HISTÓRIA DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE ALENQUER
A história do movimento pentecostal da Assembleia de Deus em Alenquer - Começa com a
dona Josefa Rodrigues Ferreira, nascida em 25 de dezembro de 1910, que em 1949 abrigou o
Pastor Quirino Pereira Peres e família que chegaram a Alenquer no dia 20 de março do mesmo
ano para iniciar o trabalho de evangelização.
A partir de então, se instalava o movimento pentecostal da Assembleia de Deus com muito
esforço e dedicação na obra de Deus, o Pastor Quirino conseguiu organizar o primeiro trabalho
na residência da Dona Josefa, falecida em 2011 aos 101 anos de idade.
Com a prosperidade do trabalho, foi então fundada a primeira congregação na colônia chamada
Porto Alegre na residência da Irmã Josefa Rodrigues Duarte e ali a cada dia eram acrescentados
o número de salvos, pois, muitas almas se renderam aos pés do Senhor Jesus.
Em 19 de março de 1952, o referido Pastor adquiriu por título de aforamento um terreno no qual
almejava construir o primeiro templo da Assembleia de Deus nesta cidade, porém, não foi
possível, pois, o mesmo foi transferido para a cidade de Monte Alegre ficando como seu
sucessor o Pastor José Miguel Barros de Carvalho que permaneceu na direção desta igreja no
período de 06 (seis) anos, sempre empenhado em melhor servir na obra de Deus.
No dia 29 de julho de 1962, sob a administração do Pastor Jose Sabino da Silva, foi lançada a
pedra fundamental para a construção do templo, no entanto não foi possível construir no local,
então a igreja foi construída no terreno antes adquirido pelo Pastor Quirino, que ficava
localizada frente a uma praça, hoje chamada "Praça Eloy Simões", porém, não podendo
permanecer naquele local, visto que, o terreno a frente foi doado pelas autoridades municipais
para a construção de um hospital administrado pela igreja católica.
Sucedendo o Pastor José Sabino da Silva, assume o ministério pastoral neste município o
reverendo Pastor Joaquim Pereira dos Santos, dando continuidade aos projetos iniciados pelos
seus antecessores, que por sua vez teve que resolver o impasse relativo à construção do templo.
Convidou então o bispo da prelazia da época juntamente com as autoridades municipais para
uma reunião a fim de resolver a questão em pauta, onde a negociação ocorreu em ordem e
confiança ficando ajustada a venda do prédio da igreja no valor acertado de 1.000.000,00 (um
milhão de cruzeiro), em moeda corrente do País na época.
Vendido então o prédio da igreja o Pastor Joaquim foi à procura de um novo terreno, adquirindo
então na Rua Dr. Pedro Vicente, medindo 10,50m de frente por 50m de fundos cujo título de
aforamento encontra-se arquivado nos registros da igreja, neste local foi construído o templo
sede inaugurado no dia 9 de julho de 1964, e o trabalho do Senhor crescia sobremaneira,
tornando-se necessário a construção de novos templos.
Tendo o Pastor Joaquim concluído o seu ministério nesta cidade, assumiu como seu substituto
Pastor Melquize Pereira dos Santos, que ao assumir este campo de trabalho, enfrentou muitas
lutas, porem, o prazer das vitorias superaram as dores das lutas enfrentadas. Cumprindo seu
tempo de trabalho foi transferido para outro campo, assumindo em seu lugar o Pastor Abias
Caldas de Almeida, dando prosseguimento aos trabalhos anteriormente iniciados.
Com o crescimento da igreja, tornou-se necessário a aquisição de um novo terreno, onde foi
construído um templo maior e com mais espaço para agregar os fiéis, localizado à Travessa 7 de
setembro esquina com a Rua Dr. Pedro Vicente , onde se encontra o templo hoje. Ainda sob
administração do Pastor Abias Caldas foi criado o Circulo de Oração, tendo como primeira
presidente a irmã Leoceles de Araujo.

Findando a sua missão nesta cidade, assume então o Pastor Américo Monte Corrêa
desempenhando com amor suas funções eclesiásticas, permanecendo por pouco tempo, fazendo
uma permuta com o Pastor Bertolino Pereira da Silva que permaneceu nesta cidade no período
de 20 de março a 16 de agosto de 1973 que também por motivos justos fez permuta com Pastor
Ananias Gomes da Silva, o mesmo foi empossado pelo Presidente da convenção Paraense
Pastor Josias Camelo.
Após sua posse, deu continuidade à obra de Deus neste Município construindo casas de oração
em várias comunidades, assim o Senhor abençoou grandemente o ministério do Pastor Ananias
nesta cidade que permaneceu ate dezembro de 1974, tendo como seu sucessor o Reverendo
Pastor Daniel Braz de Oliveira que desempenhou com esmero suas atividades ministeriais.
O Senhor continuou abençoando o seu ministério que durante seis anos serviu com alegria a
igreja nesta cidade. Porém, no dia 27 de julho de 1980, em um cerimonial simples e marcante o
amado Pastor transferiu o Cargo ao então representante da convenção paraense, o Reverendo
Pastor Ananias Gomes da Silva.
Em seguida repassou ao digno Pastor José Almeida da Silva que a partir de então se tornou o
novo Ministro do Evangelho na cidade de Alenquer, permanecendo ate janeiro de 1986, tendo
como seu sucessor o Nobre Pastor Raimundo Nonato Leite, onde Deus confirmou sua chamada
ministerial curando, salvando e batizando muitas almas para o seu reino.
Ainda sob sua administração em nove de outubro de 1987 foi dado início a construção da casa
pastoral, edificada um prédio com dois pavimentos, onde a inauguração ocorreu no dia 13 de
janeiro de 1991, no dia 7 de julho do mesmo ano, estando reunidos o corpo ministerial e os
crentes em geral dar-se a transmissão de cargos pastorais que por sua vez o amado e saudoso
Pastor Francisco Alves Neto, assume a direção desta igreja e seu primeiro e grande movimento
pentecostal deu-se por conta do VII congresso da U.M.A.D.A, que aconteceu no período de 27 à
29 de setembro do mesmo ano e o Poder de Deus foi derramado em forma de salvação curas e
milagres.
Em sua administração foi construído o atual Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus em Alenquer. Diante dos trabalhos realizados por esse homem de Deus que por
vontade divina não se encontra mais em nosso meio, pois no dia 6 de janeiro de 2001 passou a
está com o Senhor quando ainda pastoreava esta igreja.
Vale ressaltar que seu ministério nesta cidade foi marcado com grandes festas e cruzadas
espirituais, a fim de promover o crescimento espiritual do povo de Deus.
Passado um pouco mais de dois meses, no dia 11 de março do mesmo ano, acontece uma
reunião ordinária para tratar da posse do novo sucessor, presidida pelo então vice-presidente o
Presbítero Francisco Nonato da Silva, que após aberta a sessão passou a oportunidade ao Pastor
Jaime Pires representante da Convenção Paraense que por sua vez, fez a posse do novo
Presidente da igreja em Alenquer, o Pastor Ademir Teles de Lira que ao assumir lança vários
projetos evangelísticos e missionários.
Em sua gestão foi criada no dia 13 de maio de 2002 a Associação Evangélica Betesda que é uma
sociedade civil e sem fins lucrativos. Em 1º de abril de 2003 foi fundada a SEMADA
(Secretaria de Missões da Assembleia de Deus em Alenquer).
Tendo como primeiro secretário o diácono Amarildo da Silva Santos. No qual têm sido
realizados grandes investimentos tais como, aquisição de veículos, embarcações e terrenos, para
bem servir o projeto missionário e aos fieis.
Também tem investido na área rural, ribeirinhos e África, onde em abril de 2008 enviou um
casal de missionários para Guiné Bissau, o Pastor, Amiraldo Oliveira dos Santos e Aglair

Freitas dos Santos que permaneceram naquele lugar por dois anos. No entanto o crescimento da
igreja em Alenquer é notório, tendo em vista a inauguração de sete congregações, e a formação
de sete novos campos com seus respectivos pastores.
Ainda no exercício de suas funções consagrou através da Convenção de Ministros em Belém
nove pastores que são: Manoel Augusto de Carvalho, Nildsom Siqueira, Jesivaldo Rocha
Mendes, Josué Gadelha Maciel, Adalberto Nauar de Araujo Filho, Amiraldo Oliveira dos
Santos, Francisco Evaristo de Arruda Fernandes, José Maria Gonçalves da Silva e Miqueias de
Matos Alves.
Hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alenquer, conta com um Templo Central,
quinze congregações (incluindo Fazendinha e Urucurituba), 01 (um) refeitório em construção,
01 (um) colégio também em fase de construção. Tudo isso para a honra e a gloria do nome do
Senhor Jesus!
Pastores: 1º Quirino Pereira Peres, 2º José Miguel Barros de Carvalho, 3º José Sabino da Silva,
4º Joaquim Pereira dos Santos, 5º Abias Caldas de Almeida, 6º Melquisedech Pereira dos
Santos, 7º Américo Monte Corrêa, 8º Bertolino Pereira da Silva, 9º Ananias Gomes da Silva,
10º Daniel Braz, 11º José Almeida da Silva, 12º Raimundo Nonato Leite, 13º Francisco Alves
Neto e 14º Ademir Teles de Lira.
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