
Caratinga – Minas Gerais, 15 de março de 2021 – É com 
grande tristeza que o pastor Elizeu Elias Ferreira Coelho e toda a 
família da Igreja Assembleia de Deus – Ministério de Caratinga 
comunicam o falecimento do nosso pastor Presidente Emérito, 
amigo e pai espiritual, Ary Coelho. Ary Ferreira Coelho, uma das 
figuras religiosas mais influentes do Movimento Pentecostal no 
Estado de Minas Gerais, faleceu aos 91 anos, nesta segunda-feira 
15 de março de 2021, em Caratinga (MG).

Nascido em 1º de julho de 1929 em Desterro de Entre Rios, uma 
pacata cidade do interior de Minas Gerais, Ary Coelho, desde a tenra 
idade, já ouvia falar do poder de salvação através de Jesus Cristo e 
aos 10 anos de idade pôde testemunhar deste poder que havia 
chegado em sua casa. 

Ainda na pré-adolescência, frequentando a Escola Bíblica 
Dominical (EBD). Deu seus primeiros passos para uma caminhada 
cristã, mas foi no ano de 1955, em Belo Horizonte – período em que 
as Assembleias de Deus ganhavam a capital mineira, lideradas pelo 

RUA PRINCESA ISABEL, 52 - CENTRO
CARATINGA  - MINAS GERAIS

CEP 35300-074 | TEL (33) 3321-3951  
+55 (33) 9 9952-6600

Comunicado O�cial do 
Falecimento do Pastor 

Ary Coelho
Um dos mais expressivos líderes do movimento 

Pentecostal no Estado de Minas Gerais, 



missionário sueco Algot 
Svensson – é que Ary Coelho 
teve sua história radicalmente 
transformada pelo Evangelho 
de Cristo Jesus. 

Ao lado de sua esposa Maria 
José (atualmente com 86 
anos), com quem se casou em 
04 de abril de 1954, Ary Coelho 
decidiu seguir a Cristo e 
juntos foram batizados nas 
águas, juntos batizados no 
E s p í r i to  S a n to  e  j u n to s 
receberam de Deus a missão 
d e  re a l i z a r  u m  g r a n d e 
trabalho.

Ary Coelho deixa um legado 
incomparável de trabalho no 
R e i n o  d e  D e u s .  E  f o i 
trabalhando com o Pastor 
Anselmo Silvestre, de quem 
foi auxiliar e motorista por 
longos anos, que ele adquiriu 
experiências riquíssimas as 
quais permearam seus mais 
de 60 anos de ministério, entre 
os quais 43 foram dedicados à 
presidência das Assembleias 
de Deus – Ministério de 
Caratinga.

Graduado em Teologia pelo 
I n s t i t u t o  B í b l i c o  d a s 
Assembleias de Deus – IBAD 
(fevereiro, 1979), Ary Coelho 
sempre teve uma pregação 
simples e direta, alcançando o 
coração de muitos homens e 
mulheres dos mais diferentes 
níveis sociais. É inegável que 
nestes mais de 60 anos de 
ministério, Ary Coelho tornou-
se “pai na fé” de muitos 
futuros cidadãos do céu, 
gerados por ele, em Jesus 

Cristo.

Convicto de sua chamada e 
seu bom desempenho na obra 
do Senhor, Ary Coelho foi 
separado para o Diaconato em 
1958; Evangelista em 1961 e 
Pastor em 1972. Pastoreou 
diversas igrejas na capital 
mineira. Mais tarde foi enviado 
a cidade de Paracatu (MG), 
onde pastoreou por quase 04 
anos, sendo transferido em 
seguida para João Monlevade 
(MG), ficando ali entre 1971 e 
1975.  E  no ano de 1975 
mudou-se com sua família 
para a cidade de Caratinga, 
onde presidiu a igreja por 43 
anos.

Por mais de 42 anos, Ary 
Coelho fez parte da Mesa 
D i r e t o r a  d a  p i o n e i r a 
C o n v e n ç ã o  M i n e i r a 
(Convenção de Ministros das 
Assembleias de Deus em 
Minas Gerais – COMADEMG). 
Ary Coelho é muito estimado 
pelo ministério e por todos 
que o conhecem. Respeitado e 
admirado, é considerado um 
grande líder da Assembleia de 
Deus no Estado de Minas 
Gerais.

Em junho de 2018, Ary Coelho 
se tornou Presidente Emérito 
das Assembleias de Deus – 
Ministério de Caratinga, onde 
passou o cargo para seu 
sucessor e filho Elizeu Elias 
Ferreira Coelho.

O impacto que sua vida teve 
para o Reino de Deus foi 
enorme: mais que um obreiro 



na seara do Senhor, Ary Coelho foi um verdadeiro desbravador. 
Quando visitava uma cidade, comunidade ou distrito e observava 
que não havia templo das Assembleias de Deus, apressava-se para 
construí-lo e enviar para tal localidade um pastor para dar 
prosseguimento ao trabalho.

Ao contribuir para a proclamação do Evangelho do Senhor Jesus, 
em toda sua trajetória ministerial, Ary Coelho influenciou uma 
geração de líderes cristãos, doou sua vida ao Reino e dedicou-se a 
servir a Deus de todo o seu coração. No exercício de sua função 
pastoral, foram inúmeros irmãos por ele apresentados, batizados, 
casados e muitos separados ao santo ministério.

Por sua efetiva contribuição à sociedade, Ary Coelho foi 
homenageado com diversos títulos em diversas cidades. Vale 
destacar os títulos de Cidadão Honorário dos Municípios de 
Caratinga (1996), Santa Rita de Minas (2002), Bom Jesus do Galho 
(2005) e Pingo D'Água (2012). Ary Coelho também recebeu o 
Diploma do Mérito Constituinte, concedido pela Assembleia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), em reconhecimento 
por sua colaboração no processo de elaboração da Constituição do 
Estado, promulgada em 21 de setembro de 1989.

Além de receber diversos diplomas de méritos Legislativos, no ano 
de 2010, Ary Coelho foi homenageado no Plenário Amynthas de 
Barros com o Grande Colar do Mérito Legislativo Municipal, maior 
honraria concedida pelo Parlamento Municipal da capital mineira.

Sempre que recebia uma homenagem, Ary Coelho fazia questão de 
agradecer e reconhecer que tudo é graça de Deus. Com frequência 
em suas entrevistas, ou quando recebia elogios por causa do 
trabalho que desenvolvia frente à igreja, respondia: “Não é que eu 
seja bom, bom é Deus”. Seu coração sempre se recusou a “roubar” 
a glória que só pertence a Deus.

Em 2019 Ary Coelho viu sua história virar livro e ser publicada pela 
Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil (CPAD). Uma 
biografia profundamente espiritual e íntima traçando sua jornada 
de fé e endossada por diversos líderes cristãos influentes como os 
pastores Silas Malafaia, Marco Feliciano, Geziel Gomes entre 
outros. A obra “Ary Coelho – Um Legado de Fé” foi lançado em julho 
daquele ano, durante as comemorações do seu aniversário de 90 
anos. 

Ao longo de sua vida, Ary Coelho foi fiel ao seu chamado e é notório 
que dedicou sua vida a servir Deus, literalmente, de todo o seu 
coração. Uma pessoa carismática e com visão além de seu tempo, 



@pastorarycoelho
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exteriormente um homem simples, mas chamado por Deus para 
uma obra inigualável.

Ary Coelho deixa sua esposa, Maria José de Andrade com quem foi 
casado por 66 anos, irmãos; filhas Izabel, Mirian, Júnia, Sara, 
Betânia, Milca e Claudia; filhos Moisés, Ary Júnior, Abner e Elizeu; 
netos; bisnetos; e muitos parentes queridos.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

