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NOSSA HISTÓRIA

O nascimento da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana deu-se no ano de 1969. Com o
movimento de avivamento ocorrido no Brasil nos meados dos anos 70, quando sugiram as
igrejas avivadas e renovadas, e dentre elas nascia a IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ
PRESBITERIANA.

No início, na residência à Rua Angaturama, 322 - Vila das Mercês - Ipiranga - São Paulo –
Capital, o Pastor Odécio e Pastora Leonor tinham seus dois filhos ainda pequenos (Auler e
Simone), e ficava difícil deslocarem-se. Dessa forma, reuniram-se naquele local às
segundas-feiras, por um período de quase dois anos. Com o passar dos dias, várias pessoas
se ajuntaram naquele local e muitos eram batizados no Espírito Santo, restaurados e
reconciliados. Em seguida, mudaram-se para um salão na mesma rua, quatro vezes maior e o
Senhor ia abençoando e enviando mais e mais pessoas.

Daí por diante, começaram a nascer outras Igrejas como as das cidades de Cardoso/SP, com
o Pr. Carlos Grassi; Itapeva/SP, com o Pr. Neri; de Guarujá/SP, com Pr. João Gaona e muitas
outras mais.

Até meados de 1978, permaneceram em São Paulo, quando DEUS de um modo tão
maravilhoso os trouxe para São José dos Campos, para darem prosseguimento ao trabalho
iniciado pela irmã Leonor, onde começaram na Rua Humaitá, com um salãozinho, e depois
compraram um terreno e construíram o 1º templo, a igreja sede, na Rua Mário Sampaio
Martins 560, onde o Pastor Odécio e a Pastora Leonor dirigem os trabalhos. Já são mais de 40
anos de bençãos do Senhor, com operação de maravilhas e salvação e reconciliação de
muitas vidas.

Desse trabalho nasceram as Igrejas do Presbitério do Vale do Paraíba, ou seja, em Sta. Isabel,
Jacareí, Mococa, Jd. Satélite - SJC, Bairro de São Judas - SJC, Caraguatatuba, Taubaté I e II,
São Bento do Sapucaí, Orlando/USA, Japão I e II e Balneário Camboriú.

Em agosto de 2006, o Pastor Tony Amaral foi incumbido pelo Senhor Deus a assumir a direção
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da IECP Zona Sul. Desde aquela data nossa igreja tem sido imensamente abençoada por
Deus com seu pastorado.

Nesses quatro anos nossa igreja mudou bastante. Muitas vidas se entregaram aos pés de
Jesus e foram batizadas; várias obras mudaram radicalmente o visual de nosso templo e
inúmeros eventos foram realizados por nossos Ministérios.

Temos certeza que Deus tem muito mais para agir em nossa igreja nos anos que virão.

MISSÃO E VISÃO (EM QUE CREMOS E ESPERAMOS)

Acreditamos em um Deus todo-poderoso, eterno, infinito, imutável, que é essencialmente amor
e que se entregou numa cruz por todo o mundo (João 3:16).

Acreditamos que Deus tem colocado nossa igreja para fazer diferença nesse mundo
(começando nesta cidade), agindo por meio de nossos ministérios, com o anúncio das boas
novas, conduzindo a Cristo aqueles que são tocados pelo Espírito Santo e querem estar sob o
reinado do Senhor Jesus.

CONHEÇA NOSSOS PASTORES CLICANDO AQUI
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