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REQUERIMENTO Nº. 359/2020. 
 

         O Vereador RUY WANDERLEY GONÇALVES DE SÁ que abaixo subscreve, 

requer à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 

que seja registrado nos anais desta Casa Legislativa “MOÇÃO DE APLAUSOS” à 

Primeira Igreja Batista de Petrolina, pelo seu septuagésimo terceiro aniversário, são 73 anos 

atuando em Petrolina pregando o evangelho e ajudando através de amparos sócias, aos 

necessitados de alma e espírito, bem como de proventos, alimentos e várias áreas do 

desenvolvimento humano, celebrando na data de 17/10/2020.        

 

Breve história da Igreja: 

O missionário Zacharias Clay Taylor é pioneiro de relevância na história dos Batistas 

no Estado, não apenas como instrumento da conversão e do batismo de Mello Lins, o 

primeiro batista em Pernambuco, a quem consagrou ao ministério e enviou ao Recife, para 

iniciar a missão, mas como iniciador da missão (1897) e organização da PIB Petrolina 

(1905)185. 

 A congregação Batista em Petrolina (1899). Enquanto a Igreja Batista do Recife se 

desagregava, em decorrência do incidente anterior, Zacharias Taylor, como parte do seu 

ministério na Bahia, iniciava a pregação do Evangelho no Sertão daquele Estado e nas 

margens do Rio São Francisco, atingindo (1899) Juazeiro (BA), na margem sul do rio 

Petrolina (PE)186, na margem norte. A semente do Evangelho, plantada na terra sertaneja 

banhada pelo Rio São Francisco, no final do século XIX floresceu e frutificou como Igreja 

Batista de Petrolina (1905), representada na organização da CBB (1907), em Salvador (BA). 

 A Igreja Batista de Petrolina (1905). Organizada no dia 28 de outubro de 1905, 

com vinte e dois membros, pelo missionário Zacharias Taylor, tendo entre seus fundadores 

os irmãos Góes e Mariano, dirigentes dos cultos nas ausências do missionário Taylor. Após 

organizar a igreja, Taylor permaneceu em Petrolina e Juazeiro por duas semanas, pregando 

o evangelho e celebrando cultos, um na câmara municipal de Juazeiro, na outra margem do 

Rio São Francisco. Embora em território Pernambucano, a IB Petrolina tem sua história 

vinculada aos batistas da Bahia antes de 1946, embora o registro da organização esteja 

publicado n’O Jornal Batista. 

 Ainda não encontramos elementos suficientes para levantar a história da IB Petrolina, 

mas temos indícios de que, plantada em 1899 por Zacarias Taylor, foi organizada a 28 de 

outubro de 1905, que a pastoreou até 1918, substituído por Ernesto Alonzo Jackson, que a 

representou na CBB (1907)188. É fato incontroverso que a IB de Petrolina permaneceu ativa 
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proclamando a Palavra Sagrada, até 1936, quando participou (22/julho/1936), da 

organização da SIB do Juazeiro, pastoreada pelo missionário Maxcy G. White 189.  

 O  período do silêncio (1936-1946). Algum tempo depois, segundo Roberta 

Hampton, a IB Petrolina deixou de se reunir, tanto pelo pequeno número de membros, como 

pela ausência de obreiro para dirigir o trabalho, se dissolvendo pela inatividade. Na época 

de seca,  muitos, muitos sertanejos, inclusive membros da Igreja, imigraram para o Sul. Os 

poucos remanescentes se filiaram à SIB de Juazeiro. Reativado trabalho batista no sertão, 

antigos membros da Igreja em pleitearam a Johnson a reorganização da IB de Petrolina, 

dada a dificuldade em cruzar o Rio São Francisco em barcos. 

A reorganização da PIB Petrolina (1947). A PIB de Petrolina foi 

reorganizada a 17 de outubro de 1947, após onze anos de silêncio, quando o 

missionário Leônidas Johnson, dirigente do Instituto Bíblico da Serra Verde e pastor 

da IB Triunfo, reiniciou as atividades de evangelização em Petrolina. 

Uma Igreja viva e ativa nesta cidade de Petrolina, com diversos trabalhos 

sociais e somando em todo um desenvolvimento para o progresso de Petrolina. 

Da decisão desta Casa, dê-se conhecimento ao Pastor Ronaldo Torres Almeida 

Junior, além da necessária divulgação por parte da Assessoria de Imprensa desta 

Casa.  

   

 

Sala das Sessões, 27 de outubro de 2020. 

 

 

RUY WANDERLEY 

Vereador – PSC 
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