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A HISTÓRIA DA VIDA DO 
PASTOR LUIS HENRIQUE STOCKMANN 

(Resumida) 
 
 
Ao completar seus 56 anos de idade, 
queremos deixar um pequeno relato da vida 
deste homem de Deus, que tem deixado um 
exemplo para todos nós. 
 
Aos 30 de julho de 1958, em um dia de 
inverno nasceu na cidade de Ijuí, Rio Grande 
do Sul, o nosso pastor Luis Henrique 
Stockmann, filho de Leonardo e Wanda 
Stockmann; sendo o filho primogênito desta 
família com mais um irmão e duas irmãs. 
 
Sua criação se deu nesta mesma cidade, e 

foi ensinado nos caminhos de Deus na Doutrina Luterana. 
 
Desde sua idade de sete anos cursou o primário depois o ginásio com ensinos 
profissionalizantes e segundo grau técnico científico.  
 
Na sua mocidade teve um forte choque emocional com a separação conjugal de 
seus pais, o qual lhe afetou muito, devido o sofrimento que isto gerou para sua 
mãe e para seus irmãos que se sentiram abandonados, e tiveram privações; 
que trouxe muitas tristezas para todos, mas principalmente para o Reverendo. 
 
Desde muito cedo com a idade de 11 anos teve que trabalhar para ajudar sua 
mãe e seus irmãos, e isto afetou em muito sua formação. trazendo um 
desequilíbrio emocional, o qual foi somente resolvido quando teve o Encontro 
com Deus. 
 
Depois de ter servido o serviço militar, com a idade de dezenove anos, mudou-
se para a cidade de Porto Alegre, e trabalhava como tipógrafo, e foi neste tempo 
que teve a oportunidade de conhecer a mensagem, pois somente era uma 
pessoa religiosa luterana. 
 



Quando lhe apresentaram a mensagem, foi por meio do sermão da semente da 
serpente, o qual lhe intrigou muito por tudo aquilo, e isto fez com que buscasse 
mais sobre o assunto, e com isto teve um esclarecimento muito maior do que 
tinha adquirido na sua religião, fazendo com que ele se arrependesse e fosse 
batizado em Nome de Jesus Cristo. 
 
Esta preciosa decisão ocorreu no ano de 1980, e isto impulsionou sua vida 
para ouvir e viver as verdades ditas pelo Senhor Jesus Cristo por meio de seu 
Profeta William Branham. 
 
Logo após sua decisão e ser batizado, teve uma experiência com Deus, e foi 
batizado com o Espírito Santo, tornando-se um jovem grandemente abençoado 
e útil na obra do Senhor no Ministério do Pastor Virgilio Lacerda. 
 
Logo se destacou como um evangelista de grande porte, alcançou muitíssimas 
almas neste tempo ao Senhor, além de ser cooperador nos trabalhos internos 
da igreja em que assistia, desenvolvendo muitos trabalhos evangelísticos como 
pregador do Evangelho além de confeccionar e distribuir literaturas para 
vinculo evangelístico. 
 
Seu casamento matrimonial com a Jovem Mara V. L. Stockmann se deu em 12 
de setembro de 1981, onde também neste tempo atuou com Diácono  e um dos 
Administradores da na Igreja. 
 
Seu reconhecimento ao ministério pastoral foi realizado em janeiro de 1982, 
assumindo por um pequeno espaço de tempo o adjunto na igreja local. 
 
Logo então no ano de 1983 iniciou sua obra pastoral na cidade de São 
Leopoldo-RS, tendo no inicio também um duro trabalho evangelístico, pois sua 
congregação tinha em torno de sete pessoas. 
 
No transcorrer dos anos construiu o primeiro Tabernáculo em São Leopoldo, 
para uma assistência de cem pessoas, além de ter vários pontos 
congregacionais na cidade e cidades vizinhas. Hoje há três tabernáculo em São 
Leopoldo. 
 
Já no ano de 2010, foi inaugurado a Nova Séde da Igreja, o Tabernáculo A Voz 
de Deus, construído para abrigar até mil e duzentas pessoas. Estima-se que 
hoje há em torno de quatrocentos e cinqüenta membros no local, além das 
missões. 

 
Também trabalhou e ajudou vários ministérios em Moçambique, África, ajuda 
estas tanto no campo espiritual como no campo material e de ajuda humanitária. 
 
Também trabalhou com diversos seguimentos ministeriais do Exterior, que foram 
de uma ajuda para seu ministério, e hoje conta com o apoio do apóstolo Gabriel 
Villalobos de Chicago EUA; o qual tem sido de sobremaneira uma ajuda idônea 
para todo o ministério e para o povo do Senhor. 
 
Que Deus continue abençoando este Ministério dado por Deus para o Pastor Luis 
Henrique Stockmann, em prol da Igreja do Deus vivo, a Noiva do Cordeiro, as 
ovelhas do Senhor. 
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