
Histórico de Edinar Vieira José 

 

Em 11 de agosto de 1955, na cidade paranaense de Terra Boa, nascia Edinar Vieira José, 

a primeira menina do casal paraibano Urias Vieira e Alcina Vieira (in memória). 

O Paraná foi a terra em que Edinar cresceu e se casou com seu primo Osmar Emidio 

José, residindo na cidade de Ivaté e Umuarama/PR. 

Em Umuarama nasceram os primeiros filhos, Jeeziel Vieira José (1974) e Gedilene Vieira 

Ponciano (1976).  

Em 1976 a cidade de São José dos Campos era uma próspera oportunidade para 

paranaenses e mineiros que vinham trabalhar nas indústrias, especialmente a General 

Motors. Buscando conforto e prosperidade para a família, Edinar e Osmar mudaram-se 

para São José e no mesmo ano Osmar começou a trabalhar na GM. 

Aqui em São José dos Campos eles se estabeleceram com estabilidade financeira do bom 

emprego e a cobertura espiritual da Igreja Cristã Evangélica e da Igreja Evangélica 

Congregacional. 

Em 1980, Edinar Vieira José trabalhava como servente de pedreiro, ajudando a construir 

sua primeira casa própria no Jardim Morumbi, sendo uma das primeiras moradoras do 

bairro, ainda sem água, esgoto, asfalto e energia elétrica. 

Seu filho caçula, Jefferson Vieira José nasceu em São José dos Campos no ano de 1983, 

no hospital Policlin. 

Edinar sempre foi uma mulher que se dedicou ao cuidado do marido, dos filhos e da 

casa. Ela se considerava tímida, mas de fato, era uma excelente conselheira a jovens casais 

em crise conjugal. 

O casamento do filho mais velho em 1995, com Joelma Linhares da Silva fez, de Edinar 

Vieira José a avó mais amável do mundo, assim afirmam Jennifer Linhares Vieira José 

(1998) e Melissa Linhares Vieira José (2007), as netas. Ainda haveria mais um neto, 

Samuel Sol José (2020), e o casamento da primeira neta, em 2019 com Geronil Emerich 

Caitano. 

Em 2003 a filha Gedilene se casou com Erivanio Ferreira Ponciano. 

A vida de Edinar Vieira José estava muito boa em São José dos Campos. Sua família 

estava em paz, havia conforto na sua casa e seu esposo tinha um bom emprego. Mas em 

2006 Deus os chamou para serem missionários do Evangelho de Jesus Cristo aos 

ribeirinhos do Rio Ivaí no povoado de Herculândia no Paraná. 

Ela ainda não sabia, mas Deus a estava chamando para servi-lo exclusivamente nos 

últimos 8 anos da sua vida. 

Morando em uma casa simples de madeira, que ela transformou em lar, Edinar se 

dedicava a evangelizar crianças e jovens com tanto carinho que a timidez já não existia.  



A vocação missionária não se pode contabilizar com referências humanas, mas 

acreditamos que Edinar fez tudo o que Deus lhe havia confiado como tarefa. 

Assim em 2015, após uma complicação cirúrgica, Edinar Vieira José foi colhida pelos 

anjos de Deus no dia 11 de abril, na cidade de Umuarama/PR. 

 

“Disse-lhe o senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel no pouco, sobre o muito te 

colocarei; entra no gozo do teu senhor.” (Mateus 25:21) 
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