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Introdução

Este livro pretende contar a história de como Deus agiu na Primeira 
Igreja Batista em Ijuí. É resultado de uma pesquisa que revelou a mão 
do Senhor atuando na vida dos ijuienses, e é isto que vamos fazer aqui: 
anunciar a boa obra de Cristo realizada entre o seu povo.

Antes de passarmos à história, algumas considerações precisam ser tra-
çadas. Primeiro: toda narrativa histórica é um recorte de um tempo, uma 
seleção de acontecimentos e a escolha do que deverá ser contado. Isso 
acontece porque não é possível saber tudo o que aconteceu, e é impossível 
dizer tudo o que aconteceu. Então, pesquisamos em documentos como 
atas, boletins semanais, testemunhos, notícias de jornais e outros livros, 
selecionamos o que julgamos mais pertinente e construímos uma narra-
tiva. Muito ficará de fora; mas nossa tentativa foi manter o que é mais 
relevante para compreender o todo da igreja. Segundo: toda história hu-
mana é marcada também pelo tropeço, conflito e, especialmente, pecado. 
Mas a presente narrativa evitará qualquer menção aos eventos tristes que 
aconteceram em todas as gerações. Não cabe a nós julgarmos os homens, 
tampouco registrar no papel aquilo que, sem sabermos, pode ter sido 
acertado pelos homens e perdoado por Deus. Da mesma forma, sabemos 
que Deus também usa o erro e a maldade humana para Seu propósito, 
mas não sabemos como Ele o faz. Por isso, não nos aventuraremos nesse 
tipo de registro. Terceiro: o objetivo é contar a história da igreja, não os 
feitos deste ou daquele membro ou pastor. Eventualmente, teremos que 
citar nomes; mas, mesmo nestes casos, cremos que eles foram instrumen-
tos nas mãos de Deus, e somente a Ele deve ser dado qualquer louvor.
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Vamos então à nossa narrativa. O livro está estruturado em três partes 
principais. A primeira trata da história da igreja como um todo, com 
uma vista geral dos principais acontecimentos ao longo de 100 anos da 
Primeira Igreja Batista em Ijuí. Essa parte foi dividida em três capítulos 
para facilitar a leitura: igreja rural, a igreja urbana e a igreja contemporâ-
nea. A segunda parte trata da história específica das atividades e grupos 
mais perenes da igreja: o ensino, a juventude, as mulheres e a música. Na 
terceira parte, teremos uma breve apresentação do que a igreja sonha para 
seu futuro como proclamadora do evangelho de Jesus.

Já mencionamos que, quando se trata de narrar uma história, é preciso 
construir um enredo. Neste sentido, buscamos nos registros históricos 
da igreja aqueles elementos que se repetiam como uma espécie de marca 
registrada dos batistas de Ijuí. Encontramos três características que des-
crevem a PIBI e constituem a linha mestra de nossa história. São elas: a 
tradição, a adaptabilidade e a cooperação.

A PIBI é uma igreja de tradição. Ela se mantém firme na tradição 
bíblica, proclamando Jesus segundo o evangelho herdado dos apóstolos. 
Esse ponto sempre foi inegociável. O que recebeu da Palavra é o que re-
transmite. Nada mais, nada menos. O evangelho é eterno e imutável, e a 
igreja quer fazer jus a essa bendita herança.

A PIBI é uma igreja marcada pela adaptabilidade. Mesmo sendo tradi-
cional, não permitiu que o tradicionalismo a engessasse no tempo ou no 
espaço. Quando seus membros começaram a migrar para a cidade, não 
os desamparou; antes, os acompanhou, e acabou por mudar sua própria 
essência de igreja do campo para igreja urbana. Quando seu aconchegan-
te e querido templo ficou pequeno, desprendeu-se e construiu um novo. 
Mudou o que foi preciso, e quando foi preciso.

A PIBI é uma igreja que prima pela cooperação. Não apenas entre seus 
membros, mas também com outras igrejas de mesma fé e, especialmente, 
com a Convenção Batista Pioneira. Ijuí tornou-se um dos pilares do tra-
balho batista pioneiro no sul do Brasil, auxiliando em todas as frentes, e 
também sendo auxiliada quando precisou. Andar junto de outros sempre 
é melhor. Afinal, somos todos cooperadores da lavoura de Deus.
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Tradição, adaptabilidade, cooperação: foram esses atributos que fize-
ram da Primeira Igreja Batista em Ijuí uma comunidade que procurou, de 
todas as formas possíveis, proclamar Jesus. Tenha uma boa leitura.

Genealogia das igrejas

PIB Ijuí
1917

Esperança (Ijuí)
2002

Congregação da PIBI em Ijuí

Igreja da Linha 18 migrou para a 
cidade, mudando o nome para 
Primeira Igreja Batista de Ijuí

Igrejas-filhas da PIBI

Ebenézer Linha 28
1919 e 1971

Monte Alvão
1971

Santo Augusto
1974

Nova Ramada
1996

Central Santo Augusto
2004

Ajuricaba
1983

Progresso (Chiapetta)
1986

São Miguel do Oeste
2003

Emanuel (Panambi)
1906

Leta (Bozano)
1895

Ijuí Linha 18
1917

A igreja Leta e a Emanuel cederam 
membros para formação da igreja de 

Ijuí no meio rural
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Organização da igreja na Linha 18, interior de Ijuí1917
Construção da capela na Linha 181919

Chegada do primeiro pastor, Pr. Gustav Henke1923

Construção da capela em Ramada, “segunda casa” da igreja1929
Organização da congregação na “vila”, cidade de Ijuí1930

Início da campanha de nacionalização de Getúlio Vargas no Estado Novo1938

Pr. Georg Ziegler muda-se do interior para a cidade1947

Encerrado o trabalho da Linha 18, até então “matriz” da igreja
Mudança do nome da igreja para Primeira Igreja Batista de Ijuí
Aquisição do Clube Comercial e reforma para templo

1952

Organização do orfanato Henrique Liebich, em Monte Alvão1961

Empréstimo da estrutura da igreja para funcionamento do Instituto Bíblico de Ijuí1967

Independência de congregação: Igreja Batista de Monte Alvão1971
Independência de congregação: Igreja Batista Ebenézer da Linha 281971
Independência de congregação: Igreja Batista de Santo Augusto1974

Organização da Congregação Batista Pioneira Esperança (então Bairro Storch)2002
Independência de congregação: Igreja Batista de São Miguel do Oeste (SC)2003
Organização do Centro de Atenção Integral aos Surdos (CAIS)2004

Comemorações do centenário da PIBI2017

Independência de congregação: Igreja Batista de Ajuricaba1983

Independência de congregação: Igreja Batista Progresso (Chiapetta)1986

Inauguração do Lar da Criança Henrique Liebich em Ijuí1978
Início das obras para construção do novo templo1980

Inauguração do novo templo1990

Desaparecidas as atas da igreja de 1935 até 1946

Principais acontecimentos históricos
1917

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2017



A Igreja Rural
1917 a 1947
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O Rio Grande do Sul é marcado pela fronteira.

A fronteira costuma ser uma região difícil, palco de conflitos e des-
confianças, mas também de relacionamentos entre diferentes culturas. 
No princípio da colonização da América, o Rio Grande do Sul ficava na 
divisa de uma disputa entre a coroa portuguesa e a espanhola, cada uma 
buscando conquistar a maior quantidade de terras do Novo Mundo. Não 
foram poucas as escaramuças entre ibéricos para conquistar cada qual o 
seu quinhão. É nesse contexto que surgiram por aqui as Missões Jesuíti-
cas, durante o século XVII, bem como a chegada de portugueses das ilhas 
dos Açores no XVIII.

No início do século XIX, mais precisamente no ano de 1824 (quando 
o Império do Brasil já era uma nação independente de sua metrópole), 
chegaram ao Rio Grande do Sul os primeiros imigrantes alemães, trazidos 
pelo novo governo para povoar a metade norte do estado e garantir o con-
trole territorial contra as efervescentes repúblicas do Uruguai e Argentina, 
recém libertadas da Espanha. Os imigrantes de fala germânica se estabele-
ceram no entorno do rio dos Sinos, formando as vilas que originaram as 
cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo.

No final do século XIX, quando o Brasil já se tornara uma república, 
o Rio Grande do Sul era governado pelo positivista Júlio de Castilhos, o 
qual apoiava especialmente a entrada de imigrantes europeus em terras 
gaúchas. Seu sucessor, Borges de Medeiros, manteve o incentivo à agri-
cultura de colonização para povoar o interior. Para melhorar os transpor-
tes, encampou o porto de Rio Grande e a rede ferroviária que ligava a 
região metropolitana com outras partes do Estado. Entre outras benfeito-
rias, trouxe o trem até a colônia de Ijuí em 1911.

Nessa região – Ijuí e arredores – teve início a história dos pioneiros que 
dariam origem à Primeira Igreja Batista em Ijuí.

Ijuí, o sonho imigrante
O novíssimo século XX chegava com otimismo: as colônias alemãs em 

Novo Hamburgo viviam crescente industrialização; cidades como Pelo-
tas, Bagé e Uruguaiana registravam crescimento nos negócios e atraíam 
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imigrantes de diversas nacionalidades. O sucesso atingido no entorno do 
rio dos Sinos incentivou o governo a implantar colônias em outros locais, 
tendo um foco muito interessante na região onde surgiria o município de 
Ijuí. Para ali foram destinadas, a partir de 1890, famílias de várias partes 
da Europa, a fim de desbravar a mata. Nos anos seguintes, o povoamento 
tornou-se uma espécie de Babel, com sua população falando 19 idiomas 
– entre eles, alemão, italiano, polonês, sueco, leto e tcheco. Em 1911, 
com a chegada do trem até a sede da colônia de Ijuí, este movimento se 
intensificou.

Mas a situação da colônia naquele modesto início era precária, como 
sempre é difícil o princípio de uma nova vida para imigrantes que chegam 
a um país desconhecido. Muitos adoeciam pela drástica mudança climáti-
ca e alimentar, sofrendo pelo menos durante um ano até se adaptarem. É 
neste contexto que chegaram ao interior da região diversos crentes batis-
tas que, junto com sua bagagem, traziam a fé em Jesus e o desejo de trans-
mitir o evangelho a todos os povos. Ijuí, pela sua diversidade cultural, se 
mostrava um belo campo missionário.

Os humildes antecedentes
Os imigrantes batistas no Rio Grande do Sul organizaram suas pri-

meiras congregações na colônia. A mais antiga igreja do Estado foi orga-
nizada em 1893 em Linha Formosa, interior da cidade de Santa Cruz do 
Sul. A segunda foi organizada em 1895 na Linha 11 de Ijuí (hoje Bozano) 
a partir de imigrantes letos oriundos de povoamentos do interior de Santa 
Catarina, vindo a se chamar Igreja Batista Leta de Ijuhy. Desse trabalho 
leto surgiram as primeiras evangelizações entre os alemães das colônias 
do entorno da vila ijuiense. Uma nova igreja batista na região seria or-
ganizada no ano de 1906 na cidade de Neu-Württemberg, com alemães 
que se encontravam para orar e estudar a Bíblia, reunidos pelo missioná-
rio batista Karl Roth (que vinha de Porto 
Alegre para atender os crentes da região).  
Esta igreja foi chamada Erste Deutsche Bap-
tisten-Gemeinde zu Neu Württemberg – hoje 
a Igreja Batista Emanuel.

Neu-Württemberg é a atual Panambi. 
Erste Deutsche Baptisten-Gemeinde 
zu Neu Württemberg significa 
Primeira Igreja Batista Alemã de Neu-
Württemberg. 
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O interior entre Ijuí e a atual Panambi estava sendo lentamente po-
voado naqueles anos. Em 1908, estabeleceram-se na Linha 18 de Ijuí 
algumas famílias de irmãos boêmios vindos 
de Lotz (Polônia) – eram as famílias Sonar, 
Fürcht, Wondracek e Walta. Sendo eles já 
crentes batistas, ligaram-se às igrejas da Li-
nha 11 e de Panambi, formando uma con-
gregação na sua localidade.

Não sabemos com exatidão como funcionavam as pequenas congre-
gações da colônia. Sabemos apenas que não tinham pastor permanente 
e valiam-se de encontros nas casas para estudar a Bíblia, cantar hinos e 
orar sob a direção de irmãos mais instruídos na Palavra, mas leigos no 
sentido de preparo ministerial formal. Assim começaram as igrejas batis-
tas de origem imigrante no interior do Rio Grande do Sul: mantendo a 
tradição de fé que já estava enraizada nas suas famílias e adaptando-se à 
dura realidade da nova vida a ser construída. Os únicos pastores que os 
atendiam foram formados a partir do esforço do Pr. Karl Roth, que levou 
o jovem Friedrich Matschulat (de Formosa) para estudar teologia nos Es-
tados Unidos, além de criar um pequeno seminário em Porto Alegre para 
treinar os novos obreiros – entre eles, os irmãos letos Friedrich Leimann 
e Willy Leimann. O irmão Willy assumiu o pastorado da Igreja Leta na 
Linha 11, em 1908.

Eram tempos de poucos obreiros em todo o trabalho batista no inte-
rior do Rio Grande do Sul, característica marcante das igrejas oriundas 
do movimento da imigração. Afinal, eram 
igrejas que nasciam a partir de famílias or-
ganizadas em pequenas comunidades para se 
auxiliarem mutuamente e manterem acesa 
a chama do evangelho. Dada a necessidade, 
o Pr. Willy Leimann passou a atender, além 
da Igreja Leta, as congregações da região (as 
linhas 5, 14, 18, 23 e 28 do interior de Ijuí), 
membros de trabalhos evangelísticos inicia-
dos pela sua igreja e pela Emanuel. Pr. Willy Leimann, um dos primeiros 

pastores a auxiliarem a Linha 18.

Os “irmãos boêmios” eram imigrantes 
oriundos da Boêmia, região 
correspondente à parte ocidental 
da atual República Tcheca. A Linha 
18 hoje faz parte da zona rural do 
município de Ajuricaba.
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No berço da Pioneira
O começo era modesto, mas com grandes aspirações. Naquelas colô-

nias surgiu uma reunião de batistas articulados pelos irmãos Willy e Frie-
drich Leimann, que deram prosseguimento ao sonho do Pr. Karl Roth, 
de constituir uma associação batista no Rio Grande do Sul em prol da 
evangelização de imigrantes. Esta nova associação reuniu-se na Linha 18 
em 31 de maio de 1909, durante a Festa 
do Pentecostes, congregando irmãos de Ra-
mada, Invernada, Guarany, Panambi, Linha 
Formosa (Santa Cruz do Sul) e os “irmãos 
boêmios do outro lado do Rio Ijuí” (como 
diz a ata do encontro) para prepararem a 
organização da Vereinigung Deutscher Bap-
tisten Gemeinden zu Rio Grande do Sul. Essa 
foi a primeira associação de igrejas batistas 
do Rio Grande do Sul, que seria oficialmente organizada no ano seguinte, 
em Linha Formosa. Assim, podemos dizer que na Linha 18 foi gestada 
a futura Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil, nascida como um 
pequeno grupo de imigrantes, os quais encontraram na cooperação a so-
lução para a falta de pastores e missionários.

Foi uma decisão oportuna, porque o contingente de imigrantes con-
tinuava a chegar. Naquele mesmo ano de 1909, chegaram da Alemanha 
as famílias Wendig, Hepfner, Patz e Braun, 
que se estabeleceram em Ramada (Linha 
23). Estas famílias eram compostas de cris-
tãos evangélicos, conhecidos dos batistas da 
Alemanha. Como eles sentiam falta da co-
munhão com a igreja, decidiram reunir-se 
nas casas dos próprios membros. Preocupados em proclamar o evangelho 
na vizinhança, ao longo dos anos passaram a evangelizar os alemães-russos 
que viviam nas linhas 18 e 28, reunindo um grupo em uma residência na 
Linha 18. Era um trabalho simples, e muitos se converteram. Entretanto, 
como ninguém ali era batizado, decidiram buscar em 1916 o auxílio dos 
batistas da Convenção Pioneira.

Guarany é a atual Linha República, 
interior de Senador Salgado Filho.
Traduzido, Vereinigung Deutscher 
Baptisten Gemeinden zu Rio Grande 
do Sul significa Convenção das Igrejas 
Batistas Alemãs do Rio Grande do 
Sul. A partir daqui, chamaremos essa 
associação de batistas simplesmente 
de Convenção ou de Pioneira.

Ramada (ou Linha 23) é a atual 
Formigueiro, no interior de Ajuricaba. 
Os “alemães-russos” eram alemães 
que emigraram no século XVIII para a 
região da Bessarábia, a qual fez parte 
da Rússia durante vários períodos. 
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Foi na assembleia convencional realizada no ano de 1916, em Panam-
bi, que estes irmãos receberam uma promessa de auxílio dos pioneiros. 
No dia 19 de junho, um mês após a assembleia, o Pr. Johann Landenber-
ger (então pastor daquela igreja e presidente da Pioneira) batizou 19 cren-
tes da Linha 18. Eles ficaram muito felizes, pois viviam isolados como co-
munidade cristã e sentiam-se unidos então aos crentes do mundo inteiro.

O grupo recém batizado decidiu não se filiar a nenhuma das igrejas 
batistas, preferindo fundar a Erste Freie Evangelische Gemeinde (traduzido, 
Primeira Igreja Evangélica Livre). Infelizmente, essa igreja não progrediu, 
por motivos diversos. Mas as sementes estavam plantadas e bastava que 
fossem reunidas para formarem uma única e produtiva lavoura.

A organização da igreja na Linha 18
Os irmãos remanescentes daquela igreja não foram abandonados pelo 

Pr. Johann Landenberger. Ele passou a visitá-los com frequência, incen-
tivando-os a se tornarem uma igreja batista. Depois de conversar com os 
membros das congregações do interior (que envolvia as regiões de Linha 
5, Linha 14, Linha 15, Linha 18, Ramada e Linha 28), e com a aprovação 
das igrejas Leta e de Panambi, começou as tratativas para organizar uma 
igreja batista com sede na Linha 18.

Pr. Johann Landenberger e esposa, 
em data desconhecida. Ele pastoreava 
a Igreja Batista Emanuel de Panambi 
quando incentivou e organizou a igreja 
da Linha 18, além de ocupar o cargo 
de presidente da Pioneira, em 1916.

O trabalho do Pr. Landenberger frutificou, e no dia 10 de janeiro 
de 1917 reuniram-se mais de 50 membros das congregações das igrejas 
de Panambi e da Leta, bem como os remanescentes da Primeira Igreja 
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Evangélica Livre. A direção do culto foi do 
Pr. Landenberger, além da presença do Pr. 
Willy Leimann, com o coral da Igreja Leta, 
e do missionário da Missão Sueca, Pr. Carl Svenson.

O culto de organização da igreja foi uma grande festa que durou o 
dia inteiro, com entoação de hinos, almoço festivo e testemunhos de 
gratidão. Pela manhã foi realizada a cerimônia oficial, seguida do batismo 
de 10 pessoas que passaram a integrar a membresia da nova igreja. No ato 
solene, todos os membros assinaram a ata, o que não é usual entre batistas, 
sendo essa uma particularidade que marca a organização da igreja.

A Missão Sueca, formada por batistas 
pentecostais, deu origem à Convenção 
das Igrejas Batistas Independentes. 

Os membros fundadores da igreja foram (na ordem da assinatura da ata): Josef Grubert, Emilie Grubert, 
Erdmann Schalm, August Krüger I, Natália Krüger, Adolf Grubert, August Krüger II, Matilde Krüger, 
Reinhold Grubert, Martin Grubert, Amalya Grubert, Andres Pfeifer, Katharine Pfeifer, Wilhelm Keller, 
Maria Keller, Berta Keller, Albert Figur, Matilde Figur, Emilie Luhm, Margaretha Oling, Elisabeth Oling, 
Margareta Kemp, Mathilde Gross, August von Trÿller, Martha von Trÿller, August Hepfner, Berta Hepfner, 
Emil Braun, Auguste Braun, Rudolfo Wendig, Amalie Wendig, Ian Walta, Elbeta Walta, Oscar Schwarz, 
Milena Schwarz, Wilhelm Wondracek, Emilie Wondracek, Pavel Zounar, Marije Zounar, Maria Engelsdorf, 
Wilhelm Fürcht, Ida Fürcht, Johann Bernich, Nathalie Bernich, Emilie Friske, Friedrich Nikolaus, Katharine 
Nikolaus, Heinrich Nikolaus, Paul Winter, Natalie Schulz, Ferdinand Hohnke e Christine Hohnke.
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Depois do culto foi feita a leitura solene do credo batista e feita a assi-
natura por todos os 52 membros da nova igreja, declarando que viveriam 
de acordo com aqueles princípios. Finalmente, foi eleita a primeira dire-
toria, que ficou assim constituída:

Josef Grubert: Presidente.
Johann Walta: Diácono.
Erdmann Schalm: Diácono.
August Hepfner: Secretário.
August Krüger II: Tesoureiro.
August Krüger I: Dirigente da Congregação da Linha 23 (Ramada).
Paul Winter: Dirigente das Reuniões da Linha 28.

Nascia assim a Deutsche Baptisten-Gemeinde in Ijuhy (Igreja Batista 
Alemã em Ijuí): sem pastor, reunindo-se em uma capela precária, mas 
com o ardente objetivo de andar nos princípios bíblicos e levar o evange-
lho de Cristo àquela terra que tantos povos estava recebendo.

Os primeiros passos da nova igreja
Como as demais igrejas nascidas dos trabalhos entre imigrantes no 

início do século, os colonos de Ijuí também não possuíam pastor per-
manente, assim como não tinham um templo – as reuniões aconteciam 
à moda da igreja primitiva, nas casas dos membros, até uma capela ser 
construída. Não sabemos onde, mas havia um local de reunião bastan-
te apertado, no qual a igreja se congregava. Ainda em 1917, foi decidi-
do que era preciso construir um local melhor. Como a igreja não estava 
registrada, o terreno doado por um irmão 
foi escriturado em nome da Igreja Leta da 
Linha 11, a qual estava devidamente regu-
lamentada. Com muito esforço, os cerca de 
30 membros concluíram o templo, que foi 
inaugurado em 16 de março de 1919.

A igreja agora tinha um templo para se reunir, mas continuava sem 
um pastor titular que a dirigisse. Era atendida pelo esforço dos poucos 
pastores que a Pioneira dispunha, os quais viajavam e faziam pregações, 

Não sabemos qual documento foi lido. 
Possivelmente, trata-se do Pacto das 
Igrejas Batistas, criado em 1833 com 
a Confissão de Fé de New Hampshire 
e publicado, em 1853, no Manual da 
Igreja Batista, de J. Newton Brown. 

Durante a construção, um grupo da 
Linha 28 organizou a Igreja Batista 
Ebenézer da Linha 28, também 
integrada à Pioneira e cooperando 
com a igreja da Linha 18. Outro 
grupo da Linha 14 também decidiu 
organizar sua igreja no mesmo ano.
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Fotografia da capela da Linha 18 no dia de sua consagração, em 16 de março de 1919.

dirigiam assembleias, distribuíam literatura e realizavam batismos dos no-
vos convertidos. Quando nenhum destes obreiros itinerantes podia estar 
presente, a igreja se virava da maneira que sempre marcou os trabalhos 
missionários dos pioneiros alemães: a pregação e envolvimento dos mem-
bros. O líder da igreja – chamado “ancião”, e que depois viria a ser chama-
do de presidente – invariavelmente se tornava bom pregador da Palavra. 
Além dele, havia os líderes de escolas dominicais, as quais eram a maneira 
tradicional de se começar uma nova congregação naqueles tempos – os 
crentes convidavam vizinhos e amigos para estudar a Bíblia, e assim nas-
cia uma igreja. A Escola Bíblica Dominical era a base da evangelização.

As igrejas batistas do interior eram 
comunidades que se auxiliavam mu-
tuamente. Não havia nenhuma igreja 
rica, nem missionários sustentados por 
convenções europeias ou norte-ameri-
canas. Desde a fundação da igreja, dois 
obreiros comprometeram-se a dar al-
gum atendimento, mesmo que mensal: 
o Pr. Willy Leimann (da Leta) e o Pr. 
Johann Landenberger (da Emanuel). 
Depois de 1921, também viria a ajuda 
do Pr. Friedrich Matschulat (que pasto-
reava a igreja em Porto Alegre).

Acima, o Pr. Willy Leimann, em 1912. Ele 
viajava a cavalo para atender as igrejas e 
congregações da região.
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Assim seguia o trabalho da Linha 18: era 
uma igreja pequena, com uma capela mo-
desta e realizando seu trabalho evangelístico 
especialmente por meio de escolas bíblicas 
nas casas dos membros, sem um pastor per-
manente e dependendo da visita dos itine-
rantes da Convenção. As decisões administrativas registradas nas atas de-
monstram a simplicidade do trabalho: em 1920, por exemplo, tratam da 
aquisição de um balde para água e duas canecas, as quais acabaram sendo 
doadas por uma irmã algum tempo depois. Outro exemplo: em setembro 
daquele ano, foi feita a coleta para a aquisição de uma lâmpada.

Poucas são as informações de como funcionava a igreja e seus depar-
tamentos naquele tempo, mas um relatório prestado para a Convenção 
e publicado no Missionsbote de março de 1923 mostra alguns detalhes:

Conforme o acordo firmado em 15 de janeiro de 1922, o Pastor Fritz 
Matschulat nos visitou uma vez por mês durante o ano que passou. Por 
causa do conhecimento que travamos com o irmão Leopold Maip, que 
há 2 anos e meio atua como professor na Linha 19, a nossa quase ador-
mecida Escola Dominical foi despertada e está tendo um alegre cresci-
mento. Os irmãos Adolf e Albert Grubert nos deixaram em abril, pois 
emigraram para a Alemanha. O Pr. Friedrich Leimann, da Argentina 
(Ramirez) nos alegrou com a sua visita durante a sua viagem pelo 
Brasil. Os nossos cultos são realizados alternadamente, um domingo 
na segunda Secção da Ramada, e no outro em nosso templo na Linha 
18. No ano que passou, realizamos uma festa conjunta das duas Esco-
las Dominicais na Linha 18, a qual transcorreu em bela harmonia. 
A nossa mocidade realiza, de tempos em tempos, uma noite literária 
e alegra aos assistentes com canções e recitações. O nosso bem dirigido 
coro misto está dormindo momentaneamente, mas esperamos que ele 
desperte em breve para o louvor a Deus e para a reanimação da igre-
ja. Para concluir, ainda devemos mencionar que, desde julho do ano 
passado, o nosso templo também está servindo como escola. Obedientes 
às necessidades, foi criada uma sociedade escolar e fundada uma escola 
particular. Como professor da mesma, foi chamado o irmão Leopold 
Maip, que a atende durante as tardes.

Exemplo da alternância entre os 
pastores Leimann e Landenberger 
ocorreu na assembleia convencional 
de 1917: o primeiro não pôde estar 
presente, e o representante da Linha 
18 foi o segundo.
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Era um tempo marcado pela característica imigrante do povo batista, 
com cultos alternados entre igreja e congregação próxima, organizações 
como coros e escolas bíblicas, por vezes sendo interrompidas ou reanima-
das. Além do trabalho eclesiástico, também havia na igreja a preocupação 
com a comunidade, cooperando nas necessidades sociais locais e dando 
um teto para uma escola, a fim de dar educação aos filhos dos moradores 
da colônia.

Sem pastor, com visitas esporádicas de obreiros, e irmãos assumindo 
as tarefas do ensino, da organização da igreja e da atuação junto à comu-
nidade. Assim foram os cinco primeiros anos da Linha 18.

Linha 5: igreja e congregação outra vez
Durante o tempo de formação da igreja da Linha 18, houve outro gru-

po que se organizava na Linha 5 Leste. Eram crentes batistas reunidos em 
torno especialmente da família Penno, além dos Hildebrandt, Engelsdorf 
e Schwarz. Estes crentes foram atendidos inicialmente pelo Pr. August 
Matschulat e, por volta de 1897, pelo Pr. Johann Inke, pregador vindo 
da Letônia e que viera auxiliar os letos da Linha 11. Na Linha 5, foi for-
mada uma igreja autônoma que, por incentivo do Pr. Karl Roth, passou 
a evangelizar brasileiros de língua portuguesa, logo a maioria do traba-
lho. Foi nesse contexto que chegou o missionário norte-americano Albert 
Dunstan, da Convenção Batista Brasileira, que introduziu a mudança da 
igreja para mais perto da comunidade, reorganizando-a por volta de 1911 
com o nome Egreja Baptista das Invernadas, sob liderança do Pr. Orestes 
de Andrade.

Entretanto, a maioria dos membros dessa igreja acabaram se integran-
do à missão sueca da Linha 8. Finalmente, por recomendação do mis-
sionário sueco Pr. Carl Svensson, fundou-se uma igreja alemã na Linha 
5, em 17 de setembro de 1917, chamada Segunda Igreja Batista Alemã 
de Ijuí, passando a cooperar com a Pioneira. Essa igreja começou a apa-
recer nas estatísticas da Convenção em 1920. Foi uma comunidade que 
também teve vida curta, sendo dissolvida provavelmente em 1927, seus 
membros integrados à Linha 18, e passando a ser congregação da mesma.
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Linha 18, Convenção e o primeiro pastor da igreja
Já vimos que a Linha 18 sediou a reunião que planejou, em 1909, a 

organização da Pioneira. Nos dias 29 de fevereiro a 2 de março de 1920, 
a igreja recebeu pela primeira vez uma assembleia convencional, a 10ª 
Assembleia da Convenção. Naquela ocasião, o informativo Grüss Gott, 
editado pelo Pr. Fritz Matschulat, tornou-se o órgão oficial de comunica-
ção da Convenção, uma ferramenta que trouxe literatura em alemão para 
os imigrantes, além de publicar notícias do 
que acontecia em outras igrejas do interior.

Outro fato deliberado naquela assem-
bleia era o problema sentido pela própria 
anfitriã e também pela maioria das outras 
igrejas pioneiras: a falta de obreiros. Havia 
um desejo manifesto de buscar um pastor 
na Alemanha para atender às igrejas do sul 
do Brasil. Entretanto, ainda não havia sido 
encontrada esta pessoa, nem vindo qual-
quer auxílio de convenções da Alemanha 
ou dos Estados Unidos. Para suprir esta ne-
cessidade, o então presidente da Pioneira, 
Pr. Friedrich Matschulat, decidiu deixar o 
pastorado em Porto Alegre e mudar-se para 
Panambi, a fim de dedicar-se ao trabalho 
como obreiro itinerante. Assim, entre os 
anos de 1921 e 1923, ele atendeu diversos 
pequenos trabalhos no noroeste do Estado. 
Entre eles, a igreja da Linha 18.

A chegada do Pr. Fritz Matschulat foi providencial, porque em 1921 
o Pr. Willy Leimann deixou a igreja leta e mudou-se para Guarany (hoje 
Linha República, no município de Senador Salgado Filho), ligando-se 
à Missão Sueca. A partir de então, o Pr. Matschulat auxiliou trazendo 
mensagens, realizando batismos e dirigindo assembleias administrativas 
nas visitas à igreja da Linha 18.

Acima, o Pr. Friedrich Matschulat, 
ou Fritz (apelido), por volta dos 50 
anos. Ele foi pastor em Porto Alegre, 
assumindo a igreja Emanuel de 
Panambi a partir de 1924. O Grüss 
Gott (Deus vos saúde) foi publicado 
pelo Pr. Fritz Matschulat entre 
1919 e julho de 1922, quando a 
Pioneira o assumiu como informativo 
oficial e passou a denominá-lo 
Der Missionsbote (Mensageiro das 
Missões), também editado por ele.
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Assim permaneceu até que os pioneiros obtiveram excelentes infor-
mações sobre um ministro alemão residente em Bromberg (Polônia), que 
tinha interesse em emigrar para o Brasil. A assembleia convencional de 
1923 aprovou o convite para que ele assumisse o cargo de pastor itineran-
te da Convenção, tendo como residência a Linha 18 e atendendo, a partir 
dessa base, as demais igrejas e congregações da região. Os irmãos ijuien-
ses ficaram eufóricos. Finalmente teriam um pastor permanente em seu 
meio, e poderiam retransmitir para outras igrejas o auxílio que receberam 
antes da Emanuel, da Leta e de Porto Alegre. Com empenho, os irmãos, 
liderados pelo ancião da igreja, construíram a casa pastoral – trabalho 
que teve auxílio inclusive do próprio presidente da Convenção, o Pr. Fritz 
Matschulat, já que ele era exímio marceneiro.

O Pr. Gustav Henke chegou à Linha 18 ao final de setembro de 1923, 
exatamente quando a casa pastoral ficou pronta. O culto de posse foi 
uma grande comemoração: realizado no dia 7 de outubro de 1923, con-
tou com poesias, mensagens do dirigente e do pastor empossado, hino 
cantado por um coro misto e coro de trombones, além de mensagens dos 
pastores Landenberger e Matschulat.

Pr. Gustav Henke e esposa, em data 
desconhecida. Ele foi o primeiro 
pastor titular da igreja da Linha 18. 
Testemunhos de pessoas que o 
conheceram dão conta de um homem 
sereno, muito bondoso e de fala 
sempre conciliadora.

A rotina do Pr. Henke
O Pr. Henke teria a dupla missão de pastorear a igreja da Linha 18 e 

atender aos batistas da região de Ijuí e adjacências, atuando como pastor 
itinerante da Pioneira. Nesta função, visitou as igrejas de Linha República 
e Candeia (interior de Santa Rosa), iniciando ainda o primeiro trabalho 
missionário em Santo Ângelo.
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Um exemplo de sua rotina de viagem foi relatada no Missionsbote de 
julho de 1924. O Pr. Henke esteve ausente da sua sede nos dias 23 de 
abril até 21 de maio para visitar as igrejas de Linha República e Santa 
Rosa. Saiu da Linha 18 e foi até a Igreja Leta na Linha 11, passando de-
pois para a Linha 5, onde o filho de um irmão o levou de “aranha” (carro-
ça ligeira) até a estação em Ijuí, encontrando os pastores Fritz Matschulat 
e Hasper e tomando finalmente o trem para Santo Ângelo. Chegando ali, 
eles foram levados para Linha República, 
onde o Pr. Henke batizou 15 pessoas. Em 
Santa Rosa, desceu às águas outros 14 cren-
tes. Ele ficou muito impressionado com as 
igrejas de Linha República e Santa Rosa pelos seus grandes corais de vozes 
e trombones, e pela alta frequência dos cultos. Já a descrição do retorno 
mostra um pouco das dificuldades de viajar na época: levaram 16 horas 
de viagem de Linha República até Santo Ângelo por causa do terreno 
encharcado, passando a noite no campo com fogueira de chão e tomando 
café quente com a cuca recebida na despedida. Depois, tomaram o trem 
de Santo Ângelo até Ijuí para então enfrentar uma viagem de 8 horas de 
carroça até a casa na Linha 18.

Nada era fácil. Os caminhos eram duros, o povo espalhado em colô-
nias pelo interior, as viagens lentas e demoradas, por vezes no lombo de 
um cavalo. Mas, acima de tudo, estava o desejo de espalhar a mensagem 
do evangelho. E a igreja da Linha 18 estava feliz: tinha seu pastor e co-
meçava a crescer de maneira sólida e constante. Esse crescimento refletia 
também na estrutura física: em 1925, decidiu-se ampliar o templo em 4 
metros e realizar algumas melhorias no seu entorno.

Esta era uma das principais maneiras 
de viajar do Pr. Gustav Henke: na 
“aranha”, charrete puxada por um 
cavalo. Esta foto é de uma viagem de 
visita do Pr. Henke às congregações, 
em data desconhecida (provavelmente 
na década de 1920).

Linha República era a maior igreja da 
Pioneira em 1924, tendo então em seu 
rol mais de 190 membros.
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Uma igreja em meio às guerras
O Rio Grande do Sul foi palco de muitas guerras durante o sécu-

lo XIX, como a Revolta dos Farrapos (1835-1845), Guerra do Paraguai 
(1864) e Revolta Federalista (1895). Novo confronto sangrento aconte-
ceu em 1923, quando estourou a rebelião das elites rurais contra o gover-
no autoritário de Borges de Medeiros. Uma segunda rebelião influenciou 
diretamente a igreja da Linha 18: o movimento tenentista. Em 27 de 
outubro de 1924, tententes e soldados sublevaram-se em Santo Ângelo 
e partiram em guerrilha, sendo perseguidos 
pela Brigada Militar pelos campos gaúchos. 
Depois, o grupo uniu-se aos outros rebeldes 
em Foz do Iguaçu, formando um contin-
gente de 1500 militares que ficou conhecido como Coluna Prestes (lide-
rado por Luís Carlos Prestes) e percorreu cerca de 25 mil quilômetros do 
nosso Estado até o Rio Grande do Norte, fugindo então para a Bolívia.

Em fevereiro de 1925, os batistas da Linha 18 encontraram tropas 
militares acampadas a cerca de cinco quilômetros da casa do Pr. Henke, 
as quais requisitaram cavalos e arreios de diversos irmãos da igreja, que 
ficaram no prejuízo. No relato do Pr. Henke ao Missionsbote, de fevereiro 
de 1925, ele dizia que os irmãos se comportaram como verdadeiros discípulos 
de Jesus, pois durante o dia inteiro eles deram água para as tropas que passa-
vam e, até onde havia reserva, também alimentos. Chegaram a ouvir tiros 
de espingarda e canhões na redondeza durante o confronto entre tropas 
do governo e rebeldes, mas a oração deles era: Senhor, livra-nos também do 
mal da revolução. Felizmente, os exércitos seguiram seus movimentos e os 
irmãos viram-se livres daquela séria preocupação.

O crescimento tão desejado
Uma característica das primeiras décadas da igreja era a cultura mista 

da comunidade. As atas da assembleia da igreja em 1927, por exemplo, 
mencionam a celebração da Ceia do Senhor com orações em russo, po-
lonês e português, além da língua alemã, falada pela maioria. Não é por 
acaso que Ijuí é hoje conhecida como a cidade das culturas diversificadas.

Naquele tempo, a Brigada Militar era 
mais um exército estadual do que a 
força policial urbana dos dias atuais.
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O trabalho daqueles anos em Ramada – justamente o local de onde 
partiu o desejo missionário para com os moradores da Linha 18 – nos 
dá uma vaga noção de como funcionavam os cultos e programações para 
imigrantes de nacionalidades diversas. O programa naquela congregação 
dividia-se em duas partes: pela manhã, era realizada a escola dominical e 
o culto em alemão; e pela tarde, o culto em russo – no qual podia ser feita 
uma breve meditação em alemão, no caso de haver presença de muitos 
germânicos.

A nova situação da igreja da Linha 18, contando agora com o trabalho 
do Pr. Gustav Henke como pastor itinerante de vocação missionária, teve 
excelente resultado em termos de crescimento da igreja. Foi lento, mas 
firme: a igreja passou dos 42 membros, em 1923, até chegar ao número 
de 131, no final de 1929. Contribuiu para isso o fato de que, em 1926, os 
irmãos da Linha 14 – que se retiraram, em 1919, para formar sua própria 
comunidade – resolveram dissolver a igreja e seus 20 membros passaram 
a integrar o rol da Linha 18. Não sabemos se foi resultado de visitas do 
Pr. Henke, mas o fato é que o dito “o bom filho à casa torna” se fez valer 
naquele momento.

Por este tempo, a igreja começou a experimentar uma mudança que 
faria toda a diferença nas décadas seguintes: o processo de urbanização 
que o Brasil experimentava. Em agosto de 1928 foram batizados 9 con-
vertidos residentes na Villa Ijuhy – como era chamada a cidade de Ijuí 
pelos membros das colônias –, o que mostrou uma demanda crescente 
para investimento no trabalho ali. Em razão disso, a igreja adquiriu uma 
propriedade na cidade, em parceria com a Igreja Ebenézer, da Linha 28. 
Plantava-se a primeira semente do que viria a ser a definitiva Primeira 
Igreja Batista em Ijuí.

Esta foi a primeira casa de reuniões 
dos batistas na cidade, que funcionava 
na residência da família Pisching. Esta 
foto é do ano de 1927, um ano antes 
dos batismos que frutificaram deste 
trabalho.
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Com o crescimento da igreja da Linha 18, veio também a primeira 
construção de templo em uma congregação: em 1929, a igreja decidiu 
erguer um local de cultos em Ramada. Ali foi construída uma bonita ca-
pela que seria a segunda casa da igreja – já que a programação funcionava 
alternadamente entre Linha 18 e Ramada, sendo Ijuí praticamente uma 
igreja com duas sedes, além das congregações.

Pouco antes da inauguração, encerrou-se o ministério do Pr. Henke. 
Em março de 1929 ele despediu-se da igreja e mudou para a Argentina, 
onde deu continuidade ao seu trabalho entre os imigrantes alemães na 
América, a partir de então na Argentina.

A semente do trabalho na cidade
A igreja ficou sem pastor durante todo o ano de 1929. Nesse período, 

foi outra vez auxiliada pelos pastores da Convenção, especialmente o Pr. 
Fritz Matschulat (pastoreando a igreja Emanuel, de Panambi) e também 
o Pr. Ludwig Horn (outro imigrante oriundo da Polônia, que pastoreava 
a Linha República). Mas o investimento missionário da Linha 18 não 
cessou: os líderes da igreja foram enviados naquele mesmo ano para a 
cidade a fim de organizar melhor o trabalho, introduzindo um regimento 
interno e elegendo, em 1930, uma diretoria específica para a congrega-
ção. A primeira diretoria eleita na cidade foi: Friedrich Mittelstädt (líder), 
Ehrard Pisching (secretário) e Eduard Pisching (vogal).

Foto oficial tirada à frente 
da capela em Ramada no 
dia da inauguração, 21 de 
abril de 1929. Ramada era 
considerada a “segunda 
casa” da igreja de Ijuí.
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Havia um sonho entre os ijuienses da colônia: o trabalho na cidade 
crescendo e o desejo de ter ali um pastor de tempo integral. Para isso, foi 
solicitada uma ajuda ao Comitê de Missões da Convenção para o susten-
to de um missionário, atendimento que não foi possível de ser realizado 
naquela ocasião. Também surgiram novas e 
inesperadas preocupações relacionadas ao 
cotidiano em um centro urbano: em 1930, 
os membros da congregação foram proibi-
dos de frequentar o cinema, uma novidade 
ainda vista com suspeita pelos crentes.

Enquanto isso, chegou um novo pastor para a Linha 18 no início de 
1930: o Pr. Johann Krause. A congregação na cidade continuava a pleno 
vapor, com um número cada vez maior de membros migrando do inte-
rior para o meio urbano, mas sem obreiro para pastoreá-los. A solução 
não podia esperar um socorro de fora, e a congregação da vila passou a 
ser atendida pelo Pr. Krause, que vinha da colônia a cavalo. Os custos 
da ração do animal vieram da contribuição de cada família na forma de 
espigas de milho, além de um auxílio financeiro destinado pela Conven-
ção para o sustento do pastor. Aliás, é importante lembrar que o sustento 
ministerial daquela época era quase voluntário: não havia a ideia nem as 
condições de sustentar a atividade eclesiástica por meio de dízimos, uma 
vez que os próprios membros não tinham renda mensal, mas viviam do 
produto de suas lavouras. Todos os recursos vinham de ofertas especiais e, 
principalmente, da Festa da Colheita, ocasião em que cada irmão trazia 
as “primícias da terra” – os produtos colhidos que eram leiloados e cuja 
renda era destinada ao salário pastoral e demais despesas da igreja.

A determinação ainda permaneceria 
pelo menos até 1947, quando as atas 
mencionam uma recomendação da 
diretoria para que os membros não 
frequentassem o cinema e tampouco 
festas públicas ou particulares.

Esta é a fotografia dos membros da 
igreja residentes na “vila” em 1929. 
No ano seguinte, seria oficializada a 
congregação de Ijuí (cidade).
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Conforme o trabalho crescia, novos espaços se tornavam necessários. 
Não há registros de todos os locais de reunião que a congregação na cida-
de ocupou, mas alguns vestígios parecem apontar para um aluguel provi-
sório de uma casa, em 1932. Ao que parece, esta casa pode não ter sido 
utilizada muito tempo, uma vez que no ano seguinte acontecia a inaugu-
ração da capela definitiva da igreja.

Pr. Johann Krause e família, em data 
desconhecida.

Igreja reunida à frente de casa 
alugada para funcionar como 
templo durante aquele ano, 
possivelmente aguardando a 
construção da capela definitiva.

No dia 22 de janeiro de 1933, foi inaugurada na cidade uma pequena 
capela de 8 metros de comprimento e 6 de largura, numa festa bonita 
que, como de praxe, durou o dia inteiro. Pela manhã, do lado de fora do 
templo, o coral da Linha 18 cantou um hino, seguido da leitura do Salmo 
84 pelo Pr. Krause. Depois de algumas palavras e a oração consagratória, 
a igreja entrou na nova casa de Deus onde tiveram sequência as festivi-
dades do culto. O pastor pregou sobre os textos de Isaías 56.7 e Mateus 
21.13: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa 
de oração; os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, 
porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
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Congregação à frente da nova capela na rua 14 de Julho, provavelmente 
após o culto de inauguração, em 22 de janeiro de 1933.

Então foi levantada uma oferta, sendo a programação suspensa para 
o almoço. O evento prosseguiu à tarde, com cânticos entoados pelo co-
ral masculino e misto, saudações a convidados, relatório das despesas de 
construção e agradecimentos de Eduard Pisching aos irmãos da sede em 
Linha 18, que tanto trabalharam na construção. Esta era, aliás, uma ca-
racterística dos crentes antigos: eles mesmos punham as mãos na obra – 
literalmente. Era a alegria de servir a Deus e cooperar com a filha que se 
mudou para a cidade e se desenvolvia bem naquela nova realidade.Con-
cluída a cerimônia, os membros da congregação e da matriz do interior 
tiraram uma foto à frente da capela. A construção foi motivo de muita 
alegria, pois a congregação se envergonhava, perante os visitantes, pelas 
péssimas condições do local em que se reuniam até então.

Embora houvesse um foco importante no trabalho na cidade, o in-
terior continuou se desenvolvendo. Em 1933, os irmãos residentes na 
Linha 19 alugaram uma casa para realizar escola dominical e cultos, as-
sumindo eles mesmos as despesas e passando esta linha a ser considerada 
oficialmente uma congregação.



31

Como no princípio: um novo período sem pastor
O ministério do Pr. Johann Krause se estendeu até a metade ou finais 

de 1933, quando ele aceitou convite para pastorear em São Paulo e foi 
para seu novo campo missionário. A igreja viu-se novamente sem uma li-
derança ministerial, e desta vez por um longo período: até 1939. Embora 
houvesse um novo templo em Ijuí e nova congregação na Linha 19, as 
fontes históricas descrevem aqueles anos como muito difíceis. As atas de 
1933 mencionam que os tempos são muito ruins e a igreja está muito fraca 
de membros, razão pela qual decidiu-se permanecer sem pastor, em função 
da falta de recursos para sustentar um obreiro. Nesse período, novamente 
o Pr. Fritz Matschulat atendeu à igreja como podia.

A necessidade de seguir adiante como uma comunidade sem pastor 
já era conhecida na história da igreja. Talvez por isso os batistas de ori-
gem alemã tenham se acostumado a formar lideranças fortes entre seus 
membros, que não temem liderar igrejas, subir ao púlpito e enfrentar a 
responsabilidade de trazer a Palavra de Deus, se necessário. Em 1934, os 
irmãos pregadores – o presidente August Krüger e Rudolf Wendig – fo-
ram eleitos pela diretoria para atenderem à congregação da cidade com 
pregações e estudos bíblicos.

Também os diáconos exerciam função destacada na liderança da igre-
ja. Nas primeiras diretorias, eles eram escolhidos imediatamente após o 
ancião (presidente), dada a importância que se dava a este líder leigo que, 
por vezes, desempenhava funções pastorais. Neste período de ausência do 
pastor, cabia aos diáconos visitar os membros mais afastados duas vezes ao 
ano, com os custos cobertos pela igreja. Muitas vezes, também eram eles 
que ocupavam o púlpito na pregação da Palavra.

A dificuldade daqueles anos também era vivida pela Convenção. Em 
1934, a igreja da Linha 18 ainda sediaria a 23ª Assembleia da Pioneira, 
na qual o conjunto do trabalho missionário entre imigrantes se revelou 
vacilante: o informativo Missionsbote precisou ser reduzido em páginas e 
tiragem, igrejas enfrentavam problemas para saldar dívidas com o caixa 
da Convenção, as viagens pastorais foram limitadas e o retiro de pastores, 
cancelado por falta de recursos.
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A crise da nacionalização e a igreja de Ijuí
As dificuldades daquela época sem pastor ainda foram ampliadas pela 

própria conjuntura política. Aquele tempo viu a ascensão do gaúcho Ge-
túlio Vargas no cenário nacional. Articulador de um golpe contra o gover-
no central, Getúlio chegou à presidência provisória em 1930, depois de  
derrubar Washington Luís, dando fim à República Velha.

Vargas foi eleito presidente, de maneira indireta, apenas em 1934, 
mas promoveu novo golpe em 1937, com a desculpa de impedir um 
plano comunista, outorgando uma nova constituição e instaurando a di-
tadura do Estado Novo. Nessa nova conjuntura, uma série de medidas 
centralizadoras de poder tiraram boa parte da autonomia dos estados, 
transferindo a autoridade principal para a União. Com o objetivo de criar 
uma nação unificada – e a língua é seu principal elemento cultural –, 
Vargas iniciou uma campanha de nacionalização do território brasileiro. 
Na primeira fase da campanha, iniciada em 1938, o ensino passou a ser 
obrigatoriamente em português, além de que diretores e professores so-
mente poderiam ser brasileiros natos e graduados em escolas brasileiras. 
O ensino de línguas estrangeiras para menores de 14 anos também não 
foi mais permitido. A partir de 1939, passou a ser proibido falar línguas 
estrangeiras em público, inclusive nas cerimônias religiosas. Jornais e ou-
tras publicações passaram a ser obrigatoriamente em português. Com a 
entrada do Brasil na II Guerra Mundial, em 1942, a situação somente 
piorou: a repressão, especialmente às nacionalidades do Eixo (alemães, 
italianos e japoneses), ganhou conotações severas, como a necessidade de 
autorização para viajar (mesmo entre colônias), apreensão de livros e do-
cumentos em língua estrangeira e até mesmo eventuais prisões de quem 
não falasse português.

Evidentemente, tais medidas atingiram em cheio as igrejas formadas 
por imigrantes e seus descendentes, já que muitos deles utilizavam a lín-
gua alemã tanto nas liturgias quanto nos registros escritos. Pois é justa-
mente relativo a este período que há um silêncio na história da Linha 18 
e da sua congregação na cidade, pois foram confiscados hinários, Bíblias 
e literatura em alemão, e talvez as atas das assembleias. As atas de 1935 
até 1946 desapareceram e não temos registro de diretoria ou ações pon-
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tuais dos batistas durante toda essa década. 
O que nos resta são vestígios encontrados 
em documentos posteriores ou relatos de 
terceiros – como os filhos dos crentes da-
quela época.

Mas a crise não pode ser restrita apenas 
a elementos externos, como a pressão go-
vernamental. Como já mencionamos antes, 
a igreja permaneceu sem pastor entre 1933 
e 1939. Em 1935, as atas da Pioneira mencionam que a igreja de Ijuí 
aguardaria a busca de um pastor até que “a paz seja estabelecida”, passan-
do novamente a receber auxílio do experiente Pr. Friedrich Matschulat.

Os líderes da igreja seguiam dirigindo a comunidade, como em outros 
tempos, mas não sem preocupação. Em 1938, a igreja consultou a assem-
bleia da Pioneira sobre até que ponto os anciãos podiam exercer funções 
pastorais como ceia, batismos e casamentos. A resposta que receberam: a 
igreja poderia ordenar seus dirigentes ao ministério, se assim o desejasse. 
Mas este passo jamais foi tomado pela diretoria de Ijuí, pois ela via na fi-
gura pastoral um ministério diferenciado, que não poderia ser substituído 
por um membro sem formação ministerial.

Um novo pastor e a retomada do crescimento
Graças a Deus, o novo obreiro chegou para assumir a direção da Igreja 

da Linha 18 no início de 1939: o Pr. Georg Ziegler. Ele ministrava na igre-
ja batista em Candeia (interior de Santa Rosa) desde 1925. Antes de assu-
mir Ijuí, este obreiro foi a São Paulo, onde organizou, em 1938, a Igreja 
Batista Alemã daquela cidade, retornando então para o nosso Estado.

Como já mencionamos, os anos de 1935 a 1946 são desconhecidos. 
Não temos detalhes de como funcionou a igreja e como foi o pastorado 
do Pr. Ziegler. Sabemos que ele foi bastante envolvido com a Convenção, 
sendo seu vice-presidente de 1935 até 1945, e ministrador de diversos 
cursos preparatórios para professores de escola bíblica nas igrejas e con-
gregações.

Não é possível determinar com 
exatidão o que aconteceu. Pode 
ter havido uma apreensão das atas 
por parte da polícia, sua destruição 
por algum membro preocupado 
com a oposição governamental, ou 
simplesmente terem sido perdidas. Em 
qualquer uma destas explicações, fica 
a impressão de certa desorientação 
daquele tempo.
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O Pr. Georg Ziegler residia na colônia, de onde visitava os templos 
da Linha 18, Linha 28 (igreja Ebenezer) e Ramada, realizando cultos. 
Também visitava irmãos nas diferentes linhas e picadas da região, além 
da nova congregação na cidade. Eram viagens cansativas de carroça, su-
portando o frio cortante do inverno ou o calor abafado e poeirento do 
verão. Apesar da crescente urbanização da sociedade brasileira, antigas 
dificuldades de locomoção ainda persistiam.

O pastor também sentiu os medos e pesadelos que os descendentes de 
alemães sofreram durante a Segunda Guerra Mundial: escapou de ser pre-
so (pelo simples fato de ser alemão) graças à intervenção do subprefeito 
de Ajuricaba, que o conhecia e garantia a idoneidade do pastor. Foi um 
tempo sinistro, mas que não esmoreceu o trabalho missionário: as estatís-
ticas da Pioneira nos revelam que, no início de 1939, no primeiro ano do 
seu ministério, a igreja de Ijuí registrava 104 membros (somando a Linha 
18 e demais congregações, incluindo a cidade); ao final de 1948, quando 
deixou o trabalho, eram 195 que constavam no rol. Parecia que, a exem-
plo da igreja primitiva, o crescimento vinha na aflição. Isso não significa 
que havia facilidade, ou que a alegria fosse o sentimento geral – afinal, o 
mundo estava sob a sombra da mais nefasta guerra que já conhecera. Ao 
final daquele conflito, por exemplo, a igreja de Ijuí sequer mandou repre-
sentante para a assembleia convencional em Porto Alegre, realizada em 
1945, naquela que foi uma das reuniões mais tristes da história pioneira, 
não sendo sequer considerada assembleia ordinária.

Pr. Georg Ziegler e esposa, em 1952, 
poucos anos depois de deixar o 
pastorado de Ijuí.

Do testemunho do Pr. Alberto Ziegler, 
filho do Pr. Georg, sabemos que ele 
era um pastor colono, e colono pastor: 
ele não recebia salário fixo, mas 
vivia da plantação de hortas, milho, 
mandioca, batata, além de criação de 
suínos, galinhas e uma vaca leiteira. 
Ainda prevalecia o modo rural de 
sustento do pastor.
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Eram tempos de mudanças intensas no mundo: guerra na Europa, 
com seus reflexos políticos e econômicos no Brasil e Rio Grande do Sul. 
Além das dificuldades oriundas do conflito, um processo de mudança 
social na antiga característica agrária do País levaria os batistas de Ijuí – e 
também o seu pastor – a viverem uma transformação radical.

A igreja na cidade
Durante a Era Vargas (1930–1945), o Brasil viveu um processo cres-

cente de industrialização. Lentamente, o país deixava a condição de eco-
nomia essencialmente agrícola para incrementar também a atividade 
industrial, a qual sempre vem acompanhada da urbanização e do fortale-
cimento do comércio. No Rio Grande do Sul, o processo foi mais lento, 
pois o Estado permaneceu sendo uma economia agrária durante muito 
tempo. Em 1940, a população urbana, em solo gaúcho, era de 27,7%, e 
em 1950 estava apenas em 29,5%. No caso 
de Ijuí, era menor ainda: apenas 14% de 
urbanos em 1940, e 19% em 1950. Den-
tro do percentual de aumento da população na cidade estavam diversas 
famílias batistas do interior. Antecipando aquele que seria o destino da 
própria nação, as famílias do interior foram se transferindo para a cidade, 
buscando melhores condições de vida e trabalho.

Assim, nas décadas de 1930 e 1940, os membros foram gradualmente 
se mudando do interior para a cidade, deixando a atividade rural e inte-
grando-se ao modo de vida e trabalho urbano. Ao final de 1946, cerca de 
75% da membresia da igreja já morava na antiga “vila”, então cidade de 
Ijuí. Os professores da Escola Bíblica Dominical que moravam na Linha 
5 diziam: na cidade havia alunos, mas não EBD; e no interior, estavam os 
professores, mas não alunos. Solução: eles vinham da colônia aos domingos 
para ensinar seus alunos na cidade.

Naquele tempo, o Pr. Georg Ziegler ainda residia na Linha 19, e a igre-
ja não viu mais sentido em manter o pastor no interior, longe da maioria 
do rebanho. Assim, no ano de 1946, decidiu-se pela construção de uma 
casa no pátio da igreja e pela melhoria interna e externa do templo.

Hoje, o urbanismo no Brasil é de 85%, 
enquanto Ijuí registra 90%.



36

A obra foi concluída, e em 1º de julho de 1947 foi realizado um culto 
de inauguração da nova casa pastoral, tornando-se morada definitiva do 
Pr. Ziegler e sua família. Foi uma grande festa, com a presença de repre-
sentantes de várias igrejas e do presidente da Pioneira, Pr. Otto Grellert. 
Segundo o Missionsbote de maio de 1948, aquela foi praticamente uma 
reinauguração da igreja da Linha 18, mas agora residente na cidade.

Era uma transição importante se efetivando. Os batistas de Ijuí deixa-
vam de ser uma igreja tipicamente rural para se tornarem uma comuni-
dade urbana. Aqueles filhos de colonos imigrantes ouviram a convocação 
para sair da sua terra e conquistar uma nova condição de vida. Na cidade, 
o Senhor ainda lhes mostraria como viver o evangelho dentro de circuns-
tâncias ainda desconhecidas para eles.

A igreja precisou mudar, e ela mudou. O que Deus faria dentro desta 
nova realidade ainda era um grande mistério.

Foto oficial do culto de inauguração da casa pastoral e da reforma do templo na cidade, 
após a mudança do Pr. Ziegler, vindo da Linha 19.
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