
 

HOMENAGENS RECEBIDAS PELA VIDA DO PASTOR JAIRO GOMES COELHO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOMENAGENS RECEBIDAS ATRAVÉS DO FACEBOOK DA RÁDIO MAANAIM 

 

Guilherme Lima  

O Pr. Jairo esteve no Paraguai, em assistência às igrejas de Assunção juntamente com meu 

pai e minha mãe (Pr. Paulo Sergio e Regina Celia) no ano de 2001, salvo engano. Ao 

retornar, o testemunho foi de que era incansável e mesmo não falando nada de espanhol 

e sem conhecer ninguém, convidava as pessoas para ir aos cultos. Numa das mensagens, 

ele leu o texto: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" A mensagem durou cerca de 1 

minuto, onde ele disse: "Vou pregar o que? Se Deus é por nós! Colocou a igreja de pé, 

cantou-se um louvor e após, um quebrantamento e uma visitação do Senhor à igreja 

marcou aquele culto. 

 

Kaulia Paranhos  

O que nos conforta é saber que estará na eternidade ao lado do nosso Senhor, o Senhor 

amava tanto esse servo que já tinha mostrado que iria leva-lo e que ele iria feliz, porque a 

felicidade do Pr. Jairo era proclamar as obras, era levar a palavra do Senhor, onde já tinha 

confortado os corações de quem ali estava, recebi uma grande bênção através dessa 

transmissão. Que o Senhor possa confortar o coração de todos os familiares do Pr. Jairo, 

amigos e todos aqueles tiveram a oportunidade de conviver que esse grande servo. 

 

Helida Jamil  

Que o Espírito Santo console todos os familiares. O conhecimento de que o Espírito Santo 

de Deus passou a residir em nossas vidas, que Ele executa todas essas funções tão 

milagrosas, que Ele habita conosco para sempre e nunca vai nos abandonar ou deixar – 

tudo isso é motivo de grande alegria e conforto. Graças a Deus por esse Presente tão 

precioso – o Espírito Santo e Seu trabalho em nossas vidas! 

 

Neusi Freitas  

Partiu um Servo, homem de Deus, que mesmo sabendo que se encontrou com o Senhor, 

nos deixará um vazio, para quem o conheceu de perto e o amava. Não só confortar a 

família, mas os que amaram também este Valente. Amém, pois está na Eternidade ao lado 

de Jesus. 

 



Maxuel Menine Silvano  

Pr. Jairo, foi um servo fiel, foi pai, foi um homem cheio do Espirito Santo, e um Pastor que 

nos ensinou a ser ovelhas zelosas, obedientes, e que o Senhor possa confortar a sua 

família com seu amor, sua graça, e a sua misericórdia seja abundantemente no meio deles, 

e da igreja, porque somos uma única família em Cristo Jesus. 

 

Dulce Mariano  

Quanto que eu apendi com esse pastor, seus ensinamentos e sua intimidade com Deus 

ficará marcada para sempre em meu coração, acabou sua carreira, mas deixou uma marca 

extraordinária dos grandes feitos de Deus que foram estabelecidos nesta Obra. 

 

Valéria Lima 

 Desfrutamos do conforto maravilhoso do Espírito Santo acompanhado este culto da 

passagem do Pr. Jairo para a eternidade. Sentimos uma saudade e um conforto 

maravilhoso. Tive o grande prazer de conhecer o Pr. Jairo ainda na minha Juventude 

quando saíamos daqui de Caruaru-PE para o Maanaim de Vitória-ES, em grande grupo 

ainda de ônibus. E ele sempre muito acolhedor e cuidadoso com todos e conosco 

Nordestinos presenciei momentos de grande cuidado dele conosco porque havíamos feito 

longa viagem para participarmos dos seminários. Assim tive o prazer de conhecer este 

servo por poucos momentos vividos presencialmente mas lembrando sempre 

espiritualmente. Nossa palavra de conforto aos familiares. (Caruaru-PE) 

 

Pedro Alencar Barros 

É com imensa dor que expressamos nossas mais profundas e sinceras condolências à 

família do amado Pr. Jairo Coelho, pelo seu falecimento.  

"Então ouvi uma voz do céu, que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde 

agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois 

as suas obras os acompanham." (Apocalipse 14: 13) 

 

 

 

 



Gustavo Henrique 

Como é de conhecimento de muitos, partiu para o senhor o nosso querido irmão Pastor 

Jairo, que dedicou a sua vida em favor do evangelho. Um dos pioneiros da Igreja Cristã 

Maranata e que é muito conhecido no nosso meio pela sua firmeza e amor a Obra de 

Deus. Eu não tenho muita autoridade para falar sobre ele porque nunca tive um convívio 

direto, no máximo ali andava ao lado dele no Maanaim de Domingos Martins (ES), notava-

se que era um homem de Deus pelo seu testemunho e que apesar da idade avançava era 

muito usado por Deus e tinha intimidade com o Espírito Santo que o usava de tal forma 

nos seminários através dos Dons. Conta-se sempre uma experiência sobre este Pastor, e se 

eu estiver enganado algum irmão me corrija, que ele por estar enfermo já há um bom 

tempo, problemas cardíacos, os seus familiares até aconselhou os pastores coordenadores 

do PES da ICM a afasta-lo parcialmente de seu ministério devido a seus problemas de 

saúde que o limitava fisicamente, pois seus parentes argumentavam que ele corria risco 

de ter uma parada cardíaca com fortes emoções e os demais pastores foram comunicar a 

ele sobre este assunto e ele respondeu que se o afastassem de seu pastoreado ele iria 

morrer, porque se fosse para ele morrer seria em um culto em cima de um púlpito 

pregando a Palavra de Deus. Que sirva de exemplo para todos nós irmãos, o testemunho 

deste homem de Deus. 

 

Márlon Martins 

Posso dizer que fui privilegiado por ter conhecido o Pr Jairo de perto, ter frequentado a 

sua casa, ter levado ao Maanaim e ainda mais ter sido considerado por ele como um 

amigo. Sempre vou me lembrar do exemplo de vida e da força deste grande homem 

de Deus que mesmo diante de muitas lutas nunca deixou de confiar numa resposta do 

Senhor para tudo. Vou sentir muito a sua falta. Deus recolheu para si um valente em 

Cristo. 

 

Neia Rodrigues  

A paz do Senhor, tive o imenso prazer de conhecer o pastor Jairo Coelho no Maanaim de 

Domingos Martins-ES,  que o Senhor neste momento esteja confortando os corações dos 

seus familiares e que em breve estaremos na eternidade . (Francisco Morato-SP). 

 

 

 



Jaqueline Barboza  

Nossa oração nesse dia é que o Senhor com Seu Espírito Santo esteja consolando a todos 

que de alguma forma conheciam o Pr. Jairo Coelho, em especial seus familiares e suas 

ovelhas. A nossa esperança é de que a separação é apenas por um tempo, pois muito em 

breve o Senhor Jesus virá nos buscar e estaremos todos juntos na eternidade com o 

Senhor. (ICM de Newark, NJ - EUA) 

 

Junior Rodrigues 

Sou Pr Junior de Cacoal Rondônia, sendo informado nesse momento do falecimento do PR 

Jairo, ficamos tristes pela sua partida, pois quando parte um guerreiro sabemos que a luta 

fica mas dura, mas sabemos que sua jornada, sua batalha ele terminou de pé. isso é o que 

nos conforta, a todos os irmãos em cristo dizemos, ficamos nós e continuemos lutando 

pelo mesmo objetivo que lutou nosso amado Pr Jairo, pela eternidade. 

 

Dinalda Cruz  

A paz do Senhor. Estamos tristes com a partida do nosso amado Pr. Jairo, pois muito 

contribuiu para a realização da obra do Senhor, aprendemos muito com as experiências 

que ele nos deixou, inicio da obra em Itamaraju, muito querido por todos nós. Abraços 

para os familiares e a todos que conviviam com ele, que o Senhor possa confortar a todos. 

Pr. Naydson Moreau Cruz e família. (Itapetinga-BA) 

 

Rosa Maria Tessaro Moraes  

Nossos sentimentos da ICM de Mooca-SP não conhecíamos o irmão Jairo, mas sabemos 

que ele está nos braços do nosso Senhor Jesus. Que Deus conforte seus familiares e 

amigos, em breve nos encontraremos todos na Gloria do Nosso Senhor Jesus. 

https://www.facebook.com/naydson.moreaucruz

