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RESUMO 
 

 

O presente texto tem como objetivo relacionar as contribuições de Frida Vingren com 
a consolidação das Assembleias de Deus no Brasil. Este estudo justifica-se pela 

importância das ações da missionária sueca que alavancaram a denominação em 
território brasileiro. A problemática se desenrola nas atividades que Frida exercia: 
pregava, participava concisamente das ações evangelísticas, escrevia artigos para o 
jornal, compunha hinos de louvor e substituía Gunnar Vingren na igreja durante sua 
ausência por causa das constantes viagens. De forma despretensiosa sua 
cooperação demasiada incomodou os outros pastores e missionários, ao ponto de 
conclamarem uma reunião geral para discutir sobre o assunto. O resultado foi que 
esse evento intitulado como Convenção Geral de 1930 foi o primeiro passo para a 

solidez da instituição assembleiana no país. Concluindo que, Frida Vingren foi uma 
personagem fundamental para o fortalecimento da igreja evangélica mais numerosa 
do Brasil.  
 

Palavras-chave: Biografia. Mulher. Religião. Pioneirismo. Missões.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil está relacionada 

a biografia dos seus pioneiros. Os missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel 

Berg quando chegaram ao território brasileiro não podiam imaginar o quanto a igreja 

iria crescer ao longo dos anos. Junto à ação desses precursores, Frida Vingren cuja 

vida foi inteiramente dedicada na obra missionária possuiu um papel fundamental 

para o fortalecimento da instituição. 

Dessa forma, o objetivo desse artigo se concentra na vida de Frida e como 

sua participação influenciou o desenvolvimento e o alicerçamento das Assembleias 

de Deus no Brasil. Assim como Adina Nelson, Lina Nyström, Sara Berg e Signe 

Carlson, ela exerceu inúmeras atividades que foram expressivas para a expansão da 

igreja, entre elas estão: a pregação, os artigos e poesias publicados nos jornais, as 

ações evangelísticas, os trabalhos sociais, a música, a tradução de hinos e 

composições que podem ser conferidas até hoje na Harpa Cristã.  

O estudo da sua trajetória torna-se ainda mais relevante ao verificar que, 

atualmente a Assembléia de Deus no Brasil lidera em número de fiéis quando 

comparado com outras instituições religiosas pentecostais mais conhecidas 

nacionalmente, contando com cerca de treze milhões de membros. Se calcular 

mundialmente, constatam-se aproximadamente sessenta e oito milhões de fiéis. 

Consequentemente, conhecer a vida de Frida significa estar informado quanto à 

representatividade da expoente denominação assembleiana. 

Esta análise está subdividida em três tópicos resultantes da biografia de Frida 

Vingren: no primeiro será apresentada sua história antes de chegar ao Brasil, no 

segundo depois que ela chegou ao Brasil, e, no terceiro as ações de Frida que 

repercutiram no desenvolvimento da instituição. Portanto, no final da pesquisa 

pretendemos verificar as contribuições de Frida durante seu exercício na obra 

missionária com o desdobramento das Assembleias de Deus no território brasileiro. 

 

 

2 FRIDA VINGREN ANTES DE CHEGAR AO BRASIL 

 

Os luteranos Jonas Strandberg e Kristina Margareta Sundelin tiveram uma 

filha em 9 de junho de 1891 na cidade de Själevad, no distrito de Västernorrlands, 
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região norte da Suécia. Essa menina foi registrada como Frida Maria Strandberg 

cujo nome significa “paz” e, desde pequena fora impactada por manifestações 

sobrenaturais de que Deus havia a recrutado para dedicar-se na obra missionária. 

Segundo relatou ARAUJO na obra biográfica sobre Frida, “ao longo dos anos de 

infância e adolescência, Frida sentia por meio de revelações e visões a chamada de 

Deus para trabalhar em sua obra” (ARAUJO, 2014, p. 15). Durante a sua juventude 

cresceu o movimento pentecostal na capital sueca, e o autor também comenta sobre 

a reação dos batistas tradicionais quando eram batizados com o Espírito Santo, 

“quase todos os membros das igrejas batistas agradeciam as visitações espirituais 

com alegria. (...) muitos crentes batistas estavam se afastando de suas igrejas por 

aceitarem o batismo com o Espírito Santo” (ARAUJO, 2014, p.16). Frida então se 

tornou membro da Igreja Filadélfia de Estocolmo e foi batizada pelo pastor Lewi 

Pethrus em 24 de janeiro de 1917, recebendo pouco tempo depois o batismo com o 

Espírito Santo e o dom de profecia. Esse episódio impulsionou Frida a comunicar 

seu pastor sobre sua vocação missionária que já tinha destino específico: Brasil.  

De acordo com VINGREN (2000) alguns anos antes, seu futuro marido 

Gunnar Vingren, recebera uma mensagem profética durante um culto em South 

Bend, Indiana, EUA:  

 

Foi-nos revelado também que o povo para quem eu testificaria de 

Jesus era de um nível social muito simples. Eu deveria ensinar-lhes 

os primeiros rudimentos da doutrina do Senhor. Naquela ocasião 

tivemos o imenso privilégio de ouvir através do Espírito Santo a 

linguagem daquele povo, o idioma português. Ele também nos disse 

que comeríamos uma comida muito simples, mas Deus nos daria 

tudo que fosse necessário. O Espírito Santo disse também que eu ia 

casar-me com uma moça chamada Strandberg. Tempos depois 

casei-me com Frida Strandberg. Aquela profecia ocorrera anos antes 

de eu a conhecer. (VINGREN, 2000, p.27) 

 

Nesse mesmo período Vingren conheceu Daniel Berg, em Chicago, quando 

estava buscando o batismo com o Espírito Santo. E debaixo de uma convocação e 

convicção divina, Daniel deixou o seu trabalho, mudou-se para South Bend e passou 
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a participar com Vingren dos cultos.  VINGREN (2000) relata em detalhes o 

selamento do companheirismo e a vocação missionária entre ambos: 

 

Um dia sentimos que era vontade de Deus irmos à casa do irmão 

Adolfo Ulldin, o homem que Deus usara quando me chamou para o 

Brasil. Chegamos à sua casa, num sábado a tarde, justamente 

quando ele estava chegando do trabalho. Quando entramos na 

cozinha, o poder de Deus veio sobre o irmão Ulldin, e ele foi 

arrebatado em espírito, como das outras vezes. E foi durante aquela 

poderosa reunião que Daniel Berg recebeu a sua chamada para me 

acompanhar ao Brasil. (ARAUJO, 2000, p.28) 

 

Logo, em 1915, já completava cinco anos que Gunnar Vingren e Daniel Berg 

chegaram ao Brasil e iniciaram a propagação do Evangelho de Cristo de maneira 

pentecostal. As viagens, dificuldades e o clima tropical desencadearam um 

esgotamento físico em Gunnar Vingren, que embarcou para a Suécia a fim de 

recuperar suas forças. Nesse tempo, Frida já se preparava para o campo 

missionário através do Instituto Bíblico Sueco, mantido pela Associação Evangélica 

da Pátria, cujo curso demandou oito meses de dedicação. Paralelo ao curso, Frida 

também seguiu trabalhando como chefe da seção de enfermaria no Hospital 

Sabbatsbergs nos anos de 1916 e 1917 (ARAUJO, 2014). Assim, “em 27 de maio de 

1917, Frida foi ordenada missionária na Igreja Filadélfia de Estocolmo, para trabalhar 

no Brasil, principalmente como bibelkvinna” (ARAUJO, 2014, p. 32), cuja expressão 

atribui uma mulher ensinadora da Palavra de Deus nas igrejas.   

Depois de restaurar sua saúde, Gunnar Vingren tinha pretensão de retornar 

ao Brasil depois de quase dois anos na Suécia, entretanto antes da viagem ele 

conheceu Frida. Segundo VINGREN (2000):  

 

Antes de iniciar a viagem de volta ao Brasil, Vingren encontrou uma 

enfermeira que se chamava Frida Strandberg. Essa irmã havia 

comunicado ao pastor Lewi Pethrus que o Senhor a chamara para o 

campo missionário no Brasil. Esse encontro teve consequências 

imprevisíveis para Vingren. (...) O casal de namorados se reuniu 

durante várias noites para orar com uma família de nome Väster, e 

também na casa de Lewi Pethrus, quando oraram especialmente por 
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Frida Strandberg, e pela chamada que ela havia recebido do Senhor. 

(VIGREN, 2000, p.89) 

 

Com a bênção do seu pastor, Frida então embarca no dia 12 de junho de 

1917 rumo ao Brasil, passando antes em Nova York onde se encontrou com Gunnar, 

que lá estava a sua espera, porém sem poder continuar sua viagem por problemas 

no passaporte. (ARAUJO, 2011). VINGREN transcreve do diário de Gunnar sua 

infelicidade “senti-me muito triste por ainda não ter recebido meu passaporte para 

viajar junto com ela ao Brasil” (VINGREN, 2000, p. 95). Ela então, no auge dos seus 

26 anos de idade, segue sua viagem chegando a Belém do Pará no dia 14 de julho 

de 1917. Vingren, contudo, conseguiu desembarcar na cidade apenas no início do 

mês de agosto daquele ano. 

 

 

3 FRIDA VINGREN DEPOIS QUE CHEGOU AO BRASIL 

 

Depois de dois meses no Brasil, Frida e Gunnar se casam no dia 16 de 

outubro de 1917 e a cerimônia é presidida pelo missionário Samuel Nyström em 

Belém do Pará. O casal teve seis filhos: Ivar, Rubem, Margit, Astrid, Bertil e Gunvor. 

Passados alguns meses, os missionários então decidem investir em um local 

próprio para fundar a igreja Assembleia de Deus. ARAUJO (2014) relata a compra e 

como eram os cultos: 

 

A nova localidade recém-comprada tinha também uma casa, e 

naqueles dias todos os missionários moraram nela sucessivamente. 

O grupo de missionários era composto por Samuel e Lina Nyström, 

Frida Strandberg, Daniel Berg e Gunnar Vingren. E todos em 

conjunto faziam os seus planos de ataque contra o inimigo comum. 

Aos domingos a pequena igreja reunia-se para louvar ao Senhor e 

orar. Eram cerca de 80 pessoas, todas cheias do Espírito Santo. As 

crianças também experimentavam as mesmas bênçãos. (ARAUJO, 

2014, p. 42) 
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O autor segue detalhando suas atividades: “O grande interesse de Frida era o 

trabalho com crianças, o trabalho social e também o trabalho na igreja. Com os 

conhecimentos de enfermagem que possuía, ela também fazia o trabalho de 

parteira.” (ARAUJO, 2014, p.42) Como Gunnar precisava viajar bastante, ela se 

responsabilizava pela direção da igreja e dos cultos, sendo que seu vasto 

conhecimento bíblico era notório tanto oralmente quanto por escrito. 

Devido aos seus inúmeros talentos, Frida também atuou como redatora do 

jornal Boa Semente iniciado por Vingren em 1919 com o objetivo de divulgar as 

doutrinas apostólicas em todo o país. Sobre a rotina, ARAUJO escreve “o casal era 

bastante acolhedor aos irmãos da igreja (...) um dia Celina Albuquerque, a primeira 

crente batista de Belém batizada no Espírito Santo, pernoitou na casa deles por 

causa de viagem” (ARAUJO, 2014, p.49). Ele ainda fornece particularidades sobre 

as dificuldades diárias:  

 

(...) Assim, a jovem esposa teve que enfrentar as mais difíceis 

situações no prosseguimento do trabalho missionário. Acostumados 

com o clima saudável da Europa, tiveram que se habituar, sem 

alternativa, com o clima quente dos trópicos, morando em 

residências paupérrimas, sem nenhum conforto, e alimentando-se 

deficientemente, pois, naquela época, em Belém, os gêneros 

alimentícios não eram obtidos com muita facilidade. Contudo, mesmo 

quando só dispunham de banana com farinha para comer, sentiam o 

poder de Deus e a presença do Espírito Santo em suas vidas. O 

casal enfrentava todas as dificuldades orando e jejuando. Frida 

estava, portanto, dando provas de que fora realmente escolhida para 

tão árdua missão. (ARAUJO, 2011, p.38-39) 

 

Em 1920, Gunnar se dirige a sua primeira viagem ao Sudeste para cidade do 

Rio de Janeiro, capital federal, sob a motivação de existir milhares de pessoas ainda 

sem terem sido evangelizadas. E Frida, por mais uma vez é usada em profecia para 

encorajá-lo: “Frida, minha esposa, profetizou para mim hoje, quando o Senhor disse: 

A seara esta madura. Não temas. Eu estou contigo. Sou Eu quem te envio!” 

(VINGREN, 2000, p.112). Durante o decorrer dos anos, Gunnar sentia cada vez mais 

forte a chamada de Deus para seguir ao Sudeste e fixar os trabalhos missionários 

sob sua liderança. E, então, após sete anos em Belém do Pará, a família Vingren 
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embarca para o Rio de Janeiro em 1924 com finalidade de morar e atuar com foco 

evangelístico na região. VINGREN (2000) aponta como ficou o remanejamento dos 

missionários devido a partida deles:  

 

Quando o irmão Vingren mudou-se para o Rio de Janeiro, o 

missionário Samuel Nyström ficou como pastor da igreja em Belém 

do Pará. O missionário Nels J. Nelson continuou o trabalho de viajar 

pelas ilhas do rio Amazonas, como fazia o irmão Daniel Berg, 

visitando as pequenas e florescentes igrejas que surgiam em todos 

os lugares. Daniel Berg já se havia mudado para o Sudeste – Estado 

do Espírito Santo, onde realizava mais um trabalho pioneiro, pois 

fundou a igreja naquele Estado. (VINGREN, 2000, p.134) 

 

No dia 22 de junho de 1924, Gunnar Vingren fundou oficialmente a 

Assembleia de Deus no Rio de Janeiro e um jovem gaúcho conhecido por Paulo 

Leivas Macalão foi um dos primeiros membros da igreja. Durante os cultos “Frida 

tocava órgão, e Paulo Macalão, violino. Às vezes, Frida e Vingren cantavam hinos e 

tocavam violão” (ARAUJO, 2014, p.77). Além da habilidade musical, ela tem vinte e 

quatro composições na harpa cristã atual. Frida também exercia outras atividades 

litúrgicas e eclesiásticas segundo o autor:  

 

Frida foi responsável pelas atividades evangelísticas em diversas 

áreas da cidade do Rio de Janeiro. Ela era responsável pela oração 

e visitação aos crentes. Na abertura dos cultos, era ela quem fazia a 

leitura bíblica com a igreja. Quando Gunnar se ausentava em suas 

viagens, era Frida quem pregava a mensagem nos cultos e também 

cuidava de outras atividades da igreja. Ela gostava muito de ministrar 

estudos bíblicos. (ARAUJO, 2014, p.76) 

 

“De acordo com as declarações do seu filho mais velho, Ivar Vingren, numa 

visita a CPAD, em 1985, Frida tinha um dom de ensinar e pregar como ninguém, e 

por essa razão sofreu muita perseguição” (ARAUJO, 2011).  

 

 

4 FRIDA VINGREN E A CONSOLIDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NO BRASIL  
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Por causa do crescimento da obra no Brasil e da popularização do movimento 

pentecostal em muitos Estados, surgiram vários assuntos de grande importância. A 

fim de evitar qualquer possível desunião entre os obreiros e para o ajustamento dos 

questionamentos que despontaram, foi divulgada uma convocação para os pastores 

e missionários participarem da primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus 

no Brasil. Segundo ARAUJO, “a data anunciada para esse evento inédito nas 

Assembleias de Deus era 12 de julho de 1930” (ARAUJO, 2014, p.112). Ele ainda 

acrescenta: 

Nas correspondências trocadas entre o secretário de missões da 

Igreja Filadélfia de Estocolmo, Paul Ogman, e os missionários, viu-se 

com clareza onde estava a origem do conflito: a visão sobre o papel 

das missionárias. Em especial duas mulheres, que eram 

consideradas boas pregadoras e muito ativas na participação dos 

trabalhos, e tinha não pouca atuação nas ausências de seus 

esposos, Frida e Adina Nelson. (ARAUJO, 2014, p.106) 

 

Algumas insinuações sobre essa questão eram evidentes no conteúdo das 

cartas de Gunnar Vingren endereçadas a Samuel Nyström:  

 

Eu mesmo fui salvo por uma irmã evangelista que veio visitar e 

realizar cultos na povoação de Björka, Smaland, Suécia, há quase 

trinta anos. Depois veio uma irmã dos Estados Unidos e me instruiu 

sobre o batismo com o Espírito Santo. Também quem orou por mim 

para que eu recebesse a promessa foram irmãs. Eu creio que Deus 

quer fazer uma obra maravilhosa neste país. Porém, com o nosso 

modo de agir, podemos impedi-la. Para não impedi-la, devemos dar 

plena liberdade ao Espírito Santo para operar como Ele quiser. 

(VINGREN, 2000, p. 195). 

 

Assim, depois de algumas divergências ideológicas notórias nas 

correspondências entre Gunnar Vingren e Samuel Nyström, “o missionário Gunnar 

Vingren sentiu então a direção de Deus de viajar para a Suécia para convidar 

pessoalmente o irmão Lewi Pethrus para essa Conferência” (VINGREN, 2000, 
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p.162). Logo, em razão da viagem foi remanejada a data da reunião para 5 a 10 de 

setembro de 1930 em Natal, no estado do Rio Grande do Norte.  

Gunnar Vingren e Lewi Pethrus chegaram ao Brasil em 12 de agosto de 1930, 

porém durante a viagem eles puderam conversar e encontrar de imediato algumas 

soluções para os conflitos. Pontuou ARAUJO (2014) sobre essas decisões 

premeditadas:  

Antes de chegar ao Rio de Janeiro, ficou evidente para Pethrus que o 

único modo de resolver a questão era restaurando a união entre os 

missionários e os pastores brasileiros, entregando o trabalho nos oito 

Estados do Norte e Nordeste aos pastores brasileiros, ao passo que 

os seus missionários se retirariam para o Sul e Sudeste, regiões 

onde o trabalho estava se iniciando. (ARAUJO, 2014, p.118) 

 

Quando a convenção começou dispararam os debates sobre vários temas, 

porém com um foco especial sobre a função das mulheres na igreja. “A posição da 

igreja paraense era que as irmãs cabia somente o direito de orarem, darem 

testemunho, manifestarem seus dons, testificarem em suas casas e auxiliarem na 

palavra do Senhor” (ARAUJO, 2014, p.120). Contudo, o Pastor Lewi Pethrus deu o 

veredito final sobre essa questão:  

 

(...) Ali ele estabeleceu que a mulher poderia dar testemunhos que 

contivessem ensinos, o que quer dizer pregar e dirigir cultos onde 

fosse necessário, mas não ser dirigentes, exceto onde faltasse um 

homem preparado para aquele lugar. Várias esposas de missionários 

eram responsáveis pelos trabalhos enquanto seus maridos estavam 

em viagens missionárias. (ARAUJO, 2014, p.120)  

 

“Também, ficou resolvido que os dois jornais, Boa Semente, do Pará, e o Som 

Alegre, do Rio de Janeiro, seriam unidos num só jornal que se tornaria o órgão 

oficial e nacional das Assembleias de Deus no Brasil.” (ARAUJO, 2014, p.121). Frida 

já era intensamente atuante na redação e possuía uma destreza com a mensagem 

escrita, porém não conseguiu realizar o desejo de ser escritora por causa das 

demandas que a obra exigia dela. “Porém escreveu profundas mensagens 

evangelísticas, doutrinárias, e de exortação, além de compor belos hinos para o 
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louvor a Deus e fazer traduções” (ARAUJO, 2011, p.40). Acrescenta ainda Ivar, seu 

filho mais velho, exaltando suas qualidades em meio as adversidades:  

 

Ela foi muito amorosa, muito dedicada a família; esforçava-se muito 

por seus filhos, fazia tudo por eles, deixando na memória de todos 

uma recordação muito boa. Quando meu pai estava nervoso, ela 

sabia acalmá-lo, advogando, com o seu grande coração de mãe, as 

nossas questões e problemas. (ARAUJO, 2011, p.40) 

 

Por fim, ele ainda define as personalidades contrastantes de seus pais: 

 

Eram duas personalidades completamente opostas. Ele, sempre 

alegre, louvando ao Senhor, e ela, sempre chorando pela Obra, 

pedindo a Deus pela evangelização no Brasil e pela salvação de 

almas. (...) Eu creio que alguém que serviu a Deus como meus pais, 

sempre encontrará falta de compreensão, críticas e muitas outras 

situações difíceis. (ARAUJO, 2011, p.42) 

 

Vingren em seu diário pontua que “é natural e compreensível que a esposa de 

um missionário também compartilhe da luta e da provação do seu esposo” 

(VINGREN, 2000, p.223). Por isso ele lembra: 

 

Grande é a multidão de almas que ela ganhou para Jesus durante os 

anos de luta junto com o seu esposo, primeiramente no Pará durante 

aqueles tempos tão difíceis e cheios das provações do trabalho 

pioneiro naquele clima tropical, e depois durante os anos da 

fundação dos trabalhos no Rio de Janeiro. (VINGREN, 2000, p.223) 

   

Portanto, com o objetivo de verificar o sucesso da instituição religiosa, 

MENDONÇA e FILHO (1990) afirmam estatisticamente que “as Assembleias de 

Deus constituem a Igreja mais popular do Brasil, bem como a mais numerosa” 

(MENDONÇA e FILHO, 1990, p.50). Sendo ainda mais específicos quanto aos 

números, porcentagens e datas: 
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As Assembleias de Deus tinham em 1966, segundo Read e Ineson 

636.370 membros em 9.939 Igrejas e congregações satélites, com 

uma taxa de crescimento de 8,7% (...) Admitindo-se um crescimento 

médio de 10% ao ano, as Assembleias devem ter hoje cerca de três 

milhões de fiéis. Sua tendência ao crescimento continua acentuada. 

(MENDONÇA e FILHO, 1990, p.51) 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A representatividade da vida de Frida Vingren ultrapassa os parâmetros de 

boa mãe, esposa sábia e mulher virtuosa. Ela foi o pilar que estruturou mesmo que 

de forma despretensiosa uma consolidação institucional da Assembleia de Deus no 

Brasil. Se não fosse sua fervorosa atuação na pregação, nas ações evangelísticas, 

nas viagens missionárias, na composição dos hinos de louvor e nos artigos redigidos 

para o jornal; talvez nunca houvesse a motivação inicial para formar uma convenção 

que foi determinante para a aderência assembleiana no país.  

Dessa forma, apesar de sua figura passar não raramente despercebida 

quando nos lembramos dos pioneiros suecos, foi justamente Frida cujo coração era 

inflamado por missões que fez a diferença e alavancou a instituição em território 

brasileiro. Ao que parece ela era uma mulher comum, que retinha uma 

personalidade forte e até uma energia demasiadamente mal compreendida por 

alguns. Porém, foi através da instrumentalidade de sua vida, história e obras que 

temos acesso ao legado construído pela Assembleia de Deus.  

Para isso, utilizamos de forma exaustiva a biografia e obras concernentes 

sobre a vida de Frida Vingren, publicada pela própria editora das Assembleias de 

Deus: CPAD (Casa Publicadora das Assembleias de Deus). Assim como também 

toda a bibliografia que explana a história e acontecimentos que marcaram a 

construção da IEAD (Igreja Evangélica Assembleia de Deus) no Brasil. 

Vale lembrar que Frida, apesar de ser uma das causas para a organização da 

primeira reunião geral dos pastores e missionários assembleianos no Brasil, nunca 

levantou uma bandeira feminista. Na verdade, ela nunca dependeu da condecoração 

eclesiástica para colocar em prática aquilo que Deus havia lhe ordenado. Sua 
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vocação manteve-se todo o tempo intacta de qualquer contaminação sobrevinda do 

próprio ego, e sua espiritualidade nutrida por um cristianismo autêntico.  

Destaco ainda, a riqueza que adquiri pessoalmente e espiritualmente nesse 

estudo.  Apesar de ser impossível mensurar aquilo que é invisível, reafirmo o 

impacto que senti ao pesquisar sobre sua vida. Frida é um referencial de mulher e 

ser humano que não precisa de reconhecimento alheio para perseverar e cumprir 

aquilo que lhe foi designado. Sua motivação pela obra missionária nunca diminui por 

conta disso, muito pelo contrário, sua escolha e paixão pela obra de Deus eram 

incondicionais.  

Sua biografia, portanto, torna-se inspiração para os seus leitores e seus feitos 

dignos de serem reproduzidos de modo atemporal. Ela nos deixou uma herança 

teológica, musical, literária, poética e espiritual que somaram na história da maior 

denominação evangélica pentecostal do Brasil. 
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