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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Gemina Linhares
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A HISTÓRIA DAS PRIMEIRAS IGREJAS - Capítulo III

A Igreja Assembleia de 
Deus de Ipatinga teve início 
por volta de 1951, quando a ci-
dade ainda era uma pequena 
vila pertencente ao município 
de Coronel Fabriciano. 

Os primeiros divulgadores 
do Evangelho foram, entre ou-
tros, os obreiros José Pantalião 
e Marcolino Gonçalves Lopes. 
Constam também como pio-
neiros: Gil Vieira dos Santos e 
família; Hermínio Gonçalves 
e família; José Alves de Mou-
ra e esposa; e Dolores Francis-
ca de Moura. 

A partir de 1959, com a ins-
talação da Usiminas e o cres-
cimento da cidade, o trabalho 
passou a desenvolver-se em 
uma escala maior. À medida 
que iam surgindo novos bair-
ros, também crescia o núme-
ro de igrejas. As congregações 
mais antigas são as de Vila Ce-
leste e Bom Jardim.

A igreja teve como dirigen-
te por algum tempo o então 
diácono Hermínio Gonçalves, 
auxiliado pelo diácono José 
David Filho. Além desses, di-
versas pessoas cooperaram no 
trabalho, entre os quais: An-
tônio Feliciano Neto, João Fa-
gundes, Miguel Nogueira da 
Silva, José Pedro de Almeida, 
Aníbal Martins Ferreira, Cus-
tódio Fernandes Parreira, Aris-
tides João de Sá, João José da 
Cruz e Bernardino Nunes Pe-
reira. 

Por um pequeno perío-
do, a igreja esteve sob a dire-
ção do pastor Antônio Teixei-
ra de Oliveira, que logo após 
foi transferido para a cidade 

de João Monlevade.
Em dezembro de 1961, foi 

inaugurado o primeiro templo 
da Assembleia de Deus de Ipa-
tinga, situado na rua Diaman-
tina, 160, Centro. O obreiro 
responsável na ocasião era o 
então presbítero José Pereira 
da Silveira, que ficou na dire-
ção até 1962. 

Nessa época, a igreja rece-
beu, para cooperar nos diver-
sos trabalhos, Antônio Rosa 
da Silva, jovem obreiro, re-
cém-casado com Luzia Ramos. 
Com a transferência do presbí-

tero José Pereira para Joanésia, 
por motivo de enfermidade, o 
pastor-presidente José Alves Pi-
mentel entregou a direção da 
igreja de Ipatinga ao evangelis-
ta Antônio Rosa.

Em 1964, Antônio Rosa foi 
designado para pastorear a As-
sembleia de Deus no distri-
to de Melo Viana, em Coro-
nel Fabriciano, e para Ipatinga 
veio o evangelista Adão Alves 
de Araújo, que ficou na dire-
ção da igreja até dezembro de 
1972. De 1972 a 1973, a igre-
ja foi dirigida pelos pastores 

Abílio Gonçalves Dias e José 
Cândido Tavares. Em 1973, 
Antônio Rosa da Silva foi de-
signado novamente para pas-
torear a Assembleia de Deus 
de Ipatinga, onde permanece 
até o momento.

Com a crescente expansão 
da cidade, foram criadas di-
versas congregações na região 
Central e nas regiões do Bom 
Jardim, Vila Celeste, Iguaçu e 
Limoeiro. 

O templo central foi inau-
gurado no dia 13 de outubro 
de 1984.

Gemina Linhares nasceu 
no dia 21 de dezembro de 
1934, na Aldeia de Paradela, 
região Transmontana, perten-
cente à cidade de Santiago, 
em Portugal. Filha de Antô-
nio Augusto Paredes e Maria 
Alves Teixeira Paredes. Viúva 
de Pedro Linhares Gomes, é 
mãe de dois filhos: Ivan e Flá-
vio.

Aos sete anos de idade, ela 
veio com a mãe e um irmão 
para o Brasil, em um navio 
cargueiro. O ano era 1942 e 
“o mundo estava envolvido na 
Segunda Guerra Mundial”. 

“Meu pai havia vindo an-
tes e, como não podia vir todo 
mundo no mesmo navio, fica-
ram ainda, em Portugal, mi-
nha avó e mais dois irmãos. 
A viagem foi feita debaixo de 
muito medo e ansiedade; toda 
noite, o navio tinha que parar 
e apagar as luzes, para não ser 
detectado por submarinos. 

Uma noite, do convés, mi-
nha mãe, acompanhada de 
outra senhora, percebeu que 
vinha de encontro ao navio 
uma embarcação com as lu-
zes piscando. Ela e sua compa-
nheira entraram em pânico. A 
tripulação foi colocada em es-
tado de alerta, chegaram a dis-
tribuir os coletes salva-vidas e 
hastearam a bandeira brasilei-
ra. Felizmente, após toda essa 
operação, foi constatado que 
o outro navio também era bra-
sileiro.”

Gemina morou com a fa-
mília no Rio de Janeiro, no 
período de 1942 até 1956, 
quando se casou com Pedro 
Linhares e foi para Volta Re-

donda.  
Em fevereiro de 1962, mu-

dou-se para Santana do Para-
íso, e no final do mesmo ano 
transferiu-se “definitivamen-
te” para Ipatinga.

“Construímos o escritório 
da Imobiliária Sotil, que fez o 
primeiro loteamento do mu-
nicípio na Fazenda Bethânia, 
que correspondia à área do 
bairro Canaã até as Granjas 
Vagalume. Do lado, constru-
ímos uma casa, que foi a pri-
meira do bairro Canaã. Poste-
riormente, mudamos para o 
Centro de Ipatinga. 

Fui uma das fundadoras da 
Apae de Ipatinga, entidade em 
que exerci o cargo de presiden-
te por cinco anos, e fui presi-
dente do Clube da Amizade, 
por três gestões. Atualmente, 
sou a representante do Clube 
de Mães da Apae junto à Pre-
feitura Municipal de Ipatinga, 
e faço parte, ainda, do Con-
selho Fiscal da Associação de 
Mulheres de Ipatinga.”

No dia 2 de maio de 1971, muito antes de ser rou-
bada, a taça Jules Rimet visitou Ipatinga, mais preci-
samente o bairro Bom Jardim. O cortejo com a taça 
partiu do aeroporto da Usiminas rumo à Usipa em um 
carro do Corpo de Bombeiros. Na sequência, seguiu 
para a praça central do bairro Bom Jardim, reduto do 
time do Ideal que então fazia muito sucesso no Vale 
do Aço. José Augusto de Pinho (Zé do Bar), pai de 
nosso amigo José Doca de Pinho, e Hamilton Pio es-
tão entre os poucos ipatinguenses que tocaram no 
troféu, como mostra a fotografia. Zé do Bar era um 
dos diretores do Ideal Esporte Clube e Hamilton Pio 
Frade, o presidente.

Entre os integrantes da “caravana”, destacavam-
se Wilson Piazza (Cruzeiro) e Jair Bala (América).

Doze anos mais tarde, no dia 20 de dezembro de 
1983, a taça foi roubada e derretida para que fossem 
vendidos os 3,8 quilos de ouro existentes na cobiça-
da estatueta.

A TAÇA JÁ FOI NOSSA PRODUTO DE EXPORTAÇÃO
Ipatinga ficou conhecida, inicialmente, no cenário mun-

dial como cidade exportadora do aço da Usiminas. Logo 
depois, além de outras coisas, exportamos também gran-
des atletas em vários esportes.

Mas, apesar de ninguém falar nisso, somos exportado-
res de uma expressão acompanhada por um gesto que 
hoje é utilizada mundo afora: o dedo polegar levantado 
junto com a expressão “tá tinindo”. 

O gesto e a expressão foram criados, em Ipatinga, na 
década de 1960, em decorrência do som causado, ao to-
carem o asfalto, pelas esporas utilizadas pelos soldados 
da Cavalaria que policiavam a cidade. A expressão virou 
palavra de ordem nas flâmulas (foto), confeccionadas à 
época e utilizadas pelos operários.

A exportação desse “produto” se deu com facilidade 
pelo mundo, porque para aqui vieram, naquela época, 
pessoas de todo o Brasil e do mundo que posteriormen-
te retornaram para seus estados e países, principalmen-
te os japoneses.


