo no Itaipava, já havia 

falecido em 1992. Do momento de transição, comenta Robson Isaltino: 

 
Meu avô morreu em 1992. Já era o pastor Mário Cardoso aqui 
na época. Eu me lembro que ele fez uma tenda ali mesmo, no 
quintal da casa dele, e nós estávamos ali, não posso dizer se 
era uma quarta-feira ou domingo à noite, mas tava tendo um 
culto à noite. Meu avô tava bem doente. E aí meu tio falou 
assim, olha, ele acabou de morrer, o teu avô e meu pai. Então 
foi no culto, e nós cantamos ali, fizemos oração, paramos por 
ali mesmo. Na época nós tínhamos o terreno doado pelo 
irmão José Ventura. Nós tínhamos uma pequena planta pra 
começar a construir. Construímos a edícula aqui e acredito 
que em 1993 nós saímos da casa do meu avô, ele já estava 
morto na época. Saímos de lá e viemos pra cá numa pequena 
edícula aqui no fundo.275  

 

O esforço foi geral. A congregação empenhou-se nas campanhas 

financeiras, nas doações e no trabalho braçal, este realizado aos domingos. 

Amigos, comerciantes de materiais de construção, colaboraram com a venda 

de cimento, pedra, cal e areia no preço de custo, facilitando o pagamento. Os 

adventistas lá da Vila Perino também se uniram ao processo. Ajudavam tanto 

no trabalho braçal, como nas possíveis doações. O salão foi construído com 

o tamanho médio de 40 (quarenta) metros quadrados. Era o suficiente para 

comportar pouco mais de 30 (tinta) membros. Robson Isaltino relembra: 

 
Quando começamos construir aqui foi por mutirão, né? 
Lembro que alguns irmãos, um doou tijolo pra nós, os irmãos 
de fora mesmo, de fora da nossa igreja (no bairro Santos 
Dumont), um doou a telha. E nós tínhamos mão-de-obra né? 
Meu tio Ismael, na época morava aqui (em Ourinhos), ele era 
pedreiro, meu pai era pedreiro, o Israel era pedreiro, o Jared é 
pedreiro, o Ezequiel, irmão do Israel é pedreiro né? Tinha uns, 
o Nereu, que era um dos primos, era pedreiro também. Eu 
trabalhava na área de construção também na época. O 
Marcos, que também frequentava aqui e que hoje tá na Vila 
Brasil, era pedreiro. O José Galvão, também era pedreiro. E 
nós pegamos aqui e fazíamos mutirão. E o pessoal do bairro, 
amigos né, e vinham nos ajudar. Pessoas vinham ajudar, os 

                     
275  ROBSON ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 06/12/2011. 
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outros membros da igreja vinham também. E nós construímos 
no mutirão essa edícula.276 

 

Na construção da edícula, os adventistas contaram também com a 

ajuda da Associação Paulista da IASD, que enviava uma parcela de recursos 

financeiros. Alguns dos membros que também doavam o dinheiro, além dos 

dízimos e ofertas normais, vendiam bens e cediam o valor para a edificação.  

A edícula foi construída sem muito luxo. Seu piso era de vermelhão 

feito de cimento queimado. No teto, que era coberto por telhas de barro, não 

havia forro inicialmente. O trajeto entre a porta de entrada da edícula e a Rua 

era coberto por pedrisco de basalto, facilitando a caminhada. Não havia muro 

fechando o limite do terreno, era tudo aberto mesmo. O local era rodeado de 

pasto, o perímetro ainda era área de sítio e as ruas eram de terra batida, sem 

asfalto ainda. A Vila Santos Dumont estava em seu começo. Na imagem a 

seguir, podemos notar os membros reunidos no salão da edícula. 

 

 
Figura 62: Perspectiva interna da edícula construída no fundo do terreno doado por José 

Ventura ao grupo na Vila Santos Dumont. Em foco, pessoas reunidas durante o culto. Local: 
Vila Santos Dumont. Foto tirada em 1999. Fonte: Acervo de Israel Isaltino. 

 

                     
276 Idem. 
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O grupo permaneceu na edícula por diversos anos. Esse tempo foi 

necessário para que o número de membros crescesse e o grupo ganhasse 

estabilidade. Para isso, estudos bíblicos e projetos evangelísticos perimetrais 

foram realizados. Em 2000, quando já se encontrava na administração do 

distrito o pastor Samuel Guimarães, surgiu a proposta da derrubada do salão 

e a edificação de um templo no lugar. 

 
O pastor Samuel quando veio pra Ourinhos, ele é um pastor 
“João de barro” né, ele gosta de construção de igreja 
(templos). Quando ele veio pra Ourinhos nós tínhamos a 
edícula na qual nós estávamos acomodados e ele fez a 
proposta, de no ano 2000 a gente construir. A gente já viu a 
densidade, a gente viu que os quarenta metros já estava 
ficando pequeno pra gente na época, né, nós crescemos um 
pouquinho, desenvolvendo o bairro, a necessidade de uma 
igreja no jardim Santos Dumont, né. Foi fácil, porque tinha 
bastante mão-de-obra na época né, muita mão-de-obra e o 
pessoal aceitou muito bem viu. Aceitou o desafio.277 

 

Assim, confiantes e incentivados pelo espírito construtor - ao estilo 

“João de Barro” - do pastor Samuel Guimarães, os adventistas deram início 

às obras do templo. Na foto a seguir, podemos notar a fase de levantamento 

das paredes e a ocasião do descarregamento de brita, utilizada na produção 

do concreto das vigas de sustentação. Aliás, parte do material de construção 

aplicado na obra foi doada também por membros das IASD de outros bairros, 

por simpatizantes à causa do templo na Vila Santos Dumont e também pela 

Associação da Igreja. Podemos ver ainda, no plano de fundo da imagem, a 

velha edícula inicialmente construída. Era um prédio pouco sofisticado, com 

telhado de apenas uma água e caído para frente. Na entrada havia somente 

uma porta de metal. E nas paredes, ventilando o espaço interno do pequeno 

salão, duas janelas em estilo vitrô, com abertura horizontal.  

  

                     
277 JARED ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 28/10/2011. 
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Figura 63: Perspectiva frontal do templo da Vila Santos Dumont. Em foco, a ocasião de um 
descarregamento de pedra britada. Local: Vila Santos Dumont. Foto tirada em 2001. Fonte: 

Acervo de Israel Isaltino. 
 

Nos anos 2000, a Vila Santos Dumont passou a se desenvolver de 

maneira acelerada em razão do fluxo de habitação. Pouco tempo depois do 

início da construção, houve a possibilidade da compra do terreno vizinho - do 

lado esquerdo para quem olhar o templo de frente. A ideia dessa compra foi 

dada pelo pastor Guimarães, que acreditou ser uma opção interessante para 

que uma ampliação do templo fosse feita futuramente. Assim, com a ajuda 

da Associação Paulista Central – APaC, que se comprometeu em enviar 50% 

(cinquenta por cento) do valor, deixando o restante por conta do grupo, o 

terreno foi adquirido pelo valor de 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).  

No momento da compra do terreno, as paredes da nave do templo 

haviam sido recentemente erigidas. A parede do lado esquerdo foi construída 

poucos metros à dentro do terreno doado por José Ventura. Ao notar que a 

nave do templo ficaria relativamente pequena em relação ao espaço formado 

pela soma dos dois terrenos, Samuel Guimarães decidiu então derrubar essa 

parede e transpô-la para o exato limite entre ambos. Assim, o templo ficaria 

maior e o espaço dos terrenos, melhor aproveitado. E a capacidade estimada 

para 150 (cento e cinquenta) membros aumentaria para 200 (duzentos).  

Na imagem exposta a seguir, podemos observar parcialmente o 

terreno vizinho, adquirido pelos adventistas, um pedaço da frente do templo e 
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a parede lateral esquerda, ambas derrubadas na transposição. Na imagem, 

no canto esquerdo, no início da parede lateral, aparece uma pequena sala 

projetada para mães com crianças de colo, que também foi destruída.  

 

 
Figura 64: Perspectiva frontal do templo da Vila Santos Dumont. Em foco, professoras e 

alunos da escola sabatina reunidos após o culto matinal. Local: Vila Santos Dumont. Foto 
tirada em 2001. Fonte: Acervo de Israel Isaltino. 

 

De modo que continuasse a congregar aos sábados, mesmo com 

as obras iniciadas, o grupo decidiu começar a levantar as paredes do templo 

no sentido “frente - para - fundo”, ou seja, seguir com a obra na direção – da 

fachada para o fundo, no qual estava a edícula. A ideia era: chegar com a 

emenda das paredes da nave até o limite da frente da edícula, cobrir a nave, 

migrar para seu interior e em seguida demolir a edícula. Uma estratégia de 

engenharia que daria abrigo ao grupo mesmo na fase de construção.  

 Na verdade, a edícula não foi totalmente destruída. Suas paredes 

laterais e a parede do fundo foram mantidas, concretadas e anexadas à nave 

de cultos do templo. Hoje, as paredes dão lugar ao púlpito de sermão. Dizem 

os adventistas, que manter a estrutura da edícula, anexando-a ao corpo do 

templo, mais do que uma estratégia de engenharia para aperfeiçoar o espaço 

interno, tornou-se uma maneira de preservação da raiz do grupo no bairro. O 

salão representou a primeira conquista adventista na Vila Santos Dumont. A 

história começou na edícula. E através do regime de mutirão, com o esforço 
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dos membros, a nave de cultos também foi conquistada. Israel Isaltino, outro 

dos netos do pioneiro João Isaltino, comenta sobre o mutirão: 

 
Foi mutirão. O pastor Samuel Guimarães foi o que mais 
incentivou a igreja (o grupo) a sair da sala pra construção da 
nave mesmo né, da igreja (do templo) mesmo, né, como 
temos hoje, né? Então, sem recurso, mas a família inteira aqui 
é de pedreiros, construtores, né? Então aí vinha, primeiro a 
gente desacreditado né, sem muita esperança de que 
realmente iria construir uma igreja (um templo) né, mas com 
muita fé a gente foi construindo. As irmãs, no domingo, 
trazendo suco, suco de manga né, porque aqui na época dava 
muita manga, essa época de dezembro assim. Eu lembro bem 
do suco de manga né, até porque minha esposa fazia muito. E 
bolo, pão, traziam aqui e o pessoal trabalhava aqui na 
construção. Abertura do alicerce, fundação, cavando. As 
irmãs sempre traziam alguma coisa pra ajudar os pedreiros a 
trabalhar, pra segurar um pouco, o mais tempo possível. 
Criançada trabalhando junto também. E o trabalho das irmãs 
era sempre nos mutirões, fazendo comida, alguma coisa, 
ajudando na construção. Não tivemos uma empreiteira 
(construtora) fazendo a nossa igreja (templo). Tudo que foi 
feito aqui foi construído pelas mãos dos pedreiros que hoje 
também frequentam essa igreja. Os próprios irmãos. Todo 
mundo que hoje congrega na igreja (templo) pode olhar para 
as paredes e dizer assim: “Aqui tem um pouquinho daquilo 
que eu dei. Uma contribuição, direta ou indiretamente.”278 

   

Até o ano de 2005 o templo estava praticamente pronto. Faltavam 

apenas alguns ajustes. E isso não impossibilitava a utilização do espaço para 

os cultos e estudos bíblicos. Aliás, dois anos antes, no dia 23 de fevereiro de 

2003, os adventistas já haviam utilizado o espaço para fazer uma cerimônia 

importantíssima em sua trajetória histórica: tratava-se da elevação do grupo 

à categoria de Igreja Organizada. A estrutura do grupo já era suficiente e o 

tempo bastante oportuno. Ao tornar-se Igreja Organizada, a IASD Vila da Vila 

Santos Dumont ganhou mais autonomia e liberdade para a autogestão. Na 

                     
278 ISRAEL ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 02/11/2011. Entrevista concedida em 
sua residência na Vila Santos Dumont. Nasceu no dia 23 de outubro de 1961 em Santa Cruz 
do Rio Pardo. Construtor, participou da edificação do templo da IASD no bairro Santos 
Dumont e sempre exerceu papel efetivo na liderança da Igreja. É pioneiro do adventismo 
local desde os tempos do pequeno grupo na chácara do avô João Isaltino. Batizou-se na 
IASD em 26/11/1972. 
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imagem exibida a seguir, podemos ver a ocasião em que se deu a cerimônia 

de elevação do grupo à categoria de Igreja.  

 

 
Figura 65: Perspectiva interna do templo da Vila Santos Dumont. Em foco, pessoas reunidas 

durante a cerimônia de organização (elevação) do grupo de adventistas à condição de 
“Igreja”. Local: Vila Santos Dumont. Foto tirada em 2003. Fonte: Acervo de Israel Isaltino. 

 

O processo de transferência de status é feito formalmente. O grupo 

envia um pedido, um requerimento por escrito ao dirigente da Associação da 

IASD, demonstra que já possui notório contingente de membros, a estrutura 

do templo adequada e uma comissão local de administração. Tudo isso é 

documentado, registrado em livro-ata e sacralizado em cerimônia oficial. O 

evento, geralmente, conta com a presença dos membros, dos pastores locais 

e representantes enviados pela Associação da IASD. No caso da Igreja da 

Vila Santos Dumont, o livro-ata registra: 

 
ATA DA ORGANIZAÇÃO DO GRUPO DE JD. SANTOS 
DUMONT EM IGREJA, REALIZADA NO DIA 23 DE 
FEVEREIRO DE 2003. A reunião teve início às 9:00 horas no 
recinto do templo, situado à RUA MANOEL ROBLES DE 
GODOY, 262, bairro JD SANTOS DUMONT, na cidade de 
OURINHOS. O hino inicial cantado pela congregação foi com 
o título “Com Cristo no Meu Coração”, de número 233 (do 
hinário), seguido de oração feita pelo pastor Jared Isaltino. 
Tivemos uma pequena exposição sobre a razão de ser da 
organização do grupo em Igreja feita pelo pastor AURELINO 
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AURÉLIO FERREIRA, ouvimos o HISTÓRICO DA ORIGEM E 
FORMAÇÃO DO GRUPO, apresentado pelo irmão Jared 
Isaltino.279  

   

Dizem os adventistas que esse momento foi de grande felicidade, 

tanto pela importância da elevação do grupo à categoria de Igreja, como pela 

obra da nave do templo estar quase terminada. Aliás, mesmo com o templo 

quase pronto, faltando poucos detalhes, o sentimento de vitória ao ver o que 

se havia construído até o momento, era coletivo. Dessa alegria geral, sentida 

pela comunidade adventista, também comenta Israel Isaltino: 

 
Muita emoção. Até porque, nós, os mais antigos, a gente 
pensava assim, e somos todos construtores, quando 
trouxeram a planta de uma igreja (de um templo), falamos 
assim: “Isso aqui é obra pra muitos mil reais. Não vamos 
conseguir isso aqui não. Isso aqui é um sonho que acho que 
não vai ser realizado não.” E de repente a gente consegue 
fazer. Pela graça de Deus a gente conseguiu fazer o que a 
gente fez aí. Foi uma emoção muito grande. A gente não 
conseguia acreditar que estava dentro de uma igreja (um 
templo), mas que não fosse a igreja (templo) de um outro 
lugar, era uma igreja nossa né? A nossa igreja. Nós estamos 
indo à igreja. Não era mais o salão. Então todo o povo ficava 
muito feliz. Todos animados, contentes. Porque estava ali 
uma igreja (um templo), embora na época sem pintura, só na 
alvenaria e tudo mais, mas era a mesma coisa que se a gente 
estivesse saindo de aluguel pra morar numa casa própria. Era 
o sentimento dessa pessoa que nunca teve a casa própria e 
agora tem, né? Para louvar, para oferecer um culto a Deus. 
Eu acredito que era alegria de todo mundo que vinha aos 
cultos de sábado para a igreja (o templo) ficava muito feliz de 
poder entrar na sua igreja (no seu templo), uma nova igreja 
(um novo templo), né? Nossa, todos ficaram felizes. E lembrar 
que a gente pisava na casquinha de arroz né, como era o 
nosso piso (na tenda), e as paredes de lona, e hoje o que nós 
temos aí, nós só temos que agradecer e louvar a Deus. 
Grande parte dos membros, oitenta por cento, lembram e 
participaram desde o primeiro tijolinho, do lançamento da 
pedra fundamental, eles acompanharam tudo. É uma alegria 
muito grande. Esse sentimento é de uma grande vitória.280 

 

                     
279 IASD. Livro de Atos e Eventos da Comissão de Liderança. Templo da Vila Santos 
Dumont. Ourinhos, p. 18v, de 23/02/2003. 
280 Idem. 



257 
 

Notemos que, embora o espaço estivesse um pouco maior com a 

transposição da parede esquerda, também foi necessário construir salas de 

estudos bíblicos e um salão para as confraternizações. A feitura dessa nova 

estrutura foi então iniciada no espaço que havia no terreno ao lado. De 2005 

em diante, um bloco com 7 (sete) salas de estudo, dois banheiros (masculino 

e feminino) e um amplo refeitório para abrigar os encontros do “junta-panela” 

surgiram. Hoje, como se percebe na foto, o bloco está quase terminado.  

 

 
Figura 66: Perspectiva do bloco de salas construído ao lado do templo da Vila Santos 

Dumont. Em foco, parte frontal do bloco, janelas e portas de entrada. Local: Vila Santos 
Dumont. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

Como é possível notar, falta apenas o acabamento. Os pequenos 

detalhes, como os vidros nas janelas e portas, pintura interior/exterior, calhas 

de proteção no telhado, pias e divisórias de granito nos banheiros, fiações 

elétricas, revestimento cerâmico no chão, dentre outras coisas. O bloco soma 

252 (duzentos e cinquenta e dois) metros quadrados de área construída. 

No interior do templo, para quem olha o púlpito de frente, pode-se 

observar a plataforma de sermões, construída em dois níveis. Do lado direito, 

fica o tanque batismal, com um pequeno vidro em formato de “aquário”, que 

facilita a visão de quem assiste a cerimônia de batismo. Do lado esquerdo, a 

porta de entrada da sala pastoral, que também remete ao tanque batismal. 

No teto, forro de plástico PVC e as luminárias de luz fluorescente, instaladas 
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ainda de maneira provisória. Do lado esquerdo, bem próximo à plataforma do 

púlpito, uma porta de acesso lateral que remete ao bloco de salas de estudo. 

Do lado direito, próximo ao tanque batismal, outra porta de acesso lateral que 

remete ao corredor direito do templo. As janelas ainda não têm cortinas. 

 

 
Figura 67: Perspectiva interna do templo da Vila Santos Dumont. Em foco, a plataforma de 
sermões construída em dois níveis, o tanque batismal e a porta de entrada da sala pastoral. 

Local: Vila Santos Dumont. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

É possível notar também o uso provisório das cadeiras de plástico 

na acomodação das pessoas. Por enquanto os bancos de madeira não estão 

sendo utilizados - a ideia é providenciá-los já para o ano de 2012, até o dia 

da cerimônia oficial de inauguração. Uma meta da Igreja. 

Para quem olhar na direção da entrada do templo, dando as costas 

para o púlpito, verá a porta central de acesso e um pequeno rol de recepção. 

Diferente dos templos da Vila Perino, Vila Brasil e Vila Musa, o templo da Vila 

Santos Dumont não possui a acomodação superior de visão panorâmica em 

direção à plataforma de sermões. Nota-se também o efeito dado pelos vidros 

coloridos colocados na janela da fachada, o desenho de “cruz”. A seguir, um 

ponto de vista, uma foto tirada de cima da plataforma de sermões. 
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Figura 68: Perspectiva interna do templo da Vila Santos Dumont em uma manhã de sábado. 

Em foco, a porta de entrada do templo, para quem a observa de cima da plataforma de 
sermões. Local: Vila Santos Dumont. Foto tirada em 2012. Fonte: André Pires do Prado. 

 

A fachada do templo é de estilo retilíneo. Sua estética é valorizada 

por uma parede sobreposta que constitui o rol de recepção. Ela dá destaque 

ao portal de entrada que fica no centro. A impressão que se tem é a de estar 

diante de três estruturas separadas. Na parede do lado direito e na do lado 

esquerdo, janelas verticais quadriculadas e em formato de trapézio na altura 

do chão. Elas acompanham o adorno feito pelas molduras na parede, que 

são grandes, pintadas de branco e triangulares. A porta de entrada segue 

esse mesmo estilo. Tem formato de trapézio na altura do chão e acompanha 

o adorno da moldura triangular. Toda a fachada é coberta por uma textura de 

cor “esverdeada” em estilo grafiato. A entrada é limitada por uma grade feita 

de metal tubular, estilo “metalon”, desenhada com barras transversais em 

efeitos triangulares, uma alusão aos triângulos da estética da fachada. 

O design da fachada causa nas pessoas a noção de se observar 

três grandes triângulos apontando para o alto. Na parede frontal, acima da 

porta de entrada e no centro do triangulo maior, o logotipo e o nome da IASD 

- “Igreja Adventistas do Sétimo Dia”. A porta central corrediça e as janelas 

laterais são feitas em ferro gradeado, no formato quadriculado, tapadas com 

vidro colorido que compõe o desenho de “três grandes cruzes”, uma na porta 

e uma em cada janela lateral. Para quem olha o templo de frente e do meio 

da rua, vê um lugar amplo, formado por dois terrenos muito bem ocupados. 
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Figura 69: Perspectiva externa do templo da Vila Santos Dumont. Em foco, a grade de 

proteção, a fachada e a entrada do templo, para quem o observa da via de trânsito. Local: 
Vila Santos Dumont. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

A nave do templo abrange o terreno do lado direito - que foi objeto 

de doação do adventista José Ventura. O bloco de salas de estudos ocupa o 

terreno comprado do lado esquerdo. Aliás, Guimarães parece ter acertado ao 

sugerir a aquisição do terreno vizinho, vislumbrando a ampliação do local 

com o bloco de salas. Ademais, nota-se também um templo construído com 

o suor dos próprios membros. Um templo do qual os fiéis falam com orgulho. 

Pois, não é um prédio de alvenaria qualquer, sem sentido, destituído de valor 

sentimental. É um objeto simbólico. Que dá razão a um trabalho coletivo de 

quase 20 (vinte) anos de vida. À virtude disso, o templo, diz Jared Isaltino, 

diretor patrimonial, “é um sonho, é uma conquista, é uma vitória”.    

 
Na verdade é um processo né. Muitas pessoas vão se 
mudando. Mas a gente que é as “tiriricas” da igreja né (risos), 
nos ainda estamos, nosso sonho não acabou. Na verde nós 
acompanhamos desde a broca feita, desde o primeiro alicerce 
feito. Então, eu trabalho nessa área de construção, a igreja tá 
longe ainda. Nós queremos a igreja pronta. Creio que a 
proposta é de concluir no ano que vem (2012) né. Era esse 
ano, mas não foi possível pra gente por questão de mão-de-
obra. É um sonho da gente. Nós queremos muito melhorar a 
igreja (o templo). Nós sentamos juntos, sonhamos juntos, as 
pessoas que foram chegando, também compraram essa ideia, 
esse sonho. Nós queremos sempre melhorar a casa de Deus, 
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né, sempre melhorar. Cada etapa é uma realização. Eu sou 
um apaixonado por construir. Meus filhos estão nessa linha de 
construção. Eu trabalho como construtor. É um sonho né. E a 
cada pedaçinho, a cada sulco no alicerce, na parede, cada 
fase da igreja (do templo). Você respalda uma parede, você 
olha pra ela, você se alegra. Você coloca um reboco no 
prédio, você se alegra, né. Festa. É motivo de festa. O 
pessoal aqui gosta muito de junta-panela. A amizade 
predomina aqui. Então cada vitrô assentado, cada piso 
assentado, cada etapa é um sonho. É uma conquista. É uma 
vitória.281 

 

O templo já detém, atualmente, as condições necessárias para a 

realização de cultos e acomodação dos fiéis. Só o que de fato não aconteceu 

ainda foi uma cerimônia oficial de inauguração e consagração, ao estilo das 

que se sucederam na IASD de Vila Perino, Vila Brasil e Vila Musa.  

Assim, para o ano de 2012, a IASD - Vila Santos Dumont pretende 

terminar a construção do bloco de salas e atender detalhes, como a pintura 

geral (interior/exterior), as molduras, os bancos estofados para acomodar os 

membros (porque até agora as pessoas estão se assentando em cadeiras de 

plástico), acessórios, entre outras coisas. É uma meta que todos assumiram 

convictamente. Sobre essa meta futura, Israel Isaltino afirma o seguinte: 

 
Nós temos muita coisa feita, mas temos muita coisa pra fazer. 
A inauguração desse templo foi feita parcial. Total, não. Ainda 
temos o objetivo de alcançar os bancos mais confortáveis pra 
igreja porque hoje nós temos cadeiras ainda, né? Concluir as 
salas jovens (do bloco de salas ao lado), salas juvenis, 
pastoral, sanitários que ainda estão por terminar, na fase de 
acabamento. E pra poder dar melhor acomodação 
principalmente pros jovens e às crianças, que hoje reúne, mas 
ainda é precário. Porque não tem iluminação ainda. Pintura 
ainda está por fazer. Então, poucas coisas, mas já estamos 
juntando recurso pra poder terminar. O projeto nosso é esse 
daí, pra que possa funcionar uma classe bíblica fora da nave 
da igreja (da nave do templo). Enfim, para que a igreja tenha 
uma estrutura melhor pra acolher visitas, atender mais jovens, 
porque aqui tem muitos jovens nesse bairro. Jovens que 
conhecem outros jovens, mas que gostariam de trazer pra 
igreja num local que eles frequentassem, um local próprio pra 
eles. Então a igreja ainda deve na sua estrutura, no seu 
edifício, pra atender esses detalhes. Nós queremos crescer na 
pregação do evangelho principalmente, no evangelismo, mas 

                     
281 JARED ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 28/10/2011. 



262 
 

nós temos sempre ainda uma preocupação. Nosso projeto é 
inaugurar essa igreja com bancos novos, com salas prontas, 
dar uma melhorada na fachada da igreja (templo), é isso.282 

 

Na soma do tempo, de 1992 ao ano de 2012 no qual se pretende 

concluir de fato a construção do prédio, o trabalho coletivo dos adventistas 

na Vila Santos Dumont corresponde a duas décadas. A IASD no local, assim 

como de Vila Musa e Vila Brasil, é uma Igreja “jovem”, com poucas pessoas 

entre 50 (cinquenta) e 60 (sessenta) anos. Entre as metas a serem atingidas 

em 2012 pela IASD Vila Santos Dumont, também está o projeto missionário 

de multiplicar o número de membros da comunidade local. Propósito do qual 

os jovens são protagonistas - já que jovens, atraem os jovens. Seguir o lema 

“dividir para multiplicar”, continua sendo o foco principal.     

 

 

3.5 Templo da Vila São Luiz.  

 

 

A Vila São Luiz é da década de 1970. Surge próxima às terras da 

tradicional família Christoni, de Ângelo Christoni - dos primeiros moradores 

de Ourinhos. Ele comprou sua fazenda nos anos 1920, na região conhecida 

como “abaixo da linha”. Hoje a antiga fazenda deu espaço à Vila Christoni e 

parte da Vila Barra Funda. A Vila São Luiz parece uma continuação da Vila 

Christoni, que se expandiu com o fluxo de moradias.  

Até os anos 2000, a Vila São Luiz se apresentava como um bairro 

popular, povoado por famílias de baixa renda. Sua economia pautou-se em 

pequenas vendas, açougues, bares, quitandas e padarias. Ademais, o bairro 

é essencialmente residencial. Nos anos 1980, atingiu um ritmo constante de 

crescimento. Isso fez com que nesse período outros bairros como o Jardim 

Itajubi, o Jardim do Sol, o Jardim Santa Fé e o Jardim Gaporé, surgissem ao 

seu redor. A principal via de trânsito da Vila São Luiz é a Rua Celestino 

                     
282 ISRAEL ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 02/11/2011. 
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Lopes Bahia, que finaliza o trajeto na envergadura com a Rua Sérgio Oliveira 

de Moraes, que por sua vez segue até a SP-270 (Rodovia Raposo Tavares). 

Nos últimos 10 anos, o aspecto econômico da Vila São Luiz mudou 

consideravelmente. A prefeitura implantou ali um minidistrito industrial, com o 

propósito de atrair para a região - que é essencialmente residencial, pobre e 

de fraca economia - indústrias de pequeno porte. O bairro também conta com 

a UBS - Unidade Básica de Saúde, mantida pela prefeitura. Além disso, está 

sendo implantada ao lado da UBS a UPA - Unidade de Pronto Atendimento, 

viabilizada com recursos federais. Futuramente, isso fará do bairro um local 

de referência em Saúde, proporcionando mais atendimentos.  

No que se refere à mão-de-obra técnica, destinada ao mercado de 

trabalho local, nota-se também que a unidade do SENAI - Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial, na Vila desde 2009, atrai grande quantidade de 

alunos para os diversos cursos de capacitação oferecidos pela instituição. O 

minicentro industrial abriga empresas de destaque na economia ourinhense, 

como o Supermercado Maitan (nível de atacado e varejo) e a distribuidora de 

bebidas da CONTI (da cervejaria Contini, de Cândido Mota-SP).  

A interferência do poder público está transformando a realidade 

econômica da Vila São Luiz. Nos últimos anos o Estado alimentou o fluxo de 

empregos locais e aumentou a especulação imobiliária de terras perimetrais, 

valorizando os lotes dos terrenos. A expectativa para o futuro é que a Vila 

São Luiz se desenvolva social e economicamente, desconstruindo a antiga 

imagem de bairro pobre, subdesenvolvido e marginalizado. A respeito dessa 

interferência do Estado, a mestranda em Geografia Urbana da Universidade 

Estadual de Maringá - UEM, Franciele Miranda Ferreira Dias, afirma: 

 
O Estado atua descentralizando seus serviços públicos, a fim 
de descongestionar a área central, criando centralidades nos 
bairros periféricos, podendo agregar valor aos terrenos ao 
redor e, se originado do planejamento urbano ou de 
reivindicações populares, funcionam como polos de atração 
de comércio e serviços, definindo uma nova centralidade. 
Notou-se uma crescente centralidade na Rua Celestino Lopes 
Bahia, na Vila São Luiz, sendo compreensível que não tenha 
sido detectado pela Prefeitura Municipal de Ourinhos em seu 
Plano Diretor de 2006, pois tal processo se verifica há apenas 
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2 anos. Nessa rua, construiu recentemente a UBS Vila São 
Luiz, uma unidade do SENAI, o Supermercado Maitan voltado 
a atacado e varejo, está em construção Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) e o distrito de micro e pequenas 
empresas. Portanto observa-se a atuação direta do Estado na 
construção do espaço urbano, sendo que essa rua já é alvo 
de especulação imobiliária, pois segundo se observou, há 
inúmeros lotes vagos e uma perspectiva evidente de 
valorização do local, que até o momento é bairro popular.283 

 

No campo educacional, além do SENAI, que oferece cursos na 

linha de ensino técnico, a Vila São Luiz conta com a EMEF Prof. Francisco 

Dias Negrão, de ensino fundamental. Essa escola está situada na esquina da 

Rua Celestino Lopes Bahia com a Rua Lourenço Jorge. Para instituições em 

outros níveis e próximas à Vila São Luiz, haverá somente a escola mantida 

pelo SESI – Serviço Social da Indústria (fundamental e médio), situada no 

Jardim Santa Fé, a escola EE. Prof. Virgínia Ramalho (fundamental e médio), 

na Vila Barra Funda, e a EE Prof. Domingos Carmelingo Caló (fundamental e 

médio), situada na Vila Perino, bem próximo ao colégio Virgínia Ramalho.   

O cenário religioso da Vila São Luiz é marcado, de maneira geral, 

pela presença da Igreja Católica e de grupos evangélicos. Há locais de culto 

espalhados pelo bairro todo, principalmente na linha evangélica/pentecostal, 

das denominações que alugam pequenos barracões de supermercados ou 

prédios de antigos bares. Dizem que na Vila São Luiz: fecha-se um bar, abre-

se uma Igreja. Embora esse ditado do senso comum seja perceptível quando 

se caminha pelo bairro, é necessário que se faça um estudo aprofundado, 

crítico e quantitativo da diversidade religiosa, não apenas da Vila São Luiz, 

mas também dos demais bairros de Ourinhos. No momento, o que se pode 

afirmar de fato, é que a IASD chega ao local em outubro de 2004.   

A razão da presença adventista na Vila São Luiz está ligada ao 

processo de ramificação iniciado na IASD - Vila Brasil. A ruptura aconteceu 

em virtude do acentuado número de membros que tinham residência na Vila 

São Luiz. Na ocasião, para esses adventistas da Vila São Luiz, o local mais 
                     
283 FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. O Centro e as Centralidades de Ourinhos. Anais 
do I SEURB – Simpósio de Estudos Urbanos: Desenvolvimento Regional e Dinâmica 
Ambiental. FECILCAM – Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. ISSN 
– 2236-4056, Campo Mourão-PR, 2011, p. 13. 
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próximo de encontro era o templo da Vila Brasil. O pastor distrital da época – 

Samuel Guimarães, vendo a possibilidade de se formar um grupo missionário 

na Vila São Luiz, tratou de alugar um barracão no perímetro. A ideia inicial 

seria facilitar a vida religiosa dos membros, evitando que estes fizessem o 

trajeto da Vila São Luiz até o templo da Vila Brasil, o que demandava certo 

tempo de caminhada e atenção na travessia da rodovia SP-270. Ademais, a 

formação do novo grupo representaria a chance do trabalho evangelístico 

local e a expansão do campo de atuação da IASD.   

No início do grupo na Vila São Luiz, o trabalho foi coordenado pela 

família Esteves. Duas pessoas, Claudenice e Jurandir, tomaram a liderança 

do projeto - sob orientação do pastor Samuel. Apesar de os poucos membros 

se mostrarem empolgados, o rompimento com a IASD da Vila Brasil não foi 

fácil. Existe um sentimento de pertencimento que sustenta o vínculo dos fiéis 

a um determinado local de culto. No caso da Vila Brasil, levando em conta 

sua história de trabalho coletivo, esse sentimento era muito forte, tanto que 

muitos adventistas, apesar de já contarem com o grupo na Vila São Luiz, não 

deixaram, até hoje, de congregar no templo da Vila Brasil.  

As atividades na Vila São Luiz começaram com a realização de 

estudos bíblicos e um curso sobre “como deixar de fumar”, destinado às 

pessoas viciadas em tabaco. O Livro de Atos da IASD - Vila São Luiz registra 

a fundação do grupo da seguinte forma: 

 
Ourinhos, 18 de dezembro de 2004. (Vila São Luiz) 04-001. 
Início do nosso grupo. Senhor Jesus, no mês de outubro 
iniciou-se o nosso grupo aqui entre o Jardim do Sol e Vila São 
Luiz, especificamente na Rua Eduardo Perez, 1584, foi muito 
bom pela graça de Deus. Logo após este 1° curso [como 
deixar de fumar], começou o curso bíblico [Comunhão e 
Ação], tendo como instrutor o pastor Samuel Guimarães. As 
pessoas que ficaram firmes até o fim do curso, recebendo 
inclusive um certificado de conclusão do mesmo, foram: 
Nivaldo e Celina, Neia, Maria Macedo P., Raquel Pasqualine, 
Gilvanir e Márcio, Maria José [Maziza]. A equipe que fez parte 
da fundação foram: Primeiramente Nosso Grande Deus, 
pastor Samuel, Jurandir, Claudenice, Maria de Fátima 
Marsula, Nilceia [realizaram os primeiros trabalhos 
missionários]. Estiveram nos auxiliando na distribuição de 
convites, o irmão Antônio Marcos [dir. trab. miss. de Vila 
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Brasil] e outros irmãos: Simone, Meire, Walter e esposa 
[Márcia], Maria e Milton, João Vitor e outros. “Deus os 
abençoe”.284 

 

O prédio alugado para abrigar os adventistas na Vila São Luiz era 

custeado pela APaC - Associação Paulista Central. No barracão funcionava 

um boteco. É bastante comum esse tipo de imóvel no bairro. Ele está situado 

na Rua Eduardo Perez, n° 1584, esquina com a Rua Antônio Luiz Golfette. A 

posição do barracão, construído em esquina, lhe dá um aspecto de destaque 

para quem o procura no bairro. Ademais, a Rua Eduardo Perez é uma via de 

trânsito movimentado, que corta a Vila São Luiz de um lado a outro, com um 

fluxo intenso de carros e transeuntes. Na imagem exposta a seguir, podemos 

ver o mapa indicando a posição exata do prédio alugado pela IASD. 

 

 
Figura 70: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do barracão alugado pela IASD na Rua 

Eduardo Perez, n° 1584, na Vila São Luiz. Fonte: Google Maps. (Disponível em 
http://maps.google.com.br/) 

 

O grupo da Vila São Luiz acabou sendo estruturado aos poucos. 

Teve de lidar delicadamente com o sentimento de pertencimento/rompimento 

dos fiéis em relação ao ambiente do templo da Vila Brasil. No começo, essa 

estruturação se deu pelo esforço da família Esteves. Depois, em razão da 

mudança de Claudenice e Jurandir para Portugal (Europa), o grupo seguiu 

sob a liderança do casal Maria de Fátima Trombini Pereira e Erevaldo Santos 

Pereira, que assumiu a administração a convite do pastor Guimarães.  

                     
284 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila São Luiz. Ourinhos, p. 01, de 
18/12/2004. 
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Na imagem seguinte, podemos observar os membros do primeiro 

grupo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizado na Vila São Luiz. 

 

 
Figura 71: Perspectiva frontal do salão de cultos da Vila São Luiz. Em foco, primeiro grupo 
de adventistas no bairro. Local: Vila São Luiz. Foto tirada em 2004. Fonte: Livro de Atos e 

Eventos da IASD – Vila São Luiz. 
 

A adventista Dinorah Aparecida de Moura, uma das responsáveis 

pela liderança da IASD na Vila Brasil, conta do momento de rompimento.   

 
Surgiu daqui (IASD Vila Brasil). A Claudenice era daqui, o 
Jurandir era daqui, a Elizabete Esteves era daqui, a família 
Esteves que ficou lá, que começou o grupo, era daqui. Então 
o pastor Samuel veio, locou (um prédio) lá, foi tudo com o 
pastor Samuel, entendeu? Mas nasceu daqui. Aí a Claudenice 
foi pra Portugal e a Fátima tomou as rédeas de lá. O pastor 
pediu pra dar um apoio moral e ela está até hoje. Então 
aquele grupo saiu da Vila Brasil.285 

 

O grupo da Vila São Luiz seguiu sob a liderança da família Esteves 

até o ano de 2005. E em outubro (de 2005), após a viagem de Claudenice e 

Jurandir para Portugal, o grupo ficou sem liderança, perdendo seu volume de 

fiéis e força de atuação. Assim, Samuel Guimarães, que no momento estava 

sendo transferido de distrito, teve como último trabalho, definir uma nova 

liderança para o grupo da Vila São Luiz. Foi quando então designou Maria de 

Fátima Pereira para o cargo. Ela, que relembra o convite assim: 

 
                     
285 DINORAH APARECIDA DE MOURA. História Oral. Depoimento de 23/10/2011. 
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Tinha muita gente na Vila São Luiz que ia congregar na Vila 
Brasil, então dividiu. Saiu da Vila Brasil a ideia de fazer um 
grupo na Vila São Luiz. Quando eu cheguei lá, o pastor 
Samuel tava com carta de transferência. Ele já ia embora. 
Isso foi em outubro (de 2005). Só que daí a Claudenice (que 
coordenava o grupo) foi embora. Daí o pastor Samuel falou: 
“irmã Fátima, eu preciso falar com a senhora. Eu tenho um 
desafio pra senhora. Porque eu sei que a senhora gosta de 
desafio. Eu estou precisando da senhora lá na Vila São Luiz.” 
Eu falei to dentro. Falei pra ele: Pode contar comigo!286    

 

Ao aceitar o desafio proposto por Guimarães, Fátima encontrou um 

grupo decadente (vale dizer, no sentido da falta de liderança), necessitado de 

estratégias de administração, de motivação no evangelismo e táticas para o 

aumento do número de seus membros. Aliás, a ausência de líderes no grupo 

quase provocou a extinção do projeto missionário da IASD na Vila São Luiz. 

Assim, em outubro de 2005, Maria de Fátima foi apresentada oficialmente 

pelo pastor Samuel Guimarães como nova líder do trabalho no bairro. Daí em 

diante, a situação do grupo começou a mudar, e para melhor. 

 Em 2006, foi iniciada uma intensa campanha de estudos bíblicos e 

evangelismo na Vila São Luiz. O objetivo era aumentar o contingente de fiéis. 

Essa motivação surgiu através das conferências e também de um novo curso 

sobre “como deixar de fumar”. Juntou-se à Maria de Fátima na administração 

do grupo, seu marido, Erevaldo Santos Pereira. Com as estratégias do casal 

e a cooperação do grupo, o contingente tornou a crescer. O apoio do então 

pastor distrital Carlos A. Ramos, que havia substituído Guimarães, também 

foi importante. Aliás, foi Carlos Ramos quem ministrou o curso “como deixar 

de fumar”, em 2006. Assim, nos primeiros 3 (três) anos, o grupo conseguiu 

subir seu índice de 10 (dez) para 50 (cinquenta) membros.  

 
O pastor Samuel foi embora, né, veio o pastor Carlos. Falei: 
pastor Carlos, preciso do senhor lá pra fazer um curso “como 
deixar de fumar”. Aí o povo que já era de lá e tinha ido embora 
falou: “Você tá loca, aquilo lá (o grupo na Vila São Luiz) não 

                     
286 MARIA DE FÁTIMA TROMBINI PEREIRA. História Oral. Depoimento de 23/08/2011. 
Entrevista concedida em sua residência no Jardim Matilde. Nasceu no dia 28 de outubro de 
1955. Batizou-se na IASD em 05/11/1983. Ativa na liderança da IASD desde os tempos da 
Vila Perino, onde foi batizada, Maria de Fátima é responsável pela coordenação do grupo na 
Vila São Luiz e uma das pioneiras do adventismo no bairro. 
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dá nada não, manda baixar as portas.” Eu falei: “Aquilo lá não 
é meu. É de Deus. É uma coisa de Deus, não é nosso não.” 
Eu falei com o pastor Carlos e o pastor falou: “Então vamos 
marcar um curso como deixar de fumar”. Aí ele fez metade e 
eu fiz metade da semana. Fizemos lá. Quando a gente tava 
na central (templo da Vila Perino) a gente tinha muito 
patrocinador, que não era da igreja, daí eu fui buscar recurso 
neles, sabe, então fui lá, me deram bastante faixa 
(publicitária), e eu pus na vila, sabe, em cantos estratégicos 
da vila: “como deixar de fumar”. Entrava na Vila São Luiz 
assim, já tinha uma faixa enorme: “curso como deixar de 
fumar”. Encheu que não tinha jeito, não cabia de gente lá, pro 
curso. Desse curso já saiu duas pessoas que batizou. Dei 
estudo e batizou.287 

  

No início de 2006, com a saída de Samuel Guimarães e a chegada 

do pastor Carlos Ramos, dividiram o distrito de Ourinhos em 2 (dois) campos 

administrativos. Com essa divisão, o templo da Vila Perino continuou sendo a 

sede de um distrito e o templo da Vila Musa passou a ser a sede de outro. E 

hoje, Ourinhos comporta duas sedes de distritos - responsáveis pela obra 

local e cidades vizinhas. O distrito sediado no templo da Vila Perino ficou sob 

a responsabilidade de Carlos Ramos; e o da Vila Musa, sob o comando do 

pastor Luis Antônio Serain, que chegara à cidade também em 2006.  

O grupo da Vila São Luiz ficou submisso à sede da Vila Musa. Por 

isso, as primeiras pessoas convertidas no bairro, fruto da campanha “como 

deixar de fumar” e de estudos bíblicos realizados, foram batizadas no templo 

da Vila Musa. Apesar de o pastor Carlos Ramos não ser o responsável direto 

pela obra na Vila São Luiz (submissa à sede da Vila Musa, administrada pelo 

pastor Luis Antônio Serain), a sua contribuição, com o curso “como deixar de 

fumar”, foi fundamental para o fortalecimento do grupo.       

Além disso, Maria de Fátima adotou outras maneiras de fortalecer 

o grupo da Vila São Luiz, e uma delas foi realizar o projeto “Escola Cristã (ou 

Bíblica) de Férias”288, que faz parte do programa institucional de trabalhos 

                     
287 Idem. 
288 ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS. As Escolas Bíblicas de Férias são reuniões com objetivos 
evangelísticos, realizadas durante o período de férias escolares, em Igrejas ou Escolas ASD. 
São destinadas à crianças e juvenis. As Escolas Bíblicas contam com a supervisão do 
Departamento de Evangelismo Infantil das Associações e Missões. Durante as aulas das 
Escolas Cristãs de Férias, vários temas são abordados: histórias da natureza, histórias 
bíblicas, conhecimentos gerais, cânticos e trabalhos manuais. A primeira Escola Bíblica de 
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sócio-educacionais da IASD. O projeto da Escola Bíblica de Férias acontece 

geralmente no mês de julho, durante as férias escolares, quando as crianças 

ficam em casa sem a supervisão dos pais - que trabalham fora. Ou seja, o 

projeto é uma forma de atender crianças cujos pais não conseguem cuidar 

devido ao seu trabalho diurno. Assim, o intuito é não só trazer essas crianças 

para a Igreja, mas os pais através dos filhos. Diz Maria de Fátima: 

 
Sabe como é que eu comecei a cativar as pessoas lá 
também, André? Deus dá a sabedoria pra gente e a gente tem 
que pegar de todas as maneiras né? Eles faziam escola cristã 
de férias, fizeram uma vez lá na Vila, a Claudenice fez, depois 
parou. Aí eu fiz outra escola cristã de férias. Então o que 
acontece? Falam assim: “Ah, mas escola cristã de férias é pra 
criança!” Tudo bem, é pra criança. Mas trazendo as crianças 
você tá, de uma forma ou de outra, você tá trazendo os pais, 
não é? Então a última formatura da escola cristã de férias, 
porque a última escola cristã eu fiz lá no “lar dos meninos”, no 
Lar Santo Antonio (projeto filantrópico que abriga meninos 
órfãos, carentes na cidade, o lugar é chamado de “lar dos 
meninos”). Então foi uma benção, os meninos participaram, 
sabe. Foi muito bom. E o que nós fizemos? Em vez de fazer a 
formaturinha lá, nós fizemos no salão. Então as pessoas já 
começaram a conhecer o salão, entendeu?289 

 

Como dissemos anteriormente, a Vila São Luiz é um bairro pobre. 

Lidar com a carência dos fiéis, principalmente carência de comida, tornou-se 

um desafio para a liderança do grupo. Maria de Fátima conta que muitas 

vezes as pessoas tinham de abandonar os cultos no meio da programação 

por causa da fome de seus filhos. E para solucionar o problema, Maria de 

Fátima e outras mulheres da liderança, decidiram fazer pães, bolos e sucos, 

levar tudo para o salão e compartilhar com os membros, durante o intervalo 

                                                           
Férias no Brasil, foi realizada em janeiro de 1958, dirigida por Alida Nigri e Linda Oliveira, em 
São Paulo. Posteriormente, outras foram dirigidas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, por esposas de Pastores e professoras. De 18 a 24 de julho de 1965, realizou-se o 
primeiro Curso de Evangelismo Infantil da Associação Sul-Riograndense da IASD, no 
Instituto Adventista Cruzeiro do Sul (IACS), onde uma Escola Cristã de Férias modelo, foi 
realizada. A Associação Paulista Central da IASD, tem-se destacado no trabalho de 
coordenação de Escolas Bíblicas de Férias, conhecidas com “Escolas Públicas de Férias”, 
sob a orientação e direção da Profª. Neide Campolongo. Milhares de crianças e juvenis têm-
se beneficiado destas escolas. Além de proverem atividades úteis e saudáveis, ensinam 
também lições bíblicas para o desenvolvimento espiritual de seus alunos. In: IASD. 
Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia. 2009, p. 262. 
289 MARIA DE FÁTIMA TROMBINI PEREIRA. História Oral. Depoimento de 23/08/2011. 
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da programação. Isso fez com que os pais aguentassem mais tempo nos 

cultos e as crianças ficassem menos inquietas. Fátima relata a estratégia: 

 
Então, quando eu fui pra lá era muita criança que ia pra igreja. 
E eu via assim as crianças, era muita gente pobre, sabe? 
Gente pobre. E eu via assim que as crianças iam com as 
mães para o culto, e quando chegavam na hora do culto eles 
ficavam assim inquietos. E quando foi um dia eu perguntei pra 
uma das mães, eu falei assim: “Por que é que vai chegando 
tal hora assim eles começam a ficar inquietos?” Ela disse 
assim: “Ah, é porque a gente sai de casa sem comer nada. 
Então chega nessa hora eles já tão com fome e eu preciso ir 
pra casa fazer alguma coisa pra eles comerem”. Na hora eu 
tive uma ideia. Bom, o problema então é fome. Eu fazia bolo 
na sexta-feira, né, fazia bolo, pão, um monte de coisa. Na 
hora do intervalo da escola sabatina pro culto eu servia pra 
todo mundo comer. A gente fazia um tipo de recreaçãozinha 
ali, as crianças comiam, abrigava a barriguinha deles, né? 
Muitas mães pobres também comiam, e depois a gente 
assistia o culto tranquilo. Isso eu fiz uns dois anos. E fazia. Eu 
mesmo me prontificava a fazer. Então muitas vezes falava, 
irmã, eu preciso de um bolo pra amanhã, dá pra senhora 
fazer? Fala o material, eu mando o material e a senhora faz. A 
gente levava suco. Quando tava o frio a gente levava garrafa 
de leite com chocolate, dava pras crianças. E assim a gente 
foi conseguindo montar aquilo (o grupo) lá de novo.290   

 

Assim, o grupo foi crescendo. O pequeno espaço do salão alugado 

foi novamente enchendo de pessoas. As conferências e os estudos bíblicos, 

acompanhados das ações humanitárias, foram cativando os membros. Do 

aspecto físico do salão, nota-se uma abertura de acesso frontal. A porta, feita 

de metal, é retrátil e se move na posição vertical. Em seu topo, uma grade no 

estilo vitrô, dando claridade ao ambiente. Do lado esquerdo e também do 

lado direito da fachada, pequenas janelas basculantes horizontais, tapadas 

com vidro transparente. Um pouco mais acima da porta central, em tinta de 

tom azulado, o nome “Igreja Adventista do Sétimo Dia” pintado na parede.  

Além da porta principal no centro do barracão, há outra entrada um 

pouco menor, no lado esquerdo de quem olha o prédio de frente. Essa porta, 

também feita de metal, remete a uma pequena área de socialização na qual 

são realizadas as classes bíblicas. A porta tem sua parte superior tapada 
                     
290 Idem. 
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com vidro transparente. Ela fica no meio de uma parede sem reboco. O 

prédio é simples e sem muitos ornamentos. Na imagem a seguir, podemos 

ver a fachada do local de cultos da IASD alugado na Vila São Luiz.  

 

 
Figura 72: Perspectiva frontal do salão de cultos da IASD na Vila São Luiz. No centro da 

imagem, a porta principal de entrada do barracão. Local: Vila São Luiz. Foto tirada em 2011. 
Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Quem adentra o salão percebe logo na porta um tampão, todo feito 

de madeira, usado para diminuir o barulho do tráfego da Rua Eduardo Perez. 

O piso é composto por uma cerâmica de cor acinzentada. As paredes são 

rebocadas e pintadas na cor branca, e em algumas partes azulejadas num 

tom também acinzentado. O telhado não possui forro, deixando à mostra a 

estrutura do madeiramento e as telhas de amianto. Alguns ventiladores fixos 

no alto da parede arejam o ambiente. Um pilar que sustenta o madeiramento 

faz divisa entre o espaço de pregação e um pequeno espaço de cânticos. No 

lado direito, para quem observa o púlpito de frente, há uma pequena porta de 

acesso ao único banheiro do salão.  

No centro do púlpito de sermões, o balcão de pregação é pequeno, 

singelo e feito de madeira. Os bancos, organizados em três fileiras curtas, 

têm sua estrutura de metal e estofamento no encosto e no assento. Durante 

o dia, a claridade chega das janelas laterais; e durante a noite, é dada pelas 

luminárias horizontais de luz fluorescente, fixas no madeiramento do telhado. 

Na foto a seguir, uma perspectiva interna do salão. 
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Figura 73: Perspectiva interna do salão de cultos da IASD na Vila São Luiz. Em foco, o 

espaço no qual são realizados os sermões. Local: Vila São Luiz. Foto tirada em 2011. Fonte: 
Acervo de André Pires do Prado. 

 

No canto esquerdo de quem observa o púlpito de frente é possível 

notar uma pequena porta. Ela remete ao conjunto de salas ao lado. São 

salas pequenas e improvisadas. Nelas ocorrem os estudos bíblicos, escolas 

sabatinas ou classinhas - como são chamadas pelos adventistas. Os pilares 

que sustentam o telhado das salas são feitos de eucaliptos e caibros. O 

telhado é coberto por folhas finas de amianto e descansado em balaustras de 

madeira. Não há portas nas salas. Elas são abertas. Podemos observar na 

imagem exposta a seguir, os aspectos gerais dessas salas improvisadas. 

 

 
Figura 74: Perspectiva das salas para estudo bíblico ao lado do barracão da IASD na Vila 
São Luiz. Em foco, cadeiras e bancos usados nas escolas sabatinas. Local: Vila São Luiz. 

Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
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Quando venta forte ou a chuva bate na lateral as pessoas ficam 

desprotegidas. A separação entre uma sala e outra é feita por um tampão de 

madeira, pintado na cor branca e preso aos pilares da estrutura que sustenta 

o telhado. Os assentos são feitos de madeira. Eles têm formato de cadeiras e 

longarinas para até 5 (cinco) pessoas. O chão é acimentado e pintado na cor 

cinza-grafite. As paredes não têm reboco. Seu aspecto rústico é disfarçado 

por uma leve caiação branca. Um prédio sem requintes. 

Entretanto, foi com essa estrutura que o grupo dos adventistas 

finalmente se consolidou na Vila São Luiz. Do ano de 2005, quando uma 

nova liderança local foi estabelecida, até hoje (2012), o contingente cresceu, 

atingindo o índice de 60 (sessenta) pessoas. Uma característica marcante é 

a quantidade de crianças que congregam no grupo. Isso é fruto do trabalho 

realizado nos meses de julho com a Escola Cristã de férias.  

O esforço resultou também na criação do Clube de Desbravadores 

na Vila São Luiz, chamado “Órion”, que assim como o Clube “Leão de Judá”, 

da Vila Brasil, trabalha diretamente em ações educativas com as crianças. A 

comunidade adventista da Vila São Luiz tem se mostrado crescente. Tanto 

que o espaço alugado na Rua Eduardo Perez já ficou pequeno. Quase não 

há lugar para assento. Em 2008, pensou-se a necessidade da compra de um 

terreno e a construção de um templo no bairro.   

 
O pastor Carlos via que tinha dia que não tinha lugar pra se 
sentar, de tanta gente. Aí foi quando surgiu a ideia que eu 
falei com o pastor Oliveiros pra comprar um terreno lá pra 
gente construir. “Mas como que nós vamos comprar?” Não sei 
pastor, de alguma forma o senhor vai comprar. “Então vê um 
terreno lá que a gente compra.” Aí foi quando o pastor Carlos 
começou a procurar o terreno e comprou esse terreno. Aí a 
gente começou a fazer uma campanha pra juntar um pouco 
de dinheiro, porque os membros eram pobres. Tinha esse 
detalhe. La não tem gente rica. É pobre. É periferia pobre 
mesmo, entendeu?291   

 

O terreno foi adquirido na Rua Eduardo Perez, n° 1.128, esquina 

com Rua José Oliveira Campos, próximo ao barracão. A Associação Paulista 

                     
291 MARIA DE FÁTIMA TROMBINI PEREIRA. História Oral. Depoimento de 23/08/2011. 
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Central – APaC da IASD, ao financiar por completo a compra do terreno, 

ajudou significativamente aquele grupo. No momento, não havia condições 

para que os fiéis comprassem a gleba apenas com o dinheiro dos dízimos e 

ofertas. O grupo era pequeno e pobre financeiramente. A ajuda da APaC foi 

fundamental. No mapa a seguir, a localização do terreno na Vila São Luiz.   

 

 
Figura 75: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do terreno comprado pela APaC e 

entregue aos  adventistas da Vila São Luiz, na Rua Eduardo Perez n° 1.128. Fonte: Google 
Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

 

Apesar da delicada condição financeira do grupo, comentada por 

Maria de Fátima, ainda houve motivação dos membros para uma campanha 

de dízimos e ofertas, sob a intenção de construírem no terreno o alicerce do 

templo. Depois de ser providenciado o projeto arquitetônico, os adventistas 

contrataram o mestre-de-obras Jared Isaltino, líder na IASD da Vila Santos 

Dumont, como profissional responsável pelo alicerce.  

No início, foi utilizado o serviço de uma empresa especializada em 

perfuração de solo. Durante a abertura das brocas de fundação do alicerce, o 

serviço não poderia ser feito pelos próprios membros. Hoje, a base do templo 

está totalmente pronta. A próxima etapa, prevista para o ano de 2012, será o 

levantamento das paredes da nave e os muros laterais que fecham o terreno. 

Erevaldo Santos Pereira, esposo de Maria de Fátima Pereira, comenta o que 

foi feito até o presente momento: 

 
Nós compramos o terreno e já estamos com o alicerce pronto. 
Vamos partir agora para o muro e já estamos pra erguer os 
pilares, as paredes já, pra fazermos ali um templo de esquina. 
Já estamos construindo, o alicerce já está pronto lá pra 
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construir o nosso templo. Quando compramos (o terreno), o 
pastor Carlos Ramos foi lá, oramos no local, chamamos 
outros pastores pra abençoar o lugar, pra que seja ali 
realmente. E agora pela graça de Deus vamos construir.292  

 

A campanha de dízimos e ofertas para o financiamento do templo 

está em andamento. A parceria com a Associação da IASD (hoje Associação 

Paulista Sudoeste - APSo) também continua firme. O projeto arquitetônico do 

templo propiciará um amplo espaço, composto de salas para estudo bíblico, 

banheiros, salão de confraternização e uma nave de cultos suficiente para 

cerca de 200 (duzentas) pessoas. Estima-se que a estrutura seja capaz de 

comportar a demanda de membros vindos da Vila São Luiz e também bairros 

vizinhos. O terreno do templo é bastante estratégico. Sua posição de esquina 

dará destaque à fachada. Quem trafegar pela Rua Eduardo Perez poderá 

visualizá-la com facilidade. Na imagem mostrada a seguir, temos uma visão, 

uma panorâmica do terreno e do alicerce já construído. 

 

 
Figura 76: Perspectiva do terreno da IASD na Vila São Luiz. Em foco, o alicerce construído 

para sustentar as paredes e demais partes da estrutura do templo. Local: Vila São Luiz. Foto 
tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 
                     
292 EREVALDO SANTOS PEREIRA.  História Oral. Depoimento de 15/08/2011. Entrevista 
concedida em sua residência no Jardim Matilde. Nasceu no dia 10 de agosto de 1950. 
Adventista desde dezembro de 1993, ano em que foi batizado na Vila Perino, Erevaldo 
Santos Pereira, que trabalhou na demolição e reconstrução do templo da Vila Perino, 
exerceu papel de liderança nesse mesmo bairro até 2005, quando então assumiu, junto de 
sua esposa, Maria de Fátima Trombini Pereira, a administração do grupo na Vila São Luiz. É 
pioneiro e responsável pela inserção do adventismo nesse perímetro (da Vila São Luiz). 
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Embora o templo esteja em sua fase inicial de edificação, o que 

representa o início de muito trabalho coletivo, os membros do grupo da Vila 

São Luiz estão empolgados com a realização do projeto. A esperança que se 

tem é a de que a obra fique pronta logo e que todos possam desfrutar de um 

espaço mais confortável e amplo. Outro fator é a possibilidade de livramento 

do aluguel pago atualmente pelo uso do pequeno salão.  

As pessoas estão buscando o empenho na doação de materiais de 

construção: tijolos, cimento, cal, pedra, areia, ferragens, entre outras coisas.  

A ideia é economizar e contar com o máximo de apoio dos fiéis e amigos que 

simpatizam com a IASD na Vila São Luiz. Aliás, no que diz respeito ao 

trabalho voluntário, o processo de mutirão composto de adventistas, com o 

qual foram construídos todos os templos da IASD em Ourinhos, também será 

adotado nas etapas da obra na Vila São Luiz. Apesar de haver profissionais 

contratados pela APSo, que se responsabilizam pelos trabalhos complicados 

em determinados momentos da obra, como aconteceu durante a feitura das 

brocas de fundação e do alicerce, a força dispensada pelo mutirão é basilar. 

A respeito da empolgação dos membros e do mutirão, comenta Erevaldo: 

    
Eles não acreditaram. Aquele grupinho que começou ali, 
aqueles lares, agora vendo que daqui a uns dias estaremos 
dentro do nosso próprio templo. Um templo construído ali, 
naquela vila, eles jamais imaginaram. Até os próprios 
vizinhos, jamais imaginaram ter a construção de um templo 
daquele, da igreja naquele local ali.  Eu realmente tenho 
certeza absoluta que vai ser um cartão postal da Vila São 
Luiz. Temos o projeto, temos a planta, tudo. E a frente marca 
um cartão postal da Vila, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é 
de esquina. O nosso sonho é estar dentro dele brevemente. 
Já pegamos ali uma base (da construção), com os irmãos 
mesmo da igreja. Os irmãos já ajudaram na limpeza do 
terreno e na conservação do terreno. E de agora pra frente, 
claro, nós vamos trabalhar muitas vezes com mutirão também 
pra levantar (o templo).293 

 

O trabalho de edificação segue paralelo ao de evangelização na 

Vila São Luiz. A entrada de novos membros no grupo é uma condição de 

ordem primária, fundamental para que o objetivo do grupo seja cumprido no 
                     
293 Idem. 
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bairro. A perspectiva missionária para o ano de 2012 é intensificar os estudos 

bíblicos nos lares do perímetro e promover várias campanhas evangelísticas, 

conferências e cursos sobre saúde, com mais intensidade. Aliás, parece que 

o método evangelístico, pautado em pesquisas locais, estudos bíblicos e 

distribuição direta de literatura, que atinge pessoas em suas casas, é o mais 

eficiente dos métodos utilizados pela Igreja em Ourinhos. Todos os grupos 

da IASD já fundados, sem exceção, passaram por esse processo.   

O que de fato se apresenta no semblante dos adventistas da Vila 

São Luiz é uma vontade coletiva de, assim como ocorreu com outros grupos 

em seus respectivos locais, conquistar (e já conquistaram parte) seu templo. 

A disposição do espaço particular dá ao grupo a possibilidade de elevação 

ao nível de Igreja Organizada, deixando o status atual de Grupo. E pelo visto, 

levando em conta os comentários dos membros a respeito da satisfação de 

se engajarem na missão da Vila São Luiz, esse objetivo será logo atingido. A 

meta da IASD, que é essencialmente levar sua mensagem a todos, depende 

dessa satisfação. A mesma satisfação descrita por Maria de Fátima: 

 
Hoje Deus me deu esse privilégio de estar trabalhando na Vila 
São Luiz, pra Deus, né? Trabalhando lá, e graças a Deus 
vamos construir essa Igreja em nome de Deus, porque não é 
honra nossa. Isso é somente para honra e glória de Deus. E o 
meu sonho, igual eu falei pro pastor Samuel quando ele me 
chamou pra lá, o meu sonho é ver aquela vila evangelizada e 
todos conhecendo Jesus, sabe? Porque esse é o trabalho de 
Deus. Levar o evangelho a todo o mundo.294 

 

Há uma queixa dos adventistas em relação ao evangelismo na Vila 

São Luiz. E está relacionada ao crescente número de Igrejas, denominações 

religiosas, que vem se instalando no bairro nos últimos cinco anos, com as 

quais a IASD passou a disputar fiéis e espaço. Maria de Fátima, professora 

de assuntos bíblicos, evangelista militante na Vila São Luiz, comentou que 

somente no ano de 2010, seis novas instituições religiosas surgiram no local. 

Parece que IASD não vê problema em levar adiante o lema “dividir para 

multiplicar”. Aliás, o próprio grupo da Vila São Luiz é resultado efetivo dessa 

                     
294 MARIA DE FÁTIMA TROMBINI PEREIRA. História Oral. Depoimento de 23/08/2011. 
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atuação direta. A dificuldade, de fato, está no desafio de dividir e multiplicar 

sua obra dentre tantas outras igrejas concorrentes. Isso porque elas, igrejas, 

teimam em adotar essa mesma perspectiva lógica de atuação.  

 

 

3.6 Templo da Vila Boa Esperança. 

 

 

A Vila Boa Esperança surge na década de 1960, como resultado 

do processo de loteamento da antiga fazenda “Boa Esperança”, adquirida por 

Alvaro Ferreira de Moraes, em 1917. Com a morte do fazendeiro, em 1942, a 

família passou a lotear as terras do perímetro. A fazenda ficava bem próxima 

do centro da cidade. Em 1960, com o fluxo de crescimento demográfico e 

urbanização, a Vila Boa Esperança foi fundada, passando a ser um bairro 

quase central. No final dos anos 1970, o bairro cresceu tanto, que atingiu o 

limite da SP-270, originando a Vila Boa Esperança – II (segunda seção), do 

outro lado da Rodovia Raposo Tavares, área conhecida como “abaixo da 

pista” - talvez pelo motivo de ser uma área topograficamente mais baixa.  

Assim, “acima da pista”, mais elevada e próxima do miolo central 

da cidade, ficou a Vila Boa Esperança – I (primeira seção), e “abaixo da 

pista”, na caída e do outro lado da SP-270, a Vila Boa Esperança – II 

(segunda seção). O escritor Jefferson Del Rios, em “Ourinhos: memórias de 

uma cidade paulista” comenta brevemente a origem das terras do bairro.   

 
Nascido na Fazenda São Lourenço, em Cantagalo, Rio de 
Janeiro, a 28 de janeiro de 1879, Alvaro Ferreira de Moraes, 
filho de Vicente Ferreira de Moraes, era neto do barão de 
Duas Barras (João Antônio de Moraes). Com 39 anos e 
casado com a mineira de Juiz de Fora Elvira Ribeiro de 
Moraes, foi para Ourinhos e, entre 1917 e 1918, comprou 
duas fazendas - Boa Esperança e Santa Maria. A primeira 
delas é hoje o bairro de mesmo nome, a segunda pertence 
atualmente a Renato da Costa Lima.295 

 
                     
295 DEL RIOS, Jefferson. Ourinhos: memórias de uma cidade paulista. São Paulo: IMESP, 
1992, p. 47. 
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O fazendeiro também possuía alguns terrenos no perímetro central 

de Ourinhos e no alto da Av. do Expedicionário. Famoso por ser um homem 

religioso, Alvaro Ferreira de Moraes acabou doando uma das glebas da área 

central (especificamente, situada na Rua São Paulo, n° 470), na qual foi 

construído o templo da Igreja Metodista (Igreja na qual congregava – era fiel). 

E no perímetro da Av. do Expedicionário, onde se formou a atual Vila Moraes 

- nome que homenageia a família do fazendeiro; Alvaro Ferreira de Moraes 

cedeu os terrenos onde foram construídos o atual colégio “Horácio Soares” e 

o hospital “Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos”.    

A Vila Boa Esperança (I e II) faz divisa com os bairros Vila Mano, 

Vila Adalgisa, Parque Gabriela, Parque Minas Gerais, Vale Verde, Jardim 

São Jorge, Jardim São Francisco, Jardim São Carlos, Vila Sândano e Vila 

Perino.  Os bairros que fazem limite com a Vila Boa Esperança – II (Jardim 

São Carlos, Vale Verde e São Francisco) são periferias pobres da cidade. 

Até mesmo entre a parte I e II, existe diferença de nível sócio-econômico. A 

parte I, mais antiga e próxima do centro, possui traços de classe média. A 

parte II, mais periférica, é povoada por famílias de baixa renda.  

Afirma-se que a Vila Boa Esperança (I e II) compõe um perímetro 

tanto residencial quanto comercial. As empresas de serviços, a maioria no 

ramo automotivo, encontram-se instaladas ao longo da Av. Cardoso Ribeiro, 

que além de rasgar a região central de Ourinhos, corta a Vila Boa Esperança 

(I e II) de uma extremidade a outra. Ademais, o bairro conta com pequenos 

comércios de bens diários e conveniência, são mercados, bares, açougues, 

farmácias, escolas, lanchonetes e lojas de roupas e calçados.  

Aparentemente híbrido, o cenário religioso da Vila Boa Esperança 

é marcado pela presença de diversas denominações. O predomínio, contudo, 

é do catolicismo e das instituições evangélicas. Para os moradores da Vila 

Boa Esperança - II, a Igreja Católica dispõe da Paróquia São José, na Rua 

Enrique Migliari, enquanto o tradicional templo do Seminário Josefino da Vila 

Perino, na Rua Amazonas, atende os moradores da Vila Boa Esperança - I. 

Assim, podemos dizer que no momento em que a IASD se instalou no bairro 

em 2011, sua principal concorrente, como de praxe, foi a Igreja Católica. 
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  A IASD na Vila Boa Esperança é fruto de mais uma ramificação 

da comunidade adventista da Vila Perino. Depois da primeira divisão ocorrida 

no início da década de 1990, quando surgiram os grupos da Vila Santos 

Dumont, Vila Brasil e Vila Musa, o grupo da Vila Boa Esperança é o mais 

recente “filho” gerado pela “mãe” - templo da Vila Perino. O projeto teve início 

em fevereiro de 2011, quando membros que residem na Vila Boa Esperança 

e bairros próximos decidiram que havia chegado o momento de se fundar um 

grupo naquele local, contemplar as famílias do perímetro com a mensagem 

da IASD e seguir adiante com o lema “dividir para multiplicar”.  

A ideia de organizar um novo grupo tornou-se um desafio para os 

adventistas: Paulo Roberto Rissonio, Susana Oliveira Brito Rissonio, Neiva 

Scudeler dos Santos, Maurício Pinto da Silva, Maria Aparecida Oliveira Silva, 

José Carlos Santos Pereira, dentre outros; que assumiram a liderança do 

projeto missionário na Vila. O grupo visava atingir, estrategicamente, todo o 

perímetro “abaixo da pista” (SP-270), expandindo a presença da IASD nas 

Vilas pobres que têm ligação com a Vila Boa Esperança – circunvizinhas.  

A primeira atuação dos líderes foi realizar uma pesquisa na área 

da Vila Boa Esperança I e II, distribuir livros e agendar estudos bíblicos. É 

possível perceber que essa estratégia de pesquisa e estudos bíblicos da 

IASD é comum a todos os grupos já implantados. Todos eles adotaram essa 

maneira de conquistar membros. A respeito do trabalho de campo realizado 

na Vila Boa Esperança, Paulo Roberto Rissonio explica: 

 
Olha, ali foi um momento único na vida, porque nós só 
começamos um novo templo quando a gente já tem um 
trabalho começado no bairro. O que nós fizemos ali? Primeiro 
nós viemos e distribuímos literatura nesse bairro. Certo? E 
nessa literatura, que presenteamos os moradores do bairro, 
nós fizemos uma pesquisa com eles, e a gente perguntava o 
que eles estão achando do momento que o mundo tá 
passando, se eles tinham alguma perspectiva de vida, de 
melhora, né? E as pessoas colocam lá suas várias opiniões. E 
aí a gente oferece pras pessoas um estudo bíblico. Se elas 
querem realmente conhecer o que está acontecendo, porque 
está acontecendo e qual é a vontade de Deus. E as pessoas, 
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muitas delas aceitaram. E nós começamos com esse trabalho. 
Com esse estudo bíblico.296 

          

A distribuição de literaturas na Vila Boa Esperança coincidiu com a 

realização de um projeto da IASD nacional, chamado “Impacto Esperança”. 

Em 2010, o adventista José Carlos Santos Pereira já havia demonstrado sua 

vontade em evangelizar a Vila, alertando a Igreja para o potencial religioso 

contido naquela área da cidade. Assim, em 19 de fevereiro de 2011, quando 

a IASD lançou o projeto Impacto Esperança, a liderança foi então organizada 

e os trabalhos na Vila Boa Esperança iniciados. Neiva Scudeler dos Santos, 

responsável pelos estudos bíblicos no bairro, comenta: 

 
A Boa Esperança, eu sempre ouvia dizer que não havia 
nenhuma igreja por esse lado. Aí, quando foi em 2010, o 
irmão Zé Carlos (José Carlos Santos Pereira) falou: “Eu tenho 
um sonho irmã. De formar um grupo aqui, ou no São Carlos 
(Jardim São Carlos), nessa região, porque é uma região que 
tá precisando, e tal.” Ele falou isso em 2010. Quando foi agora 
no início do ano (2011), em fevereiro, dia 19, ia ter o (projeto) 
“Impacto Esperança”, de entrega de livros. Aí o Paulo (Paulo 
Roberto Rissonio) falou assim: “Gente, a gente sempre saí e 
entrega as coisas aqui em volta da Igreja (templo Vila Perino), 
aqui tem tantas igrejas, aqui na Perino, e tudo. Mas porque 
que a gente não faz ali na Boa Esperança? Ali pra baixo da 
rodovia. Aquele lugar ali, eu nunca vi ninguém entregar um 
folheto naquele lugar.” Daí todo mundo comprou a ideia. E no 
dia que estavam pra entregar, aí vieram com um papel pra 
gente fazer uma pesquisa bíblica. Entregar os livros e 
entregar esse papel. A gente fez a pesquisa. Quando 
terminou a pesquisa, que foram contar deu mais de 150 
pessoas interessadas, marcando que queriam estudo.297 

 

                     
296 PAULO ROBERTO RISSONIO. História Oral.  Depoimento de 05/07/2011. Entrevista 
concedida em sua residência no Parque Gabriela. Nascido em Ourinhos, no dia 07 de 
setembro de 1964, Paulo Roberto Rissonio batizou-se na IASD em 25/04/1998. Participou 
diretamente da demolição e reconstrução do templo da Vila Perino, exerceu papel ativo na 
liderança da IASD desse mesmo bairro. No início do ano de 2011, Rissonio aceitou o convite 
de assumir, junto de outros adventistas, a administração da obra na Vila Boa Esperança. 
297 NEIVA SCUDELER DOS SANTOS. História Oral.  Depoimento de 29/11/2011. Entrevista 
concedida em sua residência, situada no Jardim Ouro Fino. Nascida na cidade de Londrina-
PR, em 17 de março de 1966, adventista de berço, Neiva Scudeler dos Santos batizou-se na 
IASD em 20/09/1975. Mudou-se para Ourinhos entre 1991 e 1992, passando a exercer papel 
na liderança da IASD da Vila Perino. Em 2011, foi convidada a assumir, ao lado de outros 
adventistas, o controle da obra missionária na Vila Boa Esperança. 
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Os livros distribuídos levavam o título: “Ainda Existe Esperança: a 

solução para os problemas da vida”, do escritor Enrique Chaij.  Aliás, naquele 

momento, houve uma interessante coincidência. Uma relação no emprego do 

termo “esperança”. O projeto da IASD tinha o slogan “Impacto Esperança”; o 

livro distribuído aos moradores tinha o título “Ainda Existe Esperança”; e o 

bairro evangelizado pela IASD na ocasião, o nome de “Vila Boa Esperança”. 

Então, se a expectativa era encontrar o maior número possível de estudantes 

bíblicos, as 150 (cento e cinquenta) pessoas que se mostraram interessadas, 

vistas pela pesquisa, atenderam satisfatoriamente a “esperança” da IASD. 

 

 
Figura 77: Capa do livro “Ainda Existe Esperança”, do projeto “Impacto Esperança”, 

distribuído durante o processo de inserção da IASD na Vila Boa Esperança em fevereiro de 
2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

   Pelo resultado da pesquisa, o desafio seria encontrar uma forma 

efetiva de lidar com o contingente de 150 (cento e cinquenta) interessados 

em estudar a Bíblia. Assim, tornou-se necessário designar com exclusividade 

uma pessoa responsável pela aplicação dos estudos. E foi então que a APSo 

- Associação Paulista Sudoeste, atendendo ao requerimento da liderança do 
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grupo em Ourinhos, contratou a adventista Neiva Scudeler dos Santos para 

executar a função e visitar os 150 lares interessados. 

 
Houve na época 150 pessoas interessadas em receber estudo 
bíblico. Bem antes eu trabalhei, em 2010, por três meses e 
meio, em Londrina como obreira. Daí quando eu voltei pra cá, 
o irmão Zé Carlos e o Pastor, eles queriam que eu 
trabalhasse como obreira aqui. Foi quando eles conversaram 
na Associação se tinha condições de me colocar como 
obreira, porque nessa pesquisa, quem iria ter condições de 
dar tanto estudo bíblico? Daí quando foi em março (de 2011) 
eu comecei como obreira. Daí eu peguei aqueles nomes e fui 
passando de casa em casa. No total, entre desistências e 
tudo, se for somar, deu mais de 45 pessoas (que aceitaram 
definitivamente os estudos), dessas 150.298 

 

Pela estimativa dos líderes, o contingente final de 45 (quarenta e 

cinco) pessoas acusou o bom começo da obra. Ademais, Scudeler destacou 

a importância da pesquisa e estudos bíblicos, como forma de conhecimento 

de campo. Esse tipo de trabalho, além de reafirmar a necessidade daquele 

evangelismo perimetral, trouxe uma noção mais precisa a respeito do bairro, 

dos moradores e da estratégia com a qual os adventistas deveriam agir para 

consolidar o grupo. A pesquisa implicou, portanto, em planejamento. 

Aliás, já iniciados os estudos bíblicos com as famílias, a estratégia 

seguinte foi providenciar um espaço para acomodar os membros. Assim, os 

líderes Paulo Roberto Rissonio, José Carlos Santos Pereira e o então pastor 

distrital (da sede na Vila Perino) Romeu Eloi de Souza, se responsabilizaram 

na tarefa. Depois de algumas propostas, o salão foi alugado na Rua Cardoso 

Ribeiro, n° 1.731, principal via de trânsito da Vila Boa Esperança.       

Era um prédio velho, mal acabado, com pintura deteriorada e piso 

disforme. O local abrigou vários tipos de atividade, de um tradicional boteco à 

uma igreja evangélica pentecostal. Entretanto, foi um bom negócio por dois 

motivos: a posição era estratégica e o preço acessível. O dono do imóvel era 

conhecido de Paulo Rissonio. Isso facilitou a transação. A locação também 

dava direito aos adventistas de utilizarem uma estrutura lateral, anexada à 

                     
298 Idem. 
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esquerda - para quem olha o salão de frente. É um tipo de conjunto de salas 

nas quais funcionou um antigo sacolão (de frutas, legumes e verduras).   

 

 
Figura 78: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do prédio alugado pelos adventistas do 

sétimo dia na Rua Cardoso Ribeiro, n° 1.731, Vila Boa Esperança. Fonte: Google Maps. 
(Disponível em http://maps.google.com.br/) 

 

O desafio seria então transformar aquele velho espaço num templo 

confortável, com as condições necessárias para os cultos, mesmo em caráter 

provisório. Assim, novamente, o trabalho de mutirão foi utilizado no processo 

de expansão da Igreja. O mutirão envolveu tanto a liderança local, quanto os 

membros das IASD de outros bairros. A reforma do salão, iniciada em julho 

de 2011, foi vista com otimismo pelos adventistas - na “esperança” de que 

muitos fiéis surgissem dali. A respeito do otimismo, Maurício Pinto da Silva, 

que investiu os dias de suas férias - do emprego - na reforma, comenta: 

 
Então, deu certo de encontrarmos esse salão aqui. A gente 
olhou, pesquisou, e o local é muito bom. Nós alugamos e 
começamos a fazer a reforma, esperando, com certeza, que 
muitos frutos vão ser colhidos. Já tem uma semente plantada 
aqui. Então vai ser um trabalho muito difícil, mas pra Deus 
tudo é possível. Esperamos que muitas pessoas sejam 
convertidas, possam vir, estudar a palavra, entender a palavra 
de Deus e possam fazer parte também dessa família 
adventista. A gente está fazendo um trabalho que está ficando 
muito bonito. Tem muita coisa pra fazer.299 

                     
299 MAURÍCIO PINTO DA SILVA. História Oral.  Depoimento de 20/07/2011. Entrevista 
concedida em sua residência, no Parque Gabriela. Nasceu na cidade de Bernardino de 
Campos-SP, no dia 23 de abril de 1952. Chegou à cidade de Ourinhos em 1967. Batizou-se 
na IASD em 1998, passando a exercer durante vários anos consecutivos o papel de 
tesoureiro na liderança da Igreja na Vila Perino. Em 2011, foi convidado para assumir o 
comando, junto de outros adventistas, da obra missionária na Vila Boa Esperança. 
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Maurício Pinto da Silva, durante a reforma do salão, desempenhou 

as funções de pedreiro, marceneiro, eletricista e pintor - ele tem o domínio no 

assentamento de pisos e azulejos, no levantamento de paredes e aplicação 

de rebocos, tinturas e instalações elétricas. Silva, na verdade, é funcionário 

administrativo. A essência do mutirão é exatamente essa. Envolver pessoas 

que ajudam no trabalho braçal, em funções diferentes daquelas vividas no 

cotidiano profissional. Um administrador de empresas, que se trona pedreiro. 

Um mecânico, que pinta paredes. Uma dona de casa, que cozinha para um 

batalhão de voluntários. É assim que um mutirão funciona. É assim que aos 

domingos e feriados o salão alugado se transformava num templo.     

 
Esse novo prédio é alugado, é um prédio antigo, né? Ele está 
passando por uma reforma. Inclusive somos nós mesmos, 
membros da Igreja da Vila Perino que estamos trabalhando. A 
gente trabalha fim de semana, né? No domingo, feriado, a 
gente chega lá cedo e vai embora na hora que der vontade 
né. A gente passa o dia lá. Mas é um trabalho também 
gostoso, você passa com os membros da igreja, lá a gente ri, 
começa a fazer um serviço e aparece outro, você faz um 
projeto de gastar tanto e gasta mais, e assim vai. E ali dentro 
já sonhando, né, que aqui vai isso, ali vai ser aquilo, então né, 
é um trabalho fantástico de se fazer. Um trabalho gostoso.300  

 

Um aspecto basilar do mutirão, que faz com que o trabalho coletivo 

se potencialize, é o prazer do relacionamento, o comprometimento, o prazer 

de se (con)viver em união, num mesmo objetivo. Perde-se a noção do tempo, 

do espaço, da realidade que existe fora do templo. Maria Aparecida Oliveira 

Silva, casada com Maurício pinto da Silva, fala a respeito do compromisso 

assumido pelo marido, à exemplo de vários outros adventistas tão dedicados 

quanto este, na obra de reforma do salão na Vila Boa Esperança. 

 
Então André, nos finais de semana e algumas vezes durante 
a noite também (da semana), de tardezinha, alguns membros 
dedicados vão lá pra ajudar. Fazer o que pode né? Trabalham 
de dia. O Maurício tava pra tirar férias. Ele ia tirar agora em 
agosto. Dia primeiro de agosto. Aí como surgiu isso aí, ele 

                     
300 PAULO ROBERTO RISSONIO. História Oral.  Depoimento de 05/07/2011. 
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falou: “Quer saber? Vou pegar minhas férias agora pra 
trabalhar lá e vou dedicar pra Deus”. (risos) Eu falei: “É isso 
mesmo. Então vá em frente.” Aí concederam as férias pra ele 
em julho, e graças a Deus, né? Correu tudo bem lá e tá quase 
concluído. Ele trabalhou lá dia e noite. Ele faz de tudo um 
pouco. Ele é pedreiro, ele é eletricista, encanador, assenta 
piso, azulejo. Tudo ele faz. E ele tá fazendo tudo com o maior 
amor. Ele falou: “Eu estou fazendo pra Deus”. Inclusive eu 
achei que ele até emagreceu. Ele falou: “É bom emagrecer.” 
(risos) Não tem hora pra comer, não tem hora pra chegar. 
Perde a noção (do tempo). Ele assumiu o compromisso.301 

 

O período da reforma se estendeu por pouco mais de um mês. As 

mudanças feitas na estrutura foram significativas. O cimento da calçada foi 

inteiramente refeito de jeito mais nivelado. Uma das portas frontais do salão, 

do tipo retrátil, peculiares em bares e botecos, foi destruída e substituída por 

outra, uma feita de vidro blindex, enquanto a porta do lado direito de quem 

observa a fachada de frente, foi totalmente arrancada e fechada com tijolos. 

Na imagem a seguir, podemos observar as mudanças em andamento.   

 

 
Figura 79: Perspectiva frontal do salão alugado pela IASD na Vila Boa Esperança. No centro 

da imagem, a porta principal de entrada do barracão, hoje substituída por uma de vidro. 
Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

A parte interna do salão teve de ser inteiramente adaptada. Quem 

adentrar o espaço perceberá que, nos fundos, existe um púlpito improvisado. 

É uma plataforma feita em degrau único. No lado direito da plataforma, uma 
                     
301 MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA. História Oral.  Depoimento de 22/07/2011. 
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pequena sala foi destinada à técnica de som. Já no lado esquerdo, há uma 

parede baixa que divide o púlpito e a porta do banheiro. Na imagem a seguir, 

podemos notar um pouco dessa mudança estrutural interna.  

 

 
Figura 80: Perspectiva interna do salão alugado pela IASD na Vila Boa Esperança. No centro 

da imagem, o púlpito adaptado e o trabalho dos membros no processo de reforma. Local: 
Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

A estrutura lateral do barracão é formada por duas salas grandes, 

um banheiro e uma área de serviço, com tanque de lavagem. As salas não 

foram modificadas em sua estrutura, receberam apenas uma limpeza. Esse 

espaço, possivelmente, será utilizado na realização das escolas sabatinas.  

Normalmente, aos domingos ou feriados, quando o mutirão recebia 

um contingente maior de voluntários, os adventistas almoçavam e também 

até jantavam no salão mesmo. As mesas eram improvisadas com as tábuas 

e os andaimes da construção. Os bancos eram ajeitados com latas ou tijolos. 

As mulheres faziam a comida. E no horário combinado, levavam as panelas, 

os pratos, talheres e bebidas. Fazia-se então o “junta-panela”. Cada família 

preparava um tipo de alimento. Na pausa, juntavam-se os pratos e comia-se 

em comunhão. Era a hora mais descontraída e interativa do dia ou da noite. 

A alimentação coletiva é um ato simbólico. Talvez seja por esse razão que a 

maioria dos templos conta com um salão especialmente construído para o 

evento. E talvez, seja essa a verdadeira essência do “junta-panela”. A forma 

mais eficaz de simbolizar a união da comunidade.  
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Figura 81: Perspectiva interna de uma das salas laterais do barracão alugado pela IASD na 

Vila Boa Esperança. Na imagem, os adventistas em almoço coletivo, o tradicional “junta-
panela”. Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2011. Fonte: André Pires do Prado. 

 
Enquanto as obras de reforma do salão eram iniciadas em julho de 

2011, os adventistas continuavam com seus estudos bíblicos no bairro. Mas 

além dessa estratégia de abordagem, também foi adotado o projeto “Escola 

Cristã de Férias”. A ideia era trabalhar com as crianças do perímetro durante 

as férias escolares de julho - oferecendo aos pais uma alternativa de cuidado 

para com os filhos. Entretanto, ao mesmo tempo, o projeto almejava também 

a aproximação dos pais e das crianças em relação à mensagem da IASD. 

O trabalho foi realizado no prédio de um colégio municipal, EMEI 

Erico Veríssimo, na Rua João Garbim, n° 109, Vila Boa Esperança. A direção 

da Escola Cristã de Férias foi designada às mulheres - professoras da Escola 

Sabatina e encarregados do departamento de Educação da Igreja (Escola 

Cristã da IASD local, vigência 2011). Para que a estrutura da EMEI – Escola 

Municipal de Educação Infantil fosse liberada, a IASD teve de estabelecer um 

convênio com a Prefeitura Municipal de Ourinhos. A parceria já acontece há 

muitos anos, desde os tempos da Escola “Príncipe Emanuel”, na Vila Perino, 

nas décadas de 1960 e 1970. Na imagem a seguir, podemos ver as crianças 

e pais sendo atendidos pelo projeto - Escola Cristã de Férias.    
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Figura 82: Perspectiva interna do salão da EMEI – Erico Veríssimo, na Vila Boa Esperança. 
Na imagem, crianças e pais sendo instruídos pelos professores da Escola Cristã de Férias 
da IASD. Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2011. Fonte: André Pires do Prado. 

 

O projeto educativo surtiu positivamente, sendo bastante elogiado 

pelos pais das crianças então atendidas. Aliás, muitos desses pais acabaram 

visitando o templo da IASD - na Rua Cardoso Ribeiro - depois da reforma, 

participando das programações. A liderança adventista envolvida afirma que 

o projeto “Escola Crista de Férias” cumpriu seu objetivo. Ele apresentou aos 

pais - e seus filhos - a mensagem da IASD e suas intenções no bairro. 

Depois de totalmente reformado, o salão ficou bem diferente de 

sua aparência anterior. A fachada principal, que corresponde à nave de culto, 

recebeu uma porta de vidro escuro, no estilo blindex. A parede foi pintada e 

texturizada com uma cobertura sintética, do tipo grafiato. Sua coloração ficou 

próxima do tom flamingo ou salmon. À direita, onde fica a estrutura de salas 

laterais, a parede foi pintada de branco, quase um creme. As portas retráteis 

e vazadas, aberturas de ventilação, foram mantidas na estrutura. Fixado no 

alto da parede que corresponde à nave de cultos, um pouco acima da porta, 

levemente à direita de quem a observa de frente, um painel de lona com o 

nome “Igreja Adventista do Sétimo Dia”. E nele os horários de realização dos 

principais cultos. Acima da porta de entrada, esta de vidro blindex fumê, um 

toldo de proteção feito de lona. Vejamos na imagem: 

 



291 
 

 
Figura 83: Perspectiva frontal do salão alugado pela IASD na Vila Boa Esperança. 

Descrição: Aspectos do prédio após a reforma geral. No centro da imagem, a porta principal 
de entrada do barracão, agora com vidro blindex e coberta por um toldo. Local: Vila Boa 

Esperança. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

O interior do salão ganhou mais clareza em sua aparência. O chão 

foi inteiramente coberto de cerâmica. A cor do revestimento é uma mescla de 

branco e cinza-claro. A plataforma de sermões e a saleta da técnica de som 

também receberam o mesmo revestimento. Nota-se que as paredes do fundo 

do púlpito, da divisória do banheiro e da sala de sonorização foram tratadas 

com massa sintética, no estilo grafiato. A coloração das paredes, inclusive da 

divisória entre o púlpito e o banheiro, é de tom verde-claro, que tende a se 

aproximar do verde-musgo. O teto foi pintado de branco. As paredes laterais 

ganharam um tom creme, que durante a noite tendem à erva-doce.  

O púlpito ganhou um pequeno balcão de sermões feito com placas 

de gesso e pintado na cor branca. Na parede, durante os cultos e palestras, 

coloca-se um telão de projeção de filmes e letras dos hinos. O projetor está 

fixado no teto do barracão. Dos lados direito e esquerdo, fixadas no alto da 

parede, em grau transversal, há duas caixas de som, controladas da sala de 

técnica de áudio, que fica à direita de quem olha o púlpito de frente. No teto, 

luminárias horizontais de luz fluorescente e ventiladores centrais.  
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Devido à falta de recursos para a compra de bancos de madeira, 

foram utilizadas inicialmente, em caráter provisório, cadeiras brancas feitas 

de plástico PVC. Atualmente, foram substituídas por longarinas estofadas em 

verde-musgo, feitas em ferro e confortáveis. Na verdade, as longarinas foram 

trazidas do salão de reuniões do templo da Vila Perino. Houve uma troca, ou 

seja, as longarinas foram transferidas para o barracão da Vila Boa Esperança 

e as cadeiras de plástico migraram para o salão do templo da Vila Perino. As 

longarinas teriam melhor uso na Vila Boa Esperança. Na imagem a seguir, 

podemos notar as transformações ocorridas após a reforma do salão.     

   

 
Figura 84: Perspectiva interna salão alugado pela IASD na Vila Boa Esperança. Descrição: 

Aspectos do prédio após a reforma geral. No centro da imagem, a plataforma de cultos 
(centro), a porta de entrada do banheiro (esquerda) e a saleta da técnica de som (direita). 
Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

As salas da estrutura lateral não foram pintadas e reformadas da 

mesma maneira que a nave de cultos. Por enquanto elas estão inativas, mas 

futuramente serão utilizadas na realização das escolas sabatinas e estudos 

bíblicos. Hoje, a nave de cultos e o bloco de salas compõem o espaço local 

dos adventistas no bairro. Na foto a seguir, podemos ver o interior do salão 

de outra perspectiva, de quem olha do púlpito para a porta de entrada. Com 

destaque, as longarinas verde-musgo e a porta de entrada em vidro blindex. 
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Figura 85: Perspectiva interna salão alugado pela IASD na Vila Boa Esperança. Descrição: 

Aspectos do prédio após a reforma geral. Visão do púlpito em direção à porta de entrada. Do 
lado direito, próximo da porta de vidro, uma porta de metal que dá acesso às salas laterais 
do prédio. Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2012. Fonte: André Pires do Prado. 

 

Assim, a IASD foi inserida na Vila Boa Esperança fazendo uso 

desse espaço de culto. O primeiro evento realizado no local, que inaugurou o 

trabalho humanitário com a comunidade, tratou de um curso “como deixar de 

fumar”, no mesmo padrão daquele que foi dado pelo pastor Carlos Ramos na 

Vila São Luiz, em 2004. Na Vila Boa Esperança, quem ministrou o curso foi o 

pastor distrital (da sede Vila Perino), Romeu Eloi de Souza. O evento teve a 

duração de 10 (dez) dias, explicou a adventista Neiva Scudeler. 

 
E aí a gente fez o curso “como deixar de fumar”. Então 
começou a ir bastante pessoa. A maioria que era ali da vila, 
né, algumas que não eram da vila, mas foram. As que 
estavam recebendo estudo e que fumavam. A maioria foi. 
Eram cinco noites e passou depois pra mais cinco noites. A 
recepção foi boa, né? E até algumas pessoas que foram no 
curso estão começando a participar na igreja também.302 

 

O curso era mais uma das estratégias de abordagem adotada pela 

IASD em relação aos moradores. Ao mesmo tempo em que eram sugeridas 

às pessoas, técnicas sobre como abandonar o vício em tabaco, também se 

difundia a mensagem da IASD. O objetivo era fazer com que os interessados 

                     
302 NEIVA SCUDELER DOS SANTOS. História Oral.  Depoimento de 29/11/2011. 
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não apenas deixassem o vício no fumo, mas que também aderissem ao ideal 

adventista. E retirando da conta os desistentes, cerca de 20 (vinte) pessoas 

levaram o curso até o final, com fluxo médio de 8 (oito) a 10 (dez) ouvintes 

diários. Não foi possível fazer um acompanhamento direto das pessoas após 

a realização do curso, conferindo se houve ou não reincidência do vício, mas 

sabe-se que 50% (cinquenta por cento) das pessoas que levaram o curso até 

o final, alegaram ter deixado completamente o tabaco. 

 

 
Figura 86: Perspectiva interna do salão da IASD na Vila Boa Esperança. Na imagem, o 

pastor Romeu Eloi de Souza ministrando o curso “como deixar de fumar” aos moradores do 
bairro. Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2011. Fonte: André Pires do Prado. 

 

O curso “como deixar de fumar”, realizado na primeira semana de 

agosto, marcou o início dos trabalhos da IASD na Vila Boa Esperança. Até o 

presente momento (início de 2012), são seis meses de permanência. Todos 

os sábados, a programação de cultos recebe a visita de alguém interessado 

na mensagem. As pessoas que recebem estudos bíblicos fazem parte de um 

programa especial - de visita domiciliar – e são assistidas de forma particular. 

O objetivo é que essas pessoas, no final do estudo, se batizem. Mas isso é 

algo que exige tempo e convicção por partes dos interessados. Hoje, dentre 

aquelas pessoas batizadas, os estudantes e os visitantes curiosos, o salão 

da Vila Boa Esperança acusa o índice de 20 (vinte) pessoas efetivas, que 

seguem religiosamente a programação, sem faltas. A meta da IASD é que 

em 2012, no prazo de 12 meses, esse número seja dobrado. 
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Por enquanto, assim como a IASD da Vila São Luiz, os adventistas 

da Vila Boa Esperança ainda estão congregados sob o status de Grupo. Não 

há um corpo organizado por departamentos específicos, como acontece em 

uma Igreja emancipada. Mas existe atualmente uma comissão de liderança. 

Ela é submetida à APSo - Associação Paulista Sudoeste, que monitora os  

projetos locais e atende aos pedidos de ordem financeira e administrativa. 

Quando um templo for construído na Vila, depois do aumento do contingente 

de membros, a congregação passará de seu status de Grupo, para Igreja. O 

objetivo é que isso aconteça o quanto antes. O trabalho está sendo feito e as 

pessoas, otimistas. Otimismo que sempre fez diferença na história da IASD, 

tanto no momento de sua “divisão”, quanto de “multiplicação”.    

 

 

3.7 Templo da Vila Itamaraty.  

 

 

Na década de 1960, o crescimento urbano nos bairros oleiros da 

cidade (Vila Odilon, Jardim São Francisco, Vila Musa) acabou dando origem 

a mais dois bairros próximos: Vila Pacheco Chaves e Vila Itamaraty. São 

bairros periféricos. No início, abrigavam famílias de trabalhadores das olarias 

e empresas do perímetro. Os bairros Itamaraty e Pacheco Chaves são frutos 

do loteamento de fazendas locais. Uma delas, a gleba do pioneiro Fernando 

Pacheco e Chaves, um dos mais antigos fazendeiros da cidade. 

A Vila Itamaraty fica à beira da importante SP-278 (Rodovia Mello 

Peixoto), que junto da BR-153, na qual se anexa, corresponde ao segundo 

ponto de entrada e ligação ao Estado do Paraná. Desde o início de Ourinhos, 

o trajeto parcial da Rodovia Mello Peixoto era utilizado por viajantes, rumo ao 

Sul do país. Quando a estrada terminava à margem do Rio Paranapanema, a 

travessia era realizada por uma balsa. Na década de 1920, com a ampliação 

da ferrovia, uma ponte passou a ligar os dois lados do Rio. Hoje, a Rodovia 

Mello Peixoto é uma das principais entradas de Ourinhos, além de ponto de 

intersecção entre a BR-153 e a SP-270 – Rodovia Raposo Tavares. 
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Nos últimos 30 (trinta) anos, a Vila Itamaraty teve um crescimento 

significativo, tanto social quanto econômico. Com a chegada de empresas de 

grande porte no perímetro, no final dos anos 1970, como a Marvi (fundada 

em 1953 pelo italiano Martini Renzo Giovanni), do ramo de sorvetes, implicou 

na geração de empregos locais. Ademais, algumas olarias, como a Cerâmica 

Santa Bárbara, à beira da Rod. Mello Peixoto (assim como a Indústria Marvi, 

que também fica à beira da rodovia), mesmo com a decadência do mercado 

oleiro na década de 1980, ainda gera renda às famílias locais.  

Ainda no âmbito econômico, vale dizer que a Vila Itamaraty pode 

ser considerada como centro autônomo. Isso quer dizer que em razão de seu 

crescimento sócio-econômico e de sua posição periférica, acabou criando 

suas próprias condições de autossubsistência, com a presença de mercados, 

lojas de roupas e calçados, bares, açougues, bazares, dentre outros ramos. 

É um tipo de minicentro econômico, zona de autogestão ou “centralidade” – 

para usar a expressão da geógrafa Franciele M. Ferreira Dias, mestranda da 

Universidade Estadual de Maringá - UEM.  

Ferreira Dias comenta que a cidade de Ourinhos passou por um 

processo de “descentralização” iniciado na década de 1970, que promoveu 

um deslocamento da produção econômica. Esse deslocamento resultou na 

quebra da dependência vivida pelos bairros em relação ao “centro-velho”, o 

miolo, onde estão instaladas as antigas empresas de comércio e serviços. 

Assim, as pessoas deixaram de fazer longos trajetos para chegar ao centro 

da cidade, passando a consumir em seus próprios bairros, fomentando a 

economia daquele perímetro. Esse fenômeno dá sinais de que Ourinhos é 

uma cidade com tendências ao crescimento e acusa a semelhança de sua 

estrutura urbana em comparação à das metrópoles. Ademais, vale notar que 

o fenômeno de descentralização envolve fatores relacionados ao transporte 

urbano, ao mercado imobiliário e aos meios de comunicação.   

 
A descentralização se dá em razão do aumento do preço da 
terra, impostos e aluguéis, com isso algumas atividades não 
conseguem mais se manter na área central, além de 
congestionamentos e altos custos de comunicações. A 
descentralização com a criação de núcleos secundários 
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ocorre para eliminar as deseconomias geradas pela área 
central, surgem, por exemplo, filiais em bairros. A 
descentralização é possível pelo advento do uso de 
transportes (não preso a trilhos), não dependência de 
externalidades da área central, produção flexível, interesse de 
promotores imobiliários e proprietários fundiários. Todos os 
bairros possuem pequenos centros comerciais para atender a 
demanda local. Identificou-se um subcentro comercial 
relevante nos bairros Jardim Santa Fé, Jardim Matilde, Av. 
Antônio de Almeida Leite e Vila Margarida. A Vila Odilon, 
possui um subcentro comercial relacionado à Rua Padre Rui 
Candido da Silva e pode-se considerar a influencia da 
Avenida Domingos Carmelingo Caló, próxima ao bairro, onde 
se nota a substituição de residências e pequenos comércios e 
serviços pela especulação imobiliária em terrenos, e a recente 
instalação de unidades de redes dos Supermercados Avenida 
e São Judas Tadeu, além de vários estabelecimentos em 
construção. O plano diretor aponta como centralidades 
potenciais alguns trechos dos bairros Vila Mano, Jardim 
América, Chácara São José, Jardim Santa Fé, Vila Sá, Vila 
Odilon, Padre Eduardo Murante e Itamaraty / Paris.303 

 

O bairro Itamaraty recebeu recentemente a instalação de uma filial 

da rede de supermercados “São Judas Tadeu”. É mais uma empresa, dentre 

as várias que exercem influência econômica no perímetro. A Vila Itamaraty 

conta também, no âmbito educacional, com a EMEF – Prof.ª Jandira Lacerda 

Zanoni, escola de educação infantil. No aspecto religioso, o bairro é híbrido, 

marcado pela presença de diversas denominações. Entretanto, vale destacar 

a presença da Igreja Católica, com a Paróquia São Francisco, na Rua Roque 

de Carvalho, n° 194, sob a administração da Diocese de Ourinhos. A IASD 

chega ao bairro no ano de 2011.  

O grupo adventista na Vila Itamaraty é o projeto missionário mais 

recente da IASD em Ourinhos. Surgiu da divisão ocorrida na Igreja da Vila 

Musa. Essa fragmentação foi motivada por dois fatores. Primeiro: já havia um 

contingente de fiéis que residiam na Vila Itamaraty - o necessário para que 

um grupo surgisse naquele bairro. Segundo: a distância (Vila Itamaraty até o 

templo da Vila Musa) percorrida pelos fiéis, era longa. Assim, a formação do 

                     
303 FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. O Centro e as Centralidades de Ourinhos. Anais 
do I SEURB – Simpósio de Estudos Urbanos: Desenvolvimento Regional e Dinâmica 
Ambiental. FECILCAM – Faculdade Estadual de Ciências e Letras de Campo Mourão. ISSN 
– 2236-4056, Campo Mourão-PR, 2011, p. 12. 
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grupo no bairro aliviaria a fadiga dos membros em relação ao referido trajeto, 

fortaleceria o trabalho missionário e expandiria a Igreja para um bairro ainda 

não atingido pela mensagem adventista. Cleusa Aparecida Rosa Bertoloto, 

secretária do grupo no bairro Itamaraty, comenta o motivo da fragmentação. 

 
Exatamente por uma necessidade. Porque como você pode 
perceber o nosso bairro é afastado da Vila Musa, tem que 
atravessar a rodovia (Mello Peixoto), e nem todos os irmãos 
têm veículo pra ir pra lá, né? Então a gente via o sacrifício de 
muitos irmãos, sabe, às vezes com criança, né? Então 
quantas vezes a gente não usou dar carona pra um, levar, 
voltar e buscava outro, né? E quando tava chovendo então 
era um castigo. Então realmente era necessário ter um grupo 
aqui. E essa ideia quem teve foi o pastor Samuel há uns seis 
anos atrás. Ele queria muito abrir um grupo aqui.304 

 

A ideia do pastor Samuel Guimarães foi concretizada no ano de 

2011, quando a parceria feita com a APSo – Associação Paulista Sudoeste 

da IASD, possibilitou a implantação do grupo. Nesse ano a APSo havia 

lançado uma campanha geral de fomento à criação de pequenos grupos. 

Para cada novo grupo aberto nas cidades de sua jurisdição, uma verba de 

custeio seria enviada. Assim, surgiu a oportunidade do grupo no bairro 

Itamaraty ser financiado. Cerca de 50% (cinquenta por cento) dos membros 

que congregavam no templo da Vila Musa residiam no Itamaraty. Um índice 

bastante alto, o que possibilitou ao grupo já nascer com o contingente ativo 

de 50 (cinquenta) membros. Entretanto, embora o grupo da Vila Itamaraty já 

tenha sido inaugurado, parte dessa porcentagem de membros ainda continua 

congregando no templo da Vila Musa. Se todo esse contingente de membros 

passasse a congregar somente no bairro Itamaraty, o fluxo de membros da 

Igreja da Vila Musa, da qual houve a ramificação, ficaria comprometido. Fez-

se então a opção de utilizar apenas parte do contingente.   

                     
304 CLEUSA APARECIDA ROSA BERTOLOTO. História Oral.  Depoimento de 09/02/2012. 
Entrevista concedida no salão da IASD, na Vila Itamaraty. Nasceu no dia 13 de dezembro de 
1961. Batizou-se na IASD em 15/10/2001, mantendo vínculo com o templo da Vila Musa. Em 
2011, ao lado de outros adventistas, Cleusa A. R. Bertoloto foi convidada a assumir a 
liderança do grupo na Vila Itamaraty, ocupando atualmente o cargo de secretária. 
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Com o dinheiro enviado pela APSo, os adventistas alugaram um 

salão na Rua Jonas de Oliveira e Silva, n° 189. No espaço já funcionou um 

empório e uma oficina mecânica. A implantação do grupo foi auxiliada pelo 

pastor distrital Maurício Bergamini, líder da sede no templo da Vila Musa, que 

administra parte da obra da IASD em Ourinhos e nas cidades vizinhas - outra 

parte é administrada pela sede da Vila Perino. Além dos auxílios da APSo e 

de Bergamini, o grupo contou com o apoio da própria comunidade do bairro 

Itamaraty, que participou da implantação através de doações. 

  
Então para tudo tem o seu momento. A Associação (APSo), 
para cada grupo que o pastor abrisse, eles destinariam uma 
verba pra ajudar. E aí o pastor Maurício falou: “Então pessoal, 
vocês não querem abrir um grupo no Itamaraty, então agora é 
hora.” Nossa foi uma benção. E a gente vê a mão de Deus em 
tudo. Eu dei um testemunho sobre um radinho que eu ganhei 
hoje, sabe? Eu trabalho como agente comunitário de saúde 
aqui né (no bairro Itamaraty), aí as pessoas que eu entro na 
casa, assim, elas dizem: “Vai abrir grupo? Eu posso ajudar 
com alguma coisa?” Uma mulher me deu dois bancos, sabe, 
assim. E a gente vai ganhando coisas. Muita coisa a gente 
ganha. A Associação dá um pouco. E a gente vai indo.305 

 

Desde o ano de 2005, tempo em que o pastor Samuel Guimarães 

imaginou a implantação do grupo no Itamaraty, os adventistas desenvolvem 

o trabalho evangelístico perimetral. Os estudos bíblicos foram fundamentais 

na implantação do projeto. O contingente de pessoas na Vila Itamaraty foi o 

suficiente para que a IASD estruturasse a expansão com segurança. No ano 

de 2011, o pastor Bergamini escolheu a liderança do grupo.  

A Rua Jonas de Oliveira e Silva faz travessa com a Rua Heraldo 

Nascimento Abujamra, uma das principais vias de trânsito da Vila Itamaraty, 

que interliga o bairro de um lado a outro. O prédio pertencia a um homem 

chamado Barbosa, falecido em 2012. O adventista Jovenil Bertoloto, esposo 

de Cleusa Aparecida Bertoloto, era amigo de Barbosa e fez a intermediação 

da locação. O espaço é pequeno. Mal comporta os 50 (cinquenta) membros 

ativos do grupo. Os adventistas dizem que o salão só foi alugado porque não 

                     
305 Idem. 
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tiveram outra opção no bairro. A seguir, o mapa indica a localização exata do 

barracão alugado na Rua Jonas de Oliveira e Silva, n° 189.   

 

 
Figura 87: Mapa indicando o local exato (ponto “A”) do prédio alugado pela APSo e 

destinado ao grupo dos adventistas do sétimo dia na Vila Itamaraty, na Rua Jonas de 
Oliveira e Silva, n° 189. Fonte: Google Maps. (Disponível em http://maps.google.com.br/) 

 

Depois de alugado, o salão passou por uma reforma geral. O chão, 

incrustado de graxa de motor, recebeu nova cobertura de piso cerâmico. As 

paredes e portas foram pintadas. O espaço ganhou novo aspecto. A reforma 

foi realizada pelos próprios membros, voluntários adventistas que se uniram 

em espécie de mutirão, trabalhando aos domingos e durante a semana - isso 

para quem tinha disponibilidade, como se deu no caso do aposentado Jovenil 

Bertoloto, responsável pela colocação do piso cerâmico do salão. 

 
Como somos aposentados, eu e meus irmãos, então nós é 
que trabalhamos aqui. Colocamos esse piso aqui. Era tudo 
rústico isso daqui, cheio de graxa. Era aquela cerâmica né? 
Então nós pintamos aqui, arrumamos. Tava feio e ficou 
bonitinho. E o dono (o dono do barracão, Barbosa) falou: “Se 
vocês fizerem o serviço, eu dou o material pra vocês.” Eu e 
meus irmãos (Adão Bertoloto e Adelino Bertoloto), porque eu 
e meu irmão trabalha com isso aqui também, a gente que fez 
o serviço. Falou: “vocês dão a mão-de-obra e eu dou o 
material pra vocês, e vê o que vocês fazem aí.” Aí ele deu o 
piso, o cimento, a argamassa, né?306 

 

                     
306 JOVENIL BERTOLOTO. História Oral.  Depoimento de 09/02/2012. Entrevista concedida 
no salão da IASD, na Vila Itamaraty. Nasceu em 22 de março de 1956. É casado com a 
adventista Cleusa Aparecida Bertoloto, secretária do grupo na Vila Itamaraty. Batizou-se na 
IASD em 21/10/2000. Exerce papel ativo na manutenção e na liderança do grupo no bairro.  
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Realizada a parceria entre os adventistas e o proprietário do salão, 

a reforma se estendeu pelo período de mais ou menos trinta dias. O espaço 

foi alugado no início do mês de outubro. As doações de materiais e objetos, 

feitas pelos moradores da Vila, simpatizantes ao projeto, foram fundamentais 

na reforma. A verba da APSo, enviada especialmente para isso, foi aplicada 

na compra de aparelhos eletrônicos, lâmpadas, tampões, antenas, caixas de 

som e cadeiras novas. O adventista Rodrigo de Moraes Cadamuro, diretor do 

grupo, comenta sobre os materiais e objetos do espaço. 

 
Os bancos foi doação. As cadeiras nós compramos com a 
verba. Os tampões, a caixa de som, o monitor, receptor de 
antena, ventilador, lâmpadas, tudo foi com a verba. Enfim, a 
placa e a tinta foi doação, eu que doei a placa da igreja e a 
tinta, né? Microfone a gente teve uma doação também, dois 
microfones na verdade, né? A instalação dos ventiladores 
fomos nós.307 

 

Assim, ao estilo dos outros grupos da IASD na cidade, o material 

foi conseguido parcialmente através de doações. O trabalho braçal, a mão-

de-obra, foi despendido pelos próprios fiéis. Depois de reformado, apesar de 

tímido, o espaço ficou confortável. O chão ganhou uma cobertura de piso 

cerâmico de cor marrom. As paredes foram pintadas na cor azul e o teto em 

tom branco. O salão é pequeno e tem apenas um banheiro. É um espaço 

com cerca de 40 (quarenta) metros quadrados.  

Na parede, ao lado da porta do banheiro, há uma cortina dourada e 

branca, tapando o fundo azul e destacando o local destinado aos sermões. 

As cadeiras brancas de plástico acomodam as pessoas. No canto esquerdo, 

uma mesa que sustenta os aparelhos de projeção e os computadores. Ao 

lado da mesa, a caixa de som na qual são ligados os microfones e rádios. No 

teto, do lado direito de quem obseva o púlpito, um pequeno ventilador. Ainda 

do lado da mesa, o balcão de sermões, feito de madeira. 
                     
307 RODRIGO DE MORAES CADAMURO. História Oral.  Depoimento de 09/02/2012. 
Entrevista concedida no salão da IASD, na Vila Itamaraty. Nasceu no dia 04 de abril de 
1983. Congregava no templo da Vila Musa desde o momento em que foi batizado na IASD, 
em setembro de 2004. Em 2011, foi convidado a assumir a liderança do projeto no bairro 
Itamaraty como diretor do grupo. Participou de todos os momentos da implantação do 
projeto da Igreja no bairro. 
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Figura 88: Perspectiva interna do salão alugado pela IASD na Vila Itamaraty. Descrição: 

Aspectos do prédio após a reforma. Visão da porta em direção ao púlpito. Do lado direito, a 
porta de entrada do banheiro, camuflada por um tampão de madeira. Local: Vila Itamaraty. 

Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

A entrada do salão é fechada por tampões. Sua função é abafar a 

poluição sonora emitida pela via de trânsito. Na foto a seguir, podemos ver o 

interior do salão na perspectiva de quem olha do púlpito para a entrada. 

 

 
Figura 89: Perspectiva interna do salão alugado pela IASD na Vila Itamaraty. Descrição: 

Aspectos do prédio após a reforma. Visão do púlpito em direção à porta de entrada. Local: 
Vila Itamaraty. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

O espaço é tão pequeno que durante as programações, quando o 

contingente de pessoas é grande, não é possível que todos se assentem. As 

escolas bíblicas, Escolas Sabatinas, destinadas às crianças, são realizadas 
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na casa do adventista Adão Bertoloto, irmão de Jovenil Bertoloto, que reside 

próximo ao salão. Os adultos estudam no salão, mas as crianças, por falta de 

espaço, têm de estudar na casa de Bertoloto. A entrada do salão é composta 

por duas portas retráteis, típicas dos botecos e pequenas oficinas mecânicas.   

Nota-se, próximo da porta de entrada, o banco de madeira doado 

por um morador simpatizante à IASD na Vila Itamaraty. A fachada do salão 

também é pintada toda de azul. A entrada é protegida por um telhado feito de 

folhas de zinco, presas à estrutura de ferro. Pouco acima, fixada na parede, 

há uma placa com o nome e o logotipo da IASD. 

 

 
Figura 90: Perspectiva externa salão alugado pela IASD na Vila Itamaraty. Descrição: 

Aspectos do prédio após a reforma. Visão da fachada do prédio e das portas de entrada. 
Local: Vila Itamaraty. Foto tirada em 2012. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

Assim, depois de um intenso trabalho coletivo, o local de culto dos 

adventistas na Vila Itamaraty finalmente ficou pronto. Na primeira semana de 

novembro o grupo foi inaugurado com programação evangelística especial, 

transmitida via-satélite e ministrada pelo pastor Luís Gonçalves - um dentre 

os melhores conferencistas da IASD atualmente. O evento foi prestigiado por 

todos aqueles designados a compor o grupo no bairro Itamaraty. 
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Foi dito anteriormente, quando analisávamos a trajetória da IASD 

da Vila Musa, da qual se desprendeu a IASD do bairro Itamaraty, que esta 

era uma “igreja jovem”, marcada pela presença de pessoas de pouca idade. 

Pois bem, grande parte desses jovens mora na Vila Itamaraty. E mesmo com 

o grupo já implantado, eles ainda continuam congregando no templo da Vila 

Musa. Dizem que isso ocorre pela interação que há entre os próprios jovens, 

que se atraem para o mesmo local - além da saúde e da disposição física de 

cumprirem o longo e perigoso trajeto entre a Vila Itamaraty e a Vila Musa. Em 

razão disso, comentou Cleusa Aparecida Bertoloto, passaram a congregar no 

grupo do Itamaraty, geralmente os pais desses jovens, pessoas mais velhas, 

que preferem o benefício de um grupo local, mais perto de suas casas.  

 
A maioria dos nossos jovens preferiu ficar lá. Porque 
frequentam lá e é lá que eles encontram os amigos. Então 
ficaram lá. Eles vão a pé, vão de bicicleta, e pra eles tudo é 
alegria. Então aqui com a gente ficou os pais deles, né, os 
irmãozinhos, as visitas.308 

 

O grupo da Vila Itamaraty é pequeno, sem ares de requinte, mas 

que instiga o sentimento de proximidade nas pessoas. Aliás, um sentimento 

bastante parecido com aquele descrito pelos membros das IASD dos outros 

bairros, que o classificaram como sendo algo “família”. Dizem os adventistas, 

que essa sensação “família” é típica das congregações menores.  

Não se pode obtê-lo com frequência, e tampouco intensidade, em 

templos com elevado número de membros. Em lugares amplos, densamente 

ocupados, não se constroem laços sociais muito estreitos. Talvez seja esse o 

motivo da IASD, ao menos a de Ourinhos, preferir organizar e expandir sua 

estrutura eclesiástica em “pequenos grupos”. E no caso da Vila Itamaraty, o 

sentimento de estreiteza é evidente, comenta Cleusa Bertoloto.      

 
Você quer saber da sensação de ter aberto o grupo aqui? 
Olha, é indescritível, sabe, assim, a gente poder estar 
congregando perto da casa da gente né? Às vezes, não sei se 
eu posso dizer assim, mas o sentimento que a gente não tinha 

                     
308 CLEUSA APARECIDA ROSA BERTOLOTO. História Oral.  Depoimento de 09/02/2012. 
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lá, porque a igreja (o templo) lá é grande, a gente tem aqui, 
sabe? Às vezes sem microfone, os irmãos vêm aqui e cantam 
à capela, sabe? Então a gente sente a presença de Deus, do 
Espírito Santo, um sentimento assim, diferente. Uma 
proximidade. Essa coisa de todo mundo querer ajudar. De 
todo mundo fazer parte, sabe? Eu acho que é mais próximo 
um do outro no grupo.309 

 

Essa proximidade se dá pelo fato de haver uma participação maior 

das pessoas no cotidiano do grupo. E a experiência religiosa é participativa. 

Trata-se de um ponto essencial da Religião. Quanto mais interativa, mais 

significativa será a vivência religiosa e o sentimento de pertencimento nas 

pessoas. Rodrigo de Moraes Cadamuro, diretor do grupo da Vila Itamaraty, 

relata sobre a importância dos pequenos grupos e da participação: 

 
É assim, nas igrejas por serem muito grandes, algumas 
pessoas não aparecem. Aquelas pessoas que já entraram ha 
um tempo, já estão acostumadas, já estão no trabalho, se 
mostrando, então são sempre as mesmas pessoas. Aquelas 
pessoas que entraram agora, quando é uma pessoa quieta, 
tímida, fica acanhado. Porque não vai chegar e falar: “olha, eu 
quero fazer isso.” Assim, não atende o chamado. E aqui, 
assim, por ser um grupo pequeno, todo mundo tá 
participando. Um prega, o outro faz estudo, um faz outra 
coisa, e você vai descobrindo talentos.310 

 

Esse típico comprometimento dos adventistas com os projetos que 

realizam, fez com que grande parcela do contingente de membros do templo 

da Vila Musa se sentisse interessada em migrar para a Vila Itamaraty. E isso 

só não aconteceu porque algumas pessoas, mesmo residindo no Itamaraty, 

tiveram de manter o vínculo com o templo da Vila Musa. A medida evitaria 

um déficit de dízimos/ofertas e um esvaziamento desse templo.  

As atividades de fortalecimento do grupo na Vila Itamaraty seguem 

os mesmos moldes dos outros grupos da IASD em Ourinhos. Os estudos 

bíblicos são feitos de maneira intensa nos lares perimetrais. A distribuição de 

literatura é realizada por pessoas organizadas em duplas - são as duplas 

missionárias, que visitam as casas e divulgam a mensagem.  

                     
309 Idem. 
310 RODRIGO DE MORAES CADAMURO. História Oral.  Depoimento de 09/02/2012. 
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O ano de 2012 é esperado pelos adventistas como um tempo de 

consolidação do grupo no bairro e momento de realização de projetos sociais 

diretamente com a comunidade. Dentre eles, o curso “como deixar de fumar”, 

que como já observamos, também foi realizado na Vila São Luis e Vila Boa 

Esperança. Além disso, estima-se uma intensificação dos trabalhos com o 

grupo Desbravadores “Embaixadores do Rei”, nascido na IASD da Vila Musa, 

mas que também atuará com jovens vinculados à Igreja do bairro Itamaraty.    

O futuro do grupo da Vila Itamaraty certamente será semelhante à 

trajetória dos outros grupos da IASD na cidade, ou seja, dirá do crescimento 

do contingente de membros efetivos, do aumento dos dízimos e ofertas, da 

aquisição de um terreno para a construção de um templo, e, da elevação da 

congregação à categoria de “Igreja Organizada”. O grupo almeja um terreno 

até o final do ano de 2012. É uma meta já definida. Assumida coletivamente. 

Isso representará um passo importantíssimo na consolidação do projeto no 

bairro. O grupo do Itamaraty é mais um fruto da “multiplicação” da IASD. Se 

pensarmos na IASD da Vila Perino como sendo a “mãe” de todas as IASD na 

cidade, a Igreja da Vila Itamaraty é a mais nova “neta”, filha recente da IASD 

da Vila Musa. Mas para os adventistas do sétimo dia isso ainda é pouco. E o 

que se espera do futuro, está muito além dos “bisnetos”.    

 

 

3.8 Dividir para Multiplicar: Pastor Mário Cardoso de Oliveira. 

 

 

A história da IASD na cidade de Ourinhos diz da trajetória de uma 

denominação religiosa que se desenvolveu estruturalmente ao longo dos 

seus 62 (sessenta e dois) anos de vida local. Até o presente momento, a 

IASD conta com 7 (sete) espaços de culto e congregação, espalhados de 

forma estratégica em bairros da cidade. Portanto, é importante perguntar: 

Afinal, o que motivou essa expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 

Ourinhos? O que pode explicar esse crescimento local da denominação? A 

resposta pode estar relacionada a três principais fatores: a) Uma campanha 
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expansionista empreendida pela IASD desde o início dos anos 1970, tendo 

por base o lema “dividir para multiplicar”; b) A liderança exercida pelo pastor 

distrital Mário Cardoso de Oliveira, somada ao empenho dos fiéis adventistas 

na formação dos pequenos grupos e no trabalho da edificação dos templos; 

c) O desenvolvimento urbano de Ourinhos, incitando a IASD a expandir sua 

missão local, buscando atender a demanda de fiéis nos bairros periféricos. 

Assim, comecemos analisando a primeira assertiva. 

A década de 1970 marcou um período de progresso da IASD pelo 

Estado de São Paulo. Houve o interesse da instituição em intensificar sua 

obra no interior paulista, ultrapassando assim os limites dos grandes centros 

urbanos e da Capital, já visivelmente atingidos pela mensagem adventista. A 

Associação Paulista da IASD, que na época correspondia a todo o perímetro 

territorial do Estado de São Paulo, lançou especialmente para essa empreita 

o lema “dividir para multiplicar”, que passou a inspirar pastores designados à 

liderança dos distritos nas diversas cidades do interior.  

Nesse tempo, o lema “dividir para multiplicar” foi tão significativo, 

que no mês de setembro de 1977, a Associação Paulista decidiu aplicá-lo em 

sua própria estrutura administrativa. Assim, a obra da expansão ficou dividida 

em dois principais campos de controle no Estado. De um lado a Associação 

Paulista Leste e de outro a Associação Paulista Oeste. Na divisão, a IASD 

encontrou mais dinamismo para atuar em um território tão vasto.   

 
Nos anos 70, a Associação Paulista alcançou grande 
progresso. Em 1977, era indiscutivelmente a maior 
Associação Adventista do mundo, com mais de 50 mil 
membros. Apesar do pujante crescimento, assinalado por 
4.188 pessoas batizadas naquele ano, o lema “dividir para 
multiplicar” era unanimidade entre a liderança. O interior do 
Estado carecia de maior atenção. Sendo assim, nos dias 18 e 
19 de setembro de 1977, em São Carlos, uma Assembléia 
Geral Extraordinária, sob a liderança do pastor Floriano Xavier 
do Santos, votou-se a divisão do território em duas regiões: de 
um lado ficou a Associação Paulista Leste, com sede em São 
Paulo, e de outro ficou a Associação Paulista Oeste. Como 
presidente do campo recém criado, foi eleito o pastor Ítalo 
Manzolli e, como secretário e tesoureiro o pastor Sérgio 
Octaviano. A Associação Paulista Leste ficou sob a liderança 
dos pastores Floriano Xavier dos Santos, presidente; 
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Osmundo Graciliano dos Santos Junior, secretário; e Horácio 
Targas, tesoureiro. As divisões de campos eram polêmicas a 
princípio. Embora existisse concordância entre os líderes, 
havia a ideia de que a máquina administrativa sofreria um 
inchaço, atrofiando o desenvolvimento da missão 
evangelística. Ao passo em que sucessivas reorganizações 
foram realizadas, demonstrou-se que o lema “dividir para 
multiplicar”, mais que um slogan, era uma realidade.311 

 

O lema “dividir para multiplicar” não era apenas administrativo. Não 

visava apenas dinamizar a estrutura organizacional da IASD. A ideia também 

se estendia ao plano prático do evangelismo. Era necessário, portanto, dividir 

os focos missionários já existentes. Dividir o trabalho de campo. Fragmentar 

as congregações e delas gerar novos grupos de atuação. Quando a Igreja se 

divide em frentes evangelísticas ou pequenos grupos em bairros afastados, 

surge com isso uma motivação nas pessoas. Quanto mais a IASD se divide, 

mais a mensagem se difunde. Há mais estudos bíblicos e batismos. Isso leva 

ao aumento do número de membros e ao crescimento da Igreja. E não é uma 

lógica fácil. Ela trata de uma estratégia que depende da colaboração de cada 

adventista - dos pastores da Associação aos fiéis recém-batizados. 

No tempo em que a IASD lançou o lema “dividir para multiplicar”, a 

obra adventista em Ourinhos já estava consolidada. O templo da Vila Perino 

já havia sido construído; o grupo de fiéis já havia adquirido o status de Igreja 

Organizada; e o fluxo de dízimos e ofertas já era suficiente para sustentar a 

missão evangelística local. Aliás, na década de 1970, as atividades da IASD 

da Vila Perino eram tão intensas que a Igreja chegou a oferecer o curso 

primário da Escola Infantil “Príncipe Emanuel”. Embora a IASD contasse com 

apenas um templo na cidade, o que centralizava os encontros na Vila Perino, 

os adventistas iniciaram a década de 1980 com uma Igreja já estruturada e 

crescente. Aliás, foi exatamente essa Igreja que o pastor Mário Cardoso de 

Oliveira assumiu quando chegou a Ourinhos, em 1988.  

No entanto, vale dizer que o status crescente da Igreja era apenas 

correlato ao índice de membros locais, somente ao templo da Vila Perino e 
                     
311 IASD/UCB – União Central Brasileira. (1906-206) Conduzindo Vidas em São Paulo: 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2006, p. 18. Livro 
comemorativo do centenário da Igreja no Estado de São Paulo, p. 65. 
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não à expansão da estrutura da Igreja na cidade - ou seja, à implantação de 

templos e outras congregações. Anualmente, novas pessoas eram batizadas, 

aumentando o contingente de membros, que por outro lado, restringia-se ao 

templo da Vila Perino. Interessava, de fato, naquele tempo, expandir a Igreja 

para os bairros. Necessidade percebida pelo então pastor Mário Cardoso. 

Nascido na cidade de Socorro-SP, em 20 de maio de 1954, Mário 

Cardoso de Oliveira viveu sua infância num sítio chamado Bairro do Serrote, 

próximo à cidade. Morava com os pais, mas não saía da casa dos padrinhos 

de batismo católico. Estes que tinham casa conjunta com a dele, de parede e 

meia, agregada à estrutura. A madrinha de batismo de Mário Cardoso 

trabalhava para um homem chamado Marcelo Trivellato, um ex-adventista, e 

foi orientada por este a assistir a série de conferências que a IASD realizava 

na cidade de Socorro, em 1966. Levado pela madrinha, Cardoso também 

assistiu as conferências, que na época foram feitas no cinema da cidade, em 

projeção de filme. E ambos se batizaram no dia 1 de abril de 1966. 

 
Minha madrinha trabalhava na casa do administrador do 
cemitério, o nome dele era Marcelo Trivellato. Marcelo havia 
sido adventista, tinha pastores adventistas na família, como 
Hermínio Trivellato, Abel Trivellato. Em 1966, a IASD 
associação paulista (a única no Estado de SP) começou uma 
grande série de conferencia no cinema da cidade, o 
Evangelista era um vibrante Pastor de origem alemã, de nome 
Arnoldo Annies e com o obreiro bíblico, recém-formado no 
antigo CAB, pastor Sabino Arco. Era um evento grandioso 
numa cidade pequena e tradicionalmente católica, a 
divulgação era muito forte na cidade e o patrão de minha 
madrinha disse: “a senhora tem que ir todas as noites na 
conferencia e como recompensa não precisará vir na parte da 
manhã, terá todas as manhãs livres.” Com isso, ela passou a 
frequentar a série e me levava com ela todas as noites para 
assistir o filme que naquele tempo era de rolo. A partir daí 
passei a frequentar todas as noites da série de conferencias, 
comecei a apreciar a maneira dinâmica e cômica do 
evangelista, eu dizia que queria ser igual ao Professor 
(evangelista), naquele tempo não podia dizer Pastor ou 
evangelista, era “Professor”, para não causar preconceito do 
auditório. Ao terminar a série chegou o dia do batismo, minha 
madrinha foi batizada contrariando o esposo, e eu me batizei 
escondido de meus pais. Batizei aos doze anos. No fundo do 
quintal onde morava, havia um grande pé de manga e eu 
subia em cima do pé de manga e ficava imitando em voz 
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altíssima o pastor evangelista. Embaixo do pé de manga 
corria um riacho e lá de cima na copa do pé de manga eu 
fazia de conta que estava batizando no riacho, batizando das 
alturas. Ao lado havia uma fábrica de refrigerante, e os 
funcionários saiam de vez em quando para o muro para 
apreciar aquele menino batizando de forma imaginária, de 
cima de uma arvore. Eu repetia exatamente as palavras do 
Pastor: “Eu te batizo...” Sofri perseguição de meu pai por 
tornar-me adventista.312 

 

Perseguição sem sucesso, pois, não evitou que Mário Cardoso de 

Oliveira viesse a seguir efetivamente a profissão de pastor. Na maturidade, 

cursou teologia e assumiu o ministério na IASD. Ele organizou, administrou e 

viajou por muitas congregações no Estado de São Paulo. Assim, designado 

pela Associação da IASD, chegou à Ourinhos no ano de 1988.  

 

 
Figura 91: Foto do pastor Mário Cardoso de Oliveira. Ele foi o responsável pelo processo de 

fragmentação da IASD em Ourinhos, iniciado na década de 1990. Hoje, Mário Cardoso é 
pastor vinculado à Associação Paulistana da IASD. Fonte: Foto do perfil institucional 

disponível em: http://www.paulistana.org.br 
 

Foi quando se deparou com um distrito promissor ao evangelismo, 

que, entretanto, detinha apenas uma Igreja, a da Vila Perino, acomodada a 

um cotidiano local, despreocupada com a expansão da obra na cidade. Ao 

ver a Igreja nessas condições, Mário Cardoso passou então a desempenhar 

um trabalho de conscientização dos fiéis ao evangelismo, capacitando 

lideranças e dando as coordenadas necessárias ao movimento de expansão.  

 
                     
312 MARIO CARDOSO DE OLIVEIRA. Entrevista com Pastor Mário Cardoso de Oliveira. 
Roteiro de questões referentes a seu período de administração do distrito adventista na 
cidade de Ourinhos.  Depoimento concedido em 09/03/2012, p. 02. 
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Quando cheguei à cidade de Ourinhos, havia somente a Igreja 
Central (templo da Vila Perino). A Igreja não crescia, o distrito 
era imenso. Mas comecei um trabalho de visitação “pente 
fino”, visitando todas as casas, todas as famílias da Igreja e 
depois todos os interessados. Começamos também um 
trabalho de treinamento e conscientização. A cada 3 meses 
concentrávamos os lideres para o treinamento. Às vezes, os 
levava o sábado todo num sitio, num bosque da cidade 
vizinha, e ali fazíamos a escola sabatina, culto direcionado ao 
treinamento, dinâmicas de grupos, etc. Tomávamos o lanche 
em conjunto e continuávamos no período da tarde. Com isso 
nosso povo a principio foi crescendo, não em números, mas 
no conhecimento da vontade de Deus, da verdade, se 
libertando de mitos, etc. Foram se unindo. Aos poucos 
percebia-se que estavam mais felizes, a religião que antes era 
um fardo, peso, foi aos poucos tornando-se de paz e alegria. 
Ao chegar, fui detectando algumas dificuldades. Os líderes 
estavam ociosos, trabalhando apenas, dentro da Igreja e para 
a Igreja. Mas isso não mantinha a Igreja. Havia graves 
conflitos de liderança. Seria necessário que essa liderança 
tivesse novas experiências, mudasse a visão interna para 
uma visão externa, olhasse mais para fora, trabalhasse para 
os de fora. A Igreja tinha uma visão fechada. Era 
profundamente legalista. Muitas frustrações. Havia 
necessidade que ela conhecesse a alegria da justificação pela 
fé. A religião parecia muito pesada, de muitas cobranças 
pessoais. Precisariam conhecer não apenas a doutrina, mas o 
Deus da doutrina.313  

 

Assim, conscientizando a Igreja aos poucos, Mário Cardoso deu 

início ao trabalho de expansão. Já firmados na Vila Perino, os fiéis passaram 

a ver na proposta de fragmentação, de “dividir”, sugerida pelo pastor Mário 

Cardoso de Oliveira, a possibilidade de crescimento, de “multiplicar”. E não 

se trata de uma ação que beneficia apenas a estrutura institucional da IASD, 

dando-lhe campo maior de atuação ou inflando sua receita de dízimos. Ela 

atinge - diretamente - a experiência religiosa cotidiana dos fiéis.  

A dinâmica da divisão instiga o membro a manifestar-se, pregando, 

ensinando, levando a mensagem da IASD às outras pessoas. Os adventistas 

dizem que quando a ação missionária é forte, os fiéis deixam o comodismo e 

passam a ser mais ativos na congregação. Em um templo cheio, densamente 

ocupado, não há trabalho missionário intenso. Os membros se acostumam a 

uma condição, tornam-se ociosos. Além do mais, como disponibilizar espaço 
                     
313 Idem, p. 03. 
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para todos os membros? Onde acomodar as pessoas recém-batizadas, fruto 

desse evangelismo? Por que buscar medidas de crescimento se o templo já 

não comporta nem o contingente atual de fiéis? 

Nessas circunstâncias, adota-se a estratégia da “fragmentação”. A 

Igreja divide o contingente em “subgrupos”, instalando-os em outros espaços 

físicos, capazes de abrigar novos membros. E isso é bom para a saúde dos 

fiéis, que passam a frequentar lugares mais arejados e menos populosos; e 

bom para a saúde da denominação, que vê no evangelismo a possibilidade 

de ampliar o campo de atuação. Muitas Igrejas evangélicas, principalmente 

as de vertente neopentecostal, possuem templos imensos, com capacidade 

para milhares de pessoas, visando um grande corpo de dizimistas. Mas na 

cidade de Ourinhos, a IASD prefere a estratégia de “pequenos grupos”.  

Nota-se que os maiores templos da IASD na cidade (contudo, nos 

grandes centos urbanos a lógica já pode ser diferente), não comportam mais 

que 350 (trezentas e cinquenta) pessoas. E quando a Igreja chega perto de 

atingir esse número, ela se fragmenta outra vez, dando prioridade a novos 

campos de evangelismo e crescimento em perímetros distantes. A estratégia 

da IASD em manter sua obra através de pequenos grupos em Ourinhos, tem 

sua vantagem na intensidade da experiência religiosa. A estreiteza dos laços 

sociais, vividos em espaços menores, faz da interação humana uma prática 

marcante. O sentimento religioso é aflorado e a realidade mais participativa. 

É importante frisar que no caso de Ourinhos, um dos fatores que 

mais contribuíram para que a fragmentação da IASD ocorresse, expandindo 

a obra da Igreja, foi o papel de liderança desempenhado pelo pastor distrital 

Mário de Oliveira. Ele assumiu a Igreja num momento oportuno à divisão. O 

contingente de fiéis se mostrava carente de uma fragmentação estratégica. O 

templo da Vila Perino já estava ficando densamente ocupado. Foi então que 

o lema “dividir para multipicar” inspirou a congregação. 

Contudo, ao pedir que a Igreja se dividisse, o pastor Mário Cardoso 

teve de lidar com a resistência por parte dos membros que se encontravam 

em uma “zona de conforto”, acomodados ao status momentâneo da IASD na 

Vila Perino, bem como os que acreditavam que a fragmentação colocaria em 
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risco a própria existência da Igreja. É um temor compreensível. Vimos antes, 

que uma congregação pequena, tem laços sociais estreitos e sentimentos de 

pertencimento mais intensos. Dividir a Igreja é romper laços sociais. O receio 

exposto pela congregação, naquele momento, era exatamente esse medo de 

romper um laço construído ao longo de vários anos. A respeito do momento 

delicado de fragmentação, Mário Cardoso comenta: 

 
Foi um grande sonho, de pastor que queria ver a irmandade 
feliz, abençoada. Tinha um sonho de ver a Igreja crescer, se 
multiplicar em meu tempo. Reuni a comissão para 
conscientizar a divisão da Igreja. A princípio, enfrentei 
oposição da liderança, mas aos poucos fui tentado convencê-
los, passando luz, ministrando aulas para abrir os horizontes e 
fazê-los sonhar, e olhar além de sua Igreja local. Tirar a 
liderança de anos do conforto, não é uma coisa que acontece 
por acaso, e nem tão pouco sem resistência. Alguns se 
opuseram a divisão, chegando a sair da comissão com sérias 
discordâncias. Nesse caso, é necessário visão e muita 
paciência. Recuar nunca. Mas aos poucos vai dando certo. É 
o plano de Deus. O líder que mais se opôs, quando as 
divisões começaram a dar certo, ele foi o que mais apoiou e 
chegou dar seu testemunho de incredulidade e agora de 
profunda fé no método de multiplicação de Igrejas.314 

 

A fragmentação da Igreja exigiria a colaboração efetiva dos líderes 

designados aos grupos recém-formados. Mas para esses líderes, assumir 

esse papel de comando, não era decisão fácil. Teriam de romper o laço com 

o templo do qual faziam parte, deixando de ver e falar com pessoas queridas, 

para formar e liderar uma nova congregação, em outro bairro. Mais que um 

desafio, era uma decisão dolorosa - tanto para os dirigentes desses novos 

grupos, quanto para os que ficavam no templo, polo da fragmentação.  

Os que ficavam não veriam mais, pelo menos não cotidianamente, 

os irmãos de fé que partiam. E os que seguiam rumo às novas congregações 

não veriam os que ficavam. Assim, quando o pastor Mário Cardoso sugeriu o 

lema “dividir para multiplicar”, ele teve de convencer os adventistas de que 

essa empreita seria importante para a vida de todos na IASD, e que, embora 

                     
314 Ibidem, p. 07. 
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dolorosa, tocando diretamente o sentimento de pertencimento das pessoas, 

a medida representava algo extremamente necessário para o momento.  

 
A Igreja teve que ser desafiada, especificamente a liderança 
na época, dividir constituía uma ameaça para a Igreja que 
tinha seu circulo de amizades, pessoas, grande e fechado. 
Dividir constituía insegurança, incerteza. Contudo tivemos que 
correr todos os riscos da semeadura. Como o lema da IASD 
no Estado era “dividir para multiplicar”, tínhamos o estimulo e 
animação para discussão da proposta. Grandes foram as 
dificuldades, mas não recuávamos as nossas convicções, até 
mesmo diante de ameaças: dificuldade cultural - congregação 
fechada, dificuldade de liderança, dificuldade financeira, 
dificuldade de distância.315 

 

As dificuldades foram vencidas rapidamente pela Igreja. Houve o 

convencimento geral da congregação. Os líderes dos grupos formados nos 

bairros Vila Brasil, Vila Musa e Vila Santos Dumont, no início da década de 

1990, acabaram aceitando a ideia como um “propósito divino”. O bom senso 

dos fiéis em relação à fragmentação tornou-se uma determinante. O medo do 

desligamento foi vencido, a viabilidade da “multiplicação” reconhecida, e, a 

proposta levada adiante. Ademais, a força dos fiéis designados à liderança 

missionária foi fundamental. Sem o apoio destes, na organização das novas 

congregações, a divisão da IASD dificilmente teria obtido o resultado positivo, 

quanto o que pudemos observar. Do início da fragmentação, Mário Cardoso 

de Oliveira relembra os principais procedimentos: 

 
Com isso os lideres foram se multiplicando e então 
começamos a abertura de novas congregações na cidade. 
Começamos na casa de um irmão no Bairro Santos Dumont, 
ou melhor, era bairro aeroporto. Ali fiz uma série evangelística 
na casa do pai do Israel. Tivemos ali um bom resultado. A 
casa ficava lotada todas as noites. A irmã Gemima mãe do 
Pastor Miguel Cabral nos ajudava na conferencia. Depois de 
um bom tempo surgiu a Igreja do aeroporto. Mas antes de 
surgir a Igreja do aeroporto, fizemos uma série evangelística 
num salão, era um supermercado, no bairro Vila Musa e ali 
fizemos uma grande colheita de almas. A partir daí surgiu a 
Igreja da Vila Musa, alguns lideres da central foram 
direcionados para o Bairro, para a fundação dessa nova 

                     
315 Ibidem, p. 07. 
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congregação, não foi um trabalho fácil, algo que surge por 
acaso, mas algo trabalhado e sempre com a direção do 
Espírito Santo. Após a abertura da Igreja da Vila Musa 
partimos para a abertura de outra no Bairro Vila Brasil, era um 
bairro que estava começando. Começamos numa casa da 
irmã conceição e daí foi crescendo assustadoramente que em 
pouco tempo aquele pequeno grupo tornou-se numa forte 
Igreja. Nosso povo vibrava, nossos jovens trabalhavam 
arduamente, fazíamos serenatas, eu tinha alvo de serenatas, 
tinha um programa evangelístico para com o coral que era 
dirigido pela dedicada irmã Noemi, esposa do irmão José 
Madalena. Em todas as datas comemorativas da cidade, 
como um jovem pastor, desafiava os jovens e nosso povo 
para sairmos em serenata ou surpresas agradáveis para as 
autoridades. Visitávamos os padres no dia do sacerdote. 
Lembro-me de um incidente interessante, havia uma 
professora de uma escola muito católica, beata, tinha ódio dos 
adventistas, perseguia os alunos adventistas os humilhava em 
sala de aula por serem adventistas, eu já estava decidido a 
falar duramente com essa professora devido às reclamações 
dos alunos adventistas. Mas não foi necessário. Um milagre 
ocorreu. No dia do sacerdote, reuni o coral e os jovens e 
fomos de Igreja em e Igreja católica visitar e cantar para os 
padres, a gente orava por eles, cantava e entregava um 
cartão assinado por todos pelo dia do sacerdote. Um dos 
padres ficou tão feliz que pediu para que cantássemos na 
missa, mas o interessante foi que um dos padres 
homenageado tinha um programa famoso da Ave Maria, e no 
dia seguinte à homenagem dos adventistas, ele falou no rádio 
o seguinte: “Caríssimos irmãos, ontem foi o dia do sacerdote, 
eu nem me lembrava, nosso povo católico não se lembrava, 
mas recebi a visita agradável do coral dos nossos queridos 
irmãos e jovens adventistas do 7° Dia. Eles fizeram uma 
carinhosa homenagem ao sacerdote. Que Deus abençoe 
esses nossos caríssimos irmãos adventistas do sétimo dia.” 
Após esse pronunciamento de elogios aos adventistas no 
rádio, no dia seguinte toda a cidade estava comentando o que 
o padre havia dito sobre os adventistas. A professora católica, 
no dia seguinte começou a tratar carinhosamente os 
adventistas. Ela disse na sala de aula que o padre havia 
falado algo muito carinhoso sobre os adventistas. Ela tornou-
se uma das melhores apoiadoras dos jovens estudantes 
adventistas. Que milagre, a partir daí criou-se um novo animo 
pela evangelização. Eles queriam agora participar 
incansavelmente das serenatas e das visitas evangelistas. 
Todos os sábados à noite, no quintal de minha casa, ocorria a 
“social” (um tipo de confraternização, que até hoje, ocorre 
sempre nos sábados à noite, agregando todos os adventistas 
da cidade. Hoje esse evento é realizado no Ginásio Municipal 
de Esportes - Monstrinho)316, que também tinha finalidade 
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evangelística. Batizamos diversos, ganho pela “social”. Como 
é maravilhoso ser pastor e ser jovem! Havia tanto vigor, que 
ficávamos eu e minha esposa até tarde da noite 
recepcionando nosso povo em casa, até o povo e os jovens 
se cansarem. Estávamos ali. Incansavelmente. Abrimos a 
Igreja de Santos Dumont, Vila Musa, Vila Brasil e planejando 
o começo de algo na Vila São Luiz, Piraju - casa irmão João, 
Campos Novos Paulista,  Ipaussu, Chavantes. Minha esposa 
abriu a Igreja de São Pedro do Turvo - durante quase um ano, 
voluntariamente minha esposa com um grupo de irmãs da 
Igreja Central de Ourinhos, ia 3 vezes por semana para São 
Pedro do Turvo, uma cidade a 40 quilômetros de Ourinhos. E 
ali ela dirigia uma serie de conferencias, surgindo uma Igreja 
nova na cidade. Em cinco anos abrimos 9 congregações, elas 
foram  florescendo aos poucos. A Igreja que não divide, não 
cresce. A Igreja que não cresce, morre. A Igreja necessita se 
preocupar com o crescimento. A Igreja que não administra 
crescimento certamente estará administrando conflitos.317 

 

A implantação de uma nova congregação, que posteriormente se 

estrutura em uma nova IASD, como vimos, requer trabalhos estratégicos de 

campo, estudos perimetrais, aplicação de cursos bíblicos e palestras. É um 

projeto que depende da participação de pessoas capacitadas. Se as tarefas 

fossem atribuídas apenas ao pastor distrital, nada aconteceria. Certamente o 

pastor ficaria sobrecarregado. É inviável o surgimento de um novo grupo sem 

o auxílio de uma equipe de fiéis dispostos às atividades de base. Portanto, a 

divisão da IASD em Ourinhos, apenas foi efetiva, porque se sustentou na boa 

vontade dos fiéis adventistas. E isso é um aspecto inegável. 

A terceira assertiva que poderia explicar a expansão local da IASD 

diz respeito à reação da Igreja diante da fase de desenvolvimento urbano de 

Ourinhos. A explosão demográfica acabou incitando a IASD a expandir seu 

campo de atuação, buscando atender a demanda de possíveis crentes em 

outras áreas. Com o fluxo crescente da população, as empreitas imobiliárias 

deram origem a novos bairros, a cidade passou a vivenciar um fenômeno de 

periferização, com surgimento de novos núcleos sociais e econômicos. 

Tivemos a oportunidade de observar, durante o tópico relacionado 

à história de Ourinhos, que a cidade passou por duas fazes de urbanização. 

Assim, a primeira delas é contada desde a origem do município até meados 
                     
317 Ibidem, pp. 4-8. 
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da década de 1940, marcando um período agrário e de aspectos bucólicos. A 

segunda fase é contada da década de 1940 em diante, quando se dá então o 

momento de expansão da área urbana, de industrialização e modernização 

da vida socioeconômica. É quando a cidade ganha ruas asfaltadas, sistemas 

de água e esgoto eficientes, linhas de telecomunicação, transporte coletivo, 

distritos industriais, novos estilos na arquitetura, edifícios verticais, clubes, 

cinemas, dentre outros itens de uma “cidade grande”, com ares modernos. A 

fase também diz respeito a um crescimento vinculado às principais rodovias 

da cidade - Raposo Tavares (SP-270) e Mello Peixoto (SP-278), que dividem 

o território de Ourinhos em grandes porções. Boscariol e Silveira, a respeito 

das duas fases urbanas de Ourinhos, afirmam:  

 
Se a primeira fase de Ourinhos (1908-1940) foi marcada pela 
formação do núcleo urbano e da condicionante deste pelo 
campo e a ferrovia, a segunda fase, que começa a partir da 
segunda metade da década de 1940, é marcada pelo 
processo de modernização e larga expansão da área urbana 
e da industrialização da agricultura, através, primeiramente, 
da cana-de-açúcar e, mais recentemente, da soja. É nesta 
data que se faz presente já em mapas da década de 1940, 
uma estrada de rodagem em Ourinhos, onde hoje se situa a 
Rodovia Raposo Tavares.318 

 

A IASD chega à Ourinhos na década de 1950 e se consolida em 

1960 com a implantação de seu primeiro templo, construído na Vila Perino. 

Ela se instala na segunda fase de urbanização. A Igreja se depara com todos 

os elementos de mudança e modernização da cidade. Desde o momento de 

sua consolidação até a fase de fragmentação iniciada em 1990, a IASD viu o 

município de Ourinhos viver trinta anos de contínuas transformações. 

Entre as décadas de 1960 e 1980, a periferização de Ourinhos foi 

relacionada à presença das rodovias SP-270 e SP-278, que através de seus 

traçados, já separavam alguns bairros, como Vila Brasil, Vila Anchieta, Vila 

Boa Esperança, Vila Itamaraty, Vila Pacheco Chaves, entre outros, do núcleo 

                     
318 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
Expansão Urbana na Cidade de Ourinhos/SP: Primeiras Respostas. II Simpósio Nacional 
sobre Cidades Médias. Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia-MG, Nov. 2006, p. 
6. 
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urbano antigo, onde se concentrava o fluxo de atividades socioeconômicas. 

As rodovias formam uma espécie de traçado divisório do perímetro urbano. 

Marcam os limites entre o espaço central da cidade e os bairros distantes. A 

respeito do papel da SP-270 e da SP-278 no processo de expansão urbana 

de Ourinhos, a geógrafa Franciele Miranda Ferreira Dias, argumenta: 

 

Ourinhos cresceu demasiadamente entre as décadas de 
1960 e 1980 com a chegada das rodovias (Raposo Tavares 
e Mello Peixoto), juntamente à intensa ação de promotores 
imobiliários associados aos interesses dos proprietários 
fundiários, quando ocorreu a periferização da cidade. As 
rodovias são o atual fator de segregação socioespacial em 
Ourinhos, devido à distância que os bairros próximos às 
rodovias possuem em relação ao centro e pela ação do 
próprio mercado imobiliário que os discrimina por não 
possuírem os atributos que valorizam o solo urbano.319 

 

No início da década de 1980, a Prefeitura Municipal sancionava um 

novo programa de leis de regulamentação da ocupação do solo na cidade. A 

medida do poder público visava fiscalizar o mercado imobiliário competitivo e 

crescente, massificado por diversas empresas. Em 1990, deu-se início à 

implantação de bairros novos em Ourinhos, tanto aqueles periféricos quanto 

os de alto-luxo, os condomínios fechados, destinados às elites. Os créditos 

imobiliários, concedidos pelo Estado e bancos privados, representaram uma 

das principais formas de fomento à expansão urbana. Aliás, a respeito do 

mercado imobiliário, os geógrafos Boscariol e Silveira também comentam:  

 
De 1990 até 1998, a participação das empresas como 
proprietárias de loteamentos subiu para 66%, ou 24 dos 36 
loteamentos, com participação de 9 empresas. Destaque para 
a empresa Delfim Verde e para a Santa Paula Urbanização e 
Engenharia S/C Ltda., do Grupo Santa Paula, ambas 
proprietárias de 6 loteamentos ou metade dos 
empreendimentos empresariais. É de se notar que a partir da 
década de 1990 são criados diversos loteamentos de maior 
planejamento, com desenhos mais arrojados e curvilíneos, 

                     
319 FERREIRA DIAS, Franciele Miranda. O Processo de Ocupação do Espaço Urbano do 
Município de Ourinhos. Anais do IX Seminário de Pós-Graduação em Geografia da Unesp 
de Rio Claro – Teorias e Metodologias da Geografia: tendências e perspectivas.  UNESP – 
Universidade Estadual Paulista. Rio Claro-SP, 2009, p. 12. 
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não se concentrando em apenas uma área. Também são 
criados condomínios fechados, como o Royal Park e o 
Condomínio Residencial Villagio. Acreditamos que o tamanho 
e o maior planejamento são resultados da nova legislação 
sobre loteamentos, implantada em 1982.320 

 

Percebe-se, assim, que a década de 1990, época de fragmentação 

da IASD local, é marcada pelo surgimento de novos bairros - implicantes no 

crescimento demográfico e na expansão urbana/habitacional. A demanda de 

possíveis crentes nesses novos bairros fez com que a IASD considerasse 

essa realidade também como um ponto relevante à sua divisão. Se a cidade 

estava crescendo, ampliando-se com novos bairros, era necessário que a 

Igreja também se adequasse à dinâmica. E tornou-se fundamental a divisão 

da obra adventista em pequenos grupos - espalhados estrategicamente. 

 

 

3.9 Construir para Consolidar: Pastor Samuel de Mesquita Guimarães. 

 

 

Tivemos a oportunidade de observar que o pastor Mário Cardoso 

de Oliveira foi responsável por um fenômeno marcante na trajetória histórica 

da IASD em Ourinhos. Sua contribuição - a de empreender uma divisão da 

Igreja em pequenos grupos e distribuí-los em bairros periféricos da cidade - 

representou o início do processo de expansão local da IASD, na década de 

1990. No entanto, essa ampliação do domínio territorial adventista, que deu à 

Igreja a possibilidade de atuar com mais destaque no cenário religioso local, 

apenas encontrou efetividade a partir do momento em que foram iniciadas as 

edificações dos templos nas glebas adquiridas pelas congregações.    

Aconteceu que essas edificações, iniciadas pelo curso do processo 

de fragmentação, foram potencializadas pela atuação do pastor que assumiu 

o distrito em 1999. Seu nome: Samuel de Mesquita Guimarães. Na memória 

                     
320 BOSCARIOL, Renan Amabile; SILVEIRA, Márcio Rogério. Formação Socioespacial e 
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adventista, é lembrado como líder carismático, atencioso e engajado. Atuou 

de forma direta na construção dos prédios. As obras, muitas delas morosas 

em detrimento da falta de recursos e contrapartida institucional (Associação 

da IASD), tiveram uma guinada notável, ao passo que foram assumidas pelo 

novo líder. O primeiro culto realizado pelo pastor Samuel Guimarães na IASD 

de Ourinhos ocorreu no dia 24 de janeiro de 1999. O livro de atos e eventos 

do templo da Vila Perino registra a chegada do pastor. 

 
99-001. Domingo de 24 de janeiro de 99, foi o primeiro culto 
do pastor Samuel Guimarães. Ele falou sobre “A Grande 
Vitória”, aquela dos cristãos em Cristo Jesus. Que Deus possa 
abençoar o pastor neste distrito e que cada dia nós possamos 
chegar mais perto desta vitória. Amém.321 

 

Samuel de Mesquita Guimarães nasceu em 20 de janeiro de 1957, 

na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Teve uma formação religiosa de 

linha cristã. Desde seus 10 (dez) anos de idade, viveu os princípios da IASD, 

batizando-se como adventista em 1967. Na maturidade, tornou-se viajante, 

trabalhando com venda de cursos profissionalizantes. Apesar do vínculo com 

a IASD e de sua exímia capacidade de comunicação, resultado da função de 

vendedor, Guimarães não pensava em exercer a carreira eclesiástica. Mas 

depois de um grave acidente - do qual acreditou se recuperar por intermédio 

do auxílio divino - tendeu à vida pastoral. Aliás, relembra Guimarães: 

 
Nasci em berço Cristão e fui educado nos princípios 
ensinados pela Igreja Adventista.  Não tinha intenção de ser 
Pastor, mas senti o chamado de Deus vindo de forma tão forte 
que foi impossível resistir. Trabalhava com cursos 
profissionalizantes, viajando. E um dia, ao me dirigir à cidade 
de Campo Belo em MG, onde ministraria um curso, dormi ao 
volante vindo a capotar e ter a coluna fraturada. Por inteira 
intervenção Divina fui recuperado passando a sentir que Deus 
me queria em Seu ministério já que a vida que tinha agora 
não era mais minha e sim emprestada. Comecei a me 
preparar fazendo um curso teológico, mas só para adquirir 
conhecimento, e então fui chamado para o trabalho sem 

                     
321 IASD. Livro de Atos e Eventos. Templo da Vila Perino. Ourinhos, p. 10v., de 
21/05/2005. 
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mesmo ter concluído o curso, vindo a concluí-lo já 
trabalhando.322 

 

Ao assumir o distrito adventista de Ourinhos, Guimarães encontrou 

uma IASD já dividida e há tempos empenhada na edificação dos prédios. O 

trabalho, como vimos, era feito em forma de mutirão. Os próprios fiéis eram 

responsáveis pelos serviços. A contribuição do pastor Samuel Guimarães se 

deu do seguinte jeito: Primeiro, estabeleceu um diálogo entre os adventistas 

de Ourinhos e a Associação da IASD (APaC - Associação Paulista Central), 

fazendo com que mais recursos fossem emitidos às obras. Segundo, motivou 

os grupos no engajamento com as edificações, fazendo com que houvesse 

uma dedicação maior nos mutirões, no voluntariado, no serviço braçal, nas 

ofertas de materiais de construção civil e na receita de dízimos.  

 

 
Figura 92: Foto do pastor Samuel de Mesquita Guimarães. Ele foi o responsável pelo 

direcionamento das obras de edificação dos templos da IASD em Ourinhos. Hoje, 
Guimarães é pastor vinculado à Associação Paulista Central da IASD na cidade de Vinhedo-

SP. Fonte: Foto institucional. Disponível em: http://www.apac.org.br 
 

Dizem os adventistas que o carisma de Guimarães foi fundamental 

no encorajamento da Igreja para vencer os desafios das obras. Sua liderança 

foi condicional para que as edificações se concluíssem. Ademais, o pastor já 

havia gerenciado construções de templos em outros distritos que assumiu. 

Isso trouxe segurança aos fiéis. A Igreja sabia que na linha de frente da obra 

havia alguém experiente. E dessa motivação, Guimarães diz: 

                     
322 SAMUEL DE MESQUITA GUIMARÃES. Entrevista com Pastor Samuel de Mesquita 
Guimarães. Roteiro de questões referentes a seu período de administração do distrito 
adventista na cidade de Ourinhos.  Depoimento concedido em 06/03/2012, p. 01.  
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Em verdade o trabalho Pastoral não está relacionado a 
construção de Templos, os Irmãos precisavam de um motivo 
impelente para avançarem e a construção acaba por ser um 
tremendo método de aglutinar as pessoas pois veem a coisa 
fluindo e as paredes sendo levantadas com esforço de todos 
fazendo com que a Igreja - pessoas - se fortaleçam e 
trabalhem inclusive na evangelização trazendo de forma 
natural o crescimento.323 

 

Em 1999, quando Samuel Guimarães chegou a Ourinhos, a IASD 

mostrava-se dividida em quatro principais congregações, estas situadas nos 

bairros: Vila Perino, Vila Brasil, Vila Musa e Vila Santos Dumont. Exceto a 

congregação da Vila Perino, que já detinha templo próprio por ser a mais 

antiga, os três outros grupos, após adquirirem os terrenos, haviam iniciado o 

processo de construção de seus espaços de culto. Alguns templos, como no 

caso dos bairros Vila Musa e Vila Brasil, já estavam com paredes erguidas, 

sua edificação em andamento e mais próxima da conclusão. No entanto, na 

Vila Santos Dumont, a obra do templo começou praticamente dos alicerces 

mesmo, pois, naquele terreno havia apenas a edícula de fundo, na qual os 

adventistas congregavam. Guimarães relembra o momento de sua chegada 

à Ourinhos e o status das congregações em 1999: 

 
Existia naquela ocasião a Igreja Central (templo da Vila 
Perino) e 03 grupos em formação nos Bairros – Vila Brasil, 
Santos Dumont, Vila Musa. Todos em local improvisado com 
muito desejo de ver o trabalho prosperar, inclusive a própria 
Igreja Central na Vila Perino precisava de ser melhorada. Foi 
quando unido aos Irmãos começamos um grande trabalho 
vindo a quase concluir as construções nestas localidades e 
deixando mais um grupo em formação na Vila São Luiz.324 

 

 Na Vila Brasil, Samuel Guimarães coordenou a conclusão da obra 

e ministrou, no dia 27 de novembro de 1999, a cerimônia de elevação do 

grupo à categoria de Igreja Organizada. O templo ganhou as instalações 

adequadas à missão no bairro, suficientes para comportar os novos fiéis. Ao 

longo dos anos, o templo foi sendo melhorado, aprimorado e reformado. Até 
                     
323 Idem, p. 01. 
324 Ibidem, p. 01. 
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que em 2008, como vimos, o prédio foi inaugurado oficialmente, com direito a 

uma cerimônia oficial de consagração. Embora Guimarães houvesse deixado 

o distrito em 2006, dois anos antes da cerimônia, a finalização da obra do 

templo da Vila Brasil e as reformas ocorridas até o momento da inauguração, 

foram de seu mérito. O empenho dos membros nos mutirões e a liderança de 

Guimarães representaram a união de duas grandes forças de ação. 

Na Vila Musa, a dinâmica não foi diferente. O grupo já havia dado 

início à obra e até erguido as paredes do templo. Nesse caso, as dificuldades 

da congregação eram de ordem financeira, retardando a construção. O grupo 

havia passado por momentos de recessão econômica, impossibilitando que 

os fiéis contribuíssem com as quantias de ofertas e dízimos. Aliás, a principal 

adversidade enfrentada foi mesmo de ordem financeira. E dela, Guimarães 

comenta: “a dificuldade maior em uma construção é sempre financeira, 

porém como a Obra é de Deus, de algum lugar sempre saía fundos que nos 

manteve avançando.”325 Assim, a contribuição dada por Guimarães veio de 

sua influência institucional, que usando de bons argumentos, estabeleceu a 

parceria entre a APaC e a comunidade da Vila Musa, buscando recursos à 

conclusão das obras. A parceria dizia de 50% (cinquenta por centro) para 

cada um dos lados. Se o custo de determinado serviço na construção fosse 

“X”, metade era paga pela APaC e a outra pela congregação.  

A personalidade carismática de Guimarães também fez a diferença 

na empreita da Vila Musa. Motivou as pessoas, fez com que elas confiassem 

em sua liderança, incitando-as à participação. O grupo passou a contribuir 

com mais generosidade e engajamento nos mutirões, mesmo na dificuldade 

financeira daquele momento. E o templo foi finalizado em 2005. Houve uma 

cerimônia oficial de inauguração. A APaC enviou seus representantes. O 

evento, como comentamos, ocorreu em 21 de maio de 2005, no mesmo dia 

da reinauguração do templo da Vila Perino. E Samuel Guimarães, junto das 

autoridades da APaC, foi quem conduziu a solenidade. Um marco na história 

da IASD em Ourinhos e na vida dos adventistas da Vila Musa.  
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Na Vila Santos Dumont, Samuel Guimarães conduziu uma Igreja 

forte, que desde os anos 1970, quando os adventistas ainda se reuniam na 

pequena sala da casa de João Isaltino, no bairro Itaipava, próximo da Vila 

Santos Dumont, já trabalhava com estudos bíblicos no perímetro. De início, o 

projeto do templo da Vila Santos Dumont era de um prédio pequeno, sem 

muito espaço interno, destinado a poucas pessoas. Ao lado de Guimarães, 

os adventistas foram motivados a comprar o terreno vizinho, rever o projeto 

do templo e ampliá-lo nas metragens. Em 2003, quando o grupo foi elevado 

à categoria de Igreja Organizada, a nave do templo já estava praticamente 

pronta e os adventistas congregando em seu interior.  

Em 2006, quando Guimarães foi designado a assumir outro distrito 

(em outra cidade), a comunidade adventista da Vila Santos Dumont já havia 

dado início à construção do bloco de salas no terreno lateral. Hoje, mesmo 

que ainda não tenha sido realizada uma cerimônia oficial de inauguração, o 

que se almeja fazer no ano de 2012, os adventistas da Vila Santos Dumont 

desfrutam de um espaço confortável e bastante adequado. A parceria entre 

APaC e comunidade da IASD - Vila Santos Dumont (nos mesmos padrões da 

Vila Musa = 50% para 50%), que viabilizou recursos à obra e acelerou o 

processo de edificação do templo, também foi resultado da forte influência 

institucional e do prestígio do pastor Samuel Guimarães. 

Nota-se que Guimarães obteve destaque na história da IASD em 

Ourinhos, ganhando lugar na lista de líderes influentes do distrito. Isso em 

virtude de outro significativo projeto: a demolição e reconstrução do templo 

da Vila Perino. Trata-se de um dos fatos mais importantes na história local da 

IASD, pois o templo mais antigo, tradicional e simbólico dos adventistas foi 

totalmente demolido e reconstruído em outra estética.  

De fins de 2003 a maio de 2005, os adventistas viram o principal 

símbolo de seu pioneirismo ser demolido e novamente edificado. A cerimônia 

de reinauguração aconteceu no dia 21 de maio de 2005, no período da 

manhã, porque nesse mesmo dia, na parte da tarde, inaugurava-se o templo 

da IASD na Vila Musa. Perguntado sobre a importância dos templos para a 

congregação e seu simbolismo de conquista coletiva, Guimarães disse: 
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Bem, os Templos são os locais onde a Igreja que é formada 
por pessoas se reúne e na ausência dos mesmos inviabiliza 
até o conhecimento de novos adeptos, portanto a existência 
dos mesmos são necessárias. Trabalhamos bastante com 
mutirão e isto realmente dá o sentido de vitória coletiva, 
ajudando inclusive no relacionamento das pessoas, pois 
trabalham juntas por algo em comum. Mas durante a 
construção foi mantida pela Organização um pedreiro e um 
auxiliar Marcos Antonio e José Antonio que eram levados de 
construção em construção para o avanço, quando acabava o 
material em um local eram levados para outro até que 
conseguimos concluir tudo.326 

 

Guimarães deixou o distrito em 2006, hoje lidera a IASD na cidade 

de Vinhedo-SP. Seu trabalho na obra de edificação dos templos, trazendo 

otimismo aos fiéis, consolidou a presença da IASD na cidade, firmando uma 

“conquista” da denominação no cenário religioso municipal. Após a saída de 

Guimarães, a liderança foi assumida por Carlos Alberto Ramos, último pastor 

a liderar o distrito quando este ainda era unificado. Pois, em 2010, o distrito 

foi dividido em duas instâncias administrativas. Uma delas ficou sediada na 

Vila Perino e outra na Vila Musa. O endereço dos templos é também o das 

sedes. Agora, em virtude da divisão, dois pastores distritais se tornaram 

responsáveis pela missão adventista em Ourinhos e vizinhança. Atualmente, 

vinculado ao distrito da Vila Perino encontra-se o líder pastoral Lauro Braz de 

Campos; e no da Vila Musa, o pastor Maurício Bergamini.   

A divisão do distrito em 2010 e a designação de dois pastores para 

coordenar a missão local, é uma representação da dimensão do crescimento 

da IASD desde a década de 1990, fase da fragmentação. Em pouco mais de 

20 (vinte) anos a Igreja expandiu-se de tal forma que, se houvesse apenas 

um pastor distrital, este não seria capaz de administrar todos os trabalhos 

necessários. A dificuldade é tanta, que agora são necessários dois distritos e 

dois pastores locais. Além da obra em Ourinhos, os pastores administram as 

Igrejas nas vizinhas: Ribeirão do Sul, Campos Novos Paulista, Canitar, Salto 

Grande, Santa Cruz do Rio Pardo e São Pedro do Turvo. E se dividíssemos, 
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em um quadro, as competências administrativas dos distritos da IASD, com 

suas respectivas Igrejas/congregações (em bairros de Ourinhos e cidades 

vizinhas), esse ficaria exposto da seguinte forma: 
 

COMPETÊNCIA I 
 

DISTRITO ENDEREÇO (RUA) PASTOR DISTRITAL 
Vila Perino (Central) Maranhão, 319 Lauro Braz de Campos 

 
IGREJA ENDEREÇO (RUA) CIDADE 

Campos N. Paulista Marechal Floriano, 375 Campos N. Paulista – SP  
Ribeirão do Sul Tiradentes, 22 Ribeirão do Sul – SP  
Vila Perino (Central) Maranhão, 319  Ourinhos – SP  
Vila Brasil José de Oliveira Silva, 352 Ourinhos – SP  
Vila Santos Dumont Manoel Robles Godoy, 262 Ourinhos – SP  
Vila Boa Esperança Cardoso Ribeiro, 1731 Ourinhos – SP  
Tabela 2: Descrição das Igrejas administradas pelo Distrito da Vila Perino (Central). Fonte: 

APSo – Associação Paulista Sudoeste (Disponível em: http://www.apso.org.br) 
 

COMPETÊNCIA II 
 

DISTRITO ENDEREÇO (RUA) PASTOR DISTRITAL 
Vila Musa Fernando Sanches, 333 Maurício Bergamini 

 
IGREJA ENDEREÇO (RUA) CIDADE 

Canitar Matilde Ramires Delfino, 54 Canitar – SP  
Salto Grande José Bonifácio, 1380 Salto Grande – SP  
Santa C. Rio Pardo Vitalino Evangelista S., 114 Santa C. Rio Pardo – SP  
São Pedro do Turvo Ver. A. G. Damaceno, 209 São Pedro do Turvo – SP  
Vila Musa Fernando Sanches, 333 Ourinhos – SP 
Vila São Luis Eduardo Perez, 1584 Ourinhos – SP 
Vila Itamaraty Jonas de Oliveira e Silva,189 Ourinhos – SP  
Tabela 3: Descrição das Igrejas administradas pelo Distrito da Vila Musa. Fonte: APSo – 

Associação Paulista Sudoeste (Disponível em: http://www.apso.org.br) 
 

Portanto, podemos dizer que o crescimento da IASD na cidade de 

Ourinhos, levando em conta - principalmente - seu período de fragmentação, 

que teve início na década de 1990, acompanhou o desenvolvimento urbano 

local e respondeu às necessidades da Igreja, atendendo a uma demanda de 

novos fiéis em bairros periféricos do município, distantes do polo central, no 

qual havia o templo da Vila Perino, o tradicional local de culto da IASD. 

O desenvolvimento urbano de Ourinhos implicou na fragmentação 

da IASD em novas congregações, que por sua vez, ao conquistar razoável 

espaço de ação, multiplicando seus afazeres, dividiu o quadro administrativo, 
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distribuindo as funções dos pastores em dois distritos. A estratégia aumentou 

o contingente de membros efetivos. O trabalho evangelístico, realizado pelas 

congregações, intensificou-se, o que gerou novos conversos. Assim, de uma 

Igreja que na década de 1960 - quando conquistava seu primeiro templo na 

cidade - detinha cerca de 50 (cinquenta) fiéis, surgiu uma IASD estruturada; 

que na década de 1990, momento de sua fragmentação, acusava o triplo do 

contingente. Dos 150 (cento e cinquenta) membros, surgiram lideranças que 

fundaram as congregações nos bairros periféricos, das quais surgiram novos 

fiéis, que por sua vez, inauguraram o ano de 2012, praticamente triplicando o 

índice da década de 1990. Vejamos o quadro atual de membros da IASD em 

Ourinhos conforme sua distribuição por templos nos bairros.  

 

TABELA ATUAL DO CONTINGENTE ADVENTISTA EM OURINHOS-SP 
 

TEMPLO/BAIRRO ENDEREÇO (RUA) N° DE MEMBROS 
Vila Perino Maranhão, 319 110 
Vila Brasil José de Oliveira Silva, 352 110 
Vila Musa Fernando Sanches, 333 80 
Vila Santos Dumont Manoel Robles de Godoy, 262 70 
Vila São Luis Eduardo Perez, 1584 60 
Vila Boa Esperança Cardoso Ribeiro, 1731 20 
Vila Itamaraty Jonas de Oliveira e Silva, 189 50 
  
Total de membros da IASD em Ourinhos 500 
Tabela 4: Contingente de membros efetivos da IASD em Ourinhos. Fonte: IASD Ourinhos - 
Secretarias dos templos. Observação: Os índices dizem somente dos membros efetivos e 
praticantes. Aqueles que apostataram, que ainda não foram batizados, faleceram ou foram 

transferidos para IASD de outras cidades não estão inclusos na somatória. 
 

Assim, como acusam os dados indicados pelas secretarias, a IASD 

em Ourinhos atingiu o ano de 2012, com pouco mais do triplo de fiéis efetivos 

que havia na década de 1990 - tempo da fragmentação. As secretárias dizem 

que, se formos levar em consideração até mesmo aquelas pessoas que se 

afastaram, apostataram (isso é, que se desligaram definitivamente da IASD), 

transferiram e mesmo os que faleceram ao longo dos 62 (sessenta e dois) 

anos da Igreja em Ourinhos, o índice certamente passaria de 1000 (mil) fiéis. 

É difícil estimar, portanto, quantas pessoas foram batizadas e viveram pelos 

templos da IASD se incluíssemos na conta todas as categorias. Aliás, para 
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as secretarias, o que importa é a efetividade dos fiéis, ou seja, a regularidade 

do vínculo cotidiano destes para com seu templo.  

A IASD em Ourinhos é semelhante a um organismo constituído por 

células. Pois, as congregações, divididas em seus respectivos bairros, são as 

células que compõem o organismo. Elas se desenvolvem, multiplicando-se e 

tornando o organismo mais complexo. Os projetos missionários e os estudos 

bíblicos constituem o principal alimento das células. A comunicação entre as 

congregações faz da IASD uma Igreja unida e estruturada na cidade. 

Os adventistas dizem que a Igreja ainda não obteve uma expansão 

satisfatória em relação ao tamanho da cidade e tampouco para o propósito 

esperado pelas congregações. Dizem que é preciso crescer mais e espalhar 

a mensagem com mais intensidade pelos bairros e cidades vizinhas. Nos 20 

(vinte) anos em que a Igreja já se viu fragmentada, dividida estrategicamente, 

encontrou pelo caminho diversos desafios que atravancam esse crescimento. 

O principal deles: ausência de recursos financeiros. Às vezes, leva-se muito 

tempo para juntar a quantia necessária para financiar um templo, um bloco 

de salas ou qualquer espaço de culto. Mesmo com auxílio da Associação, na 

tática do meio a meio (50% - Associação = 50% - grupo), nem sempre a obra 

prospera como o esperado, principalmente em bairros pobres, onde muitas 

vezes os membros não têm dinheiro se quer para comprar a comida. 

Entretanto, é um desafio comum a muitas denominações religiosas 

em Ourinhos (e em qualquer outro município): sobreviver em uma sociedade 

capitalista, competitiva e desigual, dependendo apenas de ofertas e dízimos 

de pessoas que raramente vivem tempos de “vaca gorda”, ainda mais nas 

periferias, onde os mais pobres necessitam não só do alimento espiritual, 

mas primordialmente, do alimento físico. Segundo os adventistas, aquilo que 

se espera é a superação do desafio, contando com a boa vontade dos fiéis e 

seu comprometimento no trabalho evangelístico e voluntário. O segredo pode 

estar no empenho de cada membro em relação às demais pessoas, levando 

de “boca-boca” os princípios adventistas. E isso não requer dinheiro. Apenas 

fé e boa vontade. Aliás, parece ser exatamente essa a base do lema da IASD 

nos últimos anos. O verdadeiro fundamento de “dividir para multiplicar”. 
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CAPÍTULO 4 - OS TEMPLOS DA CONQUISTA 
 

 

No capítulo anterior, observamos a maneira com a qual os templos 

da IASD em Ourinhos foram construídos, destacando a importância dos 

prédios enquanto conquista ou legado resultante do trabalho coletivo dos 

adventistas. A proposta era: compreender o valor da conquista, mapeando a 

trajetória histórica de cada templo, pontuando as dificuldades, os desafios 

enfrentados pelos fiéis. Entretanto, perguntemos: essa conquista (os templos 

feitos de suor/trabalho coletivo), na verdade, não pode representar algo além 

de sua materialidade? O que há de simbólico na estrutura dos templos? Será 

que eles abrigam em seu interior objetos e pessoas sem sentidos-motivos? 

Será que os templos são produtos de cultura? E será que os templos além 

de um trunfo arquitetônico, não podem representar outra forma de conquista? 

Em outras palavras, será que essa própria cultura religiosa local, construída 

socialmente, também não representa conquista (imaterial)?   

A meta deste último capítulo é justamente explorar tais problemas. 

A tarefa primeira é compreender a comunidade adventista enquanto base de 

uma cultura religiosa local, com experiências locais e saberes singulares. Em 

seguida, tentar entender essa cultura local enquanto realidade socialmente 

construída. Veremos que o grupo de adventistas do sétimo dia compõe uma 

comunidade religiosa particular, com valores específicos, que dizem de forma 

íntima sobre a identidade histórica da Igreja. E por fim, vale notar o caráter 

representativo da comunidade, entendê-la enquanto universo de pensamento 

simbólico, com visões de mundo, signos e comportamentos singulares. 

 

 

4.1 Ethos Cultural e seu Saber Local. 

 

 

O que podemos entender sobre “cultura”? Primeiro: é um conceito 

complexo, divergente e discutido por várias disciplinas científicas. Segundo: 
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trata, essencialmente, dos produtos materiais e imateriais do homem em 

sociedade. A cultura tem relação com: comportamento, música, arte, religião, 

linguagem, comida, leis, dança, tecnologia, saberes e vários outros atributos 

humanos. É exatamente o caráter diversificado dos elementos constitutivos 

do conceito de cultura que o torna complexo e divergente para as ciências. 

No entanto, há consenso para dizer que o sentido de cultura tem a ver com 

aquilo que o homem produz de material/imaterial em um determinado limite 

de espaço/tempo. Aqui neste tópico, faremos uso da definição conceitual de 

cultura segundo o antropólogo norte-americano Clifford Geertz: 

         
O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente 
semiótico. Acreditando que o homem é um animal amarrado a 
teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura 
como sendo essas teias e sua análise; portanto, não como 
uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma 
ciência interpretativa, à procura do significado.327  

 

Geertz acredita que essas teias de sentido que definem a cultura, 

são compostas de “signos” produzidos pelo próprio homem; e que são eles, 

os signos, que orientam o indivíduo em sua prática cotidiana, objetivando 

ações e pensamentos. Podemos dizer que os signos estão no plano material, 

no plano físico da realidade, como uma placa de trânsito que indica a rua na 

qual não podemos virar; e o significado do signo - ou seja, a noção de que se 

virássemos naquela rua estaríamos dirigindo na contramão - está no plano 

imaterial, intelectual de nossa realidade. 

Tudo o que há de material num determinado coletivo humano pode 

ser entendido como signo, enquanto aquilo que ele representa em termos de 

conhecimento, produzido por nosso intelecto - a ideia que fazemos daquele 

objeto material - é o significado. Semiótica é a ciência que estuda os signos 

em suas diversas dinâmicas. A Antropologia é a ciência que vê a cultura do 

homem e seu comportamento cotidiano. Se os signos ditam a forma de agir e 

pensar do homem, para Geertz, a cultura assim está ligada à semiótica. 

                     
327 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 4. 
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No entanto, o desafio não se trata de reconhecer o que é ou deixa 

de ser o signo, mas sim de interpretar a maneira como este é utilizado pelo 

homem diariamente. Compreendendo as teias de significados mentais do 

homem em relação aos signos, podemos entender um pouco de sua cultura. 

Na verdade, diz Geertz, essa tarefa requer um olhar atento e sensibilidade 

aguçada do interprete. Isso porque, interpretar uma cultura é escolher dentre 

as estruturas de significação, ou “teias de significado”, aquilo que é essencial 

para o cotidiano dos homens, o que determina sua base social, e disso tecer 

um juízo coerente e lógico a respeito da forma como a cultura é produzida. 

Interpretar/descrever uma cultura é tarefa complexa. O método da 

Antropologia é a etnografia, que possibilita ao intérprete observar e descrever 

a teia de significado de um determinado grupo, registrando e dizendo o que 

de fato pode ser elementar na cultura. Etnografia é uma descrição densa das 

práticas socioculturais. Um “texto sobre comportamento”. Para Geertz, dizer 

de uma cultura e interpretar suas teias de significado é como ler um texto 

difícil, cheio de itens com duplo sentido, truncados, estranhos, suspeitos. 

 
Fazer a etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir 
uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio de 
elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 
tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do 
som, mas com exemplos transitórios do comportamento 
modelado.328 

 

O comportamento é o cerne da cultura. É uma ação simbólica. Por 

isso o principal objeto do fazer etnográfico/antropológico é o comportamento. 

A ação está ligada aos símbolos socialmente produzidos e modelados. Aliás, 

se o comportamento humano é uma ação simbólica, tanto no plano material 

quanto no imaterial, o que deve ser levado em consideração na análise da 

cultura é a importância dos produtos dessa ação simbólica. Exemplo: porque 

os adventistas guardam o Sábado e modelam sua vida assim? 

A cultura é pública, ou seja, social, compartilhada e coletivamente 

instituída em seu caráter simbólico. Depende do consenso majoritário. Para 

                     
328 Idem, p. 07. 
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que uma cultura se sustente, sua teia de significados precisa ser interiorizada 

e vivenciada por todos os membros da sociedade. O que nos impede de 

entender uma cultura é a falta de familiaridade com ela e não a ignorância a 

respeito de como funciona a cognição humana ou sua imaginação. Exemplo: 

quanto mais nos aproximarmos dos adventistas, mais entenderemos as teias 

de signos e objetos de sua cultura, e assim, a forma como pensam. 

O segredo para essa aproximação é passarmos a ver as coisas do 

ponto de vista de quem produz a cultura. Notar como um adventista enxerga 

o mundo que vive. Pois, o que deturpa a compreensão da cultura é o olhar 

do intérprete, que muitas vezes não dá valor ao que diz seu objeto de estudo 

- o produtor da cultura. Se quisermos saber do comportamento adventista, 

precisamos ouvir o que diz o fiel a respeito de si mesmo, a razão pela qual 

age daquele jeito. Aliás, entender os limites da interpretação, é entender o 

posicionamento, a forma e o limite do olhar do intérprete. Esse limite deverá 

ser condicionado pelo objeto em estudo (homem/comportamento). O que se 

fizer a mais será especulação, e talvez até distante do que realmente possa, 

de fato, representar a cultura analisada. E para Geertz, uma cultura só é bem 

entendida, quando analisada em seus próprios temos. 

 
A cultura é tratada de modo efetivo puramente como um 
sistema simbólico (a expressão-chave é, “em seus próprios 
termos”), pelo isolamento dos seus elementos, especificando 
as relações internas entre esses elementos e passando então 
a caracterizar todo o sistema de uma forma geral – de acordo 
com os símbolos básicos em torno dos quais ela é 
organizada, as estruturas subordinadas das quais é uma 
expressão superficial, ou os princípios ideológicos nos quais 
ela se baseia. Deve atentar-se para o comportamento, e com 
exatidão, pois é através do fluxo do comportamento – ou, 
mais precisamente, da ação social – que as formas culturais 
encontram articulação. Elas encontram-na também, 
certamente, em várias espécies de artefatos e vários estados 
de consciência.329 

 

No caso dos adventistas, por exemplo, o importante é saber: O que 

eles dizem que são, o que fazem e o que pensam a respeito do que fazem. 

                     
329 Ibidem, p. 12. 



333 
 

Até porque o estado de consciência, a ação social, os elementos internos, 

símbolos e princípios ideológicos, devem ser, portanto, compreendidos em 

“seus próprios termos”. A base de nossa interpretação deve estar pautada no 

que dizem os adventistas a respeito de si mesmos e de seu universo cultural. 

Devemos fazer uma leitura daquilo que orienta o comportamento na IASD. 

Há quem pense que a descrição densa seja simplória, factual, até 

maçante no propósito da narrativa histórica - principalmente se destituída de 

especulações mirabolantes e polêmicas. Contudo, no estudo da cultura e seu 

universo simbólico, a importância dessa abordagem é inegável. A riqueza de 

detalhes pode representar tudo - no fim das contas. Falar de almoço coletivo, 

dos mutirões e edificação dos templos, sem levar em conta suas minúcias, 

talvez não seja dizer de forma tão autêntica assim, desses produtos culturais.     

Os detalhes são determinantes na análise das formas simbólicas. 

Os acontecimentos (uma edificação de templo), as ações partilhadas (almoço 

coletivo), o mundo público da vida comum (a comunidade adventista), tudo 

isso é determinado pelos detalhes das conexões simbólicas. Assim, partilhar 

de um almoço depois do culto de Sábado, não é uma ação vazia. No estudo 

da cultura, não há ações humanas sem sentido. Tanto a Antropologia quanto 

a História, devem estar atentas a essa premissa. O observador deve sempre 

se voltar para os detalhes da dimensão simbólica das ações sociais. 

 
Olhar as dimensões simbólicas da ação social – arte, religião, 
ideologia, ciência, lei, moralidade, senso comum – não é 
afastar-se dos dilemas existenciais da vida em favor de algum 
domínio empírico de formas não-emocionalizadas; é 
mergulhar no meio delas. A vocação essencial da 
antropologia interpretativa não é responder às nossas 
questões mais profundas, mas colocar à nossa disposição as 
respostas que os outros deram e assim incluí-las no registro 
de consultas sobre o que o homem falou.330 

 

É importante perceber que os significados de uma cultura - ou seja, 

os valores básicos de sua teia de sentidos - são transmitidos historicamente. 

A cultura passa de uma geração a outra. Existe um padrão de concepções, 

                     
330 Ibidem, p. 21. 
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que é herdado e expresso entre pai e filho, entre um adventista mais velho e 

o converso, entre o nativo da aldeia e estrangeiro/visitante, entre professor e 

aluno, pelo qual os homens se comunicam, produzem e perpetuam saberes 

que dão ordem ao cotidiano, que balizam sua visão de mundo, seu ethos331.  

Antes de pensarmos o conceito de ethos, vale dizer que a Religião 

é essencialmente produtora de visões de mundo. Sua principal função é dar 

sentido à realidade e sugerir interpretações válidas. Ela remete a padrões 

éticos e estéticos de vida cotidiana. O agir religioso é ancorado em símbolos 

e ações sagradas que detém caráter moralizante e último. A religião não está 

para o plano imaterial, místico e sobrenatural apenas. Ela é comportamental, 

vivida no plano físico da realidade, nas ações e experiências sensitivas. Para 

isso, existem os rituais, as devoções e as atividades religiosas. Geertz diz: 

 
A religião nunca é apenas metafísica. Em todos os povos e 
formas, os veículos e os objetos de cultos são rodeados por 
uma aura profunda de seriedade moral. Em todo lugar, o 
sagrado contém em si mesmo um sentido de obrigação 
intrínseca: ele não apenas encoraja a devoção como a exige; 
não apenas induz a aceitação intelectual como reforça o 
compromisso emocional. Não sendo meramente metafísica, a 
religião também nunca é meramente ética. Concebe-se que a 
fonte de sua vitalidade moral repousa na fidelidade com que 
ela expressa a natureza fundamental da realidade. Sente-se 
que o “deve” poderosamente coercitivo cresce a partir de um 
“é” fatual abrangente e, dessa forma, a religião fundamenta as 
exigências mais específicas da ação humana nos contextos 
mais gerais da existência humana.332 

 

Ao dizer que os objetos de cultos, instrumentos da prática religiosa, 

são “rodeados por uma aura de seriedade moral”, Geertz sugere que há uma 

relação simbólica entre coisas materiais e imateriais, uma correspondência 

entre as formas físicas da vida e a fé. Por exemplo, os templos da IASD, ao 

serem inaugurados, receberam uma cerimônia de consagração. E trata-se de 

                     
331 É uma palavra de origem grega. O Dicionário Aurélio apresenta o termo da seguinte 
maneira: Ethos ou Eto: [Do gr. Ethos, eos-ous.] 1- “costume”, “uso”: etocracia, etognosia. In: 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
3ª. Ed. 1ª impressão, Editora Positivo. 2004.  
332 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 93. 
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um ato simbólico, dizendo que a materialidade da vida religiosa adventista, 

implícita no templo, está sacralizada pela benção divina.  

A ação religiosa material, o cotidiano tangível da religião, sempre 

está conectada ao intangível, transcendental, ao qual corresponde. Exemplo: 

a reverência, a postura discreta de um adventista no interior do templo, não é 

gratuita. Ele age assim porque o espaço é sacralizado, especial, divinamente 

abençoado. O templo é símbolo sagrado. E tais símbolos tem a finalidade de 

sintetizar o ethos religioso, sustentar o universo das ações e de pensamentos 

religiosos. Um adventista será discreto e reverente no templo, porque Deus 

ordena que o comportamento no ethos e seu espaço, o templo; seja assim. 

Do conceito de ethos, relacionado à religião, Geertz explica: 

 
Como vamos lidar com o significado, comecemos com um 
paradigma: ou seja, que os símbolos sagrados funcionam 
para sintetizar o ethos de um povo – o tom, o caráter e a 
qualidade de sua vida, seu estilo e disposições morais e 
estéticos – e sua visão de mundo – o quadro que fazem do 
que são as coisas na sua simples atualidade, suas ideias mais 
abrangentes sobre ordem. Na crença e na prática religiosa, o 
ethos de um grupo trona-se intelectualmente razoável porque 
demonstra representar um tipo de vida idealmente adaptado 
ao estado de coisas atual que a visão de mundo descreve, 
enquanto essa visão de mundo torna-se emocionalmente 
convincente por ser apresentada como uma imagem de um 
estado de coisas verdadeiro, especialmente bem-arrumado 
para acomodar tal tipo de vida.333 

 

Assim, o ethos é um tipo de microcosmo ordenado, onde ações e 

pensamento estão ligados aos símbolos sagrados, que sintetizam, legitimam 

os padrões estéticos e morais do grupo, a visão de mundo. O estilo de vida é 

assim determinado por inúmeras simbologias. As simbologias são tidas como 

últimas e verdadeiras. Ademais, são convincentes, funcionalmente ligadas ao 

cotidiano e seus dilemas. Enquanto símbolo sagrado, o templo objetiva a 

vida no ethos (o microcosmo ordenado), dizendo até da forma com a qual os 

adventistas devem agir em seu interior, por exemplo. Ou mesmo o Sábado, 

elemento de crença, que compõe a estrutura moral e intelectual do ethos. A 

                     
333 Idem, p. 93. 
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guarda do Sábado é o estilo de vida sagrado, divinamente determinado, real 

e convincente - porque está diretamente vinculado às práticas religiosas, ao 

cotidiano do ethos. As pessoas descansam no Sábado, se confraternizam, 

desfrutam do prazer social. E então, a crença religiosa, ao ganhar fatualidade 

cotidiana, torna-se inexoravelmente realista. Assim funciona a Religião que, 

aliás, para Geertz, pode ser definida da seguinte maneira: 

 
Portanto, uma religião é: um sistema de símbolos que atua 
para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras 
disposições e motivações nos homens através da formulação 
de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo 
essas concepções com tal aura de fatualidade que as 
disposições e motivações parecem singularmente realistas.334 

     

Motivações “singularmente realistas”. Exemplo: talvez a guarda do 

Sábado não seja tão real/fatual/verdadeira assim, tampouco necessária, para 

quem não acredita na santidade do Sábado. E para um adventista, um judeu 

ou batista do sétimo dia, isso é tão real que suas condutas físicas e morais 

são totalmente moldadas em virtude da crença. Portanto, há singularidade. A 

Religião é assim. No caso dos adventistas, a especificidade de sua crença dá 

ao grupo status de singularidade em seu universo religioso. Em Ourinhos, 

notemos, os adventistas são conhecidos em virtude de hábitos diferenciados, 

lembrados na peculiaridade de suas práticas religiosas, a guarda do Sábado, 

o apolitismo, a abstinência da carne do porco e outros tipos de alimentos. 

E por que podemos dizer que a comunidade da IASD em Ourinhos 

constitui um ethos religioso particular, peculiar, diferenciado? Primeiro porque 

a comunidade adventista é representação de uma “cultura” religiosa peculiar, 

detida de signos e valores que só tem função em seu próprio mundo. Além 

disso, podemos dizer que é um ethos porque existe um limite de espaço para 

as ações adventistas - ou seja, os grupos nos bairros e os templos. No limite 

do microcosmo adventista, há um padrão de conduta, uma maneira de agir 

implícita, que é ética e estética. É esse exato padrão que sustenta a visão de 

mundo da comunidade. Todos os elementos valorativos estão postos nesse 

                     
334 Ibidem, p. 67. 
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microcosmo. E segundo, porque esse universo de pensamento adventista dá 

o tom à qualidade de vida de quem o compõe. As pessoas vivem “no”, “do” e 

“para” o universo de valores. Assim, o membro adventista adota um estilo de 

vida. Ele passa a vivenciar a plenitude de uma sociedade/comunidade de 

experiência singular. Isso significa entrar num microcosmo de ordem peculiar 

na realidade. As crenças, as teologias e os rituais adventistas, representam o 

estilo de vida, a visão de mundo nesse ethos particular. 

 
O ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua 
vida, seu estilo moral e estético, e sua disposição é a atitude 
subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a 
vida reflete. A visão de mundo que esse povo tem é o quadro 
que elabora das coisas como elas são na simples realidade, 
seu conceito de natureza, de si mesmo, da sociedade. Esse 
quadro contém suas ideias mais abrangentes sobre a ordem. 
A crença religiosa e o ritual confirmam-se mutuamente; o 
ethos torna-se intelectualmente razoável porque é levado a 
representar um tipo de vida implícito no estado de coisas real 
que a visão de mundo descreve, e a visão de mundo torna-se 
emocionalmente aceitável por se apresentar como imagem de 
um verdadeiro estado de coisas do qual esse tipo de vida é 
expressão autêntica.335  

 

E qual é o limite desse quadro, a visão de mundo, que determina a 

vida religiosa dos adventistas do sétimo dia em Ourinhos? Como explicá-lo 

em termos mais objetivos? Podemos pensá-lo como um todo constituído por 

partes. Ou então, como dissemos antes, num organismo formado por células. 

As partes, as células, equivalem aos grupos nos bairros e seus respectivos 

templos. Há uma ligação direta entre essas partes, um relacionamento íntimo 

que as interliga como se vivessem num mesmo plano de identidade, e isso é 

exatamente o que sintetiza o limite do ethos. As comunidades. 

E o que se compartilha nesse ethos? A visão de mundo, os valores 

adventistas, as experiências de ordem histórica, os conhecimentos - saberes 

que devem ser transmitidos hereditariamente de pessoa a pessoa. Saberes 

que dizem tanto dos elementos estruturais (dogmáticos, genéricos) da Igreja, 

quanto do que se vive e constrói em termos locais, da experiência cotidiana 

                     
335 Ibidem, p. 93. 
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nos bairros, dos grupos (das células) em seus respectivos templos. Aliás, é 

exatamente do saber produzido e compartilhado localmente que trataremos 

agora, o que faz da comunidade adventista um “ethos de saber local”. 

Antes, deixemos claro que por saber devemos entender tudo o que 

é produzido pelos adventistas enquanto uma forma de explicação de mundo, 

proposições de sentido existencial, experiências ou memórias do cotidiano. 

Exemplo, se perguntarmos a um adventista: Qual a base de sua fé? Como 

você colaborou na construção do templo e como ele foi construído? - E ele 

contar tudo o que sabe/lembra sobre o acontecimento, isso é conhecimento. 

Assim, saber é o que acumulamos empiricamente, ou por herança, na vida 

cotidiana de nosso ethos cultural - espaço no qual desfrutamos de uma 

realidade compartilhada. Vale esclarecer que, visivelmente, o termo “local” é 

relativo. Já vimos isso ao tratar do método da “História Regional/Local” no 

“capítulo II”.  Se pensarmos um bairro como “local” e aumentarmos nosso 

foco de observação, veremos que ele está inserido em um cotexto maior, o 

da cidade, que por sua vez pode ser “local”, e também visto em um plano 

maior, o do Estado, e assim por diante. O “local”, por um lado resultará do 

recorte feito pelo observador; por outro, terá seu limite definido pela maneira 

como as relações humanas acontecem naquele recorte. 

A antropologia - e também a História - leva à risca a importância do 

saber produzido localmente, ou seja, dentro dos limites de uma cultura. Isso 

faz com que os antropólogos, bem como os historiadores, afirmem que todo 

saber ou conhecimento é localizado, sustentado por estruturas simbólicas e 

sentidos particulares, efetivamente válidos àquele universo. O conhecimento 

sempre é produto de um determinado lugar (comunidade, disciplina científica, 

sindicato, escola, denominação religiosa, partido político, etc.), de um polo de 

vivência, de um sistema cultural específico. O saber é inseparável dos signos 

e instrumentos simbólicos pelos quais é produzido e legitimado socialmente. 

Segundo Clifford Geertz, isso significa que: 

 
Mesmo nos seus ímpetos mais universalistas – evolucionária, 
difusionista, funcionalista, e, mais recentemente, estruturalista 
ou sociobiológica – a antropologia sempre teve um sentido 
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muito aguçado de que aquilo que se vê depende do lugar em 
que foi visto, e das outras coisas que foram vistas ao mesmo 
tempo. Para um etnógrafo, remexendo na maquinaria de 
ideias passadas, as formas do saber são sempre e 
inevitavelmente locais, inseparáveis de seus instrumentos e 
invólucros.336  

 

Voltando ao exemplo daquele adventista que diz de sua lembrança 

sobre o templo no qual congrega, dos detalhes da edificação, dos dilemas e 

desafios vividos para que a obra terminasse, podemos perceber que o saber 

é efetivamente produzido de forma localizada. Isso porque, se o adventista 

em questão for membro da Igreja na Vila Musa, este certamente saberá com 

detalhes a história do templo e sua comunidade. Entretanto, pode não saber 

a história do templo da Vila Brasil ou da Vila Santos Dumont mais do que os 

adventistas que pertencem a esses bairros - que viveram e que participaram 

da feitura de seus próprios templos. Assim, há saberes adventistas de ordem 

particular, experiências religiosas vividas no limite de cada comunidade local, 

de cada Vila, de cada templo construído por um grupo de fiéis. 

Mas isso também não impede que compartilhem saberes de ordem 

geral, comuns a todas as Igrejas na cidade - saberes genéricos. Exemplo: a 

ideia de que a IASD em Ourinhos está ligada à Vila Perino, aos pioneiros que 

ali construíram o primeiro templo e ao processo de fragmentação em 1990. É 

um saber que tem a ver com a história de todas as IASD locais. É um saber 

interiorizado por todos. Um saber coletivo. Diferente daqueles produzidos nos 

bairros. E vale dizer, que esses saberes comuns às comunidades da IASD, 

constroem a memória local da Igreja, uma história que também se transforma 

em saber local - que difere os adventistas de Ourinhos, dos adventistas de 

Assis-SP, por exemplo. Pois, são saberes e histórias diferentes. Experiências 

religiosas particulares. A IASD em Assis é uma. A IASD em Ourinhos é outra. 

São ethos religiosos diferentes, embora compartilhem de valores estruturais, 

institucionais, dogmáticos, da base teológica adventista. 

O que vimos no capítulo anterior foi uma tentativa de evidenciar as 

dinâmicas da vida religiosa e seus saberes locais, dizendo não só da história 
                     
336 GEERTZ, Clifford. O Saber Local: Novos ensaios em antropologia interpretativa. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 2009, p. 11. 
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da IASD em Ourinhos, da maneira como ela se instalou e expandiu-se na 

cidade, mas também da experiência de cada grupo, em cada bairro aonde a 

Igreja chegou. A tentativa vislumbrou as particularidades históricas. O que 

cada congregação fez para produzir seu próprio universo de saber local. E 

essa produção não é vazia, artificial, falsa ou feita de maneira impositiva. Ela 

é natural. É real e efetiva, pois acompanha o curso espontâneo do ethos, da 

vivência religiosa, da experiência do transcendental, da estrutura simbólica 

socializada. É um conhecimento adquirido empiricamente. É um saber real e 

sentido “na pele”, como quem assenta um tijolo ou faz uma broca de alicerce 

sem entender muita coisa de edificação de templos, mas que aprende que o 

sentido daquilo está ligado à sua própria existência subjetiva. 

A tentativa foi de entender as dinâmicas particulares e observá-las 

em relação ao todo, ao sistema mais amplo - do qual fazem parte. A história 

das comunidades nos bairros compõe a história da IASD na cidade, que por 

sua vez se une à trajetória da Igreja no Estado de São Paulo, e esta no Brasil 

que, igualmente, à história geral da IASD. São como caixas dentro de caixas. 

Um conjunto de partes que se interligam historicamente. Aliás, abandonar as 

análises sistêmicas, atentando para os estudos locais, não é serviço simples. 

São métodos diferentes, com objetivos diferentes, mas ambos com o mesmo 

grau de dificuldade. A respeito desse desafio, Geertz diz: 

 
Abandonar a tentativa de explicar fenômenos sociais através 
de uma metodologia que os tece em redes gigantescas de 
causas e efeitos, e, em vez disso, tentar explicá-los 
colocando-os em estruturas locais de saber, é trocar uma 
série de dificuldades bem mapeadas, por outra de dificuldades 
quase desconhecidas.337 

 

Entender a história da IASD em Ourinhos e ver como a experiência 

religiosa acontece nos bairros, em cada congregação, requer do observador, 

atenção aos detalhes. Os depoimentos de história oral, repletos de saberes, 

de memórias, são extremamente ricos. Ao contar da vida religiosa, o fiel diz 

de sua existência, dos valores que ajudou a produzir e dos quais é produto. 

                     
337 Idem, p. 13. 
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Para quem escuta esses depoimentos, esses saberes locais, o desafio será 

apreender, no máximo de sensibilidade possível, a lógica implícita na forma 

de expressão. Isso é dar importância ao que o adventista diz dele mesmo, da 

Igreja que ajudou a construir historicamente e de seu ethos cultural. 

Na verdade, o segredo para entender as culturas está na tradução 

feita pelo observador. A tradução é o discurso analítico pelo qual se explica 

um sistema cultural. E no caso dos adventistas, traduzir, não é ouvir o que 

eles têm a dizer sobre eles mesmos e repetir de outra maneira (linguagem, 

estilo literário, estético, acadêmico, etc.) simplesmente. Trata-se de ouvi-los e 

evidenciar a lógica de suas formas de expressão, de sua visão de mundo, do 

meio de organização implícito em sua vida religiosa. Traduzi-los é primeiro 

entendê-los, saber como pensam e agem, para depois descrevê-los. 

 
“Tradução”, nesse caso, não significa simplesmente remoldar 
a forma que outras pessoas têm de se expressar em termos 
das nossas formas de expressão (este é o tipo de exercício 
em que as coisas se perdem), mas sim mostrar a lógica das 
formas de expressão deles, com nossa fraseologia. Na 
antropologia, “tradução” significa, principalmente, a 
reformulação de categorias, para que essas possam 
ultrapassar os limites dos contextos originais onde surgiram e 
onde adquiriram seu significado, com o objetivo de 
estabelecer afinidades e demarcar diferenças.338   

 

Para Geertz, na verdade, a lógica simbólica da expressão cultural 

é o segredo que permite entender o outro, o diferente de nós. Isso demanda 

atenção às pequenas ações cotidianas, do dia-dia social. É buscar o motivo 

das coisas. Entender como elas funcionam. Perguntar: por que determinado 

tipo de comportamento existe no interior do ethos? Exemplo: é como saber o 

motivo pelo qual os adventistas almoçam/jantam no “junta-panela”. Isso é tão 

importante no cotidiano da Igreja adventista, que se fosse possível, haveria 

“junta-panela” todos os dias. Só não há, porque é um evento simbólico.  

É isso que podemos chamar de “saber local”. A ideia, o conceito de 

“junta-panela”. Um produto cultural que só tem valor e sentido no âmbito de 

seu universo de origem. Um desconhecido, que passa na calçada do templo 
                     
338 Ibidem, p. 20. 
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em um dia de “junta-panela”, não faz a mínima diferença - “Seria apenas um 

almoço qualquer”. Talvez, a coletividade do evento, até possa lhe chamar a 

atenção. Mas, pouco importa. Aliás, ele nem se quer saberia do nome: “junta-

panela”. Quanto mais do valor simbólico daquele ato na vida adventista. 

A efetividade do saber local está na experiência cotidiana de quem 

o compartilha. Só é verdadeiro no universo cultural de quem o produziu. Sua 

simbologia, apenas é valorizada e entendida por quem o interioriza. No caso 

dos adventistas, podemos dizer que há saberes comuns, aqueles de ordem 

teológica- institucional, presentes em todos os livros de escola sabatina, que 

são interiorizados de forma generalizada (organismo), e há saberes locais, 

que são produzidos no ethos particular das comunidades/bairros (células). 

Portanto, podemos dizer: saberes locais são conteúdos intelectuais 

do cotidiano - produzidos historicamente. São experiências convencionadas. 

Fatos vividos pelos produtores do ethos cultural e cristalizados na memória 

coletiva/local. Dizer que a comunidade dos adventistas em Ourinhos compõe 

um “ethos cultural de saber local”, é dizer que a dinâmica de sua experiência 

religiosa, produz um contexto particular de vivências históricas. Um contexto 

cheio de memórias, condutas e objetos simbólicos (os templos, por exemplo) 

que só existem e são legitimados ali, no seu limite de apreensão.   

 

 

4.2 Realidade Socialmente Construída. 

 

 

E de que forma os adventistas interpretam sua práxis cotidiana? O 

que os fiéis dizem da experiência religiosa vivida no ethos? De que maneira 

essa realidade é construída? Bom, talvez não existam respostas exatas. Isso 

porque tais questões implicam em subjetividades, diferentes formas de sentir 

e pensar, pelas quais se diversificam as interpretações. Contudo, podemos 

dizer que os adventistas enxergam sua realidade cotidiana, o ethos cultural, 

enquanto um universo de práticas e saberes coerentes, verdadeiros, efetivos. 
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Um contexto de soluções e explicativas convincentes às problemáticas da 

existência objetiva e subjetiva. Eles vêem o ethos como fonte de sentidos. 

Quanto mais coerente essa realidade, mais as pessoas encontram 

nela os sentidos à sua existência. É isso que os adventistas esperam de sua 

vivência religiosa no ethos: sentidos que orientem suas vidas e lhes deem a 

segurança de estar no mundo. E tanto esse mundo, o ethos cultural, quanto 

os saberes nele contidos são produzidos por eles mesmos, adventistas, que 

pensam o ethos e agem neste. Assim, é a realidade social que tem origem 

no intelecto, na ação dos próprios adventistas. Os sociólogos Peter L. Berger 

e Thomas Luckmann, no livro “A Construção Social da Realidade”, explicam 

da seguinte maneira os fundamentos da vida cotidiana: 

 
A vida cotidiana apresenta-se como uma realidade 
interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de 
sentido para eles na medida em que forma um mundo 
coerente. O mundo da vida cotidiana não somente é tomado 
como uma realidade certa pelos membros ordinários da 
sociedade na conduta subjetivamente dotada de sentido que 
imprimem a suas vidas, mas é um mundo que se origina no 
pensamento e na ação dos homens comuns, sendo afirmado 
como real por eles.339 

 

Assim, a vida religiosa das comunidades adventistas em Ourinhos 

é produto dos próprios fiéis adventistas. É resultado das formas peculiares de 

agir e pensar localmente - é uma realidade socialmente construída. Um ethos 

do qual todos eles fazem parte e interferem diretamente. Aliás, vale notar que 

não estamos falando de uma realidade de saberes gerais apenas (doutrinas), 

e sim de uma realidade de vivências históricas locais, de cada Igreja em seu 

respectivo bairro. A lógica é assim: Os adventistas constroem socialmente a 

vida religiosa das Igrejas nos bairros e suas dinâmicas históricas próprias; e 

juntas, todas as Igrejas constroem socialmente o mundo religioso da IASD - 

de forma estrutural em Ourinhos, um organismo constituído de células. 

As pessoas estão ligadas à vida religiosa. E de maneira alguma se 

trata de um aprisionamento. Pelo contrário, é tudo o que elas querem. Fazer 
                     
339 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade: Tratado 
de Sociologia do Conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 36. 
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parte dessa realidade é a essência de viver. É a razão da existência de um 

adventista; pois é ali, no ethos religioso, que as explicações de mundo, reais 

e verdadeiras, estão coerentemente inseridas. É óbvio também que para os 

adventistas, a vida cotidiana, em âmbito mais amplo, é constituída de várias 

realidades sociais, como o dia-dia no trabalho, empresa, na universidade ou 

na própria família, por exemplo. São outras realidades, nas quais há outras 

formas de interação e partilha de saberes.  

No entanto, as outras realidades são sempre “secundárias”. A vida 

religiosa, na qual está o propósito da fé com Deus, é a mais importante. É, 

portanto, dominante. Pois, para os adventistas e para os pré-milenistas em 

geral, existe um mundo hostil “lá fora”, que é criticado e explicado pelos 

conhecimentos adventistas, pela bíblia. Esse mundo é passageiro. E dele, 

nenhum fiel quer fazer parte. É uma realidade decadente. Na verdade, o que 

importa mesmo é o mundo religioso, de praticas e sentidos reais. Luckmann 

e Berger dizem o seguinte a respeito da “realidade dominante”: 

  
Comparadas à realidade da vida cotidiana, as outras 
realidades aparecem como campos finitos de significação, 
enclaves dento da realidade dominante marcada por 
significados e modos de experiência delimitados. A realidade 
dominante envolve-as por todos os lados, por assim dizer, a 
consciência sempre retorna à realidade dominante como se 
voltasse de uma excursão.340  

 

A realidade, ou realidades, do mundo lá fora, distante do ethos, da 

Igreja, será sempre evitada. Ela é vista como um perigo pelo adventista que 

almeja uma vida santificada. Portanto, em meio às dificuldades do trabalho (o 

patrão que teima em não ceder o Sábado para o descanso), da universidade 

(o exame bimestral, marcado para uma sexta-feira à noite), da família (o filho 

que decide ir à danceteria), etc., a consciência sempre tenderá aos saberes e 

a importância de permanecer firme no contexto do ethos religioso. Afinal, é lá 

que o refúgio em relação aos problemas, a ordem e a felicidade estão. 

 O cotidiano do ethos não é seguro apenas pelo fato de nele existir 

os saberes bíblicos e doutrinais necessários à existência dos adventistas (e 
                     
340 Idem, p. 43. 
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de todos os cristãos), mas também porque é nele que as pessoas interagem, 

encontram seus pares, os irmãos de fé com quem podem compartilhar do 

mesmo propósito. Berger classifica esse tipo de interação, convívio dentro de 

um núcleo social, como uma “situação face a face”. Trata-se do olho no olho, 

da intimidade, da proximidade - que faz com que as pessoas não se sintam 

sozinhas no mundo - e com esse intercambio, desfrutam do mesmo universo 

de conhecimento. No caso do ethos religioso adventista, essa situação face a 

face faz com que cada fiel apreenda o outro como alguém em quem sempre 

se poderá confiar, isso porque todos desfrutam das mesmas interpretações. 

Assim, tal realidade sempre será essencialmente social, partilhada como algo 

inexorável, onde as coisas realmente fazem sentido no dia-dia. 

 
Na situação face a face o outro é apreendido por mim num 
vívido presente partilhado por nós dois. Sei que no mesmo 
vívido presente sou apreendido por ele. Meu “aqui e agora” e 
o dele colidem continuamente um com o outro enquanto dura 
a situação face a face. Como resultado, há um intercâmbio 
contínuo entre minha expressividade e a dele. Na situação 
face a face o outro é plenamente real. Esta realidade é parte 
da realidade global da vida cotidiana, e como tal, maciça e 
irresistível. A realidade da vida cotidiana contém esquemas 
tipificadores em termos dos quais os outros são apreendidos, 
sendo estabelecidos os modos como “lidamos” com eles nos 
encontros face a face.341  

 

  Portanto, quando afirmamos ser o ethos adventista uma realidade 

socialmente construída, levamos em consideração essa interação face a face 

presente ali, que fundamenta e legitima o cotidiano do ethos. E para a IASD, 

a interação entre os fiéis é tão importante, é tão necessária à manutenção da 

vida religiosa, que existe um projeto especialmente pensado para esse fim. 

Aliás, por coincidência, seu nome é: “Social”. Em Ourinhos, a IASD realiza-o 

no Ginásio Municipal de Esportes – “Monstrinho”. É um projeto de recreação, 

no qual os adventistas praticam esportes, se alimentam (sempre alguém leva 

algum tipo de alimento e bebida) e discutem os fatos do dia-dia, estreitando o 

vínculo com os membros recém-batizados e revendo os velhos amigos, de 

                     
341 Ibidem, p. 47. 
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congregações de bairros diferentes. É o momento onde todos os adventistas 

da cidade podem se encontrar - e assim exercer aquilo que a distância entre 

os templos de um bairro e outro os impede: a interação e o afeto.  

Outro exemplo de realidade compartilhada é o “junta-panela” - para 

citá-lo mais uma vez. É um ato simbólico, como foi dito há pouco. Portanto, 

um ato que representa a interação, a proximidade, a intimidade entre os fiéis. 

O ato de comer do mesmo alimento, partilhar da mesma comida, significa 

partilhar do mesmo universo, dos mesmos conhecimentos, da mesma fé.  

 

 
Figura 93: Na imagem, os adventistas da Vila Boa Esperança se alimentando durante um 
“junta-panela” improvisado entre os voluntários do mutirão, durante a reforma do salão. 

Local: Vila Boa Esperança. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

Podemos ver na foto um “junta-panela” improvisado. Entretanto, o 

evento é bem mais complexo. Ele acontece, geralmente, nos salões de fundo 

dos templos - ou então nas casas - e sempre há um contingente maior de 

pessoas. Para um adventista, sentar-se à mesa com os irmãos de fé, é como 

reafirmar a vida comum, que esperam ter eternamente, quando Jesus voltar. 

É símbolo de que o prazer do convívio, do olho no olho, da situação face a 

face, determina o cotidiano, a visão de mundo - no ethos da Igreja. 

De uma forma especial, podemos afirmar que os templos da IASD, 

são os símbolos que mais traduzem a realidade socialmente construída. Isso, 

logicamente, pelo modo como eles foram edificados. É nos mutirões que se 

pode enxergar, pelo menos parcialmente, a base dessa construção social de 
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mundo. Sem o empenho de cada adventista no serviço braçal, na preparação 

de alimentos e até mesmo nas ofertas de dinheiro, a conquista dos templos 

jamais teria o mesmo valor histórico/simbólico. Os templos somente são reais 

(material e imaterialmente) porque os fiéis objetivaram essa realidade. 

Assim, por objetivação podemos entender o grau de efetividade, o 

uso e o valor simbólico que os produtos humanos adquirem. Exemplo: cada 

templo, em seu respectivo bairro, tem um valor simbólico, um uso e também 

um grau de efetividade na vida de quem o construiu. Essa relação indica que 

os templos, enquanto objetos reais e legítimos no cotidiano adventista, são 

os resultados da própria ação coletiva adventista, e que tais resultados são 

também a base factual e histórica do ethos cultural. Portanto, os templos não 

só aparecem como produtos da ação humana, dos mutirões, mas também 

como objetos de cristalização de uma cultura socialmente construída. 

Peter Berger, no seu livro “O Dossel Sagrado: Elementos para uma 

Teoria Sociológica da Religião”, diz que o processo de “objetivação” constitui 

um dos princípios fundamentais da construção da realidade social. Sua ideia 

diz respeito tanto à Religião quanto a qualquer outro universo humano. Trata-

se de um elemento inserido num processo dialético e composto de mais dois 

princípios: “exteriorização” e “interiorização”.  

É na exteriorização que tanto as ações quanto as ideias humanas 

acontecem na realidade. Por exemplo: o estilo da fachada do templo da Vila 

Musa, pensado pelo pastor Samuel Guimarães, foi exteriorizado e aplicado 

no prédio então construído. É na objetivação que as ideias e ações, produtos 

humanos, ganham status de realidade. Por exemplo: os templos edificados 

são objetos de um plano efetivo, cotidiano, de apropriação - uso real/material. 

E por fim, é na interiorização que a realidade humana é apreendida enquanto 

realidade verdadeira, formada por objetos materiais/imateriais, elementares à 

existência subjetiva das pessoas. Exemplo: os templos (material) e a noção 

de sua sacralidade (imaterial) são interpretados pelos membros como coisas 

indiscutivelmente verdadeiras, essenciais à sua convicção religiosa (seu Eu) 

e à vida da IASD. Aliás, notemos como Berger explica a construção social: 
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A exteriorização é a contínua efusão do ser humano sobre o 
mundo, quer na atividade física quer na atividade mental dos 
homens. A objetivação é a conquista por parte dos produtos 
dessa atividade (física e mental) de uma realidade que se 
defronta com os produtos originais como facticidade exterior e 
distinta deles. A interiorização é a reapropriação dessa 
mesma realidade por parte dos homens, transformando-as 
novamente de estruturas do mundo objetivo em estruturas da 
consciência subjetiva. É através da exteriorização que a 
sociedade é um produto humano. É através da objetivação 
que a sociedade se torna uma realidade sui generis. É através 
da interiorização que o homem é um produto da sociedade.342 

 

Portanto, as pessoas, os adventistas, não são apenas produtores 

de sua realidade religiosa, seu ethos, mas também produtos desse universo 

de valores culturais. Ao tornar-se um adventista, o indivíduo não só passa a 

vivenciar e construir o cotidiano da congregação no templo/bairro, como 

também passa a receber os saberes que cunharão a sua personalidade, sua 

subjetividade, sua forma de ver e interpretar o mundo exterior. Ele produz o 

contexto religioso e ao mesmo tempo é produto do contexto. Ele tanto edifica 

uma IASD, em termos materiais/práticos, participando do mutirão/liderança, 

como é edificado por ela, em termos intelectuais/fé, pensa como adventista. 

Assim, a realidade da Igreja é socialmente construída e interiorizada.  

Entretanto, fazer essa afirmação, vai além de dizer que o ethos da 

IASD é produto exclusivo dos e para os adventistas. Ela também faz menção 

à preocupação da Igreja em transcender a comunidade e atingir o contexto 

social exterior. Isso significa que: a Igreja se mobiliza em projetos sociais que 

visam expandir a experiência religiosa e materializá-la em ajuda humanitária. 

A IASD não é universo fechado, exclusivista e desligado dos dilemas sociais 

além-comunidade. Ela interfere com efetividade na realidade de Ourinhos. A 

ideia não é fazer do ethos adventista um lugar para poucos, como se nele 

devesse viver apenas os escolhidos. Esse tipo de exclusivismo não existe na 

visão de mundo dos adventistas. A base da experiência religiosa adventista é 

participativa e constantemente atenta às dinâmicas sociais. 

                     
342 BERGER, Peter L. O dossel sagrado: elementos para uma teoria sociológica da religião.  
São Paulo: Paulus, 1985, p. 16. 
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Antes de falarmos dos programas sociais da IASD em Ourinhos, 

vale dizer que abordaremos somente alguns dos mais importantes, apenas 

aqueles que interferem de forma mais significativa na sociedade. O projeto 

“Escola Cristã de Férias” é um exemplo. A IASD faz esse trabalho desde a 

década de 1970, quando ainda funcionava a “Escola Príncipe Emanuel”, no 

templo da Vila Perino. Ele é estrutural, acontece em todas as comunidades, 

envolve todas as Igrejas em seus respectivos bairros. O objetivo é organizar 

um curso, pelo tempo aproximado de 7 (sete) a 10 (dez) dias, composto de 

músicas, lições bíblicas, histórias, trabalhos manuais, estudos da natureza, 

temperança e jogos recreativos. O curso é destinado às crianças dos bairros 

nos quais os templos estão construídos. Ele acontece, na maioria das vezes, 

no mês de julho, durante as férias da rede municipal ou estadual de ensino. 

O projeto é liderado por professores especializados, por mulheres, líderes do 

departamento de Educação da Igreja local, de cada vila/bairro. A imagem a 

seguir mostra o projeto realizado na Vila Boa Esperança, em 2011, na EMEI 

Erico Veríssimo, cedida pela Prefeitura Municipal. 

 

 
Figura 94: Perspectiva interna do salão da EMEI – Erico Veríssimo, na Vila Boa Esperança. 

Na imagem, crianças e seus pais sendo instruídos pelos professores da Escola Cristã de 
Férias da IASD. Local: Vila Boa Esperança. Foto de 2011. Fonte: André Pires do Prado. 

 

A Escola Cristã de Férias geralmente acontece nas dependências 

dos templos, salões de encontro ou prédios de escolas municipais cedidos 

pelo poder público - quando templo e salões são inviáveis, pouco espaço. Ao 
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trazer as crianças para o projeto, a IASD contempla também os pais, pois 

estes trabalham, e não dispõem do tempo para cuidar dos filhos. A ajuda faz 

com que muitos desses pais se aproximem da fé adventista. Assim, os filhos 

são os intermediários. E no final da Escola Cristã, geralmente a Igreja recebe 

novos pedidos de batismo e estudos bíblicos como resultado. 

Os adventistas dizem que a contrapartida social dada pela Escola 

Cristã de Férias é muito gratificante. No caso dos bairros mais pobres, como 

o da Vila Boa Esperança e vizinhança (São Carlos, Adalgisa), a eficácia do 

projeto é evidente. As crianças, que geralmente ficam nas ruas, sujeitas aos 

perigos locais (violência e drogas), têm na Escola Cristã de Férias, atividades 

saudáveis e moralizantes. Além do apoio dos pais, os professores recebem o 

carinho das crianças, que sentem prazer nas atividades. A Prefeitura, além 

de ceder o espaço físico (é o caso da EMEI Erico Veríssimo), também envia 

a alimentação que é dada às crianças, complementando o que os voluntários 

levam - como bolo, bolacha, frutas, pães e sucos.  

Muitas das crianças que se alimentam ali fazem sua última refeição 

do dia - devido à falta do que comer nos lares. Aliás, os pais dessas crianças 

os enviam para a Escola exatamente com esse objetivo - de que os filhos se 

alimentem. A Escola também tem o apoio de empresas parceiras, papelarias, 

lojas de tintas - que geralmente cedem os materiais utilizados nas oficinas. O 

projeto é anual e envolve cerca de 10 (dez) a 20 (vinte) líderes voluntários.  

Já o curso “Como Deixar de Fumar” é um programa de referência 

no trabalho social da IASD. Nesse projeto, a Igreja tem por objetivo auxiliar 

pessoas dependentes do tabaco, sugerindo formas de abandono do vício. 

Trata-se de um curso ministrado pelos pastores, com projeções de filmes e 

fotos que dizem dos risos à saúde trazidos pelo uso do tabaco. O evento tem 

duração com base na demanda de interessados, mas geralmente é realizado 

no prazo de 10 (dez) a 15 (quinze) dias, com no mínimo 10% (dez por cento) 

de pessoas que abandonam o vício no fim do curso. Esse projeto também é 

mesclado com evangelismo. E visa, paulatinamente, aplicar estudos bíblicos, 

gerar batismos e agregar fiéis. Durante a implantação dos grupos da IASD 

nos bairros de Ourinhos, na maioria dos casos, o curso foi realizado. 
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Outro dos projetos é o “Mutirão de Natal”. Um evento tradicional, 

anual, acontece durante o mês de dezembro. É realizado em Ourinhos desde 

o período de implantação da IASD na Vila Perino, em 1960; era organizado 

pela Dorcas, um departamento de ação humanitária que hoje se transformou 

em ASA - Ação Solidária Adventista. Ele busca arrecadar alimentos e fazer a 

doação dos mesmos às famílias pobres na cidade, estas, cadastradas em 

uma lista especial de acordo com as necessidades. A coleta dos alimentos é 

realizada por voluntários em campanhas nos bairros, além de doações feitas 

pelos membros, que levam esses alimentos nos templos e os depositam em 

caixas, confeccionadas especialmente para esse propósito.  

A família beneficiada pela Cesta de Natal é registrada no cadastro 

de famílias atendidas, pelo qual é feito o controle do projeto e o retorno da 

IASD a esses lares, aplicando estudos bíblicos e apresentando a mensagem 

da Igreja para os interessados. Podemos notar que a intenção evangelística 

também está implícita nesse projeto. Dizem os adventistas, que é necessário 

que as pessoas recebam o alimento físico; mas é de suma importância que 

recebam também o alimento espiritual - o que para eles, justifica o trabalho 

missionário atrás da ajuda humanitária. Entre os voluntários que se engajam 

no projeto, os jovens são os principais, especialmente os membros do Clube 

de Desbravadores, órgão essencial nessa campanha de Natal. 

Aliás, o “Clube de Desbravadores” é mais um dos projetos sociais 

dos quais estamos tratando. Nele, a IASD visa atingir jovens e crianças da 

cidade, ofertando recreação e aprendizado. O Clube não é exclusivo apenas 

para membros da Igreja. Ele aceita a participação de jovens de fora, embora 

estes tenham de seguir algumas determinações do regimento do Clube, se 

adequando às normas do projeto. Ali, os Desbravadores aprendem temas 

voltados à Natureza, Saúde, Comportamento, Humanitarismo, Ética, Valores 

Cristãos e Civismo. Fazem atividades de socialização, como acampamentos 

(em reservas, campings e chácaras), encontros semanais de instrução e 

projetos de intervenção na comunidade. O Clube de Desbravadores integra 

meninos e meninas entre 10 (dez) e 15 (quinze) anos de idade. 
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O primeiro Clube de Desbravadores em Ourinhos foi organizado na 

década de 1980, no templo da Vila Perino, batizado com o nome de: “Clube 

de Desbravadores - Mayflower”. Envolvia a primeira geração dos jovens da 

década de 1970, que compunha a Igreja na Vila Perino naquele tempo. Hoje, 

o clube não existe mais, devido às mudanças temporais e a fragmentação da 

congregação na década de 1990. O “Mayflower”, embora tenha se desfeito 

com a fragmentação, acabou dando origem a dois novos Clubes. Estes, hoje, 

são ativos e estruturados. Um deles é o “Clube de Desbravadores – Leão de 

Judá”, fundado em 18 de Outubro de 1992, e pertence à IASD da Vila Brasil. 

O outro é o “Clube de Desbravadores – Embaixadores do Rei”, fundado em 

19 de agosto de 2007, com sede na IASD da Vila Musa. 

Em todos os anos, os Clubes de Desbravadores - Leão de Judá e 

Embaixadores do Rei - engajam-se nas campanhas sociais da IASD. Do 

mutirão de Natal à campanha de doação de sangue “Vidas por Vidas”, os 

planos da ASA – Ação Solidária Adventista sempre contam com o auxílio dos 

Desbravadores. É tradicional também a participação dos Clubes no desfile 

cívico de 7 de Setembro na cidade. Podemos observar na foto a seguir, a 

participação dos Clubes de Desbravadores “Leão de Judá” e “Embaixadores 

do Rei” no desfile de 7 de Setembro de 2011, na Av. Altino Arantes. 

 

 
Figura 95: Perspectiva do desfile de 7 de setembro de 2011 com a presença dos Clubes de 
Desbravadores da IASD. Na frente, membros do Clube “Embaixadores do Rei” (Vila Musa) 
segurando faixa, bandeiras da Federação, Estado e Município. Atrás, membros do “Clube 
Leão de Judá”, segurando faixa e barracas de camping, indicando uma de suas principais 

atividades. Local: Avenida Altino Arantes. Foto tirada em 2011. Fonte: André Pires do Prado. 
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A importância do Clube já é reconhecida pelo Poder Público local e 

seus trabalhos humanitários, vistos com prestígio. Mencionamos ha pouco, o 

projeto “Vidas Por Vidas”, do qual os Desbravadores fazem parte e auxiliam 

na realização. E agora falaremos dele, pois se trata de um dos projetos da 

IASD de maior destaque midiático e de impacto na cidade. Ele é um projeto 

que incita a doação de sangue por parte dos fiéis e voluntários simpáticos à 

campanha. O “Vidas por Vidas” é um programa anual, estrutural da IASD no 

Mundo e no Brasil, fundado em 2005 e premiado pela OMS - Organização 

Mundial da Saúde em 2006. Conta com mais de 300 (trezentos) mil doadores 

efetivos em 8 (oito) países da América do Sul.343  

Em Ourinhos, ele é realizado desde 2006. Geralmente acontece no 

mês de abril de cada ano. Os Desbravadores, os membros voluntários e os 

simpáticos à causa, fazem uma passeata pela cidade, anunciada com dias 

de antecedência, dirigida ao Banco de Sangue do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia, entregando panfletos e informando as pessoas sobre o intuito 

do projeto “Vidas por Vidas”. É uma ação programada, coordenada, na qual o 

Banco de Sangue abre expediente especial, exclusivamente para atender os 

doadores do projeto. Os jornais noticiam o evento, dando destaque ao papel 

da IASD na liderança da campanha, como podemos ver no seguinte trecho, 

extraído do Jornal da Divisa, de 01 de abril de 2009.  

 
01/04/2009. Igreja promove campanha de doação de sangue. 
Assim como o banco de sangue de algumas cidades da 
região como Assis e Marília, que vão trabalhar no próximo 
sábado em horário especial - das 7h às 12h – devido dois 
feriados que irão acontecer nesse mês em Ourinhos o 
atendimento também será feito em horário especial, mas por 
outro motivo. Segundo a enfermeira responsável pelo Banco 
de Sangue de Ourinhos, Adriana Gasparoto, no próximo 
sábado, dia 4 de abril, a unidade vai trabalhar das 13h às 17h, 
para atender os doadores enviados pela Igreja Adventista do 
Sétimo Dia, por meio de uma campanha de doação que é 
realizada pela comunidade há mais de três anos.344  

 
                     
343 Para dados sobre o projeto, acessar o site institucional: http://www.vidaporvidas.com 
344 JORNAL DA DIVISA. Matéria: Igreja Promove Campanha de Doação de Sangue. De 
01/04/2009. Disponível em: http://www.jornaldadivisa.com.br/noticias4.php?id=4244  (acesso 
em 13/09/2011 às 23:12) 
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O projeto “Vida Por Vidas” tem sido uma das ações que mais tem 

dado destaque à IASD no contexto social de Ourinhos, não só devido à sua 

fama na mídia local, mas principalmente pela importância de seus resultados 

sociais - abastecendo o banco com bolsas de sangue. De certa maneira, isso 

tem mudado um pouco da imagem clássica construída pelo senso comum a 

respeito da IASD, que vê a denominação apenas como aquela: “dos que não 

trabalham no Sábado” ou “dos que não comem carne de porco”. Aliás, existe 

outro projeto que vem inserindo a IASD com notável efetividade no contexto 

social de Ourinhos, e que apesar de recente, já tem surtido efeitos positivos. 

Vamos falar agora da “TV Novo Tempo”, que chegou à cidade em 2011. 

No Capítulo II desta pesquisa, tivemos a oportunidade de falar um 

pouco a respeito da Rede Novo Tempo de Comunicação, de sua importância 

no Brasil e na América Latina. Falamos que, no Brasil, a sede da Rede Novo 

Tempo fica na cidade de Jacareí-SP e que os programas de Rádio e TV, são 

produzidos e emitidos dessa cidade. A comunidade da IASD de Ourinhos, 

desde 2007, já almejava a disponibilidade do canal no município, mas tudo 

dependia da concessão do Poder Público Municipal, além das determinações 

e exigências Federais - quanto à legalidade e adequação dos equipamentos. 

Outra coisa que dificultava a implantação do projeto era o fato de o canal ter 

caráter educativo, moralizante, o que aumenta as exigências legais para os 

conteúdos apresentados publicamente, em rede aberta.  

Feitas as adequações e adquiridos os equipamentos necessários, 

o Prefeito Municipal Toshio Misato, em reunião com os dirigentes da IASD 

em Ourinhos, autorizou então a instalação dos equipamentos e a emissão do 

Canal de TV da Rede Novo Tempo em sinal de TV aberta – UHF, gratuito à 

população. O Canal já era assistido, mas apenas pelas pessoas que tinham 

TV a cabo (na Sky-17), privada. Com a viabilidade, o canal pode ser visto na 

faixa 38 da sintonia UHF, no perímetro da cidade e parte do limite rural. 

O equipamento de retransmissão do sinal da TV, que tem origem 

em Jacareí-SP, foi instalado num morro, situado na convergência da Rodovia 

Mello Peixoto (SP - 278) com a Rodovia Raposo Tavares (SP - 270), no qual 

há uma antena que hospeda todos os equipamentos de TV aberta emitida na 
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cidade - da TV Globo à SBT. O receptor da TV Novo Tempo foi instalado no 

dia 18 de setembro de 2011 pela empresa R. F. Manutenção, contratada pela 

Associação Paulista Sudoeste - APSo da IASD. O técnico responsável pelo 

serviço foi Carlos José Stringaci. O aparelho é um Receptor Digital TS-7100, 

da LINEAR - Equipamentos Eletrônicos S/A, que recebe o sinal emitido de 

Jacareí e repassado pelo satélite NSS-806, que cobre o território da América 

do Sul e parte da África. Na imagem a seguir, o equipamento da TV Novo 

Tempo, assistida em canal aberto de n° 38 – UHF na cidade de Ourinhos:  

 

 
Figura 96: Perspectiva da sala de equipamentos de retransmissão de sinal de TV do 

Município de Ourinhos. Em foto, Paulo Roberto Rissonio, um dos adventistas responsáveis 
pelo acordo feito com o Prefeito Toshio Misato na concessão do canal, e o técnico Carlos 

José Stringaci, responsável pela instalação do equipamento. À esquerda, o Receptor de TV 
TS-7100 (no qual Stringaci está com a mão) produzido pela LINEAR – Equipamentos 

Eletrônicos S/A. Ao fundo, atrás de Rissonio e Stringaci, o equipamento de retransmissão do 
canal de TV evangélica do pastor RR Soares. Local: Convergência da SP-270 com a SP-278 

em Ourinhos. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

A TV Novo Tempo tem grade variada de atrações. Dos programas 

com caráter exclusivamente evangelístico, carregados da teologia adventista 

e objetivos proselitistas, aos programas jornalísticos, educativos, variedades, 

curiosidades, históricos, comportamento e infantis. Mas os que se destacam 

estão voltados à área da saúde, da alimentação e do comportamento. Aliás, 
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o cuidado com a saúde e a alimentação é uma marca da IASD. Talvez esse 

tipo de programação, que instrui as pessoas sobre hábitos saudáveis, seja a 

atração que mais se dirige à sociedade em termos humanitários, contribuindo 

com a promoção da saúde pública, o cuidado e o senso de cidadania. Pois, 

muitas das doenças advêm da falta de conhecimento, do saber a respeito da 

higiene pessoal, limpeza dos alimentos e do habitat.     

 

 
Figura 97: Perspectiva da antena geral de retransmissão de sinal de TV do Município de 

Ourinhos. Essa antena gigantesca é responsável pela acomodação dos aparelhos emissores 
das diversas TVs abertas da cidade. Na parte debaixo da foto, em destaque com “círculo”, a 

antena da TV Novo tempo (forma de parabólica), que apara o sinal do satélite NSS-806, 
envia para o Receptor Digital TS-7100 (dentro da sala, na casinha ao lado), e o Receptor 

TS-7100 transmite o sinal sintonizado para o emissor, que está em destaque com “círculo” 
no alto da antena gigantesca, e este, por sua vez, emite o sinal limpo, no canal 38 – UHF, 
para todos os cidadãos de Ourinhos. Local: Convergência da SP-270 com a SP-278 em 

Ourinhos. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 
 

Assim que a TV Novo Tempo começou a ser transmitida na cidade, 

a IASD iniciou paulatinamente uma campanha de divulgação do Canal. A 

ideia era fazer com que as pessoas viessem a conhecer a possibilidade do 

acesso a mais um canal aberto em sua TV, bastando apenas uma antena de 

UHF. Primeiro a IASD lançou adesivos, camisetas e panfletos, distribuindo o 

material em bairros afastados e no perímetro central. Em seguida, espalhou 
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pelos pontos estratégicos - de grande fluxo diário de pessoas, como na Av. 

Rodrigues Alves (altura com o Copo de Bombeiros), e no Terminal Municipal 

de ônibus-circular (no centro) - outdoors dizendo da sintonia do Canal. 

 

  
 

Figura 98: Do lado esquerdo, uma imagem do panfleto distribuído na cidade no início de 
outubro, divulgando o canal Novo Tempo na sintonia 38 – UHF. Do lado direito, o outdoor 
colocado no Terminal de ônibus-circular no centro de Ourinhos. Local: Terminal de ônibus-
circular AVOA de Ourinhos. Foto tirada em 2011. Fonte: Acervo de André Pires do Prado. 

 

O Canal trouxe mais visibilidade à IASD em Ourinhos. A TV Novo 

Tempo leva aos lares a mensagem adventista. O intuito da Igreja é fazer com 

que o Canal seja um instrumento de evangelização, divulgação dos trabalhos 

da IASD, deixando a Igreja mais próxima da comunidade, motivando a busca 

dos cultos nos templos, aumentando o número de visitas e batismos.  

A implantação da TV Novo Tempo é recente. Ainda não podemos 

dizer dos resultados desse projeto e nem do efeito no crescimento da Igreja. 

Talvez isso possa ser visto daqui a uns cinco anos ou mais. É necessário um 

pouco mais de tempo para que o projeto se efetive. O que se sabe, pelo que 

se comenta nos templos da IASD e pelo que se diz nas ruas, no boca-boca, 

é que a recepção do Canal pela população foi positiva. Há adventistas que 

afirmam ouvir elogios das pessoas, tanto em relação ao conteúdo do Canal, 

quanto pela qualidade do sinal emitido. Aliás, dizem que os elogios são feitos 
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até por membros de outras denominações religiosas, o que evidencia a boa 

relação da IASD e de seus conteúdos com a comunidade evangélica local. 

Em suma, a TV Novo Tempo e demais projetos sociais adventistas 

(da “Escola Cristã de Férias” ao projeto “Vidas Por Vidas”), representam as 

formas de atuação da IASD, dialogando com a realidade urbana de Ourinhos 

e participando ativamente da dinâmica de construção sociocultural da cidade. 

São evidências de que a prática religiosa é essencialmente social, aberta e 

ligada às dinâmicas históricas. Isso é notório na IASD em Ourinhos. A vida 

da Igreja mantém relação estreita com o contexto urbano - tanto dos bairros 

quanto da cidade em geral. E por isso, podemos afirmar: O ethos cultural da 

IASD em Ourinhos é uma realidade socialmente construída. Envolve a ação 

humana tanto em seu plano intra-comunidade, cotidiano das congregações, 

quanto em seu plano extra-comunidade, ligado ao contexto geral da cidade.  

 
A ordem social existe unicamente como produto da atividade 
humana. Não é possível atribuir-lhe qualquer outro status 
ontológico sem ofuscar irremissivelmente suas manifestações 
empíricas. Tanto em sua gênese (ordem social resultante da 
atividade humana passada) quanto sua existência em 
qualquer instante do tempo (a ordem social só existe na 
medida em que a atividade humana continua a reproduzi-la) 
ela é um produto humano. 345 

 

A IASD dividida, consolidada nos bairros de Ourinhos é resultado 

das ações sociais de uma geração de pioneiros, que desde o tempo da Vila 

Perino, desde a época do primeiro templo, vêm deixando um legado. A IASD 

é um produto da ação social, produto da comunidade de adventistas. É assim 

que a realidade vem sendo construída e deixada como herança - de saberes 

locais, práticas, memórias e histórias de uma vida religiosa cheia de desafios 

e conquistas. Aliás, se os templos da IASD são objetos conquistados, porque 

não dizer que o ethos cultural adventista, historicamente, também não seja?   

 

 

                     
345 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade: Tratado 
de Sociologia do Conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 76. 
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4.3 Comunidade Religiosa e sua Identidade. 

 

 

Buscamos dizer que nossa pesquisa não se refere, simplesmente, 

à história de uma denominação religiosa, em uma determinada cidade, em 

determinado tempo. A essência desta trata da singularidade das experiências 

religiosas vividas pelos adventistas de Ourinhos. Entretanto, de que maneira 

essa experiência se organiza? Em que limite de espaço ela acontece e como 

ela implica no sentimento de pertencimento das pessoas?  

Primeiramente, podemos afirmar que essa experiência religiosa se 

organiza em comunidade. Em seguida, que tal experiência acontece no limite 

dessa comunidade. E por fim, que o cotidiano religioso dessa comunidade 

implica na identidade dos membros, no sentimento de pertencimento destes 

em relação a ela, comunidade. Mas, o que significa comunidade? Um grupo 

de pessoas, apenas? Algo além? Para o sociólogo Zygmunt Bauman, autor 

de - “Comunidade: busca por segurança no mundo atual”, sim. Comunidade 

é mais que um aglomerado. É algo que significa “coisa boa”. Que nos remete 

a um sentimento bom de segurança, de participação e inclusão social. Estar 

em uma comunidade, ter uma comunidade, é essencialmente algo bom. 

 
As palavras têm significado: algumas delas, porém, guardam 
sensações. A palavra “comunidade” é uma delas. Ela sugere 
uma coisa boa: o que quer que “comunidade” signifique, é 
bom “ter uma comunidade”, “estar numa comunidade”. Se 
alguém se afasta do caminho certo, frequentemente 
explicamos sua conduta reprovável dizendo que “anda em má 
companhia”. Se alguém se sente miserável, sofre muito e se 
vê persistentemente privado de uma vida digna, logo 
acusamos a sociedade – o modo como está organizada e 
como funciona. As companhias ou a sociedade podem ser 
más; mas não a comunidade. Comunidade, sentimos, é 
sempre uma coisa boa.346 

 

Para os adventistas, estar e fazer parte da comunidade religiosa da 

IASD é, portanto, uma coisa boa. E não é uma afirmação teórica. É um juízo 

                     
346 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2003, p. 07. 
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prático. A vida religiosa, a experiência cotidiana os faz pensar assim. E para 

eles, a coisa boa de ser adventista, não é o fato de ter um nome oficialmente 

registrado no livro de membros, de ter nas mãos um certificado de batismo 

corroborando o vínculo, e sim as relações interpessoais estabelecidas dentro 

da comunidade - o carinho, o afeto das pessoas, a proximidade humana. 

Assim, podemos pensar na totalidade dos adventistas de Ourinhos 

como uma grande comunidade, e até pensar essa grande comunidade como 

uma estrutura de pequenas comunidades - dispostas nos bairros periféricos. 

Vale dizer que o sentimento é o mesmo. E para facilitar o raciocínio, vamos 

nos ater à dinâmica das experiências religiosas nas comunidades periféricas, 

nos bairros, pois é exatamente nelas que observaremos a singularidade do 

convívio comunitário, permeado de acontecimentos, memórias e sentimentos 

particulares, que só têm função dentro delas - comunidades.  

Entretanto, antes, é necessário que pensemos a questão do “local” 

em contraponto ao “global”. Trata-se de uma dinâmica cada vez mais forte na 

sociedade atual. Vivemos esse contraponto cotidianamente, em cada notícia 

que recebemos a respeito do que acontece em nosso bairro ou no mundo. O 

cenário social contemporâneo, em termos político-culturais, se nos apresenta 

descentralizado e pluralista. Nota-se que a produção, veiculação e a troca de 

sentidos existenciais, encontram-se cada vez mais dinamizados pelos meios 

de comunicação. O mercado, diversificado, fluido de ofertas de interpretação 

da realidade, impõe-nos um paradoxo, um cotexto de difícil escola.  

Os teóricos da contemporaneidade, ou pós-modernidade, afirmam 

que o pluralismo de concepções de mundo, fruto da era da globalização, ou 

internacionalização, provoca nos indivíduos uma danosa crise de sentido - e 

por sentido, entendamos as explicações coerentes ao mundo - e identidade. 

As instituições de manutenção do real, do cotidiano, tornam-se rapidamente 

obsoletas, efêmeras. Explicar o mundo estruturalmente acaba se tornando 

uma tarefa impossível. Assim, aquilo que está mais próximo, o local, passa 

ser mais interessante e detido de maior coerência. As comunidades locais, e 

neste caso, as comunidades religiosas locais, funcionariam como polos de 
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produção/instrumento de identidade, intermediação e resistência; depósitos 

de coerência simbólica, ante uma sociedade plural, global e caótica.  

No campo científico há uma aparente dificuldade no uso de termos 

como modernidade e pós-modernidade para designar as condições globais 

dos dias atuais. E o que se concebe por modernidade está atrelado às ideias 

de Iluminismo, Racionalismo, Revoluções Industriais, Ciência Moderna, 

Redes de Comunicação, Blocos Econômicos, Capitalismo e suas implicações 

na arte, arquitetura e política. Ainda no fim do séc. XX, o termo modernidade 

parecia dar conta de conceituar uma sociedade em movimento. O moderno, 

acima de tudo, designava liberdade, rompimento com as tradições. Dizia da 

utilização do novo no âmbito das relações humanas. 

Passou-se, depois do séc. XX, com a fragmentação dos grandes 

blocos políticos (União Soviética, por exemplo), com o uso do nacionalismo, 

a sobreposição do capitalismo em relação ao socialismo, a potencialização 

dos meios de comunicação (internet, televisão, rádio, telefonia, cinema, etc.); 

a pensar o mundo em novos paradigmas. O termo modernidade deu lugar ao 

de pós-modernidade, que designaria outra fase, um período de mudança 

estrutural, posterior ao moderno. Uma nova visão de mundo estaria surgindo. 

Visão da qual o antropólogo Clifford Geertz tece o seguinte comentário: 

 
Segundo essa visão, a busca de padrões abrangentes deve 
ser simplesmente abandonada, como a busca antiquada do 
eterno, do real, do essencial e do absoluto. Não existem, 
segundo se afirma, narrativas mestras sobre a “identidade”, a 
“tradição”, a “cultura” ou qualquer outra coisa. Há apenas 
acontecimentos, pessoas e fórmulas passageiras, e, mesmo 
assim, incoerentes. Devemos contentar-nos com histórias 
divergentes em idiomas irreconciliáveis, e não tentar abarcá-
las em visões sinópticas. Tais visões (segundo essa visão) 
são impossíveis de obter. Tentar obtê-las leva apenas à ilusão 
– ao estereótipo, ao preconceito, ao ressentimento e ao 
conflito.347  

 

Assim, o pós-moderno abandona visões abrangentes. Atenta-se ao 

individual, ao passageiro, ao efêmero da condição humana. O pós-moderno 

                     
347 GEERTZ, Clifford. Nova Luz Sobre a Antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2001, p. 194. 
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também diz de outros conceitos como: pós-industrialismo, pós-colonialismo, 

pós-cientificismo, pós-estuturalismo e diversos outros “pós-es” utilizados nos 

discursos científicos. E percebe-se que, no tempo da pós-modernidade, está 

em alta o uso do conceito de individualismo. A liberdade do sujeito, tanto em 

aspectos físicos quanto intelectuais - como o direito de ir e vir, pensar e ser o 

que quiser - tornou-se extremamente acessível e aberta. 

Entretanto, o que existe de semelhante entre os conceitos de pós-

modernidade e modernidade, é a correspondência que ambos possuem com 

o que há de mais transitório na sociedade. Tanto um quanto o outro indica 

mudanças, transformações, descontinuidade, valorização do novo, que além 

de contestar o velho, o tradicional, visa paradigmas atualizadores. Ambos 

marcam mudanças na ordem social (objetiva e subjetiva) do sujeito histórico. 

E no que diz respeito à sociedade global, em contraponto das comunidades 

religiosas locais, podemos utilizar o termo contemporaneidade em relação ao 

contexto. Pois, dizer do contemporâneo é dizer do que acontece no agora, no 

imediato, no atual, levando em conta as vicissitudes do que é experimentado 

tanto naquilo que se chama de modernidade, quanto de pós-modernidade. 

Pensar o contemporâneo é levar em conta o aspecto fragmentado 

das culturas e das experiências humanas. É ver um mundo alimentado pelas 

paixões nacionalistas dos últimos 30 (trinta) anos, interligado pelos meios de 

comunicação, que colocam em xeque conceitos elementares às orientações 

do homem, como tempo e espaço, por exemplo. O contemporâneo, portanto, 

é o momento da valorização da liberdade individual - em contraponto de uma 

pluralidade de ofertas de concepções de mundo e sentidos existenciais. O 

que vemos do mundo é um cenário estilhaçado. Os estilhaços estão ligados 

entre si de maneira mais ou menos inteligível. É justamente isso que dificulta 

a análise cultural em relação ao mundo contemporâneo, diz Geertz. 

 
O esfacelamento de coesões maiores, ou que assim 
pareciam, em coesões menores, ligadas entre si de maneira 
incerta, tornou extremamente difícil relacionar as realidades 
locais com as globais, “o mundo das bandas de cá” com o 
mundo em geral. Num mundo estilhaçado, devemos examinar 
os estilhaços. A mesma dissolução de grupos estáveis e 
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divisões conhecidas que tornou tão insondável e cheio de 
arestas o mundo político fez com que a análise da cultura, de 
como as pessoas vêem as coisas, reagem a elas, imaginam-
nas, julgam-nas e lida com elas, se tornasse uma empreita 
muito mais delicada do que era quando sabíamos, ou melhor, 
julgávamos saber o que combinava e o que não combinava 
com o quê. 348 

 

Geertz afirma que, diante de um mundo fragmentado, é necessário 

que tenhamos formas de enxergar as culturas em seu caráter interno. Que 

busquemos a atenção às particularidades, às estranhezas, descontinuidades, 

contrastes e singularidades da(s) realidade(s) histórica(s). Isso significa: ligar 

as paisagens locais, ricas em detalhes e memórias, com as estruturas sociais 

nas quais elas estão inseridas dialeticamente. E Geertz completa: 

 
Parece necessário que haja vários ajustes sérios no 
pensamento, para que nós, filósofos, antropólogos, 
historiadores ou quem quer que sejamos, tenhamos algo de 
útil a dizer sobre este mundo desmontado ou em processo de 
desmonte, cheio de identidades irrequietas e ligações 
incertas. A diferença deve ser vista não como a negação da 
semelhança, seu oposto, seu contrário e sua contradição. 
Deve ser vista como abarcando-a: situando-a, concretizando-
a, dando-lhe forma. Já que se foram os blocos e com eles 
suas hegemonias, estamos diante de uma era de 
emaranhados dispersos, cada qual singular. A unidade e a 
identidade existentes terão que ser negociadas, produzidas a 
partir das diferenças. Fazer isso – ligar paisagens locais, 
cheias de detalhes e acidentes, com as topografias complexas 
em que elas se inserem – requer uma alteração não só da 
maneira como concebemos a identidade, mas da maneira 
como escrevemos sobre ela, do vocabulário que usamos para 
troná-la visível e medir sua força.349 

 

Isso é semelhante ao que buscamos em relação à análise do ethos 

cultural adventista em Ourinhos. Interessou-nos, portanto, conhecer a história 

de cada grupo, dos templos e dos fiéis em seus respectivos bairros. E ver de 

que maneira a experiência religiosa e a dinâmica coletiva de construção dos 

templos aconteceram no limite de cada ethos local, comunidade. Interligar a 

história dos grupos, costurando (com) um cenário maior, mais abrangente, no 

                     
348 Idem, p. 193. 
349 Ibidem, p. 198. 
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qual todos eles estão inseridos. É a história de comunidades singulares, com 

experiências singulares, em bairros singulares, que formam uma cultura local 

maior, municipal, a história da IASD em Ourinhos. São identidades menores 

que formam identidades maiores, como caixas dentro de caixas.  

Voltando às teorias, um dos principais temas discutidos no círculo 

das teses sociológicas é o tema da globalização. O estreitamento de laços e 

fronteiras geográficas, a proximidade das culturas umas com as outras, deu 

tom de pequenez ao mundo contemporâneo, no qual todos parecem saber o 

que acontece em seu próprio país e no país do vizinho. A sensação é a de 

estarmos desfrutando do mesmo tempo em um mesmo espaço. O sociólogo 

Stuart Hall tem o seguinte raciocino a respeito da globalização:  

 
A “globalização” se refere àqueles processos, atuantes numa 
escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando 
e conectando comunidades e organizações em novas 
combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em 
realidade e experiência, mais interconectado. A globalização 
implica um movimento de distanciamento da ideia sociológica 
clássica da “sociedade” como um sistema bem delimitado e 
sua substituição por uma perspectiva que se concentra na 
forma como a vida social está ordenada ao longo do tempo e 
do espaço.350 

 

A globalização acontece em vários âmbitos da ação humana, seja 

no cultural, econômico, político, científico e mesmo locomoção. O predicado 

evidente da dinâmica globalizante tem sido a intensificação das formas como 

as culturas comunicam-se umas com as outras, veiculando informações de 

diversos tipos. Os canais de mídia - difusores de produtos culturais (saberes) 

– tendem a aproximar pessoas e contextos sociais de uma forma tão estreita, 

avassaladora, que passam a interferir em noções de tempo e espaço. Falar 

com alguém que está do outro lado do mundo, através da Internet ou celular, 

é tão temporalmente rápido e viável, quanto embarcar em um avião, fazer 

uma viagem, e conversar face a face. Parece não haver muros. A sensação 

é a de que o espaço e o tempo são um só, para todos.  

                     
350 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A 
Editora, 2006, p. 67. 
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O cenário globalizado apresenta um mercado veloz e pluralista de 

representações culturais - proposições de sentido. Vemo-nos diante de um 

variado leque de possíveis justificativas à existência. Diversos estilos de vida, 

que se nos apresentam como produtos a serem adquiridos. É uma grande 

vitrine cultural de ofertas. Um mercado disputado, sustentado por meios de 

comunicação e transporte rápido. Um pluralismo de sentidos ao alcance dos 

desejos mais subjetivos, que implica diretamente na identidade humana. 

 
Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado 
global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens 
internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 
comunicação globalmente interligados, mais as identidades se 
tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos, lugares, 
histórias e tradições específicos e parecem "flutuar 
livremente". Somos confrontados por uma gama de diferentes 
identidades (cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, 
fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre as quais 
parece possível fazer uma escolha.351 

 

Ao definirmos o que queremos ser ou fazer, produzimos com isso o 

sentido para nosso Eu (realidade interior) e para o nosso cotidiano (realidade 

exterior). A ideia de sentido, explicação de mundo, está ligada a dois planos: 

interior e exterior. O sentido é uma categoria tanto da experiência empírica, 

sensitiva, quanto da consciência, intuitiva/intelectual, a respeito do ethos 

cultural. A realidade apenas ganha coerência para nós, quando encontramos 

uma relação entre aquilo que pensamos com aquilo que fazemos no dia-dia. 

E vale relembrar o que dissemos a respeito da construção social: a realidade 

só tem fundamento quando nossa interiorização é coerente com aquilo que 

enxergamos na objetivação do ethos, do universo cultural. E citando Berger 

mais uma vez, notemos o que ele diz a respeito do conceito de “sentido”: 

 
O sentido nada mais é do que uma forma complexa de 
consciência: não existe em si, mas sempre possui um objeto 
de referência. Sentido é a consciência de que existe uma 
relação entre as experiências. O inverso também é válido: o 

                     
351 Idem, p. 75. 
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sentido de experiências será construído em primeiro lugar por 
especiais realizações "relacionais" da consciência.352 

 

A sociedade globalizada oferece diversas possibilidades de sentido 

às esferas subjetiva e objetiva da atuação humana. Assim, a identidade do 

sujeito histórico é construída no plano empírico e imaginário de sua vivência 

cotidiana. Mas a construção da identidade não é planejável. Não é uma coisa 

inata, como se o indivíduo já nascesse com a noção pronta e acabada de si 

mesmo. A identidade deve ser entendida enquanto processo, como algo que 

está em constante formação, e, principalmente, como algo ligado ao contexto 

sociocultural, ao ethos do homem. Assim, quanto mais coerência houver nas 

proposições e nos significados para o mundo, quanto mais coerentes forem 

as estruturas de sentido do ethos, mais coerência haverá na construção das 

identidades. Aliás, sobre identidade, Stuart Hall afirma: 

 
Em vez de falar da identidade como coisa acabada, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo 
em andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da 
identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de 
uma falta de inteireza que é "preenchida" a partir de nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser 
vistos por outros. Psicanaliticamente, nós continuamos 
buscando a "identidade" e construindo biografias que tecem 
as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade 
porque procuramos recapturar esse prazer fantasiado da 
plenitude.353 

 

Os sentidos, saberes coerentes que configuram a identidade, têm 

a ver com a coerência do que é legitimado/compartilhado no ethos cultural. 

Se pensarmos a cultura como universo simbólico coerente, com instituições e 

representações satisfatórias, poder-se-á notar então o princípio da identidade 

e do pertencimento. Entretanto, ao passo em que esses universos de sentido 

são bombardeados por novas representações, símbolos e padrões culturais 

                     
352 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a 
orientação do homem moderno. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, 2ª Ed., p. 15. 
353 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A 
Editora, 2006, p. 39. 
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expelidos pelos meios de comunicação, as identidades entram em crise, são 

colocadas em xeque pela sedução ou pressão do diferente, do inusitado. 

Se pensarmos, no caso dos adventistas, existe uma preocupação 

em relação ao que está lá fora - fora da comunidade. Há um mundo tanto de 

perigos quanto de coisas boas, que podem de alguma maneira influenciar o 

ethos religioso e consequentemente a identidade da Igreja. O uso de drogas, 

a violência, o sexo antes do casamento, o ateísmo, são perigos alarmantes e 

contrários àqueles saberes que orientam a ação adventista. Já a tecnologia, 

a medicina, as teorias sobre hábitos alimentares, os meios de transporte, os 

canais de mídia, podem parecer de valor benéfico ao ethos, influenciando as 

concepções sobre o que chega de fora. Assim, parece haver um dualismo no 

diálogo estabelecido entre o local e o global. É preciso saber o que é bom e o 

que é ruim. O que interessa e o que não interessa para a identidade. 

O dualismo é fruto das tensões entre o global e o local. Isso não é 

um desafio apenas às comunidades religiosas, mas a todas as comunidades 

em geral, em quaisquer níveis de cultura. As identidades denotam lugares, 

eventos, símbolos, histórias e vínculos particulares com as territorialidades e 

limites. Tudo isso é levado em conta na zona de tensão (diálogo) local/global. 

Se de um lado existe a suspeita de homogeneização em via da globalização, 

por outro há o fascínio pela diferença, pela alteridade dos fragmentos, pelo 

local. E isso é uma tendência prática. Podemos percebê-la nos movimentos 

nacionalistas, no fundamentalismo religioso, nas associações de bairros, nas 

ONGs, nos grupos de orgulho étnico, e outras vias de interesse. Entretanto, 

vale elucidar que nem o local substitui o global, nem o global substitui o local. 

Aliás, Stuart Hall diz o seguinte da articulação global/local.  

 
Ao lado da tendência em direção à homogeneização global, 
há também uma fascinação com a diferença e com a 
mercantilização da etnia e da "alteridade". Há, juntamente 
com o impacto do "global", um novo interesse pelo "local". A 
globalização (na forma da especialização flexível e da 
estratégia de criação de "nichos" de mercado), na verdade, 
explora a diferenciação local. Assim, ao invés de pensar no 
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global como "substituindo" o local seria mais acurado pensar 
numa nova articulação entre "global" e "local".354 

 

No âmbito global, as fronteiras geográficas e intelectuais perderam 

seus limites. E as culturas, já fragmentadas, através das mídias, consomem 

padrões econômicos, políticos, religiosos, tecnológicos, etc., de vida. O que 

nos impinge a impressão de uma aparente homogeneidade. No âmbito local 

(da Nação, do Estado, da Cidade ou do Bairro), há vivências e significados 

que fundam identidades, visões e particularidades, um ethos carregado de 

sentimentos e pertencimentos. É o caso das comunidades adventistas nos 

bairros de Ourinhos e das pessoas que as construíram sócio-historicamente. 

Como dissemos anteriormente, o conceito de comunidade vai além 

da simples noção de grupo, de aglomerado de pessoas que compartilham do 

mesmo espaço geográfico. Além disso, denota algo bom, seguro, porque é 

“bom fazer parte” de uma comunidade. E no que compete à comunidade, sua 

principal função é a de guardar e ao mesmo tempo prover a base de sentido 

às práticas sociais, aquilo que há de essencial às atividades do dia-dia. As 

comunidades são lugares de compartilhamento de saberes, de configuração 

objetiva e subjetiva da realidade. A comunidade funciona como depósito de 

sentido existencial. Dentre os muitos tipos, estão as comunidades religiosas. 

A IASD, em seu âmbito global, mundial, é uma grande comunidade 

de fiéis. E o que costumeiramente chamamos de denominações religiosas, 

são, na verdade, comunidades religiosas (hindus, budistas, judaicas, cristãs, 

taoistas, islâmicas, etc.). Uma comunidade religiosa como a IASD tem sua 

dinâmica ligada às experiências locais. E além de a noção de comunidade 

aqui trabalhada, fazer referência ao caráter global da IASD (mundo), ela trata 

das dinâmicas locais da Igreja (cidade/bairro), referindo-se às pessoas que 

vivem o cotidiano do templo mais próximo. A noção trata da comunidade que 

coordena e fundamenta a existência do crente - aquele que sai de sua casa 

para assistir aquele culto, com aquele pastor, naquele templo de afinidade e 

com aqueles irmãos fraternos. Lugar onde está o sentimento de “família”. 

                     
354 Idem, p. 77. 
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A comunidade é algo que esperamos possuir. Isso porque também 

desejamos o sentimento de segurança que ela guarda. É um sentimento raro 

hoje em dia, nesse mundo competitivo, violento e caótico da “modernidade 

líquida”, citando o conceito de Zygmunt Bauman. Vivemos o tempo de mal-

estar e medo constantes. E nesse contexto, a comunidade é um contraponto, 

uma espécie de “ilha de salvação”, um recanto de conforto, um lugar de cura 

para traumas existenciais. Bauman diz que sempre buscamos a comunidade 

como se esta fosse um “paraíso”, e explica: “Comunidade é nos dias de hoje 

outro nome do paraíso perdido - mas a que esperamos ansiosamente 

retornar, e assim buscamos febrilmente os caminhos que podem nos levar 

até lá.”355 E no caso das comunidades religiosas cristãs, a noção de paraíso 

compartilhado é ainda mais intensa, até corroborada teologicamente, como 

se a fraternidade, a felicidade cotidiana, o prazer do convívio representassem 

uma pequena prévia do que há de ser experienciado no paraíso celestial. No 

entanto, a vantagem de se viver numa comunidade religiosa, parece mesmo 

estar mais atrelada ao presente do que ao futuro. É porque o sujeito religioso 

espera sua cura espiritual no imediato, no agora, no tempo de uma realidade 

social universal caótica, que o aflige constantemente, dia e noite.  

E no caso das comunidades adventistas em Ourinhos, nota-se que 

aquilo que elas oferecem de melhor às pessoas, diz respeito ao carinho pelo 

próximo, à fraternidade, ao sentimento coletivo de “família”, tão característico 

das Igrejas nos bairros, principalmente nos grupos pequenos - congregações 

em formação. Assim, parece que o amor faz valer a vida dos adventistas. É 

aquilo que representa a essência do cotidiano. O sentimento de sustentação 

à comunidade, às pessoas, ao ethos cultural, à visão de mundo.  

A realidade de uma comunidade adventista é participativa. A base 

do convívio é o engajamento naquilo que há de ser realizado. Isso faz com 

que o sentimento de pertencimento se aguce. Ali, cada pessoa é importante. 

Eles sentem tristeza quando são privados desse convívio. Eles sabem quem 

é quem lá dentro: aqueles que faltaram à escola sabatina, o lugar onde cada 

                     
355 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2003, p. 09. 



370 
 

pessoa tem por costume sentar, o papel de quem ocupa cargo de liderança, 

a visita que chega no dia especial de culto, etc. Estar junto, todo dia, unido, é 

uma necessidade para o adventista. Aliás, diz Neiva Scudeler, líder na Igreja 

da Vila Boa Esperança, que a união e o amor trazem “felicidade”.    

 
Eu sinto no rosto dos irmãos uma alegria de estar participando 
ali. Eu olho pra um, o rosto está feliz, olho para outro o rosto 
está feliz. É um prazer. Nós temos ido em todas as reuniões. 
Não temos faltado nenhum dia. Mas sexta-feira eu tava com 
saudade do grupo. Eu tava com saudade (risos), de ir na 
igreja, de ver o grupo tudo, né? A sensação de que, o grupo 
quando é pequeno a gente não sente “grupo”, a gente sente 
“família”. Na minha vida eu sempre estive em igreja que a 
gente viu começar, viu o início, como que era. E todas as 
vezes eu vi isso: grupo quando começa é família. É a 
sensação de que você está no meio da sua família. Não é a 
sensação de que você está dentro de uma igreja. Você está 
no meio de uma família. Porque quando você chega, você 
sabe quem tá, você sabem quem é do grupo. Então chega 
aquele grupo lá, você cumprimenta um, você cumprimenta o 
outro. E talvez por ser pouco você vai se unindo, vai se 
agrupando. A necessidade de você estar mais unido. É uma 
necessidade que você tem de estar próximo daquele irmão. E 
você sente o irmão mais próximo de você. É mais unido. A 
gente sente mais amor. O amor é contagioso! (risos). E isso 
traz felicidade.356 

 

Dizem os adventistas, que esse amor atrai pessoas, que raramente 

é possível encontrar esse sentimento em templos maiores, que quanto mais 

o amor e a união estiverem presentes, mais participativa será a Igreja. E se 

por caso houver resposta à questão sobre identidade - o que fundamenta a 

identidade das comunidades da IASD em Ourinhos? - poderíamos então 

dizer que a fraternidade realiza esse papel. E não é afirmação simplesmente 

teórica. É algo notório na prática, no dia-dia do adventista - que quando é 

perguntado a respeito de seu pertencimento, diz: “Sou membro da Igreja de 

Vila Musa”, ou de “Vila Brasil”, ou de “Vila Perino”, ou de outra IASD qualquer 

da cidade. E diz também que não reside naquele bairro do templo; que na 

verdade mora do outro lado da cidade - há quilômetros de distância, mas que 

                     
356 NEIVA SCUDELER DOS SANTOS. História Oral.  Depoimento de 29/11/2011. 
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tem o prazer de viajar o tempo e o trajeto necessários, só para congregar ali, 

com aquelas pessoas, naquele espaço que ajudou a construir/conquistar.  

Há muitas coisas que fazem sentido nas comunidades da IASD em 

Ourinhos. O pertencimento histórico é uma delas. E este diz não somente da 

identidade de cada fiel em relação a seu templo, seu bairro, diz também das 

formas com as quais ele organiza o cotidiano, seu comportamento, sua vida. 

Aliás, o Sábado é um elemento de identidade para os adventistas. Eles se 

reconhecem/identificam, como pessoas guardadoras do Sábado bíblico e os 

outros também os enxergam, confirmam a identidade assim. E a vida de um 

adventista é organizada, condicionada, moldada de acordo com a guarda do 

Sábado. É um saber refletido no comportamento e na identidade. Aquilo que 

se aprende dentro da comunidade, tem reflexo objetivo e subjetivo. 

Assim, as comunidades adventistas locais toram-se instrumentos 

de identidade, ao passo que representam depósitos de sentido e convicção. 

Os saberes compartilhados orientam as pessoas. Os laços de pertencimento 

histórico são produzidos e sustentados por estruturas simbólicas (um templo, 

um círculo de amizade, um clube de desbravadores, um cargo de liderança, 

etc.). O adventista, quando descobre a coerência das atividades e sentenças 

explicativas que balizam os depósitos de sentido da comunidade, elege essa 

comunidade como sendo uma comunidade de vida, ou seja, como o lugar de 

sua vida íntima, particular - lugar elementar à sua identidade. A comunidade 

torna-se algo fundamental na vida do adventista. E assim, a maior parte de 

suas concepções estará sustentada nos moldes explicativos da comunidade 

local, da qual faz parte (Vila Musa, Vila Brasil, Vila Perino, etc.). 

O papel das comunidades adventistas é dar sentido existencial aos 

indivíduos é capacitá-los à vida dentro e fora dela. Elas não aprisionam. Elas 

dialogam com o exterior e orientam os fiéis para os perigos que há lá fora (no 

emprego, escola, universidade, família ou esquina). Os saberes presentes na 

comunidade aglomeram valores éticos, modeladores de conduta, que devem 

de alguma forma explicar coerentemente o mundo. Ser um bom cidadão, por 

exemplo, exercendo conduta de fraternidade, igualdade, respeito ao próximo, 
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que fundamentam a pax social, é uma postura que se confunde com aquela 

exercida dentro das comunidades adventistas locais.  

E vale dizer: as comunidades adventistas locais não são fechadas 

umas às outras. Há diálogo entre elas - entre uma comunidade e outra. Esse 

diálogo é de concordância e cooperação. E visa aproximar as congregações 

em projetos estruturais da IASD na cidade – missionários/humanitários. As 

comunidades adventistas desempenham três funções diferentes. A primeira 

é a de produzir valores de identidade e sentidos existenciais, preenchendo o 

vazio de sentido espiritual nos fiéis. A segunda é intermediar conhecimentos 

produzidos dentro com aquilo que vem de fora da comunidade, transmitindo 

as coordenadas aos membros, para que estes possam atuar com coerência 

e criticidade nos âmbitos local e global. A terceira função é representar um 

universo histórico, mantendo uma espécie de reserva de memórias ao longo 

do tempo, funcionando como um complexo de tradições e saberes, passados 

de um fiel para outro, de uma geração à outra, configurando uma ordem local 

segura e duradoura. Ordem que parece não existir lá fora, diante do efêmero, 

do transitório, do fragmentado, do relativo e do individual. 

As comunidades adventistas locais, com suas reservas de sentido 

e coerência, dão exemplo à tendência do "interesse pelo local", apontado por 

Stuart Hall em suas teorias a respeito da pós-modernidade. As comunidades 

locais, de fato, também podem funcionar como meios de resistência àquilo 

que Peter Berger e Thomas Luckmann chamam de "crise de sentido". E ao 

passo em que as comunidades religiosas locais exercitam a manutenção de 

seus reservatórios de sentido, elas trazem a opção de segurança conceitual 

e existencial aos indivíduos que as compõem.  

Talvez elas, comunidades, representem uma das melhores opções 

para se enfrentar os dilemas da falta de coerência na contemporaneidade. E 

na prática, no que tange as comunidades adventistas, isso é bastante efetivo. 

Aliás, por ser uma opção contra a falta de sentido é que a Religião continua 

sendo atual, polêmica, efetiva e condicionante na sociedade. Berger, ao dizer 

da Religião, enquadra-a no plano das instituições intermediárias, capazes de 
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ligar o exterior com o interior das pessoas, atribuindo os sentidos necessários 

para que elas, pessoas, construam suas identidades.  
 

Somente quando as instituições intermediárias contribuírem 
para que os padrões subjetivos de experiência e de ação dos 
indivíduos participem da discussão e estabelecimento de 
sentido, será possível evitar que os indivíduos se sintam 
totalmente estranhos no mundo moderno; e somente então 
será possível evitar que a identidade das pessoas individuais 
e a coesão intersubjetiva das sociedades sejam ameaçadas 
ou, até mesmo, destruídas pela afecção de crises da 
modernidade.357 

 

A construção da identidade humana no âmbito das comunidades 

religiosas caracteriza um processo básico da cultura. O ethos da comunidade 

religiosa funciona como instrumento de fruição, interpretação, manutenção e 

intermediação de coerência entre o global e o local. Se o que se espera para 

remediar as crises de sentido na contemporaneidade é uma atuação efetiva 

das comunidades, no que tange às comunidades religiosas adventistas, isso 

parece estar acontecendo há um bom tempo em Ourinhos. E pelo andor da 

carruagem, elas ainda terão longa duração, pois segundo Zygmunt Bauman: 

“Sentimos falta da comunidade porque sentimos falta da segurança, 

qualidade fundamental para uma vida feliz, mas que o mundo que habitamos 

é cada vez menos capaz de oferecer e mais relutante em prometer”.358 

 

 

4.4 Universo de Pensamento Simbólico. 

 

 

Na perspectiva do antropólogo Clifford Geertz, com quem estamos 

dialogando ao longo deste trabalho, a Religião é um sistema simbólico, um 

complexo de signos, com os quais os homens religiosos se orientam e dizem 

de sua realidade objetiva (física) e também subjetiva (psicológica). A Religião 
                     
357 BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a 
orientação do homem moderno. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004, 2ª Ed., p. 15. 
358 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Ed., 2003, p. 129. 
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é essencialmente representativa. É através dos símbolos/signos que o sujeito 

religioso assegura seu estado mental, realiza os ritos sagrados, socializa a 

experiência do transcendental e estrutura a ordem existencial. Para Geertz, a 

importância da Religião na vida humana está justamente em sua capacidade 

de atribuir - simbolicamente – explicações e sentidos ontológicos, tanto ao 

indivíduo (subjetivo) quanto à sociedade (objetivo). E compreender a Religião 

é buscar a lógica de como os símbolos/signos funcionam na prática. 

 
A importância da religião está na capacidade de servir, tanto 
para um indivíduo como para um grupo, de um lado como 
fonte de concepções gerais, embora diferentes, do mundo, de 
si próprio e das relações entre elas – seu modelo da atitude – 
e de outro, das disposições “mentais” enraizadas, mas nem 
por isso menos distintas – seu modelo para a atitude. A partir 
dessas funções culturais fluem, por sua vez, as suas funções 
social e psicológica. O estudo da religião é, por tanto, uma 
operação em dois estágios: no primeiro, uma análise do 
sistema de significados incorporados nos símbolos que 
formam a religião propriamente dita e, no segundo, o 
relacionamento desses sistemas aos processos sócio-
estruturais e psicológicos.359  

 

Dizer que a comunidade adventista de Ourinhos é um “Universo de 

Pensamento Simbólico” é fazer referência a esse status da Religião. É dizer 

que os templos, os objetos que estão dentro deles, as formas linguísticas 

utilizadas no cotidiano, os papéis sociais, as representações sacro-artísticas, 

tudo isso é produto simbólico do ethos cultural religioso. Através deles - dos 

símbolos - é que os fiéis orientam suas vidas, seu mundo, suas experiências 

no dia-dia. A Bíblia, por exemplo, é um símbolo importante. Ela é básica na 

crença adventista - e demais religiões bíblicas. Ela é condicionante e parte 

integrante de uma estrutura de outros símbolos. A ordem de coerência/uso 

dos signos é o que configura o limite do sistema religioso. Quem sair desse 

limite, desse campo de significação, está, portanto, abandonando uma (sua) 

ordem existencial. E na perspectiva de um adventista, ou de qualquer pessoa 

religiosa, afastar-se da ordem da comunidade, da Igreja, é um perigo. Geertz 

diz o seguinte sobre a harmonia dos símbolos sagrados: 

                     
359 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008, p. 90. 
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Um conjunto de símbolos sagrados, tecido numa espécie de 
todo ordenado, é o que forma um sistema religioso. Para 
aqueles comprometidos com ele, tal sistema religioso parece 
mediar um conhecimento genuíno, o conhecimento das 
condições essenciais nos termos das quais a vida tem que ser 
necessariamente vivida. Particularmente onde esses símbolos 
não são criticados, histórica ou filosoficamente, como 
acontece na maioria das culturas do mundo, os indivíduos que 
ignoram as normas moral-estéticas que os símbolos 
formulam, que seguem um estilo de via discordante, são 
vistos não tanto como maus, mas como estúpidos, 
insensíveis, ignorantes ou, em casos de infrações extremas, 
como loucos. E, como na harmonia, as relações finalmente 
corretas são fixas, determinadas e conhecidas, e assim a 
religião, como harmonia, é, em última instância, uma espécie 
de ciência prática, que produz valor a partir de um fato, da 
mesma maneira que a música é feita a partir do som.360  

 

Os signos, portanto, viabilizam a materialidade, a sistematização, a 

preservação e a difusão do conhecimento religioso. O cotidiano ancora-se na 

harmonia simbólica que deve gerenciar o ethos cultural. Isso também remete 

àquela lógica dialética da construção social, proposta pelo sociólogo Peter 

Berger, já que o processo de exteriorização, objetivação e interiorização, 

depende fundamentalmente dos signos/símbolos para ser consolidado. No 

que concerne às comunidades religiosas locais, tudo o que há dentro delas, 

sentenças de explicação de mundo, está pautado em estruturas de signos. 

Assim, as comunidades religiosas locais são “universos simbólicos” porque 

possuem estruturas específicas de representação simbólica. E a respeito do 

universo simbólico, Berger e Luckmann explicam: 

 
O universo simbólico é concebido como a matriz de todos os 
significados socialmente objetivados e subjetivamente reais. A 
sociedade histórica inteira e toda a biografia do indivíduo são 
vistas como acontecimentos que se passam dentro deste 
universo. O que tem particular importância é que as situações 
marginais da vida do indivíduo (marginais no sentido de não 
estarem incluídas na realidade da existência cotidiana na 
sociedade) são também abrangidas pelo universo simbólico. 

                     
360 Idem, p. 95. 
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O universo simbólico é evidentemente construído por meio de 
objetivações. Um mundo inteiro é criado.361  

 

Assim, não só a história da IASD, como também a história de vida 

de cada pessoa, de cada adventista, está ligada ao universo da comunidade. 

Se perguntarmos a um adventista: Você conseguiria viver longe da Igreja, 

longe das pessoas, dos valores da comunidade, longe da IASD? É evidente 

que a resposta será: “não”. Isso porque o adventista vê que sua própria vida 

(o seu Eu, sua existência, sua visão de mundo) é condicionalmente ligada à 

Igreja. Sua fé nos princípios que ali estão simbolicamente legitimados é tudo 

o que há de mais importante - em termos existenciais. E sua vida passa a ser 

construída, do mesmo modo que a sua identidade, sob os moldes do sistema 

simbólico que rege o cotidiano da comunidade adventista.  

A IASD cristaliza saberes específicos, e que não estão apenas no 

plano teórico, conceitual dos fiéis, mas atrelados efetivamente ao cotidiano, à 

experiência do dia-dia na comunidade. E a forma simbólica da vida religiosa 

está refletida, por exemplo, na forma com a qual os fiéis se cumprimentam 

diariamente. Na maneira de se tratarem. Nas formas linguísticas utilizadas no 

ethos cultural religioso. Aliás, o principal instrumento simbólico de expressão 

e veiculação de conhecimentos diversos é a linguagem. Através dos padrões 

linguísticos, os indivíduos não só estabelecem relações fundamentais uns 

com os outros, produzindo e objetivando sentenças explicativas da realidade, 

mas também objetivam a si mesmos. A vida cotidiana, e no caso, a vida das 

comunidades religiosas, é mantida através da linguagem, pois esta viabiliza a 

compreensão e a expressão da realidade. Para Berger: 

 
A linguagem pode ser aqui definida como sistema de sinais 
vocais - é o mais importante sistema de sinais da sociedade 
humana. As objetivações comuns da vida cotidiana são 
mantidas primordialmente pela significação linguística. A vida 
cotidiana é sobretudo a vida com a linguagem, e por meio 
dela, de que participo com meus semelhantes. A 
compreensão da linguagem é por isso essencial para minha 
compreensão da realidade da vida cotidiana. Ora, ao objetivar 

                     
361 BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade: Tratado 
de Sociologia do Conhecimento. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 132. 



377 
 

meu próprio ser por meio da linguagem, meu próprio ser 
torna-se maciço e acessível a mim, ao mesmo tempo que se 
torna assim alcançável pelo outro, e posso espontaneamente 
responder a esse ser sem a “interrupção” da reflexão 
deliberada. Pode dizer-se por conseguinte que a linguagem 
faz “mais real” minha subjetividade não somente para meu 
interlocutor mas também para mim mesmo. A linguagem tem 
origem e encontra sua referência na vida cotidiana.362 

 

Para deixar a ideia mais inteligível, vamos trazê-la para o contexto 

das comunidades da IASD. Por exemplo, existe uma expressão linguística 

usada pelos féis, que trata do sentimento de prazer em congregarem nos 

templos, da alegria de estarem reunidos nas manhãs de Sábado. Aliás, já 

dissemos que o Sábado é um dos principais elementos de identidade dos 

adventistas. A expressão remete à base da identidade das congregações. 

Ela funciona como chamamento, cumprimento, uma espécie de reafirmação 

contínua dessa identidade, ligada à guarda dos dez mandamentos bíblicos e 

ao propósito prático do Sábado. A expressão linguística é: “Feliz Sábado”. 

A primeira coisa que um adventista diz ao outro em seu templo na 

manhã de Sábado é: “Feliz Sábado”. Isso é mais do que um “Olá”, do que um 

“Bom Dia”, do que qualquer outro cumprimento. É algo mais profundo, que só 

tem aplicabilidade, valor simbólico e significado afetivo na vida cotidiana das 

comunidades da IASD. Dizer “Feliz Sábado” é manifestar uma condição de 

vida, de existência, de ser e estar no mundo. A pessoa que recebe um “Feliz 

Sábado”, recebe uma reafirmação de pertencimento. Convém que responda 

também: “Feliz Sábado”. E não pelo dever – a título de obrigação, educação, 

cortesia, etiqueta - mas porque se não o fizesse, estaria agindo contra sua 

própria ordem existencial, conta uma convicção. Podemos dizer, portanto, 

que o “Feliz Sábado” representa um estado de espírito, de prazer ou regozijo 

pela possibilidade de congregar, louvar e se autoconfirmar enquanto sujeito 

histórico, adventista, cristão no dia de Sábado. A adventista Janete Dias - 

membro da liderança na IASD - Vila Musa, comenta sobre o Sábado: 
 

                     
362 Idem, p. 58. 
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É muito importante pra mim. Porque quando chega o Sábado 
eu preciso ouvir algo diferente do que eu ouvi no meu local 
trabalho, do que as pessoas falam pela rua, eu quero algo que 
mexa com meu interior. E lá (no templo) isso acontece. Pra 
mim acontece. Então mexe com a minha mente, com o meu 
ser. Eu sinto vontade de mudar, de me tornar uma pessoa 
melhor. Toda manhã de sábado a gente diz: “Feliz Sábado”. A 
gente se julga um povo feliz. E quando é dito de coração, é 
porque a gente tá sentindo isso. É muito gostoso.363 

 

E nota-se que a expressão linguística “Feliz Sábado” é um símbolo 

do cotidiano vivido nas comunidades adventistas. Uma forma de linguagem 

que exprime um saber local. Diz de condutas e sentimentos que dele (saber) 

se originam. É por isso que Berger sustenta a ideia de que: “A linguagem tem 

origem e encontra sua referência na vida cotidiana.” O simbolismo adventista 

é vivenciado no plano prático do dia-dia. A Religião só é efetiva porque tem 

sua estrutura, material e imaterial, simbolicamente atrelada à vida prática. E 

tudo o que é vivido no interior do ethos religioso tem um valor simbólico.  

Entretanto, não falaremos de linguagem, pois o que nos interessa 

é falar de outro tipo de símbolo, de outro objeto de representação, presente 

na cultura das comunidades da IASD em Ourinhos. Falaremos dos “templos”. 

É com relação a esses objetos simbólicos que encerraremos nossa reflexão. 

Afinal, que tipo de significado os templos transmitem? De que forma eles são 

interpretados pelos fiéis adventistas? Serão os templos simples aglomerados 

de cimento, pedra e areia? O que há de simbólico no espaço de oração dos 

fiéis adventistas? Será que eles dizem de uma conquista? 

O antropólogo Clifford Geertz, já citado, diz que a Religião (cultura) 

é baseada em signos; que para entender a Religião deve-se também buscar 

a interpretação dos signos; portanto ele defende uma Antropologia dialógica 

à semiótica da cultura - Semiótica ou Semiologia é a ciência que estuda os 

signos. E por signo364, podemos entender: ‘todo objeto, forma ou fenômeno 

                     
363 JANETE DIAS. História Oral.  Depoimento de 29/07/2011. Entrevista concedida em sua 
residência. Nasceu em Ourinhos no dia 09 de janeiro de 1968. 
364 O dicionário Aurélio nos dá cinco referências explicativas para o sentido da palavra 
“signo”. Afirma: SIGNO: Do latim signu. Substantivo masculino. 1- Sinal, símbolo. 2- Astron. 
Cada uma das 12 constelações que se localizam na faixa do zodíaco (q. v.), a saber: Áries, 
Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, 
Peixes. 3- Astrol. Cada uma dessas constelações, as quais, acredita-se, influenciam o 
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que representa algo distinto de si mesmo: a cruz significando “cristianismo”; a 

cor vermelha significando “pare” (código de trânsito); uma pegada indicando 

a “passagem” de alguém; as palavras designando “coisas (ou classe de 

coisas)” do mundo real’. E assim, um templo seria, portanto, um signo. Ele 

representa algo diferente de si mesmo, além de sua estrutura física.  

Mas como entender seu valor? A interpretação é uma propriedade 

humana muito relativa. Uma coisa pode significar “A” para uma pessoa, e “B”, 

à outra pessoa. Assim, a noção de belo para um chinês pode não ser a 

mesma noção de belo para um africano. E talvez, estejamos correndo o 

perigo de tudo o que dissermos aqui - a respeito do simbolismo dos templos 

adventistas - não tenha nada a ver com a ideia que os adventistas fazem de 

seu próprio objeto. O olhar dos pesquisadores, acadêmicos, pode não ser o 

mesmo olhar dos fiéis adventistas. Portanto, precisamos de uma estratégia 

de investigação. Um método de observar os templos e seu valor simbólico.  

Poderíamos começar dividindo a ótica de análise em duas: externa 

e interna. Façamos primeiro uma análise teórica, acadêmica, dialogando com 

o historiador Mircea Eliade, que trabalha a questão do “espaço sagrado” na 

Religião. Isso poderá nos ajudar em relação à visão externa (acadêmica). Em 

seguida, poderemos trabalhar com história oral, depoimentos dos fiéis, além 

de documentos - programas cerimoniais utilizados nos atos de consagração 

dos templos. São documentos que evidenciam o que os adventistas pensam 

dos templos. São documentos oficiais. E isso, portanto, pode nos ajudar com 

a visão interna (perspectiva dos adventistas). E facilitando nossa abordagem, 

trabalharemos apenas com o templo da Vila Perino, que é o mais antigo – no 

entanto, a lógica de análise pode ser estendida a todos os templos da IASD 

                                                           
destino e o caráter daqueles que nascem em cada período do ano correspondente a um 
signo (2). 4- E. Ling. Unidade linguística que tem significante e significado; signo linguístico. 
5- Semiol. Todo objeto, forma ou fenômeno que representa algo distinto de si mesmo: a cruz 
significando “cristianismo”; a cor vermelha significando “pare” (código de trânsito); uma 
pegada indicando a “passagem” de alguém; as palavras designando “coisas (ou classe de 
coisas)” do mundo real; etc. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário 
Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª. Ed. 1ª impressão, Editora Positivo. 2004. Tomemos, 
portanto, como cabíveis ao nosso estudo, os itens “1”, “4” e, principalmente, “5”, por nos 
darem, aqui, sentidos mais pertinentes a respeito de “signo”. 
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em Ourinhos. Assim, os outros podem ser vistos da mesma forma. O templo 

da Vila Perino é apenas um exemplo à nossa especulação.  

Vamos à visão externa, acadêmica. Mircea Eliade, em seu livro “O 

Sagrado e o Profano”, fala sobre o “espaço sagrado”. Ele propõe que, para o 

“homo religiosus”, não há uma “homogeneidade” entre os espaços ocupados. 

Para um sujeito religioso, o espaço nunca é uniforme. Há “roturas”, rupturas, 

divisões particulares dentro da espacialidade do mundo. O único espaço que 

para o homem religioso é permeado de realidade, objetividade e credibilidade 

existencial, é, de fato, o “espaço sagrado” – espaço religioso.  

É nessa porção de espaço que a vida se faz com razão motivadora 

ao homem religioso, pois nela existe, a todo instante, uma relação com uma 

ordem superior responsável pela manutenção de todas as coisas. O “espaço 

sagrado” é um espaço destoante dos outros espaços delimitados porque nele 

o poder divino Se manifesta. Aliás, na diferença, há também uma oposição. 

O “espaço sagrado” se opõe a todo o resto - ou seja, ao “espaço profano”. 

Assim, para os sujeitos religiosos, sempre haverá o espaço sagrado, no qual 

a vida se sustém; e o espaço profano, no qual impera o caos, a morte.  

 
Para o homem religioso, o espaço sagrado não é homogêneo: 
o espaço sagrado apresenta roturas, quebras; há porções de 
espaço qualitativamente diferentes das outras. “Não te 
aproximes daqui, disse o Senhor a Moisés; tira as sandálias 
de teus pés, porque o lugar onde te encontras é uma terra 
santa.” (Êxodo, 3:5) Há, portanto, um espaço sagrado, e por 
consequência “forte”, significativo, e a outros espaços não-
sagrados, e por consequência sem estrutura nem 
consistência, em suma, amorfos. Mais ainda: para o homem 
religioso essa não-homogeneidade espacial traduz-se pela 
experiência entre o espaço sagrado – o único que é real, que 
existe realmente – e todo o resto, a extensão informe, que o 
cerca.365 

 

Se há um espaço desconfigurado, sem sentido, este é, portanto, o 

espaço diferente do sagrado. E lá, nesse espaço não-sagrado, reside o caos, 

o medo e a dúvida. Não existe vida e tampouco explicação para as coisas. 

                     
365 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões, São Paulo: Martins 
Fontes, 2ª Ed., 2008, p. 25. 
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Em meio ao caos não existe orientação. Há apenas forças contrárias e hostis 

àquele poder último que domina o espaço sagrado. Neste ponto, Eliade situa 

as considerações sobre o espaço do homem religioso, dentro da oposição: 

“sagrado/profano”; destacando, portanto, o fio condutor de sua obra. 

Assim, suponhamos que o templo da Vila Perino seja um “espaço 

sagrado” do qual diz Eliade. É espaço diferenciado, não-comum, destacado 

da totalidade do espaço que se apresenta ao fiel adventista. O templo jamais 

será visto como espaço detido das mesmas características apresentadas por 

um prostíbulo, uma danceteria, um shopping de Ourinhos. A sacralidade não 

existe nesses espaços. É no interior do templo que o adventista encontra as 

motivações existenciais e as verdades últimas do universo. É neste espaço 

que se faz a construção do mundo. É no templo sagrado que o fiel encontra 

um eixo, o ponto fixo, a base de fundação para sua realidade.  

No exemplo da religião cristã, o que acontece no espaço sagrado é 

fruto da determinação divina. E se o templo é símbolo, este sempre acusará, 

portanto, a vontade divina, vontade que o possibilita existir enquanto coisa; e 

podemos completar dizendo que, justamente, essa mesma vontade divina, 

ou seja, a manifestação do sagrado (que Eliade chamada de “hierofania”) é a 

única força responsável pela fundação do mundo e dos templos adventistas. 

Ali, nos templos, os fiéis se orientam porque recebem as coordenadas da 

vontade divina manifestada nas escrituras, nas profecias, nos ensinamentos, 

nos produtos, nos valores e princípios sagrados - que são experienciados no 

interior dos templos. O templo enquanto centro do mundo garante, portanto, 

uma orientação em meio ao caos do espaço profano. 

 
A experiência religiosa da não-homogeneidade do espaço 
constitui uma experiência primordial, que corresponde a uma 
“fundação do mundo”. Não se trata de uma especulação 
teórica, mas de uma experiência religiosa primária, que 
precede toda reflexão sobre o mundo. É a rotura operada no 
espaço que permite a constituição do mundo, porque é ela 
que descobre o ponto fixo, o eixo central de toda a orientação 
futura. Quando o sagrado se manifesta por uma hierofania 
qualquer, não só há rotura na homogeneidade do espaço, 
como também uma revelação de uma realidade absoluta, que 
se opõe à não-realidade da imensa extensão envolvente. A 
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manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo. Na 
extensão homogênea e infinita onde não é possível nenhum 
ponto de referência, e onde, portanto, nenhuma orientação 
pode efetuar-se, a hierofania revela um “ponto fixo” absoluto, 
um “Centro”. 366 

 

E sem os templos, não existe orientação. Não há um espaço onde 

o indivíduo possa receber a revelação da vontade divina para a ordem real 

das coisas. Se o homem religioso se afasta do espaço sagrado, ele corre o 

risco de perder-se nos males do mundo. E quando isso acontece, geralmente 

por uma desestabilidade da fé, um desgarramento da ovelha, o caos toma 

conta da vida do fiel e seu espírito cai em desorientação. Somente no espaço 

sagrado é que a vida real, o valor último das coisas e a vontade superior 

mantenedora de tudo se revelam - aos fiéis, aos adventistas. E diz Eliade: 

 
Vemos, portanto, em que medida a descoberta – ou seja, a 
revelação – do espaço sagrado tem um valor existencial para 
o homem religioso; porque nada pode começar, nada se pode 
fazer sem uma orientação prévia – e toda orientação implica a 
aquisição de um ponto fixo. É por essa razão que o homem 
religioso sempre se esforça por estabelecer-se no “centro do 
mundo”. Para viver no mundo é preciso fundá-lo – e nenhum 
mundo pode nascer no “caos” da homogeneidade e 
relatividade do espaço profano.367    

 

A presença frequente do adventista no templo, principalmente aos 

sábados, dá sentido a essa necessidade, esse esforço do homem religioso 

de manter-se orientado e fora do caos. Assim, visitar a casa de Deus (como 

é chamada), é encher-se de sabedoria e garantia de uma existência legítima. 

O templo como ponto fixo, diferenciado, traz a vida ordenada e santificada de 

acordo com a vontade divina manifestada. E quando um adventista adentra o 

templo, espaço sagrado, ele se transporta de uma realidade à outra. O limiar 

da porta do templo representa a fronteira entre duas maneiras de existir. Um 

modelo sagrado e outro profano. É no limiar do templo que o espaço sagrado 

diferencia-se da Rua Maranhão, Vila Perino, por exemplo, que representa a 

parcela amorfa e heterogênea do mundo implícito no espaço profano. Assim, 
                     
366 Idem, p. 24. 
367 Ibidem, p. 26. 
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cruzar o limiar da porta é romper a fronteira ente dois espaços diferentes. É 

passar de uma condição desastrosa de pecado/profanação, para um estado 

de santidade/purificação do espírito diante de Deus. Eliade afirma que: 

 
A porta que se abre para o interior da igreja significa, de fato, 
uma solução de continuidade. O limiar que separa os dois 
espaços indica ao mesmo tempo a distancia entre os dois 
modos de ser, profano e religioso. O limiar é ao mesmo tempo 
o limite, a baliza, a fronteira que distinguem e opõem dois 
mundos – e o lugar paradoxal onde esses dois mundos se 
comunicam, onde se pode efetuar a passagem do mundo 
profano ao mundo sagrado.368 

 

Ao mudar do espaço profano para o sagrado, o adventista acha um 

elo de regeneração e comunhão com a condição divida. Nos templos existe a 

cura para as enfermidades espirituais (e até as físicas) adquiridas no espaço 

profano, aquele frequentado no dia-a-dia da semana. Uma ligação com Deus 

se estabelece quando o adventista adentra as dependências do templo. Por 

meio da oração, das atividades que balizam o cotidiano do espaço sagrado, 

o adventista transcende, e segue a uma realidade extra-condicional, além de 

si mesmo. Ele experimenta de um poder que o ultrapassa, que vai além de 

seus limites de compreensão. E o templo se torna uma espécie de abertura 

para o alto. Um ponto de comunicação com o plano celestial. Local especial, 

onde se obtém contato direto, privilegiado e mais íntimo com Deus.  

 
No interior do recinto sagrado, o mundo profano é 
transcendido. Nos níveis mais arcaicos de cultura, essa 
possibilidade de transcendência exprime-se pelas diferentes 
imagens de uma abertura: lá, no recinto sagrado, torna-se 
possível a comunicação com os deuses; consequentemente, 
deve haver uma “porta” para o alto, por onde os deuses 
podem descer à Terra e o homem pode subir simbolicamente 
ao céu. Assim acontece em numerosas religiões: o templo 
constitui, por assim dizer, uma “abertura” para o alto e 
assegura uma comunicação com o mundo dos Deuses.369 

 

                     
368 Ibidem, p. 29. 
369 Ibidem, p. 30. 
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A comunicação com a ordem celestial - poder divino e Sua vontade 

revelada nos templos - é condicional ao adventista. E existir, portanto, é parte 

determinante de uma realidade extra-humana. É residir numa condição além 

- além do profano. O mundo sagrado que o templo representa é uma imagem 

simbólica da ordem superior, divina. Eliade classifica essa realidade vivida 

nos templos como a “imago-mundi”. Podemos entendê-la como sendo uma 

representação simbólica de uma ordem celestial transportada para a Terra. É 

uma imagem daquilo que há no plano celestial. E por representar a realidade 

divina, é também uma realidade de pureza, santidade, imaculação, bondade, 

incorruptibilidade, amor, verdade, esperança, comunhão, liberdade, prazer, 

felicidade, etc., a imagem de uma condição que só poderia emanar de Deus.  

Ao adentrar a imago-mundi dos templos, o fiel adventista purifica-

se de seus pecados e ganha uma nova roupagem espiritual, que o diferencia 

do que era antes, quando andava distante da santidade dos templos. E não 

importa o quão impuro ele, adventista, se sinta, pois, ao visitar o templo da 

Vila Perino, por exemplo, ele certamente terá a possibilidade de regenerar-

se, de orientar-se espiritualmente para vencer as crises do dia-dia. O homem 

religioso, por viver no limiar dos espaços sagrado e profano, encontra na 

imago-mundi dos templos, a chance de ressantificação. Assim, a função do 

templo é ressantificar o mundo, livrando-o das impurezas e do caos. 

 
Lembremos o essencial do problema: se o templo constitui 
uma imago-mundi, é porque o Mundo, como obra dos deuses, 
é sagrado. Mas a estrutura cosmológica do templo permite 
uma nova valorização religiosa: lugar santo por excelência, 
casa dos deuses, o templo ressantifica continuamente o 
Mundo, uma vez que o representa e o contem ao mesmo 
tempo. Definitivamente, é graças ao Templo que o Mundo é 
ressantificado em sua totalidade. Seja qual for seu grau de 
impureza, o Mundo é continuamente purificado pela santidade 
dos santuários.370 

 

Se apropriarmo-nos da lógica eliadeana, veremos que o templo da 

Vila Perino tem a função de ressantificar o mundo adventista, mantendo uma 

existência plena, verdadeira e legítima. Podemos dizer: é um local último e 
                     
370 Ibidem, p. 56. 
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sagrado para a comunidade adventista daquela Vila. Cada fiel vê o templo 

como parte essencial de seu cotidiano religioso. Se a nostalgia do homem 

religioso é habitar definitivamente a realidade divina, certamente os templos 

sagrados, tal como são vistos, representam o que há de mais próximo desse 

propósito. Assim, da perspectiva externa, acadêmica, é possível dizer que o 

templo é signo de espaço santo, seguro e ordenado. O templo é signo que 

representa o desejo humano, adventista, de tornar-se parte de uma condição 

divina. É o centro de orientação da vida e da cultura adventista. 

Mas o que dizer da perspectiva interna? O que pensam os próprios 

adventistas a respeito de seus templos? Vejamos. Primeiro, vale rememorar 

o método adotado em nossa análise, frisando que faremos uso do programa 

cerimonial do dia da reinauguração e consagração do templo da Vila Perino, 

em 2005. Afinal, por que utilizar esse documento? E o que há de importante 

nele? A justificativa explica: É necessário encontrar certa homogeneidade na 

perspectiva adventista, buscar um teor mais profundo, uma opinião coletiva, 

que represente a visão da maioria dos membros da Igreja, como se todos 

pensassem da mesma maneira a respeito do valor simbólico do templo. E o 

programa cerimonial diz exatamente disso. Ele expressa a postura coletiva 

da Igreja a respeito da real função do templo e de seu simbolismo. 

Pressuposto: o templo representa o compromisso dos adventistas 

para com Deus. Isso quer dizer, a real função do templo é expressar a ação 

da Igreja condicionada por uma vontade divina. Tudo é fruto dessa vontade. 

Sem Ela, nada existe. E no caso dos adventistas, a dependência necessária 

para com a vontade divina, que segundo eles advém da Bíblia e do Espírito 

de Profecia, é essencial à vida da Igreja Remanescente. É prerrogativa de 

um compromisso infalível. Qualquer tipo de atividade ou conduta religiosa de 

um adventista deve evidenciar, com eloquência, esse compromisso com O 

Deus criador de todas as coisas. O comportamento deve dar a entender que 

há uma condição de compromisso com Deus; e sustenta-se na manifestação 

da fé, nas obras missionárias e no louvor de adoração.  

O templo, enquanto objeto sagrado, além da expressão da vontade 

divina (que até o prédio exista), é a representação do compromisso coletivo, 
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firmado pelos fiéis em relação a Deus e Sua obra. O templo é o local onde os 

desejos de Deus devem ser cumpridos com atenção. Estes desejos são tão 

diversos e complexos que vão desde a conservação e manutenção do prédio 

até a postura de conduta e vestimenta dos membros. Teremos oportunidade, 

observando o programa cerimonial de inauguração do templo da Vila Perino, 

de destacar cada ponto que expressa o desejo de Deus para com o espaço. 

Notemos, primeiramente, na íntegra, o trecho que iremos trabalhar: 
 

COMPROMISSO 
 
Ao receberem esta Casa de Oração, consagrada que foi à 
pregação da Palavra de Deus, e sendo ela de modo especial, 
Casa do Senhor, permitam que se lhes apresente o que Deus 
espera de todos nós, Seus adoradores, com respeito a ela, e 
juntos assumamos um voto de cumprimos os desejos de 
Deus. 
 
Deus Deseja: 
 
Que este templo seja conservado sempre em perfeito estado, 
um lugar digno do nome de Deus. 
 
Que o pensamento de ser este local Casa de Oração esteja 
sempre vívido em nós, e que isto resulte em estímulo à prática 
de oração e influa no comportamento neste recinto. 
 
Que nossas vestes, nosso entrar e nosso sair, o uso de 
nossos olhos e ouvidos e o dom da fala sejam do grado de 
Deus aqui dentro e expressem a consciência de quem crê 
estar na presença de Deus, o Senhor do Universo. 
 
Que o nosso zelo por esta Casa de Oração se torne extensivo 
à vigilância quanto à defesa da fé e da doutrina, não 
permitindo que estranhos ocupem o templo sagrado, 
especificamente o púlpito. 
 
Que, igualmente, musicas, programas e detalhes outros de 
caráter profano sejam evitados e mesmo repudiados, para 
que a benção de Deus seja constante, e os que venham a 
este templo sintam a influência do Espírito Santo. 
 
Isto para a Glória de Deus, afim de que se usufrua os 
benefícios da graça divina e para que a criatura dê ao Seu 
Criador a honra devida ao Seu nome. 
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Agora Convidamos todos a expressar a Deus este 
compromisso e o propósito que fazemos de cumpri-lo, o que 
pedimos seja feito pelo levantar da mão. 
 
Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos na execução 
deste compromisso.371 

 

Como visto, o recorte trata dos “desejos de Deus” para com o local 

sagrado que Ele permitiu existir em benefício dos fiéis, Seu povo escolhido. 

Para facilitar nosso comentário a respeito disso, abordaremos cada um dos 

pontos de modo sequencial, destacando ao longo da tarefa o que mais vale 

atenção. Notemos, primeiramente, que nas linhas iniciais do recorte, a Igreja 

interpreta o templo como “Casa de Oração”, ou seja, um local específico para 

essa experiência. Isso nos permite dizer que a perspectiva adventista sobre 

“templo” mantém relação com a noção de atividade religiosa. Assim, o templo 

é o espaço primordial, o melhor lugar para que uma oração seja feita.  

Outro ponto importante do primeiro parágrafo também nos permite 

entender o simbolismo do templo enquanto a “Casa do Senhor”. Trata-se de 

um espaço onde a presença de Deus é constante. Relembra Eliade, quando 

afirma ser o espaço sagrado, a “morada dos deuses”. O Templo permite aos 

fiéis o contato com o “Espírito Santo de Deus”. A Casa do Senhor é especial 

porque nela está presente o próprio Deus. Aliás, se no templo a presença do 

Senhor é permanente, portanto, mais do que um espaço de orientação à 

Igreja, o templo é a expressão do melhor local para que a vontade de Deus 

seja feita. Isso porque na ótica dos adventistas, “Deus Deseja”: 

        
Que este templo seja conservado sempre em perfeito estado, 
um lugar digno do nome de Deus.372 

 

E para isso, há empenho coletivo da comunidade. Novas pinturas, 

bancos, janelas, ajustes. O zelo é constante. Aliás, dá razão ao processo de 

reconstrução do templo da Vila Perino. A mudança de sua estrutura reflete a 

preocupação dos fiéis em oferecer a Deus o melhor espaço para adorá-lo e 
                     
371 IASD. Programa Cerimonial de Inauguração e Dedicação do Templo Central da Vila 
Perino. Ourinhos: de 21/05/2005, p.3. 
372 Idem. 
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difundir Sua mensagem. Zelar a estrutura do templo é manter o compromisso 

com os propósitos de Deus. Para o adventista, esse compromisso é condição 

fundamental de existência. A partir do momento em que o membro se desliga 

desse compromisso, paulatinamente, desliga-se da presença e do poder de 

Deus. Assim, manter o simbolismo do templo como a Casa do Senhor, zelar 

por ela todos os dias, é também a certeza da salvação e do atendimento a 

essa vontade suprema. E faz sentido, quando afirmam: 

 
Que o pensamento de ser este local Casa de Oração esteja 
sempre vívido em nós, e que isto resulte em estímulo à prática 
de oração e influa no comportamento neste recinto.373 

 

O templo enquanto Casa de Oração motiva o fiel a relacionar-se 

com Deus através da Oração. As petições em virtude das necessidades, ou 

agradecimento pela atenção de Deus, denotam o fluxo da atividade religiosa 

no interior do templo. E no que diz respeito, as expressões linguísticas: rezar, 

orar, adorar, louvar, congregar, comungar; são verbos que indicam o valor do 

templo como espaço de atividade. E notemos que as ações religiosas e os 

conteúdos mentais que as determinam são componentes do espaço no qual 

acontecem. Pois, se o templo é local da vontade e da presença de Deus, as 

ações que nele acontecem, os comportamentos, também são determinadas 

conforme a condição divina que o rege. Os adventistas dizem: 

 
Que nossas vestes, nosso entrar e nosso sair, o uso de 
nossos olhos e ouvidos e o dom da fala sejam do grado de 
Deus aqui dentro e expressem a consciência de quem crê 
estar na presença de Deus, o Senhor do Universo.374 

 

A reverência é conduta levada à risca. O comportamento discreto 

dos adventistas vai desde o tom baixo da voz até as vestimentas que cobrem 

o corpo. As mulheres vestem saias ou vestidos longos. Os homens, ternos, 

gravatas, calças e camisas no estilo social. As musicas clássicas, sacras, de 

tendência erudita, marcadas pelo som do piano, baseiam o repertório dos 

                     
373 Ibidem. 
374 Ibidem. 
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momentos de louvor e dos cultos sabatinos. Há o temor e o recato no espaço 

sagrado. Há reverência diante da presença do Deus Criador.  

O templo é também o lugar das doutrinas, onde as determinações 

institucionais, divinamente orientadas, são difundidas e legitimadas. Defender 

a fé e a doutrina dentro dos templos é também defender a sustentação da 

obra de Deus e os pilares da IASD. Pois, afirmam: 

  
Que o nosso zelo por esta Casa de Oração se torne extensivo 
à vigilância quanto à defesa da fé e da doutrina, não 
permitindo que estranhos ocupem o templo sagrado, 
especificamente o púlpito.375 

 

O púlpito, santo por excelência, é lugar da exposição de conteúdos 

intelectuais divinamente inspirados, qualificados pelo Espírito Santo. Apenas 

os pastores e membros efetivos, estes quando preparados, são autorizados 

a ocupar o púlpito do templo. Há condições institucionais impostas para tudo 

o que é difundido no púlpito. Pessoas “estranhas”, ou seja, indivíduos não 

batizados ou pastores não nomeados pela Associação da Igreja, dificilmente 

terão direito de realizar sermões no púlpito. Isso denota que o templo é local 

de cultura religiosa particular, com seus próprios protocolos e simbolismos. 

Cultura que possui seus próprios ritos cerimoniais de iniciação, de inclusão, 

de pertencimento. Aliás, o batismo por imersão, o voto de compromisso e o 

juramento de fé, são alguns desses ritos simbólicos.  

A privação de conteúdos intelectuais advindos do mundo exterior 

tem a primordial função de proteger esse ethos sagrado. De zelar pela boa 

estrutura do universo simbólico da Igreja. E isso é claro quando expressam: 

 
Que, igualmente, musicas, programas e detalhes outros de 
caráter profano sejam evitados e mesmo repudiados, para 
que a benção de Deus seja constante, e os que venham a 
este templo sintam a influência do Espírito Santo.376 

 

                     
375 Ibidem. 
376 Ibidem. 
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O isolamento para com certos conteúdos da realidade exterior aos 

templos, evidente na cultura adventista, remete-nos às considerações feitas 

por Eliade a respeito da oposição “sagrado/profano”. O templo representa o 

espaço sagrado, oposto então ao espaço profano. Tudo aquilo que configura 

o interior do templo, ou seja, as músicas, os objetos, os rituais, as pessoas 

com suas vestimentas, as literaturas, as orações públicas, os sermões, etc., 

deve ser divinamente orientado. Todo passa por uma triagem. E nada do que 

há no espaço profano deve interferir no cotidiano sagrado. O templo da Vila 

Perino - e todos os outros - é lugar onde o profano deve ser repudiado.  

As condições impostas pela vontade de Deus aos fiéis, para com 

Seu espaço, representam, portanto, o melhor caminho para se chegar à vida 

eterna e honrar um compromisso assumido. Assim, parece que os benefícios 

oferecidos à Igreja Remanescente, apesar de gratuitos, firmam-se nas ações 

de reverência e compromisso. Os adventistas dizem que o louvor, a devoção 

para com Deus, é aquilo que mantém a obra consagrada. A vida dedicada, 

fortalecida pela devoção, conduz o crescimento da Igreja. Isso é evidente na 

expansão da IASD na cidade. E quando notamos a expressão: 

 
Isto para a Glória de Deus, afim de que se usufrua os 
benefícios da graça divina e para que a criatura dê ao Seu 
Criador a honra devida ao Seu nome. 
 
Agora Convidamos todos a expressar a Deus este 
compromisso e o propósito que fazemos de cumpri-lo, o que 
pedimos seja feito pelo levantar da mão. 
 
Que o Espírito Santo de Deus ilumine a todos na execução 
deste compromisso.377 

 

Portanto, há um “voto” firmado com a vontade de Deus. O caráter 

último da representação do templo é o caráter último da vontade de Deus. O 

compromisso com o templo é também o compromisso com Deus. Assim, não 

parece equívoco dizer que a história do templo da Vila Perino, da construção 

à reconstrução, representa a história do compromisso para com a vontade 

                     
377 Ibidem. 
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divina. Aliás, parece que para os adventistas, todo o processo de expansão 

da Igreja na cidade, acima de tudo, representa os desejos de Deus.  

Entretanto, além de o templo representar uma Vontade Divina, há 

nele outro simbolismo. O programa cerimonial fala que o templo representa 

uma Oferta a Deus, um objeto de dedicação, algo doado, oferecido pelos 

fiéis. A ação de dedicar algo a Deus é antiga na tradição bíblica. No Livro de 

Gêneses, Abel e Caim faziam oferendas de frutas e cordeiros. Aliás, grande 

parte das ações na tradição bíblica tratava dos ritos de dedicação. E dedicar 

qualquer coisa a Deus, uma obra arquitetônica, uma música, um quadro, um 

filho, uma vida, significa afirmar que, aquilo que está sendo dedicado é algo 

que deve ser aceito e legitimado por Deus para que seja verdadeiro. 

Além disso, ofertar é exteriorizar sentimentos de gratidão. Quando 

há, por parte dos fiéis, o reconhecimento do caráter de Deus enquanto poder 

viabilizador das coisas, a oferta simbólica representa a melhor maneira de 

agradecê-Lo. No ethos adventista, os rituais de dedicação são frequentes, e 

referem-se a tudo aquilo que faz parte do cotidiano da Igreja. É ato comum 

os pais dedicaram seus filhos recém-nascidos, por exemplo. Esse ritual é 

uma forma de consagração da vida humana. Uma forma de legitima-la, pois, 

na verdade, para os adventistas, a vida nada mais é do que algo concedido e 

mantido por Deus. Aliás, dizem que tudo o que há na vida religiosa, tudo o 

que é produzido, é uma concessão divina. A oferta, o objeto da dedicação, o 

filho ou o templo, no caso, só existe porque Deus permitiu que assim fosse. 

Portanto, o objeto deve ser dedicado e consagrado a Ele.  

Esse é o real motivo da “cerimônia de reinauguração” do templo da 

Vila Perino. Pois, se a dedicação das obras realizadas pelos fiéis adventistas 

é um sinal de gratidão a Deus, o templo enquanto parte das obras, também 

deve de ser consagrado. Ademais, a dedicação do templo mantém o membro 

convicto de que realmente está agindo de acordo com a Vontade de Deus. 

Se anteriormente, no recorte lido, tivemos a chance de ver o “compromisso” 

para com essa Vontade Divina; agora, no Ato de Dedicação, poderemos ver 

o exercício e a objetivação prática desse compromisso: Notemos:         
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ATO DE DEDICAÇÃO – Leitura Responsiva 
 
PASTOR: Para a Glória de Deus o Pai, por cujo favor 
edificamos esta casa. Para honra de Jesus, o Filho do Deus 
vivo, nosso Senhor e Salvador. Para Louvor do Espírito Santo, 
fonte de Luz e Vida. 
 
CONGREGAÇÃO: Dedicamos esta casa, ó Deus, a Ti. 
 
PASTOR: Para o culto, para oração e o canto, 
Para o ministério da Palavra, 
Para a celebração dos santos ritos; 
 
CONGREGAÇÃO: Dedicamos esta casa. 
 
PASTOR: Para consolo dos que choram, 
Para a fortaleza dos que são tentados, 
Para ajudar na reta maneira de vida; 
 
CONGREGAÇÃO: Dedicamos esta casa. 
 
PASTOR: Para a santificação da família, 
Para a direção das crianças, 
Para a salvação dos homens; 
 
CONGREGAÇÃO: Dedicamos esta casa. 
 
PASTOR: Para a defesa da liberdade, 
Para a formação da consciência, 
Para a luta contra o mal; 
 
CONGREGAÇÃO: Dedicamos esta casa. 
 
PASTOR: Para auxílio dos necessitados, 
Para monumento ao sábado de Jeová, 
Para apressar a vinda de Cristo; 
 
CONGREGAÇÃO: Dedicamos esta casa. 
 
PASTOR: Como um tributo de gratidão e amor, 
Uma oferta de boa vontade, de agradecimento, 
E louvor dos que temos provado a taça de Tua graça. 
 
CONGREGAÇÃO: Nós, os componentes desta igreja e 
congregação, de novo nos consagramos ao Senhor e 
dedicamos todo este edifício à causa e ao serviço de Deus.378 

 

Há duas características importantes que merecem destaque no Ato 

de Dedicação. A primeira é o caráter coletivo, marcado pela participação da 
                     
378 Ibidem, p. 05. 
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congregação e do pastor, expressando o consenso geral da comunidade, o 

sentimento de todos para com o compromisso - a atenção à vontade divina. 

A segunda é a função do templo como espaço de atividade religiosa. Aqui 

podemos detectar não apenas o simbolismo para a totalidade da comunidade 

adventista, mas também a função (“dedicamos esta casa para...”) do templo 

enquanto objeto do cotidiano da Igreja. O espaço destinado ao louvor e ao 

cumprimento das determinações divinas. 

O templo é local de ritos, cantos e cultos. Espaço de cura para os 

feridos - física e espiritualmente. É lugar de pessoas necessitadas, frustradas 

e humilhadas pelo caos do mundo profano. No templo elas têm um espaço 

especial, aconchegante e seguro. O templo é o local da família. É o espaço 

para o cultivo da ascese: liberdade, verdade, fraternidade e compaixão. É no 

templo que se planeja a intervenção - trabalhos assistenciais. O templo é um 

tipo de fortaleza. Um abrigo para homens e mulheres em guerra espiritual. O 

espaço sagrado adventista é a representação materializada de suas crenças. 

O Sábado: “Dia do Senhor”. O templo é quartel general para militantes de um 

“Grande Conflito”, já dito por Ellen White, entre as forças do bem e do mal.  

Ao adentrarem o templo, ultrapassando o limar que separa mundos 

antagônicos, cruzando o front da batalha espiritual, os fiéis têm a segurança 

desejada. A convicção de estarem cumprindo a vontade de Deus. E quando 

a porta do templo da Vila Perino foi aberta em sua reinauguração, abriu-se 

também a porta da certeza para todos. Porque o templo é um lugar de todos. 

 
A Porta Que Foi Aberta (Wilson Sarli) 

 
A porta desta Igreja foi aberta: 

Foi aberta para todos sem distinção: para jovens e idosos, 
para negros e brancos, para ricos e pobres, para humildes e 

letrados... Para todos, enfim! 
 

Foi aberta para o cansado, para o sedento e o faminto, para o 
desorientado e sem rumo, mas que deseja orientação segura 

para a sua vida. 
 

Foi aberta a todos que, aflitos, buscam a paz; a todos que em 
lágrimas, buscam consolo; a todos os que, trabalhando, 

buscam servir; a todos que, em pecado, buscam perdão; a 
todos os que, solitários, buscam a comunhão; a todos os que, 
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frustrados, buscam amor; a todos os que, em dúvidas, 
buscam a verdade, a todos os que buscam um sentido para a 

sua vida. Esta igreja abre as suas portas e os escolhe em 
nome de Jesus para lhes dar esperança. 

 
A porta desta igreja foi aberta para ajudar as autoridades 

constituídas a conterem a onda do crime, da violência e da 
perversão. 

 
Ela foi aberta para o cântico de louvor e para a meditação; 

para a adoração do Deus todo-poderoso, criador do céu e da 
terra e para o estudo do seu santo livro, a bíblia sagrada. 

 
Que por essa porta possamos entrar para adorar e por ela sair 

para amar o próximo. 
 

E todas as vezes ao entrarmos por esta porta, façamo-lo com 
o sublime e sincero desejo de transpor, no grande Dia de 

Deus, os portais de pérola da Cidade Santa, a Nova 
Jerusalém, para, com Cristo, vivermos eternamente.379 

 

Habitar a “Cidade Santa”. Um desejo dos adventistas. Enfim, talvez 

o templo simbolize uma pequena fração da vida na Nova Jerusalém. Cidade 

onde Jesus Cristo – que voltará em breve; estará com todos, eternamente. O 

templo é a porta aberta. A abertura que conduz a uma condição de existência 

superior. A “abertura para o alto”, como disse Mircea Eliade. 

Vale dizer que, mesmo que especulássemos ainda mais a respeito 

do aporte simbólico dos templos da IASD, jamais conseguiríamos esgotar as 

possibilidades reais de representação, nem objetivas e tampouco subjetivas. 

Pois, cada fiel apreende o templo de um jeito especial, de uma perspectiva e 

com sentimentos diferentes. É relativo demais. É intelectualmente aberto. Há 

muitas apropriações e variedades de apropriações. E se por esforço, fizemos 

alguma coisa, este foi o de lidar com alguns aspectos evidentes, concepções 

gerais de interpretação. Falamos do que todo mundo diz, sem contracenso. A 

melhor abordagem possível sobre a visão simbólica dos adventistas.   

Os templos da IASD em Ourinhos foram construídos em trabalho 

de mutirão. E cada fiel teve papel importante nesse processo de conquista. 

Aliás, é um consenso. Para os adventistas, cada gota de suor derrubada nas 

obras, diz da vida comunitária. A história dos templos, consequentemente, é 
                     
379 Ibidem, p. 06. 
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a história de vida de todas as pessoas envolvidas. É o símbolo de que a vida 

religiosa da IASD se ancora no cotidiano, materializa-se no dia-dia do ethos. 

Os saberes e as ações cristalizam-se nos objetos sagrados. O templo, e tudo 

aquilo que há nele de material e imaterial, é produto histórico. Um patrimônio 

histórico. É a concretude expressiva da trajetória de vida da comunidade.  

A IASD tem 62 (sessenta e dois) anos de história em Ourinhos. A 

trajetória dos templos, em seus respectivos bairros, diz dessa expansão e 

também da vivência coletiva na Igreja. É uma história construída por muitas 

pessoas. Os templos abrigam memórias. São “locais de memórias”380 - para 

citar o historiador Jacques Le Goff. Os adventistas dizem que em cada tijolo 

assentado, em cada reboco na parede e em cada vidro posto nas janelas dos 

templos, está implícita a vida de cada pessoa. Janete Dias, líder na Igreja da 

Vila Musa, comenta do valor histórico dos templos:  

 
Cada templo, ele se torna um patrimônio histórico porque ali é 
contado histórias. O templo, o lugar onde os cristãos se 
reúnem, é um local que já foi depredado, pessoas ficaram 
reféns, morreram fuzilados dentro de um templo, então é um 
patrimônio histórico. Porque resgata uma história de um local, 
de um bairro, de pessoas. Mesmo que o município, os 
cidadãos não venham a conhecer aquela história, mas é a sua 
história. É a sua história. Você faz parte daquele local, 
daquele templo. Então tem importância para aquele grupo de 
pessoas. Mesmo que as pessoas não se atentem para esse 
valor, mas para mim, individualmente, é a minha vida, né? A 
minha história tá junto com aqueles tijolos, com aquela Igreja, 
com aquelas reuniões, e tudo o que se passou. Então é um 
patrimônio importantíssimo. E com o passar do tempo, se o 
Prefeito realizar uma pesquisa, fazer um levantamento do que 
era há 30 anos atrás e do que é hoje - há trinta anos atrás 
havia (apenas) uma Igreja adventista, hoje são tantas. “Nossa, 
mas o que causou esse movimento?” “O que causou o 
crescimento desse povo?” Então, é a história, o prédio em si, 
as pessoas. É um monumento.381 

 

E todo “monumento”382, mais uma vez citando Jacques Le Goff, diz 

de um contexto histórico. Aliás, ele é fruto desse contexto. Os templos, cada 

                     
380 LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas, SP: Editora Unicamp, 1994. 
381 JANETE DIAS. História Oral.  Depoimento de 29/07/2011. 
382 LE GOFF, Jacques. Documento e Monumento. IN: LE GOFF, Jacques. História e 
Memória. Campinas, SP: Editora Unicamp, 1994. 
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um deles, sintetizam a história de vida coletiva dos adventistas nos bairros. É 

nos templos que a comunidade se consolida. O dia-dia, as relações sociais, 

os fatos vivenciados, o saber local; é o que sustenta o laço de pertencimento. 

E laço, tanto em relação às pessoas, comunidade, quanto aos templos nos 

bairros. Um laço que permite o adventista dizer: “Eu pertenço a este templo”. 

Isso denota aquilo que Janete Dias comentou há pouco, a respeito do valor 

histórico dos prédios: “Porque resgata uma história de um local, de um bairro, 

de pessoas.” Assim, o templo é a representação da singularidade histórica 

das comunidades nos bairros. É o objeto de sua cristalização, objetivação. 

As pessoas dedicam sua vida à comunidade. Elas pensam e agem 

de acordo com (e para) o cotidiano dos templos. Ao perceberem que os anos 

dedicados àquela realidade, adequados e determinados naquele ambiente, 

são os anos de sua própria vida, elas sentem que fazem parte daquilo. Vêem 

que as alegrias, os desafios vencidos, as lembranças coletivas, os amigos e 

os familiares que ali congregam, representam o que há de mais importante. É 

a essência do que chamam de patrimônio histórico. Robson Isaltino, líder da 

IASD - Vila Santos Dumont, da qual participa desde o início, comenta sobre o 

valor simbólico do templo que ajudou a construir naquele Bairro: 

 
Olha, aqui representa um pedaço da minha vida. Representa 
tudo o que eu dediquei, está aqui, entende? A gente é 
cansado da vida também, o trabalho de construção é pesado, 
a gente tem sequelas já dos anos de serviço que a gente tem. 
Problemas de coluna, problema nas pernas, né, nos braços, a 
gente tem esses problemas. Eu tenho 36 anos e sou novo 
ainda, mas eu dediquei aí 20 anos da minha vida 
praticamente em construção, pra sobreviver disso e eu tenho 
sequelas. Mas se perguntasse pra mim se um dia precisasse 
recomeçar de novo, eu recomeçaria, né? Porque a nossa fé, 
enquanto Jesus não voltar nessa terra, né, que é a grande 
esperança da gente, a gente tem que continuar lutando. E 
esse templo aqui pra mim representa minha vida. Representa 
a minha vida, tudo o que eu dediquei. Mais as pessoas ainda. 
Por isso que quando eu falo pra você que quando uma 
pessoa, que faz parte do rol de membros aqui, é afastada, 
abandona e entra e apostasia, a gente fica triste, porque faz 
parte da vida da gente, sabe? Os membros, as pessoas, 
fazem parte da vida da gente. Sem querer ou não, é a família 
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da gente. É tudo o que a gente tem. É o vinculo. É a minha 
vida. As pessoas daqui e esse templo é a minha vida.383 

 

É interessante notar essa perspectiva de “família” na vida dos fiéis 

adventistas. O sentimento é típico a todas as comunidades. Em cada bairro, 

em cada grupo - e quanto menor, mais intenso - há esse sentimento. Aliás, 

vale dizer que se trata do sentimento mais importante - dentre todos aqueles 

implícitos no cotidiano. Algumas pessoas não têm ninguém. Moram sozinhas. 

Não têm parentes vivos ou próximos. A comunidade, portanto, se torna ainda 

mais viva no caso dessas pessoas - mais “família”. É difícil ver um adventista 

alheio a essa ideia. Que não pense sua comunidade como “família”.  

Outro aspecto de nosso interesse: quanto mais tempo as pessoas 

vivem na comunidade, mais elas pertencem. Os adventistas mais velhos da 

Igreja, que já passaram por diversos momentos históricos, são os que mais 

comentam da importância dos laços sociais, da simbologia dos templos e da 

missão local. Eles, adventistas velhos, representam o tempo de pioneirismo, 

o conservadorismo, a memória coletiva das comunidades - da qual, todos 

dependem, inclusive esta pesquisa, para observar o passado. São guardiões 

do conhecimento histórico. Assim são, porque a Igreja, as comunidades nos 

bairros e os templos surgiram deles. São as personagens antigas da história 

da IASD em Ourinhos. E o líder Israel Isaltino, também da Igreja - Vila Santos 

Dumont, diz exatamente sobre esse aspecto: 

 
Eu conheço os dois lados da moeda. Sei o que é estar num 
lugar, num abrigo assim tão bem arrumado como está agora, 
e o lugar onde eu congreguei (na tenda de lona no sítio do 
avô, João Isaltino), é um sentimento de vitória, sabe? É difícil 
dizer até. É uma conquista. Uma conquista mesmo. Eu olho 
pros meus irmãos e falo assim: “Olha, a gente não deve 
mesmo duvidar da providência divina. Não podemos duvidar 
nunca do poder de Deus. Porque olha onde a gente esteve e 
olha onde a gente está hoje.” Então, eu olhando pra essa 
igreja (templo) e vendo tudo certinho, um local próprio pra 
gente se reunir, pra mim eu sinto que Deus realmente ele não 
desampara o seu povo que se reúne em seu nome. Eu 
pensava que a gente iria esperar até a volta de Jesus se 

                     
383 ROBSON ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 06/12/2011. Entrevista concedida na 
nave de cultos do templo da Vila Santos Dumont. 
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reunindo em tenda, né? Mas ele providenciou um local melhor 
pra gente. Eu me sinto muito feliz né, de poder estar, eu com 
mais um grupo de pessoas aí que sabe como foi, como tudo 
começou, eu me sinto realmente muito feliz. E me sinto 
orgulhoso também de poder participar de todo esse 
(processo) histórico, de estar envolvido em tudo. Eu to aqui, 
não somente relatando alguma coisa porque eu li, né, porque 
alguém me contou. Eu estou contando daquilo que eu vivi, 
que eu passei, que eu experimentei, cada coisa disso daí. 
Posso dizer que estou na história. Eu estou sendo inserido 
como participante. Não sou como coadjuvante. Eu sou artista 
principal. O ator principal dessa história aí também (risos).384 

 

Uma história de 62 (sessenta e dois) anos na cidade. Uma história 

de singularidades. De experiências religiosas e vivências compartilhadas. De 

objetos e saberes simbólicos. Uma história de “conquistas”. Pois, um templo, 

diz Isaltino: “É uma conquista. Uma conquista mesmo.” E conquista coletiva. 

Que diz do dia-dia compartilhado, das pessoas, das comunidades, da vida de 

cada membro da IASD em Ourinhos. E se os templos dizem isso, certamente 

representam, também, a conquista de uma cultura. Uma “memória religiosa” 

implícita na materialidade dos prédios. Como se fossem, eles: “os templos da 

conquista” (da cultura local adventista, construída historicamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
384 ISRAEL ISALTINO. História Oral.  Depoimento de 02/11/2011. Entrevista concedida em 
sua residência na Vila Santos Dumont. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A mensagem da IASD chega à cidade de Ourinhos em 1950. Hoje, 

em 2012, completa 62 (sessenta e dois) anos de trajetória local. Uma história 

construída pela força de mutirões, pelo empenho coletivo da comunidade. A 

Igreja se consolida - efetivamente organizada - quando adquire um terreno e 

edifica seu primeiro templo, na Vila Perino, em 1960. Com as implicâncias do 

desenvolvimento urbano e o aumento do contingente de membros, a IASD se 

fragmenta no início da década de 1990, atingindo novos e periféricos bairros 

da cidade. A fragmentação foi dirigida pelo pastor Mário Cardoso de Oliveira, 

inspirado pelo lema “dividir para multiplicar”, usado pela IASD (corporação) 

desde a década de 1970, em sua expansão, no Estado de São Paulo. Depois 

da fragmentação, da qual surgiram novas congregações, a Igreja iniciou um 

período de construção de templos, nos respectivos bairros, aonde chegou. O 

pastor Samuel de Mesquita Guimarães foi quem administrou as edificações 

nas três igrejas (Vila Musa, Vila Brasil, Vila Santos Dumont), frutos da divisão 

em 1990, além de reconstruir o templo da Vila Perino (tradicional), marcando 

a conquista dos espaços físicos com o empenho dos mutirões. Em 2006, ano 

em que Guimarães deixou o distrito, havia surgido o grupo na Vila São Luiz, 

que hoje está consolidado. Em 2011, dois novos grupos surgiram: Vila Boa 

Esperança e Vila Itamaraty – que seguem se estruturando. No total, a IASD 

conta com 7 (sete) locais de culto em Ourinhos e um contingente efetivo de 

500 (quinhentas) pessoas (quase 0,5 % da população da cidade), além de 

um canal de TV aberta, da “Rede Novo Tempo de Comunicação”. 

A proposta deste referido estudo histórico-antorpológico tentou, de 

maneira geral, mapear e registrar a trajetória da IASD em Ourinhos, levando 

em conta a cronologia da edificação dos templos. A história local da IASD foi 

descrita nesta pesquisa de acordo com os depoimentos dos adventistas, com 

a intenção de que eles se sintam inseridos, condicionantes, como narradores 

de sua própria história. Ao mesmo tempo, essa “memória adventista”, serviu 
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de objeto de estudo teórico, pelo qual fomos capazes de costurar elementos 

da “teoria da história e da religião” com aspectos da “experiência religiosa”. 

Aliás, um de nossos maiores desafios foi trabalhar com os diversos 

tipos de fontes históricas, dispostas ao longo da pesquisa, que enriqueceram 

e balizaram a descrição dos fatos. A profundidade/detalhes dos depoimentos 

(de História Oral) cedidos pelos adventistas, o teor institucional dos livros de 

“Atos e Eventos”, das cartas e documentos das secretarias dos templos, bem 

como as fotografias, principalmente as mais antigas, da década de 1970, que 

retratam o templo da Vila Perino, original, em seu início, gentilmente cedidas 

pelos membros antigos da Igreja. Fontes que pediram certo grau de atenção, 

sensibilidade e criticidade ao serem questionadas, interpretadas. 

Outro desafio foi lidar com o cotidiano de 7 (sete) templos distintos, 

em bairros diferentes, construídos por comunidades e pessoas distintas. São 

histórias de experiências diferentes, vividas singularmente. Aliás, a proposta 

do trabalho se ancora exatamente na singularidade da vida religiosa. A ideia 

foi dizer de como o cotidiano dos templos é capaz de unir pessoas e motivá-

las a construírem sua própria história, suas próprias memórias. Dizer sobre o 

dia-dia religioso na prática, interferindo na sociedade e no contexto urbano. É 

um estudo que retrata a importância das comunidades religiosas como fontes 

de sentido, representação, sociabilidade, historicidade, pertencimento, ações 

e explicações às pessoas. A comunidade religiosa como “local de vida”. 

A Religião tem por finalidade atribuir sentido à existência humana. 

O dia-dia da IASD nas comunidades representa “vida” para muitas pessoas, 

um “sentido” de mundo, sem o qual dificilmente haveria “história”. O objetivo 

desta pesquisa foi descrever como os adventistas vêem, sentem e constroem 

essa “vida” historicamente. Portanto, é uma história local, singular, que diz de 

coisas particulares, vividas em um ethos local, mas que mantém relação com 

um contexto mais amplo, tanto da IASD (como instituição) como de Ourinhos 

(cidade na qual está presente e interfere dialeticamente). Da história urbana, 

não tratamos com demora, até porque a proposta não era essa, e sim buscar 

a trajetória da IASD, dizendo de suas particularidades. 
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Aliás, outro desafio foi estruturar essa vivência religiosa adventista 

em um discurso histórico coerente, pautado na cronologia dos fatos, relatos e 

na edificação dos templos. A dificuldade foi documentar (escrever) a história 

de uma comunidade religiosa que nunca foi retratada historicamente. O que 

havia de histórico na comunidade - o registro do passado, as lembranças dos 

acontecimentos - estava na memória dos mais velhos. Aliás, alguns deles já 

falecidos, levaram consigo parte dessa história. Este trabalho, viabilizado por 

essa “memória coletiva” - aludindo o sociólogo francês Maurice Halbwachs - 

foi escrito na virada de uma geração de adventistas, dos quais ainda restam, 

vivos, poucos pioneiros do início da Igreja na cidade. Assim, esta pesquisa é 

resultado de 62 (sessenta e dois) anos de história - agora registrada. 

Esperamos que este estudo possa contribuir de três formas: a) Na 

vida de quem nunca ouviu falar dos adventistas, de modo geral, no Brasil, no 

Estado de São Paulo e em Ourinhos; pois, apresenta um histórico da IASD e 

sua cronologia desde a origem - nos EUA, a inserção no Brasil, no Estado de 

São Paulo e sua chegada à Ourinhos. b) Na vida acadêmica (pesquisadores 

da Religião, da História e da Cultura), pois, apresenta um estudo sistemático 

(“teoria e objeto”) de uma experiência religiosa. c) Na vida dos adventistas do 

sétimo dia em Ourinhos, que nunca tiveram sua trajetória histórica registrada, 

documentada, mas que agora podem contar com este trabalho.  
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