
E S P E C I A LO ESTADO DO MARANHÃO
SÃO LUÍS, 14 DE FEVEREIRO DE 2006, TERÇA-FEIRA

H
á 10 anos, partia Estevam
Ângelo de Souza, o pastor
Estevam. Homem de fé e
perseverança admiráveis,

dedicou a vida ao chamado pas-
toral, tornando-se um dos líderes
espirituais mais importantes do
século passado, tanto no Mara-
nhão, onde exerceu durante 38
anos a presidência da Convenção
Estadual das Assembléias de Deus,
quanto país afora, como membro
da Convenção Geral das Assem-
bléias de Deus e do Diretório
Regional da Sociedade Bíblica do
Brasil.

Autor de 12 livros e abnegado na
missão de converter vidas ao
Evangelho de Jesus Cristo, fosse
nos lugares mais longínquos, o
pastor Estevam deixou um exem-
plo de obstinação e coragem. Seu
lema era: onde houver uma pessoa
sem Cristo, aí está um campo mis-
sionário. Este é um relato da vida e
obra desse filho e servo de Deus, a
quem sempre dedicou cada visão,
cada passo de seu ministério. 

PASTOR ESTEVAM:
VIDA PARA SERVIR

"TUDO O QUE FAZEMOS PARA
DEUS E SUA IGREJA SÓ TEM
ACEITAÇÃO SE O FIZERMOS NA
CATEGORIA DE SERVOS. POR
ISSO, VIGIO-ME DIARIAMENTE
PARA NÃO ABANDONAR A
POSIÇÃO DE SERVO. PARA MIM,
NENHUM SERVIÇO DA IGREJA É
PESADO DEMAIS, NEM
HUMILHANTE"
Pr. Estevam

PASTOR ESTEVAM É VISTO DURANTE PREGAÇÃO NA VII CONGRESSO DE MOCIDADE NO TEMPLO CENTRAL DA ASSEMBLÉIA DE DEUS, IGREJA À QUAL DEDICOU 42 ANOS DE SUA VIDA

DE CHAPÉU E ENXADA, NA CONSTRUÇÃO DE UM TEMPLO... ...OU DE TERNO, ANTES DE PREGAR: PASTOR PARA TODA OBRA
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PASTOR ESTEVAM2

Palavras do pastor
ACONTECIA, AO DIZER O AMÉM (AO FIM DO

CULTO), DE CHEGAREM ALGUMAS PESSOAS QUE

PELA PRIMEIRA VEZ ESTAVAM VINDO PARA OUVIR A

PALAVRA DE DEUS. NÃO PODIA ‘DESPEDI-LAS VA-
ZIAS’. PREGAVA OUTRA VEZ E ENTREGAVA-LHES A

MENSAGEM DE DEUS.

INICIEI AS ATIVIDADES MINISTERIAIS EM 1946, COM

24 ANOS DE IDADE, E DE LÁ SAÍ PARA SÃO LUÍS COM

31 ANOS, EM PLENO VIGOR JUVENIL. PODIA PREGAR

CINCO VEZES AOS DOMINGOS, OU 4 HORAS EM

ESTUDOS BÍBLICOS. CREIO QUE A DIVINA SAÚDE ME

TEM PRESERVADO A RESISTÊNCIA.

“
“

“
“

E
stevam Ângelo de Souza nasceu em Pedras, mu-
nicípio de Araióses, estado do Maranhão, no dia
2 de agosto de 1922. Filho de José Romão de
Souza e de Maria Alves de Souza, teve uma infân-

cia e adolescência simples, sob os cuidados paternos.
Aos 21 anos de idade, encontrou-se com Cristo, acei-
tando-O como Senhor e Salvador pessoal. Era o dia 9
de abril de 1944 e o primeiro culto evangélico a que
assistia, precisamente na cidade de Magalhães de Al-
meida. Recebeu o batismo com o Espírito Santo no dia
6 de julho do mesmo ano e em outubro, no dia primei-
ro, foi batizado em águas.

Daí por diante, abraçou a causa do Evangelho. Du-
rante dois anos, trabalhou como evangelista, a pregar a
palavra de Deus pelos sertões do Piauí, ainda jovem e
solteiro, mesmo sem vínculo ministerial, já que, na-
quela época, a obra estava se iniciando. Costumava
dizer que nesse tempo morava debaixo de um chapéu,
pois não possuía moradia, tendo que repousar diversas
vezes no meio da mata e sob o orvalho.

CHAMADO
Sua vocação pastoral confirmou-se no dia 11 de no-

vembro de 1946, quando foi autorizado a evangelizar e
consagrado ao Santo Ministério em 27 de julho de
1947, e, por fim, ordenado pastor em 7 de setembro de
1952. Trabalhou inicialmente em Esperantina por sete
anos e alguns meses em Luzilândia, ambas no Piauí,
época em que casou-se, pela primeira vez, com a jovem
Joaquina Maria Batista de Souza, com quem teve os
três primeiros filhos. Posteriormente, ficou viúvo.

Em 21 de novembro de 1953, voltou a casar-se, com
a jovem Gizeuda Lima de Souza, que lhe deu outros
seis filhos. Nesse mesmo ano, mudou-se para São Luís,
a convite do saudoso pastor Alcebíades Pereira de Vas-
concelos, tendo sido empossado a 4 de janeiro de 1954.
Serviu como co-pastor da Assembléia de Deus na ca-
pital maranhense até 16 de dezembro de 1957, quando
então assumiu, em definitivo, o pastorado da Igreja, à
qual serviu durante 42 anos, um mês e 12 dias.

Pastor Estevam participou da Conferência Mundial
Pentecostal em Londres, Inglaterra, em 1976, e em Je-
rusalém, em 1995, tendo ainda visitado vários países
da Europa e Ásia, além dos Estados Unidos da América.
Em todo esse período, dedicou-se inteiramente ao cha-
mado pastoral com muito amor, trabalho e abnegação,
e somente a eternidade poderá revelar todos os frutos
do seu profícuo ministério.

“Nos meus 40 em São Luís, as atividades ministeri-
ais tanto mudaram como se multiplicaram, requeren-
do cada uma delas nova maneira de servir. Servir, pois
tudo o que fazemos para Deus e Sua Igreja só tem
aceitação se o fizermos na categoria de servos. Por isso,
vigio-me diariamente, para não abandonar a posição
de servo. Para mim, nenhum serviço da igreja é pesado
demais, nem humilhante”, disse, certa feita, o pastor.

Com essa declaração, fica mais fácil compreender
por que muitas vezes ele recusava algumas vantagens e
regalias, pois entendia que pastorear é uma servidão.
Foi o que sempre fez, com humildade e dinamismo.

Fé, ousadia e perseverança
O pastor Estevam reunia qualidades e atividades de

um homem simples e humilde como também de al-
guém que tinha muita fé, ousadia e perseverança.
Tendo recebido um sinal de Deus, prosseguiu com toda
convicção quanto aos projetos que Ele lhe havia colo-
cado no coração.

Estevam Ângelo de Souza exerceu durante 38 anos
a presidência da Convenção Estadual das Assembléias
de Deus no Maranhão. Durante anos, fez parte do Dire-
tório Regional da Sociedade Bíblica do Brasil, exer-
cendo o cargo de presidente.

Em março de 1991, deu início aos trabalhos de ins-
talação de uma escola de ensino teológico para a igreja
Assembléia de Deus do Maranhão, fundando em São
Luís o IBPM – Instituto Bíblico Pentecostal do Mara-
nhão, o qual tornou-se um dos seus grandes sonhos
concretizados em vida, assim como a Rádio Esperança.

Exerceu ainda importantes funções na Convenção
Geral das Assembléias de Deus no Brasil (CGADB) e
Escola de Educação Teológica das Assembléias de Deus
(EETAD), além de ter trabalhado como Conselheiro da
Casa Publicadora das Assembléias de Deus (CPAD),
tendo contribuído como articulista de seus períodos e
comentador das Lições Bíblicas da Escola Dominical.

PEREGRINO
Como professor, conferencista e, sobretudo, prega-

dor do Evangelho, percorreu todo o Brasil, ministrando
a Palavra de Deus em escolas bíblicas, congressos e
outros eventos de diferentes denominações evan-
gélicas.

Homem estudioso e autodidata que era, falava flu-
entemente o inglês e o traduzia, tendo deixado uma
farta produção literária: centenas de artigos, men-
sagens e também 12 livros, entre os quais: O Pai Nosso,
Títulos e Dons do Ministério Cristão, Relações entre
Jovens e Velhos, Nos Domínios do Espírito, e, por último,
O Padrão Divino para uma Família Feliz, o qual não
teve a oportunidade de ver o lançamento.

O desafio da evangelização
O pastor Estevam tinha como prioridade a evan-

gelização. Nunca viu nos obstáculos fator limitante.
Uma prova disso se reflete no número de templos cons-
truídos em São Luís sob sua administração. Cabe
destaque aqui não às estruturas físicas dos templos,
mas ao fato de que estão cheios de crentes.

Presidente da Convenção Estadual das Assembléias
de Deus no Maranhão, estendeu sua influência no esta-
belecimento de igrejas e na evangelização em todos os

rincões do estado. O lema era: onde houver uma pessoa
sem Cristo, aí está um campo missionário. Hoje, a As-
sembléia de Deus dispõe de serviço pastoral e evange-
lístico em todos os municípios, vilas, povoados e in-
vasões em qualquer quadrante do estado e é um
poderoso corpo, com milhares de crentes a serviço de
Jesus Cristo.

Compungido pelo amor e tino evangelizador, o pas-
tor Estevam aproveitava bem as oportunidades. Era
impossível estar perto de alguém que não conhecesse a
Cristo como seu Salvador sem que o evangelizasse. Era
inadmissível um lugar, pequeno que fosse, sem uma
representação do Evangelho para que todos tivessem a
oportunidade de conhecer a salvação de Jesus Cristo.

PARA TODOS
Via na evangelização o projeto de curto prazo para

reformar a sociedade, não importando a condição mo-
ral ou social do indivíduo – todos carecem de Jesus,
acreditava. De tal sorte que são incontáveis os que
aceitaram a Cristo e tiveram suas vidas transformadas
em todos os ambientes sociais. Essa lista inclui vicia-
dos em drogas, criminosos, homens e mulheres da
sarjeta e cidadãos de bem. Hoje, essas pessoas
enchem os tem-plos para louvar e agradecer a Deus

pela libertação e regeneraç
Cabe uma ressalva. Os

mam ser algo platônicos ou
com o pastor Estevam. Ele
terços de sua história enfre
frentes opositoras surgiam
nham a Assembléia de Deu
seita herética. Eram freqü
templos, o corte da luz que
tos ao ar livre, a discrimina

Por diversas vezes, cren
seus projetos de aquisição d
de templos boicotados. A p
cios já concluídos eram des
rior do Maranhão a oposiç
dades religiosas, juízes e d
que fosse aberta uma nova
bém se encontrava o pastor

Dentre as batalhas que
decorriam da calúnia e da
vezes foi alvo. E, por mais a
a impugna, lutava sempre
pelo fim das hostilidades e
Deus. Suas armas eram se
venceu.

TRAJETÓRIA DE
PASTOR ESTEVAM FOI INCANSÁVEL NA SUA MISSÃO; ENTRE S

DE 164 TEMPLOS E A CONCRETIZAÇÃO DA PRIMEIRA RÁD

PASTOR ESTEVAM POSA COM OS FILHOS NA COMEMORAÇÃO DE SEU 70º ANIVERSÁRIO COM OUTROS PASTORES, NA CIDADE DE VITORINO FREIRE, NO ANO DE 1952 AO LADO DA ES

COM FILHOS, NETOS E NORA: ANIVERSÁRIO EM FAMÍLIA

UM DOS RAROS REGISTROS DE SUA TRAJETÓRIA NO RÁDIO COM VOLUNTÁRIOS NO MUTIRÃO DE CONSTRUÇÃO DA FM ESPERANÇA

NO PERÍODO DE 31 ANOS,
O DATILÓGRAFO DA IGREJA

DA SOCIEDADE FILANTRÓP

TODAS AS CORRESPONDÊNC

MEUS ESCRITOS, ARTIGOS E

MÁQUINA, ÀS VEZES, ATÉ A

“
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310anos da
despedida E S P E C I A L

O ESTADO DO MARANHÃO
SÃO LUÍS, 14 DE FEVEREIRO DE 2006, TERÇA-FEIRA

QUANDO SOUBE DA PREVISÃO DOS CUSTOS PARA A RÁDIO

ESPERANÇA,VI QUE ERA HUMANAMENTE IMPOSSÍVEL. OREI

A DEUS, E ELE RESPONDEU-ME ASSIM: “EU ESTAVA MORTO

E OUVIA, A TODA HORA, A RÁDIO ANUNCIANDO A MINHA

MORTE”. A REVELAÇÃO ELIMINOU MEUS TEMORES. ENTENDI

TUDO: A RÁDIO IRIA AO AR ANTES DE EU MORRER.

EM ABRIL DE 1965, HABILITADO PARA DIRIGIR

VEÍCULO, PASSEI A TRABALHAR NUM JIPE DE

SEGUNDA MÃO QUE A IGREJA COMPRARA. DURANTE

25 ANOS, FUI O MOTORISTA DA IGREJA, PARA TODO E

QUALQUER SERVIÇO, INCLUSIVE NAS VIAGENS EM

EVANGELIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADO.

“
“

“
“

ção espiritual.
s relatos biográficos costu-
u românticos. Não foi assim
e trilhou praticamente dois
entando árduos desafios. As

m principalmente dos que ti-
us como mera concorrente e
üentes o apedrejamento de
e alimentava o som dos cul-
ação social.
ntes eram presos e tiveram
de terreno para construção

pressão era tanta que negó-
esfeitos. Era comum no inte-
ição consorciada de autori-
delegados. Mas onde quer

va frente de batalha, lá tam-
or Estevam.
ue travou, as mais cruentas
da difamação de que tantas

acintosa e diversa que fosse
e do mesmo modo, orando
e conversão dos opositores a
empre espirituais. Por isso,

O pastor empreendedor
O pastor Estevam era um empreendedor. Tinha uma

visão aparentemente agigantada. Só aparência, pois o
alcance de sua visão correspondia à dimensão de sua
fé. Há um ditado corrente no meio evangélico que ilus-
tra bem o caminhar com fé: “O homem só vai onde sua
fé pode chegar”.

Assim se entende por que Estevam chegou tão lon-
ge. Podemos comprovar isso em algumas de suas rea-
lizações. Amor e fé perfaziam o composto vitorioso, ge-
rando uma dinâmica quase contraditória. Movido pelo
amor, lançava-se ao trabalho diuturno, “remindo o
tempo”, como se não fosse haver amanhã. Já sob a visão
transcendente da fé, estruturava os alicerces sólidos
para o caminhar de amanhã, numa visão futurista de
quem tem um mundo perene.

A construção de templos, por exemplo. Sua abran-
gente visão dos processos sociais o tornou um caçador
de terrenos estratégicos para levantar igrejas. Muitos
achavam essa dedicação operária uma função incom-
patível com um pastor do seu quilate.

Tida como inglória, por parecer desnecessária, a
aquisição de terrenos em lugares pouco habitados e
sem nenhuma estrutura urbana dava aos críticos,

muitas vezes amigos e parentes bem-intencionados, a
certeza de que a falta de população e a natureza das
áreas configuravam desperdício certo. O tempo com-
provou que o pastor Estevam estava com razão e à fren-
te de sua época.

LABOR
A população de São Luís cresceu de forma rápida,

inimaginável. Dezenas de bairros encheram a Ilha de
São Luís e a população chegou a um milhão de habi-
tantes. Hoje, todos têm um templo da Assembléia de
Deus próximo à sua casa para louvar a Deus. Outro fato
notável é que o pastor Estevam não somente admi-
nistrou essas construções delegando poderes, dis-
tribuindo normas, mas entregou-se a um labor árduo e
desgastante.

A marca registrada dos tempos e a construção em si
têm a participação direta do pastor Estevam como ope-
rário braçal. Tinha por hábito acompanhar, tijolo a tijo-
lo, cada obra. Era sob o seu olhar e o trato direto em
cada obra que os templos emergiam e formatavam a
concretude do seu ideal. A abrangência do seu plano
era atender a todas as comunidades, a partir do nasce-
douro, com uma igreja em estado de receber os fiéis,
fosse povoado, vila ou cidade, fruto de planejamento ou
de invasão.

Quando chegou a São Luís, o pastor Estevam en-
controu apenas três templos. Finda sua missão terrena,
deixou o admirável número de 167 templos construí-
dos, numa média de quatro por ano. Não é de admirar
que cada rincão tenha uma igreja.

OBRA SOCIAL
Sendo um dos pioneiros da obra social no meio

evangélico no Maranhão, fundou e presidiu por 33
anos a Sociedade Filantrópica Evangélica do Mara-
nhão, com o intuito de promover a assistência social e
a educação aos carentes. Desse passo inicial nasceu o
colégio “Bueno Aza”, que fornece educação de quali-
dade a dezenas de crianças pobres. Toneladas de
roupas e alimentos foram distribuídas para várias cen-
tenas de famílias.

Evangelismo ganha o rádio
Ao pressentir que o mundo se dobrava ante a in-

fluência da comunicação, investiu em programas de
rádio e, sempre que havia espaço, utilizava-se da tele-
visão para divulgar o Evangelho.

No fim da década de 50, pela primeira vez o pastor
Estevam pregou numa rádio. Foi no dia 15 de maio de
1959, na Rádio Timbira do Maranhão, a mensagem inti-
tulada “O Ide de Jesus”, um imperativo que, aliado à
exortação, dá ao cristão a autoridade de evangelizar a
toda criatura.

Em março de 1988, com o apoio da Assembléia de
Deus em São Luís e sob a sua liderança, foi criada a
Fundação Cultural Pastor José Romão de Souza, enti-
dade que, em 1990, seria a controladora da Rádio FM
Esperança. Desde o início dessa emissora, pregava to-
das as noites, pelo tempo de aproximadamente oito
minutos, no programa “Palavra da Vida”, tendo deixado
mais de mil mensagens gravadas.

Depois de enfrentar 20 mutirões, conseguiu levar a
cabo a construção da sede própria da rádio. No dia 11
de abril de 1990, foi inaugurada a emissora, a primeira
genuinamente evangélica do Maranhão. Aproveitando
bem as oportunidades, como era seu feitio, iniciou sua
maratona de mensagens. 

SONHO
Por décadas, alimentou um sonho ousado: cons-

truir um centro de convenções que pudesse abrigar mi-
lhares de pessoas sentadas. O que hoje parece normal,
àquele tempo era bastante ousado e – por que não di-
zer? – era um sonho apenas.

Como a Igreja Assembléia de Deus no Maranhão já

se acostumara com suas ousadias, todos receberam
com normalidade o início da construção do grande
centro de convenções, um dos seus maiores projetos,
com capacidade para 10 mil pessoas sentadas, que, in-
felizmente, não pôde concluir. Mas deixou o exemplo
de obstinação e fé que alimenta o ânimo de cada mem-
bro da Assembléia de Deus. O centro de convenções vai
ser concluído.

O chapéu de Estevam
O pastor Estevam, pela posição que ocupava e pelo

prestígio e admiração que gozava, atraía a atenção de
todos. Mesmo gestos simples que cultivara ao longo de
sua vida ganharam notoriedade. Cabe destaque a seu
grande chapéu de palha. Um simples chapéu de palha
na cabeça desse eminente brasileiro se notabilizou, a
ponto de virar símbolo de empreendimento, trabalho e
realização.

O chapéu que lhe serviu de “casa” nos sertões áridos
nas suas viagens evangelizadoras. Um ser admirador,
conhecedor das realizações pastorais do pastor Este-
vam desde a mocidade, disse: “À sombra do teu chapéu
de missionário, milhares de pessoas encontraram a Je-
sus, repouso e descanso para a alma”.

O chapéu que o protegeu do sol nos vários mutirões
que transformavam terrenos baldios em edificações
úteis; chapéu que o identificava no meio de outros
operários; chapéu que asseverava que aquela obra seria
levada a termo.

Um pastor próximo das ovelhas
“O pastor Estevam era um homem de visão missio-

nária. Com sua esposa, Gizeuda, e a igreja em São Luís,
empenhou-se na evangelização dos índios Guajajaras e
Canelas, distribuídos por 15 aldeias no município de
Barra do Corda – MA. Como resultado desses esforços,
há hoje cerca de 600 batizados em águas, convictos da
verdade do Evangelho e que sabem ler a Bíblia em por-
tuguês. Junto a eles trabalham 10 missionários, sendo
quatro indígenas.

Mediante pedido do pastor Estevam à Sociedade Bí-
blica do Brasil, em 26 de janeiro de 1996, a Sociedade
Bíblica do Brasil doou 1.284 Bíblias para distribuição
gratuita entre os índios.

Seu trabalho voltado para as crianças, adolescentes
e jovens da igreja também merece destaque, em espe-
cial pela criação, em 1954, da Classe Bíblica pós-Escola
Dominical que, mais tarde, deu lugar a um trabalho
mensal de estudo bíblico para a mocidade. Apoiou, em
1984, a criação da Umadesl, e em 1986, da União de
Líderes de Mocidade das Assembléias de Deus no
Maranhão (Unuilider), órgão responsável pela realiza-
ção do Elmad, evento que promove o encontro anual
desses mesmos líderes.

Durante 38 anos, foi presidente da Convenção de
Obreiros Maranhenses, período marcado pela reali-
zação de várias Escolas Bíblicas, além de encontros
para esposas de pastores e dirigentes de Círculos de
Oração. Em 1995, na cidade de Pedreiras, destacou-se
como preletor no Primeiro Encontro de Filhos de
Pastores.

MENSAGEM FINAL
Sua última mensagem foi dirigida a pastores e au-

xiliares da igreja sede na noite de 13 de fevereiro - um
dia antes de sua morte, tomando como base a segunda
parte do texto bíblico de 2Tm 2.15: “Que maneja bem a
palavra da verdade”. Durante cerca de 40 minutos, ele
traçou o perfil do verdadeiro obreiro, que tem espírito
humilde e não orgulhoso, que usa o púlpito para falar
com unção e não para desabafar.

Por tudo o que realizou e viveu, chega-se à mesma
conclusão que seu filho, Benjamim: “... o pior tipo de
morte para ele, a mais dolorida de todas, seria ter que
ficar prostrado numa cama, mesmo que por pouco
tempo. Tudo porque meu pai não podia parar...’’.

E UM SERVO DE DEUS
SEUS FEITOS ESTÃO A CONSTRUÇÃO

DIO EVANGÉLICA DO MARANHÃO 

SPOSA, GIZEUDA, EM TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO DE INDÍGENAS CERIMÔNIA DE BASTISMO NA BARRAGEM DO BACANGA AO LADO DO SENADOR JOSÉ SARNEY, QUE O TINHA EM ALTA ESTIMA

COM FRANK MATOS E LIA VARELA AO RECEBER O TÍTULO DE CIDADÃO DE SL 

COM A ESPOSA NA CIDADE DE ISRAEL NO PÚLPITO: PREGAÇÕES E LIÇÕES

, FUI O SECRETÁRIO E

A, DA CONVENÇÃO E

PICA. ATENDIA A

NCIAS, ALÉM DOS

E LIVROS. BATI

A MEIA-NOITE. “
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O ESCRITOR

O Pai Nosso
Primeiro livro escrito pelo pastor, com dedicatória a

seu pai José Romão de Souza. É um epítome da doutrina
cristã, na qual é comentada – passo a passo – a oração
dominical ensinada por Cristo aos seus discípulos. Como
sugere o título, o autor encerra em seu livro um
importante comentário expositivo das doutrinas
fundamentais do Cristianismo, resumidamente ensinadas
por Nosso Senhor Jesus Cristo por meio do Pai Nosso.

O Bom Despenseiro
Este livro é um breve estudo a todas as atividades do

cristão, inclusive sua personalidade – a vida, a saúde, o
tempo, a inteligência, as oportunidades, os bens, os
dotes naturais, etc., que são coisas sobre as quais
devemos exercer a mordomia cristã, para a glória de
Deus e nossa felicidade pessoal. 

As Características da
Igreja de Cristo 

O assunto desta obra visa ao despertamento e à
edificação da Igreja de Cristo. O autor procurou elucidar
o assunto à luz do Novo Testamento, retratando a Igreja
como um organismo vivo, instituição divina,
indestrutível. O tema é estudado em seus aspectos
profético, histórico e doutrinário.

Liberdade para os Jovens
Descreve com precisão o conceito de liberdade para

a juventude, mostrando o lado oposto – a escravidão,
especialmente a do pecado. Disserta sobre a
verdadeira liberdade, que está ao alcance de todos e
que somente é encontrada em Cristo e em seu
Evangelho. É a arte de ser livre sem precisar de
amuletos como drogas, sexo ilícito, etc. 

Relações Entre
Jovens e Velhos 

Busca descrever a doutrina bíblica do
relacionamento entre jovens e velhos, mostrando as
diferentes situações e condições que envolveram os
vários exemplos da Bíblia, nesse particular, à luz
dos oráculos divinos.

Títulos e Dons do
Ministério Cristão

Versa sobre os dons ministeriais, habilitações
sobrenaturais concedidas para a evangelização do
mundo e construção da Igreja. Informa sobre a liderança
constituída por Deus para cuidar da edificação da Igreja,
a saber: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores,
mestres, anciãos, presbíteros, bispos e diáconos.

Os Dons do Espírito Santo
O apóstolo Paulo exorta: “Acerca dos dons espirituais

não quero, irmãos, que sejais ignorantes”.
O livro versa sobre a grande importância de conhecer a
fundo esse fundamento bíblico, pois os dons concedidos
por Deus à sua Igreja visam a habilitação sobrenatural
para a realização da magnífica tarefa de conquistar o
mundo para Cristo e glorificar o Seu Nome.

Nos Domínios do Espírito
Traz um estudo sistematizado sobre o Espírito

Santo: sua natureza, sua obra revelada na Bíblia, sua
ação individualizada na vida do crente, seus minis-
térios, o batismo com o Espírito Santo, a evidência
inicial do batismo e como recebê-lo, dando enfoque à
forma como o crente se deixa subordinar, pois toda
obra espiritual só adquire valor diante de Deus se for
inspirada e conduzida pelo Espírito.

O Padrão Divino para uma
Família Feliz

Um apelo à família, para que atente cuidadosa e re-
verentemente para os princípios divinos a respeito do
casamento e da família, tendo em vista o relevante
papel que Deus lhe deu quanto à vida e à moral da
humanidade. Ultimamente, este livro foi publicado pela
CPAD com o título: “... E Deus Criou a Família”.

Guia Básico de Oração
Fruto das mensagens pregadas no programa

Palavra da Vida, compilado e organizado por
Benjamin de Souza, filho do pastor Estevam.

O pastor Estevam escreveu 12
livros, dois opúsculos e vasta lite-
ratura evangélica em forma de arti-
go. Seu último livro – O Padrão Di-
vino para uma Família Feliz – esta-
va no prelo quando se deu o passa-
mento do pastor. Não viu sua obra
publicada, mas deve ter levado a
certeza de que deixava um bom le-
gado. Confira parte da bibliografia
de Pastor Estevam:

Estevam autografa livro
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Registra o livro de Eclesiastes que “há tempo de nascer e tempo
de morrer”. O nascimento traz alegria e paz; a morte, tristeza e des-
gosto, mas ambas caminham juntas e devem ser encaradas não co-
mo início e fim, mas como início e passaporte para uma nova di-
mensão de vida. Para o pastor Estevam, o tempo de morrer chegou
aos 14 dias de fevereiro de 1996, aos 73 anos de idade e 52 de
serviço ao Senhor.

Aprouve a Deus recolhê-lo para Si por meio de um acidente au-
tomobilístico, quando viajava de São Luís para a cidade de
Bacabal, onde celebraria o casamento de seu irmão consangüíneo,
o pastor Boaventura Pereira de Souza. Na altura do povoado
Rancho do Papouco, a 10 quilômetros de seu destino, a camin-
honete F-100 que o levava colidiu violentamente com um ônibus
da empresa Timbira, tragédia que ceifou sua vida, a da jovem
Semida Souza Belfort (filha do pastor Boaventura) e a do pastor
Francisco Raimundo Lima, seu auxiliar na Assembléia de Deus em
São Luís. 

O pastor Estevam Ângelo de Souza deixou sua esposa, Gizeuda
Lima de Souza, e seus filhos, Samuel, Lóide, Eunice, José, Lenir, Ester,
Benjamin, Ezequias e Alvanira, além de 20 netos e dois bisnetos.

O pastor viveu uma grande vida e tinha uma tripla definição de
si mesmo: “Sei que nada sou – sou o que sou pela graça de Deus .
Tudo o que sou devo a Deus”. Como o apóstolo Paulo, poderia ter
dito: “Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé”.
Agora, ele está onde sempre quis estar: ao lado de Jesus, a paixão
maior de sua vida. “Sê fiel até a morte.” (Ap 2.10).

Emoção e homenagem na despedida
Depois de velado no templo sede por mais de 30 horas, o corpo do

pastor Estevam foi transportado, no dia 16, por um carro do Corpo de
Bombeiros até o cemitério do Gavião, onde foi sepultado. Em clima
de muita emoção e ao som da Banda da Polícia Militar do Estado,
aproximadamente 12 mil pessoas acompanharam o cortejo, que
percorreu algumas ruas e praticamente parou o centro da cidade.

As integrantes do Círculo de Oração, vestidas de branco,
formaram um corredor humano na rua do templo, enquanto a
multidão jogava flores e papel picado sobre o caixão, numa últi-

ma homenagem ao estimado e querido líder.
Depois de um comovido toque de silêncio executado por um

soldado da Polícia Militar, o corpo do pastor Estevam baixou à
sepultura às 13h45min, ao som do hino Mais Perto Quero Estar,
um dos que ele mais apreciava. Havia prantos e lamentos, mas
também a convicção de que descansava nos braços de Deus. “Eu
sei que agora está havendo uma tremenda festa no céu com a
chegada do meu pai”, disse, na ocasião, o filho mais velho,
Samuel Batista de Souza.

Luto oficial por três dias
A repercussão do trágico acidente pesou muito entre as

autoridades constituídas. Em nome da sociedade maranhense e
da governadora Roseana Sarney, viajando, na ocasião, o Governo
do Estado publicou nota nos principais jornais do Estado: “(...) o
mais profundo pesar pelo falecimento dos eminentes pastores
Estevam Ângelo de Souza e Francisco Raimundo Lima (...). O
passamento de ambos constitui irreparável perda para a
sociedade maranhense, em especial para a comunidade
evangélica do estado, pelo exemplo de amor, abnegação e dedi-
cação aos seus sacerdócios”.

A prefeita municipal, Conceição Andrade, decretou luto ofi-
cial de três dias e o presidente do Senado, José Sarney, mani-
festou seu apreço pelo amigo pessoal e “principal líder evangé-
lico do Maranhão”, como definiu.

O chefe de gabinete da Prefeitura de São Luís, Edvaldo
Holanda, e a representante da Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura, Telma Pinheiro, ambos membros da Assembléia de
Deus, estiveram na casa da família enlutada, que também rece-
beu uma série de telegramas de condolências por parte de out-
ras autoridades, igualmente abaladas com a perda.

A imprensa local deu ampla cobertura ao acontecimento. A
Rádio Boas Novas, da AD em Manaus, em cadeia com a Rádio
FM Esperança (emissora da AD em São Luís), transmitiu a cer-
imônia fúnebre para todo o Amazonas, quando, na ocasião, o
pastor Samuel Câmara, líder da AD em Manaus, proferiu mensa-
gem de condolências à igreja e à família.

RECONHECIMENTO
“Com a partida de Estevam 
Ângelo de Souza, tenho 
agora o vislumbre da perda
irreparável de um pastor cujo
rebanho é quase incontável,
ficando com a certeza definitiva de
que, com sua morte física, deixou,
não só as sementes, mas também a
árvore e os frutos do verdadeiro
espírito cristão.”
ROSEANA SARNEY
Governadora do Estado do Maranhão (à época)

“O pastor Estevam, como um 
seguro referencial de homem que
obedecia a Deus, serviu fielmente à
sua geração, viveu uma vida digna e
deixou, com a sua partida, uma
grande lacuna em nosso meio.”
CONCEIÇÃO ANDRADE
Prefeita de São Luís (à época)

“O pastor Estevam era o principal
líder evangélico do Maranhão e
muito contribuiu para o bem-estar
da população.”
JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal (à época)

“Foi uma perda irreparável, não
somente para o Maranhão, mas
para todo o país. Mesmo os que não
professam a religião evangélica
sempre viram no Pastor Estevam
uma amigo e um conselheiro,
homem de palavra sensatas,
prudentes e de alcance inigualável.”
EDSON LOBÃO
Senador

“O pastor Estevam dedicou sua vida
a um trabalho de assistências às
famílias carentes do Maranhão.
Servindo a Deus, morreu pobre e
jamais usou a igreja para
enriquecimento, tendo
desempenhado suas funções dentro
dos mais dignos padrões morais, daí
porque essa perda é tão dolorosa
para o povo maranhense.”
EPITÁCIO CAFETEIRA
Senador (à época)

“O pastor Estevam Ângelo de Souza
foi uma pedagogia de Cristo para a
família, a sociedade e a Igreja. Sua
perda é irreparável”.
COSTA FERREIRA 
Deputado federal

DEPOIMENTOS
“A Assembléia de Deus no Brasil
perde um de seus maiores talentos.
O pastor Estevam Ângelo de Souza
representava para a igreja brasileira
uma das colunas mestras”
PASTOR JOSÉ WELLINGTON BEZERRA 
Presidente da CGADB

“O pastor Estevam foi a maior
liderança espiritual do Maranhão
neste século.”
DOM PAULO PONTE
Arcebispo de São Luís (à época)

“Estevam do chapéu, apóstolo da
simplicidade evangélica, foi um
missionário intrépido das coisas de
Jesus Salvador.”
PADRE PLUTARCO ALMEIDA
Diretor de Comunicações da Arquidiocese
de São Luís

Adeus a Estevam Ângelo de Souza

Nosso pai...
Por Seus Filhos

O Pastor Estevam Ângelo de Souza era nosso pai. Ele não mor-
reu de um jeito bonito... mas todos vieram a saber, exatamente por
isso, que ele tivera um jeito bonito de viver. Não morreu como
desejara, mas viveu a vida que queria. Era um homem apaixona-
do pela vida, mas não tinha a sua própria vida por preciosa.

Era um grande homem, mas vivia como se não soubesse disso,
porque, enquanto viveu, foi apenas servo de todos. Era de uma
estirpe de homens de primeira, mas viveu como se fosse o último,
nunca buscando para si mesmo honra ou glória. Era de fato um
homem apaixonado pela vida, mas se matava no esforço de levar
a vida aos outros.

A grande e maior paixão que consumia o seu coração, que
ardia em sua alma como uma tocha, era Jesus, seu querido Jesus.
Nosso pai via a vida apenas através de Jesus Cristo e por isso vivia
para Ele, por Ele e em função dEle; e dEle tirava todas as suas
forças. Era um verdadeiro discípulo de Cristo.
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10 anos da despedida
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