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PERSONAGEM DA HISTÓRIA

CAUSOS E CURIOSIDADES

Nely Morato trabalhou 
no Escritório Central da 
Usiminas

NELY MORATO FERREIRA A IGREJA BATISTA
A HISTÓRIA DAS PRIMEIRAS IGREJAS - Capítulo II

Em 1882, quando foi orga-
nizada a Primeira Igreja Batis-
ta do Brasil, já existiam duas ou-
tras igrejas batistas organizadas 
por imigrantes norte-america-
nos, residentes na região de San-
ta Bárbara D’Oeste e Americana, 
São Paulo. Os casais de missioná-
rios batistas norte-americanos, re-
cém-chegados ao Brasil, Willian 
Buck Bagby e Anne Luther Ba-
gby, Zacharias Clay Taylor e Kate 
Stevens Crawford Taylor, auxilia-
dos pelo ex-padre Antônio Tei-
xeira de Albuquerque, decidiram 
iniciar a sua missão na cidade de 
Salvador, Bahia. Ali chegaram no 
dia 31 de agosto de 1882 e, no dia 
15 de outubro, organizaram a Pri-
meira Igreja Batista do Brasil, com 
cinco membros: os dois casais de 

missionários e o ex-padre Antônio 
Teixeira.

Criada a Convenção, foi elei-
ta sua primeira diretoria: Presiden-
te, Francisco Fulgêncio Soren; 1º 
vice-presidente, Joaquim Fernan-
des Lessa; 2º vice-presidente, João 
Borges da Rocha; 1º secretário, Te-
odoro Rodrigues Teixeira; 2º secre-
tário, Manuel I. Sampaio; tesourei-
ro, Zacharias Taylor. 

A motivação básica da criação 
da Convenção foram as missões, e 
falava-se na evangelização em Por-
tugal, no Chile e na África. Fo-
ram criadas, além das duas Juntas 
Missionárias, Missões Nacionais 
e Missões Estrangeiras (hoje Mis-
sões Mundiais); outras juntas para 
a Casa Publicadora Batista, para a 
Escola Bíblica Dominical, para a 

União de Mocidade Batista, para  
Educação e Seminário e para a Ad-
ministração do Seminário. 

Nos primeiros vinte e cinco 
anos de trabalho, Bagby e Taylor, 
auxiliados por outros missioná-
rios e por um número crescente 
de brasileiros, evangelistas e pasto-
res, já tinham organizado oitenta e 
três igrejas, com aproximadamen-
te 4.200 membros.

A Igreja Batista em Ipatinga 
nasceu de pregações realizadas de-
baixo de uma árvore, no centro do 
antigo vilarejo, antes mesmo da 
sua emancipação. O trabalho foi 
iniciado pelo casal Floripes Rosa 
de Melo e Nazaré Nunes da Cruz, 
que veio de Tumiritinga para Ipa-
tinga e conseguiu a adesão da irmã 
Liberina Carmélia Guimarães e 

sua família. 
A Primeira Igreja Batista de 

Ipatinga, pertencente à Conven-
ção Batista Nacional, não conse-
guiu guardar os registros de sua 
fundação, que teria ocorrido por 
volta do final do ano de 1962, por-
que o registro estava em um cader-
no de rascunhos e se perdeu. 

A ata de número “um”, que re-
gistra a sua primeira sessão regular, 
está datada de 17 de fevereiro de 
1963. Nessa sessão tratou-se, en-
tre outros assuntos, da escolha do 
nome da igreja – Igreja Batista de 
Ipatinga – e do “pastor interino”, 
Benjamim Maia, que também era 
pastor da Primeira Igreja Batista 
de Tumiritinga, além de recomen-
dar a organização de uma “Socie-
dade de Senhoras”.

Primeiro templo da Igreja Batista de Ipatinga (foto tirada em 30 de novembro de 1962)

Nely Morato nasceu no 
município de Saúde de Santo 
Antônio do Monte, hoje Per-
digão, MG. Mudou-se com a 
família para Belo Horizonte 
e, posteriormente, veio para 
Ipatinga.  

“Eu trabalhava em um es-
critório de contabilidade em 
Belo Horizonte e não agradei 
de ter vindo para cá. A vida 
aqui era muito ruim, princi-
palmente para nós, que éra-
mos jovens e estávamos acos-
tumadas à vida de capital. 
Mas fiz o teste na Usiminas, 
passei e fichei com a Chapa 
8085, para trabalhar na Divi-
são de Segurança, no Escritó-
rio Central. Era secretária do 
Dr. Agripa. Morávamos no 
bairro Vila Ipanema, em um 
barraco de madeira, cheio de 
percevejos e muito quente. 
Eram oito pessoas, contan-
do com minha mãe, que era 
separada do meu pai. Poste-
riormente, a Usiminas trans-
feriu o Setor de Segurança 
para dentro da empresa. Nes-
ta época, já morávamos na 
rua Padre Anchieta, no bair-
ro Bom Retiro. Casei-me 
com Otoni Ferreira no ano 
de 1964. Comecei então a 
enfrentar dificuldades com o 
transporte. Íamos nos ‘papa-
filas’, que eram grandes ôni-
bus que não tinham cadeiras. 
Andavam sempre lotados e 
nós, mulheres, íamos ali, mis-
turadas aos homens. Tinha 
uma vantagem: ninguém me-
xia com a gente. Na Seguran-
ça, tinha um representante 
de cada segmento das Forças 
Armadas Brasileiras. O Dr. 

Agripa era do Exército; Dr. 
René, da Marinha; e Dr. Ri-
beiro, da Aeronáutica. Além 
desses, tinha o capitão Russo, 
que era do Corpo de Bombei-
ros. Foi um período muito di-
fícil. Viam-se notícias de bom-
bas colocadas dentro da usina 
e tinha muitos agentes do 
Dops espalhados na empresa. 
Não sabíamos ao certo com 
quem estávamos lidando: se 
com funcionários da empre-
sa ou com agentes infiltrados. 
Alguns passavam os dias só 
pesquisando. Pedi transferên-
cia para o Escritório Central. 
Fui então trabalhar no Servi-
ço Social com a Maria Gláu-
cia. Aposentei-me em 1991. 
Tinha medo de aposentar e 
ficar parada dentro de casa. 
Em 1978, fui uma das funda-
doras da Academia de Letras 
de Ipatinga e no ano de 2000, 
fundei a ‘Loja Maçônica Lírio 
do Vale’: de homens e mulhe-
res”. 

O DISCURSO DE 
JUSCELINO KUBITSCHEK

No dia do “Lançamento do Marco Inicial da Usi-
minas”, 16 de agosto de 1958 (foto), fazia um calor 
escaldante em Ipatinga, ao meio-dia, hora do even-
to. No local, não existia nem uma arvorezinha para 
produzir uma sombra sequer. A cerimônia aconte-
ceu na área que estava sendo terraplanada para 
a construção da Usina Intendente Câmara, quase 
em frente à atual estação ferroviária, em Ipatinga. 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, o então presidente 
da República, tirou do bolso várias folhas de papel 
onde estava escrito seu discurso. Percebendo que 
era muita folha a ser lida debaixo daquele sol, o en-
tão arcebispo de Mariana, também presente ao ato, 
disse ao presidente que ele não deveria ler aquele 
discurso ali.

Juscelino parece não ter entendido o recado. Po-
rém, atendeu-o em parte. Guardou os papéis no bol-
so e falou de improviso... por mais de uma hora!

O SÓCIO DE “NÚMERO 5”
João de Oliveira (foto), proprietário do Hotel 

Presidente, no Centro de Ipatinga, nasceu em 
Belo Horizonte, no dia 20 de junho de 1938. Ca-
sado com Maria da Conceição Zambaldi Olivei-
ra, pai de três filhos: Cláudio, Alexandre e Tânia 
Mara. Em 1954, era motorista de uma pequena 
empresa de ônibus, a “Irmãos Teixeira”, que fa-
zia a linha Belo Horizonte a Coronel Fabriciano. 
Fizeram um consórcio, compraram a empresa, 
e como resultado surgiu a “Viação Planeta”, que 
hoje é a “Viação Presidente”. 

Naquela época, havia a pequena rodoviária 
do bairro Horto, de propriedade de José Júlio da 
Costa, mas no Centro só tinha uma parada de 
ônibus em frente à “Casa São José”, do Inhô, que 
era também o vendedor das passagens. João de 
Oliveira ostenta com orgulho a carteirinha de só-
cio de “número 5” da Associação Comercial de 
Ipatinga (Aciapi).


