
Congresso de Pastores e esposas 2019 

Brusque, SC - Rever amigos, fazer novos amigos, ter comunhão, orar juntos, ouvir mensagens 

edificantes e desafiadoras, firmar compromissos, rever e assumir posições, desfrutar de boa 

alimentação e de um lugar aconchegante e aprazível!  

Isto tudo e muito mais fazem parte de um Congresso de Pastores! 

Neste ano o lugar foi o Hotel Monthez, na cidade de Brusque, SC. Nos dias 7 a 11 de outubro 

de 2019, em torno de 170 pessoas, entre pastores, esposas e filhos, estiveram reunidos para o 

evento mais importante da Ordem dos Pastores Seção Pioneira.  

Sob o tema “De Pastor para Pastor”, palestraram nessa ocasião o Pr. Irland Pereira de 

Azevedo, que do alto de sua experiência ministerial desafiou a todos a um pastorado 

comprometido com o Senhor Jesus, Sua Palavra e Igreja; o Pr Daniel Ventura, que falou do 

compromisso de um pastorado transparente e contextualizado; e a sua esposa, Natália 

Ventura, que na sua fala às esposas, levou o desafio de buscarem a alegria no ministério pela 

santificação de suas vidas.  

Os filhos foram cuidados e instruídos por quatro alunos da Faculdade Batista Pioneira, que 

tiveram como ênfase a vida da Rainha Esther! Obrigado Kevin, Jéssica, Cátia e Jaqueline pelo 

empenho! 

Durante o Congresso aconteceram as Assembleia dos Pastores e da Unespa. Em ambas houve 

a escolha da liderança para os próximos dois anos. A Diretoria da Ordem ficou assim 

constituída: Presidente – Denis Beuter; Vice – Matias Fischer; Secretário – Claiton Kunz; 

Tesoureiro – Enylson Peno; Vogais – Valdino Schiewe e Jacques Kleimann; Diretor Executivo – 

E. Luiz Leidner. A UNESPA escolheu como Presidente - Sandra Kurth; Vice – Vânia Schiewe; 

Secretária – Lilita Grewe.  

Foram examinados e recomendados para a Ordenação quatro Obreiros: Daniel Augusto de 

Oliveira (IB Emanuel/Panambi, RS), Micael Plebe Camargo Ribeiro (PIB Gravataí, RS), Frederico  

Alfredo Stiegemeier (SIB Passo Fundo, RS) e Tiago de Lima Araújo (PIB Blumenau, SC).  

O próximo Congresso já tem data marcada: 5 a 9 de outubro de 2020. O Preletor será o Pr. 

Josué Campanhã! Pastores e Igrejas, coloquem esta data em seus caledários e agendas.  

Louvamos ao Senhor pela vida de cada família pastoral! Agradecemos às igrejas que oram e 

sustentam os pastores, obreiros, missionários e missonárias. Assim sendo, Juntos Pastoreamos 

mais e melhor! 

E. Luiz Leidner 

Executivo – Seção Pioneira 


