


















Igreja Batista Boas Novas – Fundada em 1930 pela Comunidade Russa
HISTÓRIA DA IGREJA BATISTA BOAS NOVAS NA VILA ZELINA
Tudo começou com 26 crentes que no dia 15 de Outubro de 1928 decidiram alugar uma pequena garagem na Rua Padre Raposo, 87, passados apenas três meses mais precisamente no dia 6 de Janeiro de 1929, certos da 
vontade do senhor e cheios de alegria e fé, eles organizaram a Igreja Batista Russaa..

Naqueles anos a imigração dos povos do leste europeu era intensa no Brasil, tanto é que a garagem se tornava pequena, diante dos que chegavam e dos muitos.

Em Outubro de 1929, com o local de cultos completamente tomado, era hora de se pensar em um novo local para as reuniões, e foi neste tempo que na mesma rua, no número 52, havia um amplo salão, o qual foi 
imediatamente alugado.

A partir de 1934, a liderança passou a discutir que o templo se tornava pequeno a cada mês.

Há relatos de que para poder assistir o culto sentado era necessário chegar ao templo com 30 minutos de antecedência do início das atividades. Esta necessidade de espaço físico foi uma temática durante anos, até que no ano 
de 1946, foi adquirido o terreno de 1171 metros quadrados ao preço de Cr$ 100,00 (Cem Cruzeiros) o metro quadrado no qual temos o nosso templo. 

A partir daí todos os membros se empenharam voluntariamente na obra de construção como pedreiros, serventes de pedreiros, eletricistas, encanadores, carpinteiros, pintores e etc. até que no Domingo, dia 26 de Julho de 
1953, aconteceu o culto de inauguração do templo e dependências, na ocasião o mensageiro foi o saudoso Pr. Rubens Lopes.

Quando aquela pequena multidão chega às portas do novo templo, o Engenheiro M. Freitas entrega a chave principal ao Pr. Carlos e este pediu ao irmão Silas Adruchov, membro mais idoso da igreja, que abrisse as portas. Todos 
cantaram o hino: “Louvamos o Te Ó Deus”.

O Pr. Carlos Grigorowitsch este a frente da Igreja por quase 43 anos. Após a sua morte ocorrida em 7 de Novembro de 1972, a igreja passou a ser liderada pelo Padre Waldemiro Tymchak, o qual ficou a frente da mesma até o 
ano de 1979, quando assumiu a Secretaria Executiva da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. No mês de Abril de 1981, assumiu o pastorado de Boas Novas o Pr. Antônio Gonçalves, ficando até dezembro 
de 1989. Em Fevereiro de 1991 assumiu o ministério da Igreja o Padre Pedro Solomca, o qual esteve conosco até o mês de Março de 1994. E há quinze anos temos o Padre Vagner Vaelatti e sua esposa Marta e seus filhos Daina, 
Nádia e Daniel, os quais nos lideram no senhor.

Somos atualmente mais de 1700 membros, que ao lado de nosso pastor, e guiados por Deus estamos procurando, por todos os meios, e todas as maneiras, semear as Boas Novas de Jesus Cristo, esperança nossa a esta presente 
geração.

Novo templo – Rua Marechal Mallet, 611 – Pq Vila Prudente, São Paulo – Tel.: 11 23418141 / 27684681.

O histórico acima foi extraído do site da Igreja Batista Boas Novas: www.boasnovas.org.br.

http://www.boasnovas.org.br/


Igreja Assembléia de Deus Russa – Década de 1930

Diversidade de Religiões

Batista, Católica, Evangèlica e Ortodoxa
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