A partir daquele dia (conversão de Maria Gandour), houve uma mudança total na vida da nossa família. O
padre inconformado nos amaldiçoou. Pedras foram jogadas sobre nossa casa. Parentes nos abandonaram.
Fomos expulsos do grupo escolar. O comércio nos fechou as portas. Cortaram a luz de nossa casa.
Recebemos ordem do bispo de Natal para desocuparmos a casa no prazo de oito dias, sob pena de despejo...
Mamãe era católica fervorosa; frequentava regularmente as missas, cantava no coral e pertencia a irmandade
das “Filhas de Maria”. Batizou os filhos na igreja e nos ensinou a religião católica. Papai era libanês,
maometano, não aceitava a doutrina da igreja, especialmente no que dizia respeito à confissão ao padre. Em
1939 o reverendo Carlos Mateus começou um trabalho evangélico naquela cidade; uma das primeiras pessoas
convertidas foi uma prima de mamãe que logo passou a lhe evangelizar e prometeu um N.T. Mamãe então
lembrou-se que tinha este livro em casa e passou a examiná-lo. Após ler todo o livro e ficar muito
impressionada com a conversão do apóstolo Paulo, decidida a encontrar a verdade, recorreu a Bíblia Católica
onde encontrou versículos que foram decisivos para sua conversão em Êxodo 20... Convicta da verdade
resolveu dar o seu testemunho publicamente. Foi o que aconteceu naquela segunda-feira, quando o
missionário Carlos Mateus fez o apelo.
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Objetivo: Conhecer as principais características das origens e desenvolvimento da
IBR

em

solo

potiguar,

identificando

implicações

práticas

para

nosso

relacionamento com Deus hoje.
1.0 - APONTAMENTOS HISTÓRICOS:
1.1 - A primeira igreja evangélica fundada no RN foi uma presbiteriana, em
Mossoró (1885).
1.2 - A primeira igreja Batista (Convenção) no RN foi fundada em Natal (1896).

(Almanira Gandour, uma das primeiras convertidas do ministério do casal Mateus em São José de Mipibú).

1.3 - O primeiro missionário de origem Batista Regular no RN foi enviado para

Como católico que era, lá pelo ano de 1946, comprei um livrinho contendo os quatro evangelhos da Bíblia
Católica Romana, da mão de um frade franciscano. Li-o todo. Descobri nesse livro, em João 20:27, as
palavras de Jesus a Seu apóstolo Tomé, dizendo-lhe o seguinte: “Depois disse a Tomé: mete aqui o teu
dedo, e vê as minhas mãos, aproxima também a tua mão, e mete-a no meu lado; e não seja incrédulo, mas
crente”. Foi exatamente a palavra CRENTE que me chamou a atenção... Ouvi, também o Evangelho através
da minha irmã adotiva, Lindalva, convertida a Cristo em 1947... Naqueles dias ela me trouxe algumas
informações sobre a Palavra de Deus; mas não dei muita atenção. Ouvi ainda, outra vez, mais claramente o
Evangelho através de um folheto cujo o título era O plano simples de Deus para a salvação, o qual me foi
dado pelo missionário Carlos Mateus em janeiro de 1947.

Mossoró pela ABWE, era Robert Standley (1942). A igreja que ele fundou tornou-

(Francisco Xavier, que tornou-se pastor Batista Regular).

Organizaram oficialmente a igreja local em 1939, então chamada de Igreja Batista

se do movimento da Convenção Batista (a atual Primeira Igreja Batista de
Mossoró). O historiador Jaime Augusto registra que após cinco anos da chegada a
Mossoró, Robert deixou a ABWE e se filiou a Junta de Missões Estrangeiras da
Convenção do Sul dos EUA.
1.4 – O casal Carlos e Adelaide Mateus chegou ao Brasil em 1932 (Paraíba) pela

Evangelical Union of South America. Quando chegaram ao RN, em 1938 na cidade de
São José de Mipibú, já estavam filiados a outra missão: The Gospel Furtherance Band.
Independente. A filiação do casal a ABWE ocorreu somente em 1944.
1.5 – As primeiras igrejas Batistas Regulares no RN: São José de Mipibú
(1939/1944); Mossoró (1944 – Hoje Primeira IB da Convenção); João Câmara,
antiga “Baixa Verde” (1946); Lagoa Seca, Natal (1948) e Parnamirim (1948).
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1.6 – Com o nome de Federação de Igrejas Batistas Regulares do Nordeste do Brasil, surgiu
em 1946 a primeira associação estadual de igrejas do movimento, hoje conhecida
como AIBRERN.
1.7 – Até 1970 foram organizadas as seguintes igrejas: Caicó, 1952; da Graça, em
Mossoró, 1954; Assu, 1956; Areia Branca, 1961 e Carnaubais, 1962.

3.0 – DADOS GERAIS:

a) Missões estrangeiras: ABWE e MEA (Missão Evangélica Amazonas).
b) 62 igrejas/congregações (Site AIBRERN, Pr.Tenório).
c) Presente em ____ municípios potiguares.
d) 1 Seminário: SIBB, em Natal.
e) 2 Acampamentos: ELIM, em Nísia Floresta e AMOPAZ, Praia do Morro
Pintado, cidade de Areia Branca.
f) 1 Casa de assistência: CAEDD – Casa de Assistência aos Dependentes de
Drogas.
g) 1 Associação Feminina estadual.

2.0 – MISSIONÁRIOS PIONEIROS NO RN:
Nome
Carlos e Adelaide Mateus
Robert Standley
Virgínia LeSuer
Dorothy N. LeViness
Frona Z. Mattox

Local
São José de Mipibú
Mossoró
Carnaubais
Ceará-Mirim e Igapó, Natal
Natal

Chegada
1938
1942
1946
1947 / 1970
1949

Fred MeClanahan
Virgínia L. Martin
Casal Branda
Benjamim e Paulina Peterson
Raymond Lewis e esposa
Donald Hare
Valmar Mitchell

Carnaubais
Natal
Natal
João Câmara
Ipanguaçu

1957
1951
1962
1962
1962

Assu e Areia Branca

1956

Caicó

1954

Frank Jertberg
Daniel Holden
Kathryn Clitch
Agnes Haik
Peter Brooks

h) 1 Associação Masculina estadual.
i) 1 Associação de igrejas: AIBRERN.

4.0 - NARRATIVAS DE SALVAÇÃO:
Estou grata de todo o meu coração pela graça que me concedeste - a salvação da minha alma na Pessoa do
Teu amado Filho Jesus. Estou grata também por ter sido levada ao Seminário Batista Bereiano, pela minha irmã
em Cristo Jesus e amiga Bibi, que antes já se convertera com uma mensagem do Rev. Matthews, marido de
dona Adelaide, e isso num momento em que uma grande tempestade ameaçava afundar o barco da minha vida.
Tive o grande privilégio de ter entre outros professores, dona Adelaide, essa criatura maravilhosa e cheia de
sabedoria, incansavelmente falando de Cristo e de Seu reino com muito amor e dedicação às pessoas
descrentes. Nos corredores do hospital, durante a doença de Garibaldi, falava-me de um homem que depois de
muito tempo de evangelização, encontrou Jesus lendo um folheto intitulado O caminho para Deus e como
encontra-lo, que eu havia adquirido para presenteá-lo a um amigo... Dou graças a Deus por tudo isto. Dona
Adelaide, obrigada pela sua vida e seu ministério, pelo qual também ouvi a história de Cristo.
(Relato de Maria Elisa, 23 de dezembro de 1993, aos 80 anos de idade).

Martins,
Umarizal
Frutuoso Gomes

e 1973 / 1975 e
1993
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