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Jesus, a Verdadeira Alegria!

Assembleia 2019 será em Cruz das Almas

A95ª Assembleia Anual 
da Convenção Batista 
Baiana reuniu os ba-

tistas do Estado entre os dias 
26 e 29 de junho de 2018 na 
bela cidade de Ilhéus, tendo 

como anfitriã a Igreja Batista 
Lindinópolis que celebrou 
seus 60 anos de organização. 
Na programação, cultos inspi-
rativos, capacitação, reuniões 
deliberativas, momentos de 

louvor e adoração, nomeação 
de novos missionários, justas 
homenagens e a filiação de 17 
novas igrejas ao rol coopera-
tivo da CBBA. 

Houve a escolha da data 
para a próxima assembleia, 
que será realizada na cidade de 
Cruz das Almas: 2 a 5 de julho 
de 2019, além das definições 
de locais das próximas quatro 
assembleias convencionais.

Houve também eleição 
da diretoria da CBBA para 
o biênio 2018-2020 e tam-
bém das diretorias dos seus 
órgãos auxiliares: AECBBA, 
AMUBAB, JUBAB, OPBB-
BA, UFMBBA e UMHBBA. 
(página 08).

A manchete desta edição 
do jornal O Batista 
Baiano é o tema da 

Campanha de Missões Estad-
uais 2018 da Convenção Ba-
tista Baiana. 

Nossas igrejas e con-
gregações batistas espalhadas 
pelo Estado abraçaram a Cam-
panha deste ano, realizando 
diversas atividades em prol de 
missões estaduais.

Da decoração do templo 
à liturgia e presença dos nos-
sos missionários, os cultos que 
ocorreram envolveram todas 
as faixas etárias presentes nas 
igrejas, ressaltando a importân-
cia de orar, contribuir e ir para 
a missão dada pelo Senhor. 

Na página 09, você con-
fere alguns flashes da cam-
panha em várias localidades. 
Temos um grande desafio: 

há ainda algumas cidades na 
Bahia sem presença batista. 
Precisamos avançar! Saiba 
também como contribuir com 
a obra missionária. 

Na página 10, confira as 
atividades que reuniram nos-
sos missionários, desde ca-
pacitação com a Conferência 
Missionária da CBBA, Noite 
Missionária da 95ª Assem-
bleia da CBBA em Ilhéus, pro-
moção missionária realizada 
nas igrejas e congregações ba-
tistas entre os meses de julho 
e agosto, além da realização 
do Encontro de Promotores. 
Notícias sobre o que acontece 
no campo na página 11 desta 
edição. 

Na fotos, crianças da Pri-
meira Igreja Batista em Cruz 
das Almas. 

Boa leitura!

Próximos Eventos
• Congresso Regional de Educadores Cristãos
02 a 04 de novembro de 2018
Igreja Batista Memorial em Ilhéus-BA
Inscreva-se: http://inscricao.batista.org.br

• Congresso Missionário MCM/UFMBBA
02 a 04 de novembro de 2018
Hotel Resort São Gonçalo-BA
Investimento: R$ 220,00 (sem transporte)
Mais informações: (71) 99301-6997

• Congresso Regional ADBB Nordeste - Diáconos
09 e 10 de novembro de 2018
Igreja Batista Sião em Salvador-BA
Informações: (71) 3241-2788 / 99974-0479

• Encontro AMUBAB
24 de novembro de 2018 - 13h às 20h
Igreja Batista dos Mares em Salvador-BA
Investimento: R$ 15,00
Inscreva-se: http://inscricao.batista.org.br

Divulgação

Divulgação

Momento de consagração de vidas na 95ª Assembleia
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Minha família: meu primeiro ministério e 
meu primeiro campo missionário!

71 98643-8208

@batistasbaianos

@batistasbaianos

youtube.com/CBatistaBaiana

@batistasbaianos

“Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, 
negou a fé, e é pior do que o infiel.” (I Timóteo 5.8)

A família é uma das 
maiores dádivas de 
Deus e precisa ser cui-

dada, amada e bem administra-
da. Mas, temos visto pessoas 
ocupadas demais, com muitas 
responsabilidades, muitas ta-
refas pessoais, profissionais e 
ministeriais, pessoas sem tem-
po e estressadas, tomadas e 
dominadas pelas preocupações 
do dia a dia. E até mesmo pes-
soas com um grande ímpeto de 
‘fazer o melhor” para família, 
acabam colocando outras prio-
ridades acima da família.

Você tem cuidado da sua 
família?

Não cuidar da família é 
mais do que um erro ou equí-
voco. Colocar a rotina da vida, 
do trabalho e do serviço minis-
terial acima da família constitui 
pecado, como constatamos no 
texto citado. Deus nos exorta a 
priorizarmos o cuidado com a 
nossa família. A nossa família 
deve ser o nosso maior minis-
tério e nosso primeiro campo 
missionário. Deus nos orienta 
com relação ao cuidado que de-

vemos ter com os que são nos-
sos. Perceba que o texto está 
dizendo que o que conheceu a 
verdade de Deus, mas não tem 
demonstrado cuidado para com 
a sua família não é comparado 
ao infiel, mas é pior do que ele. 

Você tem dedicado tempo 
à sua família? “Nenhum suces-

so ministerial ou profissional 
vale o fracasso da sua família.” 
Muitos têm de dedicado ao tra-
balho e ao ministério e esque-
cem dos da sua casa: esposas, 
filhos, pais... ficam em segun-
do plano e no caso dos filhos, 
em algumas situações, acabam 
crescendo revoltados e distan-
tes de Deus. Neste sentido, a 
Bíblia nos diz em Efésios 6.4 

“Pais, não irritem seus filhos; 
antes criem-nos segundo a ins-
trução e o conselho do Senhor.” 
Como poderemos criar nossos 
filhos segundo os conselhos do 
Senhor se não dedicarmos tem-
po a eles?

A falta de carinho e aten-
ção traz tristeza ao coração de 

qualquer pessoa, especialmen-
te no lar. Nenhuma atividade 
ou ministério está acima da 
felicidade e zelo por sua fa-
mília. Lembre-se: Desenvolva 
relações saudáveis de valori-
zação do seu lar, priorizando 
a convivência, com qualidade 
e quantidade de tempo, e seja 
instrumento para aproximar 
sua família de Cristo, lembran-

do que a salvação do Senhor 
para nós também deve ser es-
tendida à família (Atos 16.31). 
Tenha uma vida, um ministério 
e uma trajetória profissional 
aprovados por Deus, valori-
zando a sua família. Por mais 
que você seja ocupado, por 
mais que você seja usado por 
Deus na sua igreja ou no seu 
trabalho, o sucesso ministerial 
e profissional, começa dentro 
da sua própria casa.

Quando a Bíblia nos fala 
do cuidado para com a nossa 
família, além do cuidado com 
a manutenção e o sustento das 
coisas básicas como provisões 
das necessidades físicas/mate-
riais, está também destacando 
o cuidado emocional e o cuida-
do espiritual. O cuidado emo-
cional diz respeito ao afeto que 
precisamos dispensar àqueles 
que Deus nos deu para amar. 

Pais precisam demonstrar aos 
filhos que os amam através de 
gestos de carinho e de cuidado. 
Cônjuges precisam demonstrar 
amor um ao outro, através de 
palavras, gestos e atitudes de 
amor.

“A falta de carinho e atenção traz tristeza ao coração 
de qualquer pessoa, especialmente no lar. Nenhuma 
atividade ou ministério está acima da felicidade e zelo por 
sua família. Lembre-se: Desenvolva relações saudáveis 
de valorização do seu lar, priorizando a convivência, 
com qualidade e quantidade de tempo...”

Além do cuidado material 
e emocional, existe ainda o cui-
dado espiritual. Somos respon-
sáveis diretamente por conduzir 
nossa família no caminho que 
agrada a Deus e termos nosso 
lar como nosso primeiro cam-
po missionário. Diz a Palavra: 
“Educa a criança no caminho 
em que deve andar; e até quan-
do envelhecer não se desviará 
dele.” (Provérbios 22.6). Pais 
cristãos têm a missão de plantar 
o amor ao Senhor no coração 
de seus filhos. Cônjuges têm o 
dever de levar um ao outro para 
cada vez mais perto do Senhor. 
Estamos vivendo em dias que 
muitos não têm conduzido suas 
famílias aos pés de Cristo. Josué 
também conviveu com dias as-
sim, e ele afirmou: “...escolhei 
hoje a quem sirvais... porém 
eu e a minha casa serviremos 
ao SENHOR.” (Josué 24.15) E 
nós? Já decidimos o que quere-
mos para a nossa família?

Atentando para o cuidado 
que devemos ter com a nossa 
família, não só o material, mas 
também o emocional, e prin-
cipalmente, o espiritual, pode-
remos alcançar a realização de 
nosso lar em servir e pertencer 
a Deus. 

Cuidemos bem dos nossos 
em casa, zelemos pelos nossos 
filhos, dediquemos atenção ao 
cônjuge, e as outras áreas da 
nossa vida serão igualmente di-
rigidas pelo Senhor. 

Em Cristo Jesus, 
Pr. Erivaldo Barros.

Pixabay



Meu objetivo neste 
editorial é convidar 
os amados batistas 

baianos (igrejas, líderes, 
obreiros, crentes em geral) 
a que façamos uma séria 
avaliação da nossa trajetória, 
tendo em vista a revisão 
de condutas e correção de 
rumo. Tomo por base, para 
alertar a todos, o texto de 
Daniel 5.27. Ele fala de um 
homem que foi avaliado pela 
balança e foi “achado em 
falta”. Chamo a atenção 
para o tipo de pesagem 
que o texto menciona. 
Nem sempre pesagem 
diz respeito ao peso 
físico de alguém ou de 
alguma coisa. Algumas 
vezes a pesagem refere-
se ao valor real de 
uma ação ou de uma pessoa. 
Nesse caso, o resultado não 
é dado pela quantidade de 
gramas, quilos ou toneladas. 
No Dicionário Aurélio, lemos 
com referência a Getúlio 
Vargas: “A história o julgará, 
pesando tudo o que ele fez.”

Reflitamos um pouco 
sobre este tipo de pesagem, a 
pesagem lá de cima, feita por 
Deus. São poucos os que se 
preocupam com ela. Na maio-
ria das vezes, a preocupação 
é com a pesagem da mídia. 
Daí o cuidado com a aparên-
cia, com a imagem, com as 
medalhas, com os títulos, com 
os holofotes. Mas, para Deus, 
nada disso tem valor. A bal-
ança de Deus é diferente! Não 
erra. Não frauda. Não mente. 
Não omite nada. É penetrante, 
enxerga tudo. Não é viciada, 
não está contaminada, não 
comete injustiça. É extrema-
mente justa.

O exemplo de Belsazar 
é oportuno. Ele passou por 
essa pesagem feita por Deus.  
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Palavra do Presidente
Pr. Adelson Augusto Brandão Santa Cruz

Presidente da CBBA e Pastor da PIB Jequié

Achado em Falta
“Deus pesou você na balança 
e faltou peso.” (EP) Na NTLH 
lemos que ‘Belsazar pesou mui-
to pouco’. O contexto revela 
que Belsazar foi achado em 
falta por ter profanado as coi-
sas sagradas, e por ter enchido 
o coração de orgulho ao invés 
de humilhar-se diante de Deus, 
numa atitude de afronta e total 
desprezo ao que o Senhor lhe 
revelara. 

Numa insanidade existen-
cial, o rei que foi achado em 

falta, tinha ciência do que es-
tava fazendo. Fora advertido. 
Verifiquem o que dizem os ver-
sículos 22 e 23 : “Tu, Belsazar, 
que és seu filho, não humilhaste 
o teu coração, ainda que sabias 
tudo isto. E te levantaste con-
tra o Senhor do céu ainda que 
soubeste tudo isso...” 

A grande tragédia de mui-
tos consiste em desprezar a 
revelação de Deus e insistir no 
erro. Olhem o exemplo de Ro-
manos 1.18 a 32. Esse texto, 
muito oportuno para explicar 
a crescente onda de perversão 
sexual dos nossos dias, mostra 
como a humanidade entra em 
maldição por desprezar o con-
hecimento de Deus.

Amados, somos submeti-
dos à balança divina!  E o que 
ela revela? Estamos pesando 
pouco? Faltou peso? Façamos 
uma análise. Tomemos como 
parâmetro a palavra de Deus. 
Comecemos com os que Ele 
usou para avaliar Belsazar. 

Meu temor é que sejamos 
achados em falta. Achados em 

falta no amor e serviço ao 
próximo tal como a Bíblia nos 
ensina; achados em falta no 
compromisso moral e na de-
fesa dos princípios e valores 
éticos revelados nas Escritu-
ras; achados em falta no cum-
primento da missão face aos 
nossos tímidos expedientes 
missionários e evangelísticos; 
achados em falta no compro-
misso denominacional face 
ao nosso isolamento, ausência 
e omissão nos deveres assum-

idos com a convenção. 
Será que não estamos 
pesando muito pouco? 

Estamos sendo 
pesados! Sim, todos 
nós. Instituições, pas-
tores, líderes, obreiros, 
igrejas e seus respec-
tivos membros. Esteja-

mos certos de que a balança 
de Deus não é enganosa. Pelo 
contrário, é fiel, mostra a real-
idade, a verdade. Lembremo-
nos de Belsazar e do registro 
da pesagem a qual foi sub-
metido: “Deus pesou você na 
balança e faltou peso.” (Dan-
iel 5:27 EP). 

Um lembrete final: O 
juízo ao rei acima mencionado 
chegou rápido. Diz Daniel 5:5 
que foi “no mesmo instante” 
que agia estupidamente que 
apareceu a escrita na parede. 
E o capítulo finaliza dizendo 
“Na mesma noite Belsazar, 
o rei dos caldeus, foi morto. 
Observem as ênfases do texto 
bíblico: “No mesmo instante” 
e “na mesma noite”.  Que 
Deus, na sua infinita graça e 
misericórdia tenha piedade 
de nós e nos oportunize o ar-
rependimento com o redire-
cionamento do viver, se por 
desventura faltar peso! 

Batistas Baianos, no te-
mor do Senhor assim vos es-
crevo. Pr Adelson.

“Meu temor é que sejamos achados em 
falta. Achados em falta no amor e serviço ao 
próximo; achados em falta no compromisso 
moral e na defesa dos princípios e valores 
éticos revelados nas Escrituras; achados em 
falta no cumprimento da missão; achados 
em falta no compromisso denominacional.”

Despedida do Pr. Matheus Guerra

Após oito anos na Bahia, 
o Pr. Matheus Guer-
ra retornou à sua terra 

natal, Brasília (DF) para assu-
mir a Igreja Batista Central em 
Taguatinga. Durante o período 
em que esteve em solo baiano, 
ele pastoreou a Igreja Batista da 
Pituba, em Salvador, e fez parte 
da Diretoria da Convenção Ba-
tista Baiana como 3º Vice-Pre-

sidente (2014-2016) e como 1º 
Vice-Presidente (2016-2018).

Durante a realização da 
95ª Assembleia da CBBA em 
Ilhéus, a CBBA homenageou o 
pastor pelos serviços prestados 
aos batistas baianos.

Pr. Matheus é casado com 
Glaucilene e pai de quatro fi-
lhos: Manuela, Matheus Filho, 
Marcos e Maria Gabriela.

Lidiane Ferreira

Pr. Riedson Filho deixa a Gerência 
de Expansão Missionária da CBBA

De 2015 a 2018, a Gerên-
cia de Expansão Mis-
sionária da Convenção 

Batista Baiana foi liderada pelo 
Pr. Riedson Filho. No mês de 
setembro, ele se despediu da 
gerência para assumir como 
pastor titular da Igreja Batista 
Monte Gerizim, em Salvador. A 
Convenção Batista Baiana lou-
va a Deus pelos serviços presta-
dos por ele, desejando sucesso 
em sua nova fase ministerial.

Lidiane Ferreira

BOLETOS - PLANO COOPERATIVO, MISSÕES E PAM

A Convenção Batista Baiana faz um importante comunicado sobre 
nossos boletos referentes à oferta de Missões Estaduais, PAM Bahia 
e Plano Cooperativo. Algumas das nossas igrejas e congregações 
têm informado dificuldades em utilizar os respectivos boletos. Caso 
tenha dificuldades em efetuar o pagamento via boleto, faça depósito 
ou transferência bancária para:

Convenção Batista Baiana
CNPJ: 32.614.026/0001-16 
- Bradesco: Ag: 3072 | C/C: 49558-1 ou
- Banco do Brasil: Ag: 2967-X | C/C: 120205-7
Enviar comprovante para cbba.financeiro@gmail.com ou para 
(71) 98643-8208 (WhatsApp)

Pr. Erivaldo Barros, Pr. Matheus Guerra e Pr. Adelson Brandão

Pr. Riedson Filho
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Notícias de Pastores

Gentio do Ouro

Tomou posse no dia 10 
de março no ministé-
rio pastoral da Igreja 

Batista em Gentio do Ouro 
(Região de Irecê) o Pr. Michel 
Ribeiro Rocha. O novel pastor 
foi seminarista da Primeira 
Igreja Batista em Irecê, entre 
2014-2017, no STBNe em 
Feira de Santana,  tendo sido 
consagrado ao ministério em 
30 de dezembro de 2017.

Diversas caravanas das 
igrejas da região prestigiaram 
a solenidade, destacando-se  
da  PIB Irecê com mais de 70 
pessoas. Estiveram presen-
tes os pastores Carlos Jardim 
(PIB Irecê), Nivaldino Vieira 

Irecê, Paulo Eufrasino (PIB 
Xique-Xique), Ivo Rangel 
(PIB Central), Clovis Noguei-
ra (PIB Ipupiara), Anderson 
Alcides (PIB Barra), Everton 
Carneiro (PIB Xique-Xique) e 
Josenildo Angelo (IB Filho de 
Sião em Xique-Xique), mem-
bro da diretoria da Associação 
Batista do Oeste, que saudou o 
novo pastor em nome do pre-
sidente, o  Pr. João Pinheiro Jr.

Na ocasião, foi orador do 
culto de posse, o Pr. Genilson 
Barbosa (IB Maranguape - 
Paulista-PE), que foi pastor de 
Michel quando criança na PIB 
Irecê. Pr. Michel Rocha, é ca-
sado com Denise Souza.

Vasco da Gama em Salvador

O Pr. Daniel Costa to-
mou posse no minis-
tério pastoral na Igre-

ja Batista Vasco da Gama em 
Salvador. Participaram vários 
pastores. A CBBA foi repre-
sentada por seu Secretário Ge-
ral, Pr. Erivaldo Barros. Pr. Da-
niel é Presidente da Associação 
Batista do Salvador e é casado 
com Joilma.

São José da Vitória

O Pr. Manoel Farias to-
mou posse na Primeira 
Igreja Batista em São 

José da Vitória no dia 28 de 
outubro de 2017. Houve parti-
cipação de vários pastores. Pr. 
Manoel é casado com Daniela e 
eles têm uma filha.

De Pastor para Pastor

PR. MÁRCIO CHAGAS
DIRETOR EXECUTIVO OPBB-BA

A Ordem dos Pasto-
res Batista do Bra-
sil – Seção Bahia 

(OPBB-BA) é um órgão da 
CBBA composto apenas por 
pastores das Igrejas Batistas 
do Estado da Bahia, igrejas 
que são filiadas à CBBA. 
Ela é composta por vinte 
Subseções e hoje tem 819 
pastores membros devida-
mente cadastros no seu sis-
tema, www.Atos6.com. 

No dia 26 de junho do 
ano em curso, tivemos na 
cidade de Ilhéus a nossa 
assembleia, sob a presidên-
cia do Pr. Edson Carmo da 
Silveira. Foi um tempo es-
pecial para deliberações, 
recepção de novos membros 
(32 pastores), prestação de 
contas, eleição da nova di-
retoria e edificação. Nosso 
orador oficial foi o Pr. Pedro 
Moura, que nos trouxe uma 
preciosa reflexão da Palavra 
de Deus. 

Foi eleita a nova direto-
ria para o biênio 2018/2020, 
ficando assim constituída: 

Presidente – Pr. Carlos Ce-
sar Januário (PIB Rio Novo 
– Ipiau); 1º Vice presidente: 
Pr. Erivaldo Caldas de Sen-
na (PIB – Nazaré); 2º Vice 
presidente: Pr. Daniel Costa 
Pereira (IB Vasco da Gama – 
Salvador); 1º Secretário: Pr. 
David Tavares Pina (IB Sinai 
– Salvador); 2º Secretário: 
Pr. Jerisvaldo de Araújo Silva 
(Congregação Batista – Wag-
ner). No dia 15 de agosto de 
2018, a nova diretoria, já em 
ação, se reuniu para delinea-
mento de ações para a conti-
nuação com as atividades da 
Ordem. Estamos no escritório 
com expediente às quartas-fei-
ras com o Diretor Executivo e 
membros da diretoria.

Os sinais de declínio no 
público pastoral com nefastos 
acontecimentos têm mostrado 
a imperativa necessidade de se 
estender as mãos para cuidar 
de quem cuida. Em resposta 
à percepção dessa realidade, 
aconteceu nos dias 27 de agos-
to a 04 de setembro do ano em 
curso a realização da primeira 
turma (12 pastores) de Mento-
ria da Ordem dos Pastores Ba-
tistas do Brasil - Seção Bahia, 

realizada no Recanto da 
Bênção em Lauro de Frei-
tas. Foi um precioso tempo 
de vivência e comparti-
lhamento das experiências 
ministerial, tratamento dos 
efeitos corrosivos da cultura 
do isolamento ministerial e 
direcionamento preventivo 
para qualidade de vida pes-
soal, familiar e ministerial 
do pastor.  

A subseção que tiver 
solicitação de pastores para 
ingressar na Ordem devem 
enviar até o dia 28 de no-
vembro de 2018 os docu-
mentos devidamente digita-
lizados (em um só arquivo 
no formato PDF) para: 
opbb.bahia@gmail.com. 
Os documentos serão ana-
lisados pela Comissão de 
Acompanhamento e Filia-
ção.    

Deixamos nossa pala-
vra de gratidão a Deus pela 
dedicação da diretoria ante-
rior pelo empenho e trabalho 
prestado a esta querida or-
dem. Nos despedimos com 
um forte abraço de afeto e 
nos colocando à disposição 
dos amados colegas. 

EXPEDIENTE DA OPBB - SEÇÃO BA
Todas as quartas-feiras (exceto feriados).
Endereço: Rua Félix Mendes, 12, Garcia. Salvador-BA | E-mail: opbb.bahia@gmail.com

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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A Igreja Batista de Várzea, 
situada na zona rural de 
Valença, é resultado de 

um trabalho missionário inicia-
do por Artur Ramos de Andrade 
(in memoriam) em Ronco de 
Água – distrito de Laje (BA). 
Sendo ele um visionário, esten-
deu essa missão à Várzea, com 
o ensino da palavra nos lares. 
Vidas foram salvas, frutos des-
se trabalho, oficializando como 
congregação em 1961 e, no ano 
seguinte, organizou-se igreja 
com 32 membros.

Atualmente, a igreja possui 
aproximadamente 150 membros 
entre a sede, suas três congrega-
ções e um ponto de pregação. 
Esses pontos de apoio missioná-
rio ficam situados em locais bem 
estratégicos, proximidades de 
lugarejos rurais como Tabulei-
ro, Ronco D’Água - Laje, Ser-
ra Grande e Jardim do Senhor 
no bairro Bolívia em Valença. 
O trabalho é surpreendente e 
bem estruturado. Tanto a sede  
como as congregações e ponto 
de pregação possuem templos 

IB Várzea: trabalho missionário pioneiro 
MEG MATOS
GER. EDUCAÇÃO CRISTÃ DA CBBA

próprios, equipados com banca-
das, púlpitos, equipamentos de 
som e instrumentos musicais e 
alguns veículos utilitários para 
locomoção dos seus membros, 
congregados e convidados.

Na história dessa igreja, 
já conseguiram organizar duas 
igrejas: Geração Eleita em Tan-
credo Neves com 72 membros e 
Igreja Batista da Graça em Va-
lença com 23 membros. 

O Pr. Marcílio Ramos de 
Andrade é o pastor-presidente, 
homem de Deus, missionário 
nato, verdadeiro “desbravador 
do evangelho”, incansável na 
busca pelo cumprimento da sua 
missão na grande comissão. É 
respeitado na região pelo exem-
plo de vida cristã, consegue 
manter toda a sua família inte-
grada nesse ministério.

Tive a oportunidade de co-
nhecer esse trabalho presencial-
mente e contribuir um pouco, 
visitando essas comunidades e 
ministrando a palavra de Deus. 
Foi marcante na minha vida a 
experiência de conviver num 
ambiente totalmente rural e ver 
que o evangelho também tem 
chegado a esse povo. Fiquei 

impactada ao ver como o traba-
lho acontece na simplicidade e 
peculiaridade da região, como 
conseguem manter a estrutura 
que possuem atualmente, pro-
clamar as boas novas de salva-
ção e ver as tendas sendo conti-
nuamente ampliadas. 

É necessário que apoie-
mos muito mais, como povo 
de Deus, batistas baianos, esse 
trabalho, entre outros. Sugiro 
que conheçam de perto, reali-
zem viagens missionárias com 
os membros de sua igreja para 
vivenciar momentos inesquecí-
veis, dormir com o barulho de 
grilos e despertar certos de que 
ainda existem muitas almas, 
nesses ambientes que precisam 
conhecer “Jesus, a Verdadeira 
Alegria!” 

Acampamento Estadual MR 
reúne mais de 400 pessoas

MEG MATOS
COORDENADORA ESTADUAL DE MR

O Acampamento Esta-
dual das Mensageiras 
do Rei 2018 foi re-

alizado de 6 a 8 de julho no  
Teocamp, Acampamento Teo-
sópolis, em Ilhéus. Teve como 
preletor oficial o Pr. Raphael 
Scotelaro, líder da Cristolân-
dia Bahia. 

O evento contou com a 
participação de 406 acam-
pantes, incluindo a equipe, 
representando 35 igrejas de 11 
associações do campo baiano. 
Os feedbacks foram bem po-
sitivos, vejamos alguns deles:

“Foram momentos valio-
síssimos para nos relacionar-
mos mais com Deus e com o 
próximo, pois o resultado é 
vermos a alegria das nossas 
meninas, de nós orientado-
ras, da eterna Mensageira 
Meg Matos e toda sua equipe 
bem estruturada. A programa-
ção foi diversificada, cultos, 
louvores, dons e talentos, de-
vocionais ‘a sós com Deus’, 
oficinas para as faixas etárias 
e orientadoras e atividades 
sociais. Voltamos para nos-
sa igreja motivadas, unidas, 
reconsagradas e dispostas a 
fazermos algo mais por Jesus 
nosso Rei.” (Vilma Oliveira – 
Orientadora da Igreja Batista-
Memorial de Ilhéus)

“Posso dizer que foi 
magnífico, não tenho palavras 
para descrever a imensa ale-
gria que é fazer parte da orga-
nização Mensageiras do Rei. 

Estar em um acampamento é 
pura bênção, lá aprendemos 
de tudo um pouco, saímos ri-
cas e cheias do conhecimento  
da palavra. Agradeço a todos 
que colaboraram para que o 
acampamento estadual das 
mensageiras do rei pudesse 
ser realizado, pois através 
dele muitas vidas já foram 
alcançadas e muitos propó-
sitos e chamados compridos” 
(MR Suelen Nobre, da Igreja 
Batista Alto do Cruzeiro, em 
Salvador).

“Este foi o primeiro 
acampamento de MRs que mi-
nhas meninas participaram. 
Foi incrível! Nós congrega-
mos na Comunidade Apostó-
lica Semeando a Palavra, em 
Simões Filho, nossa igreja não 
faz parte da Convenção Batis-
ta, por isso fiquei muito feliz 
e muito agradecida pela opor-
tunidade de participar desse 
evento, desse trabalho mis-
sionário que tem o compro-
misso de falar de Jesus para 
todas as meninas do Brasil. 
Fomos muito abençoadas! Te-
mos certeza que Jesus é nossa 
verdadeira alegria!” (Josmara 
Barreto, Orientadora de MRs 
da Comunidade Apostólica 
Semeando a Palavra)

Vidas foram salvas, edifi-
cadas e desafiadas a continuar 
proclamando “Jesus a Verda-
deira Alegria”. Agradecemos 
a todos que investem e se 
empenham nesse ministério, 
cuidando de vidas tão precio-
sas. A Deus toda honra e toda 
glória!

Meg, Pr. Marcílio e família 

Pr. Raphael com as Mensageiras do Rei da Bahia

Divulgação

Divulgação

Escola Bíblica Discipuladora
MEG MATOS
GERENTE DE EDUCAÇÃO CRISTÃ CBBA

A ordenança de Jesus em 
Mateus 28.18-20 deixa 
claro o papel da Educa-

ção Cristã na formação de discí-
pulos e ensino da Palavra, por-
tanto, ela precisa ser “inserida no 
planejamento global e estratégi-
co da igreja”1.

Nesse contexto, a Escola 
Bíblica Discipuladora se propõe 
a “ser o coração que impulsiona 
a visão multiplicadora”2, ensinar 
a Revelação Bíblica, integrar e 
consolidar cada pessoa no Corpo 
de Cristo, transformar frequenta-
dores e membros em discípulos 
multiplicadores e formar líderes 
multiplicadores.”3. Para alcan-

çar esses objetivos, utiliza uma 
metodologia (4P´s) menos con-
teudista e muito mais vivencial, 
baseada na experiência de cada 
participante, seguindo princí-
pios da andragogia, “ensino para 
adultos”. 

Durante este ano, realiza-
mos vários seminários, focando 
os conceitos, metodologia e prá-
tica da Escola Bíblica Discipula-
dora, obtendo excelentes resulta-
dos, além de termos preparado, 
com a AECBA, uma proposta 
curricular, voltada para forma-
ção discipular - I Etapa - nível 
básico, citamos alguns desses 
eventos:

IB Monte Tabor/Salva-
dor; IB Barra/Ilha de Itaparica; 
AcampBab/Jaguaquara; PIB 

São Marcos/Salvador; PIB Ta-
peroá; IB Carvalhos de Justiça/
Dias D’Ávila; Multiplique Re-
gional Bahia/IB da Graça/Sal-
vador; IB Proclamação/Feira de 
Santana; Associação Extremo 
Sul/IB Monte Castelo T. de Frei-
tas; IB Getsemane/Camaçari.

Podemos testar diferen-
tes metodologias nas EBD`s de 
nossas igrejas, visando obter me-
lhores resultados, participação 
ampla, podendo contribuir com 
seus conhecimentos e experiên-
cias de vida cristã, independente 
da matriz curricular que adotam. 
1 - Plano Diretor de Educação Religiosa Batista no Bra-
sil, p. 42; 
2 - FERREIRA, Marcos Paulo. Escola Bíblica Discipu-
ladora. 1 ed. Rio de Janeiro: Missões Nacionais, 2015. 
p.40; 
3 - FERREIRA, Marcos Paulo. Escola Bíblica Discipu-
ladora. 1 ed. Rio de Janeiro: Missões Nacionais, 2015. 
p. 41-47.
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Em minhas viagens 
pelo Brasil afora e 
ouvindo a descrição 

dos cenários educacionais de 
muitas igrejas, tenho obser-
vado a reduzida preocupação 
com o fomento desta área. 
Em geral, o que tenho notado 
é a permanência de atendi-
mento à educação infantil e 
ao “cultinho” para as crian-
ças no momento do “cultão” 
dos adultos. Mas tenho tam-
bém notado a transformação 
das ênfases nos púlpitos com 
enfoques em mensagens de 
autoajuda distantes do núcleo 
bíblico, noto também alte-
rações profundas nos cultos 
que muitas vezes acabam se 
transformando mais em “en-
tretenimento espiritual” ou 
um tipo e aeróbica gospel. 
Vejam que o tema é vasto, 
mas vou me dedicar hoje ape-
nas à educação.

Em geral, já não se pode 
mais ver em muitas igrejas 
a existência de Escola Bíbli-
ca Dominical (EBD) e já vi 

Artigo

A educação faz falta na igreja?

PR. LOURENÇO STELIO REGA
FAC. TEOLÓGICA BATISTA SP

diversas discussões e artigos 
saudosistas tentando ressuscitar 
essa estrutura que tem sido es-
quecida e que muito contribuiu 
para a formação doutrinária e 
espiritual de nossa gente.

Nos últimos tempos, tenho 
notado também que educado-
res acreditavam que mudando 
o nome de educação religiosa 
para educação cristã resolve-
riam o assunto, mas parece-me 
que nenhum efeito isso causou. 
É possível também observar 
que o Cristianismo tem sido re-
duzido a atividades, eventos e 
programas, mas sem efetivida-
de diante da ampla missão que 
Deus tem dado à sua igreja. Por 
isso, prefiro abordar o tema por 
outra faceta, a da necessidade 
da formação doutrinária, espi-
ritual, devocional e piedosa do 
crente.

Muitas vezes achamos que 
a salvação é tudo e que é o úni-
co plano de Deus para o mun-
do. Tudo se centraliza nisso e 
acaba priorizando nossas ações 
e vida em vez de pensarmos 
na salvação como meio, como 
instrumento que Deus nos deu 
para nos trazer de volta ao pla-
no original da criação, portanto 
ela é um meio e não um fim em 
si mesma. E, neste sentido, até 

mencionamos que o centro da 
Grande Comissão é o IR e a 
missão da igreja é levar a men-
sagem de salvação e resgatar 
almas do inferno. O restante 
não entra no território de nossa 
prioridade como igreja, como 
ministros.

Uma análise mais profun-
da no texto da Grande Comis-
são (Mt 28.19,20) nos mostra 
que o verbo IR não é impera-
tivo, portanto não é o centro 
desse tão importante caminho 
indicado por Jesus aos seus 
discípulos. O imperativo está 
no FAZER DISCÍPULOS. O 
verbo “ir” está numa forma ver-
bal que não existe na maioria 
dos idiomas modernos e seria 
como se Jesus estivesse dizen-
do: “Estamos concluindo nossa 
conversa e vamos embora, e ao 
ir embora, vocês devem fazer 
discípulos ...”.

Na oração sacerdotal (João 
17) Jesus pediu ao Pai: “rogo 
não que os tires do mundo, mas 
que os livre do Maligno...”. Ao 
nos convertermos seguimos a 
nossa jornada de vida (ao irmos 
viver a vida no sentido de Mt 
28.19,20) como novas criaturas 
(2 Co 5.17) e o grande desafio 
(a Grande Comissão) é TOR-
NAR A NOSSA VIDA COPI-

ÁVEL de modo a termos se-
guidores, como Paulo ensinou 
“sejam meus imitadores, como 
eu o sou de Cristo” (1 Co 11.1) 
e, o próprio Jesus disse, “eu dei-
xo a vocês o exemplo, para que 
como eu fiz, façam também vo-
cês” (João 13.15).

A Grande Comissão então 
envolve fazer discípulos e isso é 
muito mais do que apenas evan-
gelizar, mais do que apenas ter 
encontros de estudos bíblicos. É 
levar pessoas que se convertem 
a serem nossas imitadoras. Em 
outras palavras, discipular tem 
como precedente o amadure-
cimento de vida, desenvolvi-
mento do conhecimento das Es-
crituras, das doutrinas, da vida 
cristã. Significa ter exemplo de 
vida, ter comunhão com Deus, 
ter atitudes moldadas pelos ide-
ais do Evangelho.

Como conquistar este es-
tilo de vida sem a participação 
da educação? Educação que 
ocorre não apenas formalmen-
te dentro da igreja, numa sala 
de aula, a qual chamamos de 
religiosa, mas também e, muito 
mais, da educação para a vida 
a partir dos princípios bíblicos 
que ocorre dentro do lar cristão, 
uma educação atitudinal pelo 
exemplo de vida, de perdoar, 

pedir perdão reconhecendo as 
faltas e ser perdoado, de amar 
apesar de, etc. A educação 
ocorrendo desde o lar e pros-
seguindo na esfera da ação da 
igreja se completa formando 
vidas copiáveis, vidas dis-
cipuladoras que estarão em 
condições para cumprir a 
Grande Comissão.

Que recurso ou estrutura 
utilizar para que esse proces-
so educacional ocorra: EBD, 
Escola da Bíblia, células, pe-
quenos grupos? Seja qual for 
a escolha, deve ser algo que 
seja eficaz instrumento para 
a formação de vidas piedosas, 
mas também exemplares e, 
também, vidas conhecedo-
ras da Bíblia, das doutrinas 
bíblicas, da cultura contem-
porânea e dos cenários cul-
turais em formação para que 
possam agir de modo criativo 
como vidas copiáveis neste 
mundo sem Deus.

Como está a sua igreja 
em termos de formação de 
vidas? Qual é o processo edu-
cacional desenvolvido para 
que as pessoas possam viver 
o Cristianismo em toda sua 
intensidade sem data de ven-
cimento, isto é, além dos en-
contros dominicais?

NOVAS DIRETORIAS DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DA CBBA - 2018/2020

AECBBA 
Presidente: Núbia Santiago da Cruz Porto 
Vice-presidente: Sueli de Alcântara Mota Sena 
1ª Secretária: Ivone Souza de Santana  
2ª Secretária: Jemima Oliveira Caetité 

AMUBAB
Presidente: Ester Nery
Vice-presidente: Carla Motta
Secretários: Jussara Hubner e Saulo Oliveira
Tesoureiros: Antonio Ferreira e Gustavo Lima

JUBAB 
Presidente: Simmon Eber N. Lemos Nascimento
Vice-presidente: Bruno Souza Bezerra Loureiro 
1º Secretário: Joabe Paiva Pereira  
2º Secretário: Saulo Amorim Góes da Silva

OPBB – BA
Presidente: Pr. Carlos Cesar Januário
1º Vice-presidente: Pr. Erivaldo Caldas de Sena
2º Vice-presidente: Pr. Daniel Costa Pereira
1º Secretário: Pr. David Tavares Pina
2º Secretário: Pr. Jerisvaldo de Araújo Silva 

UFMBBA
Presidente: Antonia Lima Oliveira
1ª Vice-Presidente: Gervalinda Nunes Santa Izabel 
2ª Vice-Presidente: Mirani Rodrigues de Souza Silva 
1ª Secretária: Maria Helena Vieira
2ª Secretária: Maria Ângela Aragão
Secretária Executiva : Selma Guedes

UMHBBA
Presidente: Pr. Neinaldo Silva
1° Vice-Presidente: Edeusuiton dos Santos 
2° Vice-Presidente: Almir Rocha Jerusalém 
1° Secretário: Alfredo Francisco 
2° Secretário: Antônio Nerivaldo
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Músicos Batistas Baianos participam de 
viagem missionária ao Panamá

MM CLÁUDIO CERQUEIRA
IB ALVORADA - FEIRA DE SANTANA

O projeto Músicos em 
Missões está na sua 
terceira edição e já 

percorreu seis paises. Ocorre 
de dois em dois e nasceu de 

uma parceria entre a Junta de 
Missões Mundiais e a Asso-
ciação dos Músicos Batistas 
do Brasil. Trata-se de uma 
ferramenta muito eficaz no al-
cance de vidas para Cristo. A 
música promove esse acesso 
à alma; Deus tem usado es-

ses músicos, que deixam suas 
famílias, ministérios e igrejas 
para servirem como mission-
ários voluntários oficialmente, 
com termo de compromisso. 
Atuam através do Coro, da 
ação social e das diversas 
oficinas oferecidas em artes 
musicais. Neste ano, tivemos 
a representação de quatro 
baianos nessa caravana: MM 
Cláudio Cerqueira, Capitão 
Marcos Moreira e sua esposa 
Elda Moreira, membros da 
Igreja Batista Alvorada, em 
Feira de Santana, além do MM 
Alexsandro Medeiros, da Igre-
ja Batista em Campo Limpo, 
em Feira de Santana. Músicos 
em Missões 2018! Louvamos 
a Deus por essas vidas.

Mais integração para os homens batistas

UFMBBA celebra 95 anos

Durante a realização da 
95ª Assembleia Anual 
da Convenção Batista 

Baiana no Centro de Conven-
ções de Ilhéus, a União Femi-
nina Missionária Batista da 
Bahia celebrou seus 95 anos 
de história.  

A União Feminina englo-
ba mulheres de todas as faixas 
etárias e recentemente passou 
por uma mudança na estru-

tura de suas organizações mis-
sionárias: Amigos de Missões 
(AM), Mensageiras do Rei 
(MR), MCM Jovem (substi-
tuindo a JCA) e Mulher Cristã 
em Missão (MCM).

Durante a reunião con-
vencional na Bahia, parte da 
diretotia da UFMBBA eleita 
para o biênio 2018-2020 rece-
beu da CBBA uma placa de 
homenagem.

Diáconos fazem campanha 
para reforma de hostel

A Associação dos 
Diáconos Batistas 
do Campo Baiano, a 

ADBCB, é uma organização 
que há pouco tempo se tornou 
oficialmente órgão auxiliar da 
Convenção Batista Baiana. 

Com sede própria em 
Salvador, a associação tem 
desenvolvido o projeto de im-
plantação do hostel Bom Sa-
maritano, local com o objetivo 
de hospedar irmãos, vindos 
do interior,  em tratamento de 
saúde ou outras necessidades.

Para saber como colabo-
rar, entre em contato com a 
Associação dos Diáconos:  
por telefone (71) 3241-2786 
ou diaconosbatistasbaianos@
gmail.com.

Os diáconos batistas 
baianos também participa-
ram da Assembleia da CBBA 
em 2018, tendo realizado seu 
encontro anual também em 
Ilhéus, que contou com a par-
ticipação da Dcsa.  Damares 
Beatriz de Luna Rodrigues, 
presidente da ADBB.

A União Missionária de 
Homens Batistas da 
Bahia, a UMHBBA 

elegeu sua nova diretoria para 
o período 2018-2020 logo 
após a realização da 95ª As-
sembleia Anual da Convenção 
Batista Baiana, em Ilhéus.

A diretoria da UMH-
BBA é composta da seguinte 
maneira: Presidente: Pr. Neri-
valdo Luis da Silva; 1º Vice-
Presidente: Edelzuito Dias; 
2º Vice-Presidente: Dc. Almir 
Barbosa; 1º Secretário: Dc. 
Alfredo da Silva e 2º Secre-
tário: Antonio Nerival.

O presidente, conhecido 
como pastor Naldo, tem bus-
cado conhecer mais sobre a 

estrutura da organização e 
buscado a integração com as 
associações regionais e com a 
Ordem dos Pastores Batistas 
do Brasil - Seção Bahia. “Já 
estive reunido com o pastor 
Carlos Cesar Januário, presi-
dente da Ordem e participei, 
em Tapiragi, da inspirativa 
da Associação Batista Riono-
vense”, conta ele.

A ideia da UHMBBA é 
saber quantos homens batistas 
existem na Bahia e, para tanto, 
há o projeto de realizar um 
censo. “Nosso objetivo é a in-
tegração total, com ações em 
várias áreas, e treinamento 
continuado em todas as 20 as-
sociações do campo baiano”, 

explica.
A proposta também é pen-

sar no homem como um todo, 
abordando não só questões es-
pirituais como outras nas áreas 
de saúde e de relacionamento 
conjugal. “O tempo é de ser 
feliz integralmente”, prega.

A área de lazer também 
foi lembrada pelo presidente 
da organização masculina, 
que quer utilizar como modelo 
a Copa 2 de Julho de Futebol 
realizada anualmente pela As-
sociação Batista Grapiunense. 
A ideia é organizar um torneio 
estadual, a ser disputado pelos 
campeões de cada associação.

“A denominação batista 
precisa incluir nas disciplinas 
nos seminários teológicos o 
estudo das organizações mis-
sionárias, para que os pastores 
ali formados estejam aptos a 
implantar em suas igrejas or-
ganizações como Mensageiras 
do Rei, Embaixadores, GAM, 
União Feminina e União Mis-
sionária de Homens”, conclui 
o presidente da UHMBBA.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Diretoria eleita da UFMBBA 2018-2020

Missionários voluntários brasileiros no Panamá

Homens batistas da Bahia
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CBBA realiza 95ª Assembleia e elege nova diretoria

A bela cidade de Ilhéus 
recebeu a maior reu-
nião dos batistas do 

Estado. Lá, foi realizada a 95ª 
Assembleia Anual da Conven-
ção Batista Baiana, entre os 
dias 26 e 29 de junho de 2018. 
Foram 543 inscritos, 244 igre-
jas e 137 cidades. Às noites, 
mais de 2000 pessoas partici-
param das celebrações e ou-
tras milhares acompanharam 
a transmissão ao vivo pelas 
redes sociais. 

Conforme as palavras do 
Pr. Erivaldo Barros, Secretá-
rio Geral da CBBA, “a sema-
na batista em Ilhéus glorificou 
ao Senhor Jesus, através da 
comunhão, capacitação e mo-
tivação para o avanço dos ba-
tistas em toda a Bahia”.
Jesus, a Verdadeira Alegria! 
Este é o tema da Campanha de 
Missões Estaduais, estampada 
em camisas, cartazes e, espe-
cialmente, nos sorrisos dos 
batistas presentes na reunião 
convencional. As assembleias 
têm sido local não apenas para 

deliberações da denominação, 
mas reencontros, adoração ao 
Senhor, comunhão, celebra-
ção e capacitação. 

As atividades foram rea-
lizadas no Centro de Conven-
ções de Ilhéus. Os convencio-
nais foram recebidos pelos 
irmãos da IB Lindinópolis, a 
anfitriã do evento, que cele-
brou no dia 25 de junho seus 
60 anos. A participação musi-
cal ficou por conta de minis-
térios de louvor e coral locais, 
coral das Esposas de Pastores, 
Cristolândia e Metanoia.

As manhãs e noites foram 
de inspiração, capacitação e 
muita edificação com ênfase 
na visão da Igreja Multiplica-
dora, tendo como mensageiros 
os pastores Pr. Jefferson Dan-
tas, Fernando Brandão, Jamir 
Sbrana, Adilson Santos e Sim-
mon Nascimento. Nas manhãs 
ocorreram ainda os seminários 
voltados para Igreja Multipli-
cadora com os pastores Fabrí-
cio Freitas, Jefferson Dantas e 
Flávio Lucius. Além desses, 

também ocorreu o seminário 
sobre o Plano Diretor e projeto 
para a EBD com o Pr. Louren-
ço Rega, o seminário Guia-me 
– Princípios e direcionamen-
tos para líderes de jovens com 
o Pr. Oseias Dias e o congres-
so da AMUBAB com o MM. 
Romildo Cavalcanti Jr. Simul-
taneamente, ocorreu o Con-
gresso Infantil nas dependên-
cias do centro de convenções, 
com organização da IB Lindi-
nópólis. As tardes foram deli-
berativas com a aprovação de 
todos os relatórios da Secreta-
ria Geral, das suas gerências, 
das organizações auxiliares e 
das instituições da CBBA.

Dezessete novas igrejas 
foram filiadas a CBBA. São 
elas: IB Peniel (Salvador), IB 
Betesda e IB Sinai (Ilhéus), 
IB da Vila Izabel (Itapetinga), 
IB Monte Gerizim (Simões 
Filho), IB da Família (Cama-
çari), IB em Pena Fiel (Treme-
dal), IB Remanescente (Vitó-
ria da Conquista), IB Semear 
(Teixeira de Freitas), IB Cen-

tral e SIB Itabatã (Mucuri), IB 
Getsêmani (Alcobaça), PIB 
em Batinga (Itanhém), PIB 
de Saúde, IB Memorial (Porto 
Seguro), IB Betel (Valença) e 
PIB em Piraí do Norte. 

A programação da assem-
bleia contou a apresentação do 
novo casal de missionários da 
CBBA, Elito e Ana, que atu-
arão na cidade de Jaguarari. 
Contou também com o lança-
mento do livro Os Batistas em 
Ilhéus, da Profª. Janete Mace-
do, homenagem aos 60 anos 
da Associação Batista Grapiu-
nense, 95 anos da UFMB da 
Bahia, homenagem em vida 
ao Pr. Carlos Antonio e pós-
tumas ao Pr. Helio Lourenço 
e ao missionário Pr. Gilberto 
Ferreira. 

Os órgãos auxiliares da 
CBBA realizaram suas assem-
bleias nos dias 26 de junho 
(Pastores, Diáconos, Mulheres 
e Educadores Cristãos), de 27 
a 29 de junho (Jovens e Músi-
cos) e 30 de junho (Homens), 
algumas delas com eleição de 

diretoria. As mulheres batistas 
fizeram uma caminhada com o 
tema Criança é para ser ama-
da, não abusada.

A Convenção Batista 
Baiana também elegeu sua 
nova diretoria para o biênio 
2018-2020: Presidente: Pr. 
Adelson Augusto Brandão 
Santa Cruz (PIB Jequié), 1º 
Vice-Presidente: Pr. José Ro-
berto Amorim Lima (IB Pro-
clamação Salvador), 2º Vice-
-Presidente: Pr. Odirlei Lima 
Carneiro (PIB Barreiras), 3ª 
Vice-Presidente: Margareth 
Gerbase Gramacho Fadigas 
(IB Pituba Salvador), 1º Se-
cretário: Pr. Arnaldo Ferreira 
dos Santos (IB Central Pau-
lo Afonso), 2º Secretário: Pr. 
Bruno Oliveira Cunha Gime-
nez (IB Peniel Muritiba) e 3º 
Secretário: Pr. Daniel Costa 
Pereira (IB Vasco da Gama 
Salvador). 

Em 2019, a 96ª Assem-
bleia da CBBA ocorrerá na 
PIB em Cruz das Almas, de 2 
a 5 de julho.

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS

2019 – 96ª Assembleia da CBBA
Data: 02 a 05 de julho de 2019 | Local: PIB de Cruz das Almas 
Orador: Pr. Edvar Gimenes de Oliveira
Orador Substituto: Pr. Hermes Faustino de Brito Júnior
 
2020 – 97ª Assembleia da CBBA
Local: PIB em Luis Eduardo Magalhães 
 
2021 – 98ª Assembleia da CBBA
Local: IB Sinai Salvador – BA 
  
2022 – 99ª Assembleia da CBBA
Local: PIB de Jacobina

Lidiane Ferreira

Nova Diretoria da Convenção Batista Baiana (2018-2020) e Secretário Geral

Lidiane Ferreira

                       Batistas baianos lotam Centro de Convenções de Ilhéus                                   Pr. Pedro recebe placa de homenagem à IB Lindinópolis
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Jesus, a Verdadeira Alegria na Bahia Batista
Igrejas e Congregações Batistas da capital e interior realizaram programações para a Campanha de Missões Estaduais

+ MISSÕES ESTADUAIS

Fotos: Divulgação

  PIB em Chorrochó    PIB Missionária de Brumado    PIB Itapitanga

 IB Boas Novas em Itapetinga    PIB Paulo Afonso     IB Arauaris em Catu

	 IB	Filadélfia	em	Jaguaquara	 	 	 	 IB	El	Shadai	em	Irecê	 	 	 					IB	Bíblica	Jesus	Vive	em	Lauro	de	Freitas

OFERTAS PARA MISSÕES ESTADUAIS

A Convenção Batista Baiana louva a Deus pelas igrejas e 
congregações batistas que se envolveram com a Campanha 
de Missões Estaduais 2018: Jesus, a Verdadeira Alegria! A 
CBBA agradece a cada pastor, promotor de Missões, líder e 
membro de igreja pela excelente recepção aos missionários 
que promoveram a campanha pela Bahia Batista. Agradece 
ainda pelos novos adotantes do PAM Bahia, o Plano de Ado-
ção Missionária. 

Para enviar a Oferta de Missões Estaduais 2018, siga  um 
dos passos abaixo:
* Boleto enviado pela CBBA junto com o material  - pedi-
dos de 2ª via devem ser feitos pelo (71) 3014-8813 ou 71 
98643-8208 (WhatsApp)
* Depósito ou transferência bancária para: 
Convenção Batista Baiana - CNPJ: 32.614.026/0001-16
Bradesco: Ag: 3072 | C/C: 49558-1 ou
Banco do Brasil: Ag: 2967-X | C/C: 120205-7
Enviar comprovante para cbba.financeiro@gmail.com.

MÚSICAS
Confira a música oficial da 
Campanha de Missões Es-
taduais 2018, bem como os 
hinos dos anos anteriores:

soundcloud.com/batistasbaianos

CAMISAS
As camisas da Campanha de 
Missões Estaduais 2018 con-
quistaram os batistas baianos 
com sua cor azul marinho e o 
tema Jesus, a Verdadeira Ale-
gria!

MATERIAL
Sua igreja não recebeu o 
material da Campanha de 
Missões Estaduais neste 
ano? Entre em contato co-
nosco: (71) 3014-8802   ou 
98643-8208 ou no e-mail
cbbba.jornal@gmail.com

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Jesus, a Verdadeira Alegria para os missionários
Nossos missionários estiveram bastante envolvidos com a Campanha de Missões Estaduais 2018. Confira!

CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA - 
Entre os dias 14 e 18 de maio, 
nossos missionários partici-
param de mais uma edição 
da Conferência Missionária, 
no Seminário Teológico Ba-
tista do Nordeste em Feira 
de Santana.  Promovido pela 
Convenção Batista Baiana, 
através da Gerência de Ex-
pansão Missionária, o evento 
teve como objetivo a capaci-
tação e reciclagem dos mis-
sionários e missionárias filia-
dos ao quadro de obreiros da 
CBBA. Foram preletores Pr. 

Thomas Wade Akins e a irmã 
Bárbara estiveram aplicando o 
treinamento de Evangelismo 
Pioneiro, Pr. Erivaldo Barros, 
Secretário Geral da CBBA, 
Pr. Riedson Filho, Gerente 
de Expansão Missionária da 
CBBA e o Pr. Geremias Ben-
to, Diretor Geral do STBNE.  
“Deus continue abençoando 
e usando nossos missionários 
e missionárias que em toda 
Bahia têm anunciado que ‘Je-
sus é a verdadeira alegria!’”, 
comenta o Secretário Geral da 
CBBA, Pr. Erivaldo Barros.

95ª ASSEMBLEIA  - Alguns dos 
nossos missionários participa-
ram da 95ª Assembleia Anual 
da Convenção Batista Baiana, 
realizada de 26 a 29 de junho 
na cidade de Ilhéus. Tiveram 
protagonismo durante a Noi-
te Missionária, realizada na 
quarta-feira (27), quando hou-
ve também homenagem pós-
tuma ao Pr. Gilberto Ferreira 
e a apresentação dos novos 
missionários, Elito e Ana, que 
já estão atuando em Jaguarari.

MISSIONÁRIOS DA CBBA

BARRA DO MENDES: Lindomar Batista | BARRO ALTO: Helder Magalhães e Ângela Ma-
galhães | BONITO: Mabel Referino | CANSANÇÃO: Marta Borges  | CRECHE ESPLANA-
DA: Ana Áurea de Almeida | CRISTÓPOLIS: Tarcísio Santos e Fernanda Santos | CORO-
NEL JOÃO SÁ e PEDRO ALEXANDRE: Ozeas Souza e Sebastiana Souza | COTEGIPE: Maria 
Dias | IRAMAIA: Jasiel Freitas e Jemima Mendes | IRECÊ: Sulamita Marques (Pr. Cezar 
Augusto assumiu o pastorado da PIB Canarana)| JAGUARARI – Elito e Ana | JUCURUÇU: 
Washington Rocha e Vanessa Almeida | LAPÃO: Daniela Aragão | PALMEIRAS: Gilmário 
de Santana e Valdeci Santana | PARIPIRANGA: Tania Ferreira | PINTADAS: Alexandre 
Santos e Edna Santos | QUIJINGUE: Joelma Ribeiro | RIACHO DE SANTANA: Enedina 
Mendes | SALVADOR - SOS PRESÍDIO: Jesse Jane | SANTA BRÍGIDA: Osvaldo Freitas e 
Luciene Freitas | SÃO GABRIEL: Rita de Cássia de Jesus | SERRA DO RAMALHO: Gersé 
Jordão e Eliana Jordão | TEOLÂNDIA: João Gualberto e Aldenira Ferreira | TREMEDAL: 
Samuel Francisco e Ronilda Albuquerque | UTINGA: Gardenia Cardoso | VILA DO CAFÉ: 
Rita Moreira | WAGNER: Jerisvaldo de Araujo e Dinadalva Soriano | WENCESLAU GUI-
MARÃES: Valmir Bispo e Maria Luiza Santos.

SEJA PARCEIRO DO PAM BAHIA: WWW.PAM.BATISTA.ORG.BR

PROMOÇÃO MISSIONÁRIA - 
Durante o mês de julho e iní-
cio do mês de agosto, alguns 
dos missionários da Conven-
ção Batista Baiana visita-
ram igrejas e congregações 
das 20 associações regionais 
para promover a Campanha 
de Missões Estaduais 2018. 

Bem recebidos por promo-
tores de Missões, pastores, 
líderes e membros de igrejas, 
os obreiros compartilharam os 
desafios do campo e também 
muitas bênçãos alcançadas. 
Na oportunidade, várias pes-
soas se tornaram adotantes do 
PAM Bahia.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Momentos de comunhão e capacitação durante a Conferência Missionária

Oração pelos novos missionários

Missionários	Valmir	e	Luiza	na	PIB	Conceição	do	Coité

Divulgação

ENCONTRO DE PROMOTORES - 
A Gerência de Expansão Mis-
sionária da CBBA promoveu 
o Encontro de Promotores 

de Missões Estaduais de 8 a 
10 de junho, no Resort Club 
Equestre em São Gonçalo dos 
Campos.
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Jesus, a Verdadeira Alegria no campo missionário
Um 15 Anos diferente

MISS MARIA DIAS
COTEGIPE

Somos gratos a Deus, Se-
nhor da obra, que tem 
levantado adolescentes 

para fazer o trabalho da sua 
obra. Enquanto muitos usam 
seu tempo, corpo e inteligência 
de forma errada, existem ado-
lescentes cristãos que têm sido 
exemplo de missionários, como 
a nossa irmã Amanda que, ao 
completar 15 anos, preferiu vi-
sitar um campo missionário e, 
junto com sua família, ser canal 
de bênção na vida de muitas 
pessoas, do que realizar uma 
festa em comemoração ao seu 
aniversário. Essa postura mos-
tra claramente a ação divina 
atuando no meio de crianças, 
jovens e adoelescentes. O nos-
so agradecimento ao Senhor 
que tem chamado adolescentes 
a fim de serem instrumentos 
de bênçãos no alcance de mui-
tos que não conhecem a Cristo 
como a  verdadeira alegria. 

Os dias de convivência 
com esta família abençoada e 
abençoadora foram excelentes. 
Além da realização do culto de 
gratidão, foram distribuídas 30 

cestas básicas. Quero destacar 
a direção de Deus até na forma 
de nos conduzir nessa distribui-
ção, pois o Senhor nos levou à 
casa de um senhor que não tem 
aposentadoria e não pode traba-
lhar por motivo de saúde.           

Agradecemos a Deus pela 
vida de Amanda, sua família, 
seus irmãos em Cristo, o pastor 
João Pinheiro Júnior por apoiar 
essa iniciativa  e toda a   Primei-
ra Igreja Batista em em Luiz 
Eduardo Magalhães.

Atitude linda, mas sabe-
mos que foi ação do Espirito 
Santo na vida da garota. Esse  
é o maior e o melhor presente 
que poderia receber, dizendo 
sim a Deus e à sua vontade 
neste aniversário. Amanda  nos 
deu o presente de compartilhar 
conosco e nos deu  o privilégio 
de celebrar uma idade tão bela 
fazendo o ide de Jesus, pois o 
propósito de Deus em nossas 
vidas é produzir frutos. Uma 
menina linda que conhece a 
verdadeira alegria. Uma família 
alegre que alegrou uma igreja e 
uma cidade. Jesus, a verdadeira 
alegria, tem o poder de  gerar 
pessoas alegres em todos os lu-
gares. Obrigada, Senhor!

Cristolândia é inaugurada em Porto Seguro
PR. RAPHAEL SCOTELARO
CRISTOLÂNDIA BAHIA

No dia 18 de agosto, 
aconteceu a Inaugura-
ção de mais uma uni-

dade da Cristolândia Bahia, 
desta vez na cidade de Porto 
Seguro. Tempo de celebração 
e de muita alegria por mais 
um lugar de transformação de 
vidas. Com a presença e de vá-
rios pastores e irmãos da As-
sociação Batista Jequitinho-
nhense (ABAJE) e de outras 
denominações e associação. 

O lugar estava lindo e 
preparado com a capacidade 
para acolher 30 novos alunos. 
O Coral da unidade pela pri-
meira vez se apresentou tes-
temunhando a transformação 
que Deus pode fazer. Foi um 

tempo de muita emoção por 
ver os nossos novos irmãos 
que viviam outrora pelas ruas 
de Porto Seguro e adjacências, 
hoje são cuidados para a Gló-
ria de Deus. Louvado seja a 
Deus por mais essa conquista 
da nossa preciosa Bahia.

A cidade de Porto Seguro 
foi escolhida para inauguração 
da unidade por já contar com 
toda a estrutura necessário 

para o início do projeto, mas 
a ideia é ampliar o trabalho 
abrindo unidades também na 
Região Metropolitana de Sal-
vador. 

Outra proposta é abrir 
uma Casa Viver na Bahia. 
Para tanto, é necessário um lo-
cal dentre de uma comunidade 
carente para trabalhar a pre-
venção de drogas entre crian-
ças e adolescentes.

Jesse Jane é homenageada em evento

Rita de Cássia recebe homenagem 

Durante o Seminário 
Evangelize, realizado 
nos dias 18 e 19 de 

agosto na Igreja Batista Metro-
politana em Salvador, a Miss. 
Jesse Jane (SOS Presídios) foi 
homenageada pelos seus 25 
anos de ministério. O evento 
reuniu oficinas e palestras sobre 
missões e evangelismo. 

No dia, 4 de agosto, a 
Miss. Rita de Cás-
sia (São Gabriel) foi 

homenageada durante o ani-
versário da Igreja Batista do 
Garcia em Salvador com uma 
placa referente à plantação de 
dois trabalhos fundados nas 
cidades de Novo Horizonte e 
Piatã, antigos campos missio-
nários da CBBA.

MISSÕES ESTADUAIS 2019

TEMA: Eu anuncio a Paz!
DIVISA: “Ele veio e anunciou a paz a vocês que 
estavam longe e paz aos que estavam perto.” 

(Efésios 2.17)

Amanda e família com irmãos da CB Cotegipe

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Associação	Jequitinhonhense	participa	da	inauguração

25 anos de ministério

Miss. Rita (esquerda) em homenagem na IB do Garcia

Mulher de Deus, missio-
nária cheia do Espírito Santo, 
que tem abençoado o trabalho 
batista na Bahia e no Brasi no 
Projeto SOS Presídio, abenço-
ando vidas, abençoando famí-
lias. A CBBA louva a Deus pela 
vida de Jesse Jane, pelo seu es-
forço, por todos os que tem a 
apoiado nessa caminhada.
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Mês da Juventude Batista
Agosto é o mês da Juventude Batista e os jovens das igrejas batistas da Bahia realizaram várias 
atividades durante este mês. Confira alguns flashes. Mais fotos na página da CBBA no face-
book.com/batistasbaianos.

Fotos: Divulgação

PIB Anguera

IB	Bethleém	em	Vitória	da	Conquista

PIB Morro do Chapéu

PIB Firmino Alves

IB Esperança em Poções

PIB	Jussari

Cb Cajueiro em Ibicaraí

PIB Anguera

PIB Itaetê
IB Stella Maris em Salvador

IB Heróis da Fé em Ruy Barbosa IB Monte Horebe em Serrinha

1º Radical Brasil Metropolitano 
será em Salvador

A cidade de Salvador foi 
a primeira capital do 
Brasil. E agora sediará o 

primeiro Radical Metropolitano 
promovido pela Junta de Mis-
sões Nacionais, cujo objetivo é 
a plantação de igrejas no muni-
cípio. 

O Radical trata-se de um 
treinamento que irá ocorrer de 6 
de outubro de 2018 a 17 de fe-
vereiro de 2019. As aulas serão 
na Igreja Batista Dois de Julho, 

localizada no centro de Salva-
dor, de segunda à sexta, das 19h 
às 22h. 

Inscrições na ABS (Asso-
ciação Batista de Salvador) Tel: 
(71) 3328-6410 e na Convenção 
Batista Baiana (71) 3014- 8800.

Mais informações: (71) 
99316-0770 (Humberto Macha-
do) | (71) 98849-8003 ou (73) 
98859-0692 (Aurélio Márcio) | 
(71) 98149-1971 (Soraya Ma-
chado).

PIB Wagner faz 18 anos

PR. JERISVALDO ARAUJO
PIB WAGNER

Foram três dias de festa 
para celebrar ao Senhor 
pelos 18 anos de exis-

tência da Primeira Igreja Batis-
ta Wagner. Tivemos a presença 
do presidente da Associação 
Batista da Chapada Diamanti-
na (ABCD), o  Pr. Eloisio Ur-
sulino, da Igreja batista Nova 
Redenção,  o irmão Welling-

ton Soriano e esposa Carina 
da Igreja Batista em Juazeiro, 
testemunhado o que Deus tem 
feito na vida do Seu filho Pe-
drinho, a cantora Késia e tendo 
como orador Pr. Iranildo, da 
Igreja Batista Peniel da cidade 
de Mucugê. Foram dias aben-
çoados  com o templo cheio de 
pessoas ouvindo a palavra do 
Senhor. Que o nome do Senhor 
Jesus continue sendo procla-
mado por esta amada igreja.

Celebração	da	ceia	com	Pr.	Jerisvaldo	(direita)

Divulgação
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Treinamento de Evangelismo Pioneiro movimenta Associações

Seis associações regio-
nais da Convenção 
Batista Baiana tiveram 

a oportunidade de receber o 
Treinamento de Evangelismo 
Pioneiro no início deste ano. 
São elas: Extremo Norte, Na-
zarena, Salvador, Feirense, 
Leste e Grapiunense. Isso foi 
possível por meio da parceira 
entre a Pioneer Missions Glo-
bal - organização evangelísti-

ca sediada nos Estados Unidos 
- e a Convenção Batista Baia-
na, a partir da Gerência de Ex-
pansão Missionária. 

O treinamento é uma re-
ferência para o movimento 
de Igreja Multiplicadora e foi 
ministrado aos líderes de as-
sociação em São Gonçalo dos 
Campos, no ano passado. 

“O Treinamento Evange-
lismo, Pioneiro foi muito bom! 

Uma forma muito simples e 
prática de incentivar nossas 
igrejas à prática do anúncio 
de Jesus aos não cristãos.”, 
comenta o Pr. Aemerson Ra-
mos, da Primeira Igreja Ba-
tista em Valença. Ele foi uma 
das  85 pessoas a participar 
da capacitação na Associação 
Nazarena. Para essa e as as-
sociações Salvador, Feirense, 
Extremo Norte e Leste, os pre-

letores foram Thomas Akins e 
sua esposa Barbara. Já na Gra-
piunense, foi o Pr. David Mc-
Cormick e Park Lee.

O Pr. Thomas e Barba-
ra estiveram no escritório da 
Convenção Batista Baiana du-
rante a Reunião do Conselho 
Geral da CBBA, que ocorreu 
entre os dias 9 e 10 de abril. 
Na oportunidade, ele falou 
uma mensagem desafiadora 

aos presentes, destacando ver-
sículos do texto de João 17. 

Uma frase marcante do 
pastor é que “A coisa princi-
pal é fazer da coisa principal a 
coisa principal”. A frase pode 
parecer confusa à primeira 
vista, mas ela ganha senti-
do quando se diz que a coisa 
principal, o nosso propósito de 
vida é ganhar almas perdidas e 
fazer discípulos. 

Caravana da Esperança em Itapitanga

A Associação Batista 
Grapiunense promo-
veu mais uma edição 

da Caravana da Esperança en-
tre os dias 7 e 9 de setembro. 

O evento de caráter evangelís-
tico o corre todo ano em uma 
cidade diferente da região. 
Confira no quadro abaixo os 
resultados desta ação. 

Decisões por Jesus    56 
Reconciliação     03 
Decisões por Jesus de Crianças  60 
Casas visitadas    447 
Casas que pediram estudos bíblicos  203 
Pessoas evangelizadas    470

60 anos da Associação Grapiunense

Durante a realização da 
95ª Assembleia Anual 
da Convenção Batista 

Baiana no Centro de Conven-
ções de Ilhéus, a Associação 
Batista Grapiunense foi hom-
enageada pela passagem dos 
seus 60 anos de organização. 
A associação é composta por 
67 Igrejas e foi organizada em 
30 de março de 1958.

Inspirativa da Associação Nordestina

A Associação Batista 
Nordestina, a Asbane, 
realizou sua reunião 

inspirativa no dia 1º de setem-
bro na cidade de Conceição 
do Coité. O orador foi o Pr. 
Adelson Santa Cruz, presiden-
te da CBBA e pastor da PIB 
em Jequié. Na oportunidade, 
houve ações de evangelismo.

Divulgação

Lidiane Ferreira

Divulgação

Fotos: Divulgação

Barbara, Pr. Thomas, Pr. Percival e Pr. Arnaldo (Extremo Norte); Treinamento na IB da Pituba em Salvador (ABS) e na Associação Nazarena

Evento mobiliza batistas grapiunenses para o evangelismo
Representantes da ABG com o Pr. Fernando Brandão

Grupo da Asbane durante evangelismo na rua em Coité
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Multiplicando Discípulos

PR. ANACLETO TORRES
IB FILADÉLFIA - ITARANTIM

“Aqueles que saíram cho-
rando levando a semen-
te para semear, voltarão 

cantando cheios de alegria, 
trazendo nos seus braços 
os frutos da colheita.” Sal-
mo-126,6

Foram três dias de muita 
celebração, adoração e multi-
plicação. O orador oficial foi 
o Pr. Wilton Silva, da Primeira 
Igreja Batista em Guaratinga. 
Na sexta-feira, 17 de agosto, 

a palavra foi direcionada a to-
dos os líderes de PGM, com 
a enfâse: Relacionamento 
Discipulador. Pr. Wilton dis-
se: “Todo crente precisa ser 
discipulado e também precisa 
aprender a fazer discípulos”.

No sábado, 18 de agos-
to, houve o comissionamen-
to de mais de 20 Líderes de 
PGMS, que estarão, a partir 
de agora, liderando PGMS. 
Houve também testemunhos 
de pessoas que foram alcan-
çadas através dos PGMS e de 
alguns irmãos que estão reali-

zando o discipulado um a um.
No domingo, 19 de agos-

to, pela manhã, foram realiza-
dos 30 batismos. O clima foi 
de muita alegria e emoção, a 
Igreja estava lotada de pes-
soas glorificando e exaltan-
do o nosso Deus, por mais 
uma Festa de Multiplicação.

O Pr. Anacleto Torres, 
Pastor da Igreja Batista Fi-
ladélfia em Itarantim,  dis-
se: “Temos experimentado 
dias maravilhosos, estamos 
vivendo a visão de Deus 
para sua Igreja, que é abrir 
cada casa para propaga-
ção do Evangelho do reino 
e alcançar mais vidas para 
uma grande multiplicação.”

A Igreja Batista Filadélfia 
há dois anos implantou a visão 
de Igreja Multiplicadora. De 
lá para cá, o crescimento tem 
sido exponencial: em 2016 éra-
mos um a Igreja de 120 mem-
bros, hoje, 2018, somos mais 
de 250 para glória de Deus.

MCM da IB Manancial Jequié
VALDINETE VIEIRA DE JESUS
IB MANANCIAL - JEQUIÉ

Vivendo o Reino de 
Deus com perseve-
rança! Um desafio 

para todos os cristãos que 
marcam suas vidas esperando 
o cumprimento final do Reino 
de Deus quando Jesus voltar 
para buscar sua Igreja. Duran-
te cinco dias (8 a 12 de agos-
to) a MCM de Igreja Batista 
Manancial em sua Semana em 
Foco, registrou esse tema no 
coração de cada convidado. 

Palestrantes e MCM de 
Igrejas Batistas exaltaram a 
Deus, convocando o povo a 
uma participação ativa e per-

severante no Reino de Deus 
aqui na terra. Jesus deu ên-
fase à implantação do Reino 
de Deus para que possamos 
desfrutar das bênçãos deste 
Reino. Estamos agradecidas e 
continuaremos em Foco todos 
os dias, sempre reconhecen-
do que o que marca o Reino é 
pessoa de seu Rei. 

Divulgação
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Mulheres de Fé em Salvador
EUCLIDALIA ABREU
PIB PLATAFORMA - SALVADOR

Com o tema “Exalando o 
bom perfume”, e a divi-
sa em 2 Coríntios 2.14-

15, a Primeira Igreja Batista de 
Plataforma em Salvador reali-
zou o VII Congresso Mulheres 
de Fé nos dias 20 e 21 de abril. 
O orador foi o Pr. Adriano Lobo 
da Igreja Batista dos Mares em 
Salvador. 

Divulgação

MCM da PIB Itapitanga: 56 anos

CARINA BARRETO
PIB EM ITAPITANGA

A Primeira Igreja Batista 
em Itapitanga, nos dias 
10 a 17 de junho, co-

memorou com a organização 
da MCM, 56 anos de serviço ao 
nosso Deus. 

Com o tema: “Vivendo 

o reino de Deus”, as mulhe-
res mostraram na prática que é 
necessário “buscar o reino de 
Deus e a sua justiça” para que 
as demais coisas venham a ser 
alcançadas. Destacamos a parti-
cipação do Grupo Betel da Igre-
ja Assembleia de Deus Missão 
(local), e a presença da irmã Al-
beni Dias, “Bene”, da Primeira 
Igreja Batista de Coaraci, que 
ministrou aos nossos corações 
no culto de encerramento.  “É 
com imenso prazer que celebro 
ao Senhor juntamente com as 
mulheres dessa amada igreja 
em Itapitanga, por tudo que Ele 
tem feito”, comenta Bene.

Embaixadores do Rei: 70 anos
RONALDO SANTOS
COORDENADOR DO DAERF

O Departamento Asso-
ciacional de Embaixa-
dores do Rei Feirense, 

o DAERF, realizou a celebra-
ção dos 70 anos dos Embaixa-
dores do Rei na Igreja Batista 
Moriá em Feira de Santana.

Os dirigentes foram o 
coordenador do AVERF, Ab-
ner Gama e o coordenador 
do DAERF, Ronaldo Santos. 
A oração de abertura foi fei-
ta pelo Pr. Ozanias Santana.  
Houve momento cívico com 
entrada das bandeiras.

Houve participação de re-
presentantes da embaixada Ir-
mão Rogério Bacelar Costa da 
Igreja Batista Nova Esperança, 
da embaixada Irmão Ailton de 
Araújo Santana da Igreja Batis-
ta Ebenezer, o do pastor Edson 

Alberto Santos da Igreja Batis-
ta Moriá e do momento musi-
cal com Tabita Souza da Igreja 
Batista Nova Esperança. 

O presidente da UMHBF, 
Maurício Dias, deu uma pa-
lavra aos presentes. Houve 
apresentação do  Grupo de 
coreografia da Igreja  Batista 
Nova Esperança, palestra da 
Presidente da UFMBF Tabita 
Souza, apresentação do grupo 
de coreografia da Igreja Batista 
Ebenezer,  e o lançamentodo 
AVERF Acampamento de Ve-
rão dos Embaixadores do Rei 

Feirense 2018.
As igrejas representadas 

foram: IB Alvorada, IB da 
Avenida, IB Nova Alvorada, 
IB Boas Novas, IB Campo 
Limpo, IB Ebenézer,  IB Nova 
Esperança, IB Nova Geração,  
IIB Mangabeira, IB Moriá,  IB 
em Pedra do Descanso,  PIB de 
Feira de Santana ePIB de são 
Gonçalo dos Campos. 

Participou também a co-
ordenadora das Mensageiras 
do Rei da Bahia e gerente de 
Educação Cristã da CBBA, 
Meg Matos, dentre outros.

Divulgação
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Igreja	Batista	Filadélfia	em	Itarantim	investe	em	PGM’s

ER é uma organização para garotos de 9 a 17 anos
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ACONTECE

SETEMBRO AMARELO - Jo-
vens da Primeira Igreja Ba-
tista em Serrinha e da Igreja 
Batista Nova Aliança em 
Serrinha juntos na preven-
ção ao suicídio! A ação foi 
realizada na praça da cidade 
de Serrinha, com a campa-
nha Setembro Amarelo.

LIVRO - A Primeira Igreja 
Batista em São Caetano   em 
Salvador lançou, no final de 
2017, o Livro O Deus da 
nossa fé, de autoria do Pas-
tor Epaminondas de Sou-
za Bastos. A obra literária 
reúne valiosas mensagens 
doutrinárias para o enrique-
cimento espiritual da famí-
lia e da igreja. Formado em 

Teologia, Filosofia e Psicaná-
lise, o Pr. Epaminondas exer-
ce seu ministério desde 1972. 
Foi presidente da Convenção 
Batista Baiana por três man-
datos, marcando a história dos 
Batistas na Bahia. Atuou em 
cargos executivos na Junta de 
Missões Mundiais no Seminá-
rio Batista da Bahia e Colégio 
Taylor Egídio.

ALEGRIA - A Caravana da Ale-
gria da Igreja Batista Memo-
rial em Duque de Caxias (RJ), 
pastoreada pelo Pr. Paulo Al-
buquerque, desenvolveu pelo 
segundo ano consecutivo o 
trabalho evangelístico e social 
em cidades da Chapada Dia-
mantina na segunda quinzena 
de julho em parceria com a 

Convenção Batista Baiana 
e a Associação Batista da 
região. Foram nas cidades 
de  Palmeiras, Lençóis, Ira-
quara, entre outras. São de-
zenas de vidas alcançadas, 
incluindo muitas crianças. a 
CBBA louva ao Senhor pe-
los irmãos que se dedicaram 
a esta nobre e divina missão!

SURF - A Igreja Batista Me-
tropolitana Extensão Orla, 
em Salvador, tem uma nova 
frente missionária, que co-
meçou no dia 17 de setem-
bro, com o projeto com Surf. 
“Estejam em oração por es-
sas vidas que estão sendo al-
cançadas”, compartilha o Pr. 
Marcelo Caldas.

GOLAÇO - No objetivo de 
multiplicar discípulos e im-
pedir o avanço da degrada-
ção social, a Primeira Igreja 
Batista em Itarantim-BA 
desenvolve junto a comuni-
dade mais carente o Proje-
to Golaço. Trata-se de uma 
escolinha de futebol que 
atende cerca de 70 crianças 
e adolescentes entre 8 e 14 
anos de idade. Informação 
do Pr. Weslei Pinha.
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CBBA fortalece eventos em 
seu calendário anual

A Convenção Batista 
Baiana, ao longo dos 
anos, tem fortalecido 

seus eventos anuais, voltados 
para comunhão e capacitação 
dos batistas baianos. Tradicio-
nalmente, a Bahia Batista pro-
grama-se para o AcampBab, o 
Acampamento Geral dos Ba-
tistas Baianos - realizada no 
período de carnaval - e para a 
Assembleia Anual da CBBA - 
realizada entre os meses de ju-
nho e julho. Agora, mais uma 
atividade entrou no calendário 
convencional: o Congresso 
Regional Multiplique, pro-
movido pela Junta de Missões 
Nacionais tendo em vista o 

projeto Igreja Multiplicadora 
e que é liderado pela CBBA 
no estado. A última edição, 
realizada na Igreja Batista da 
Graça em Salvador, de 18 a 20 
de maio, reunindo mais de 600 
inscritos de diversas igrejas e 
cidades baianas, da capital e 
até mesmo de cidades mais 
distantes como Barreiras, no 
interior.

O próximo AcampaBab, 
o de edição número 77, será 
de 2 a 5 de março de 2019, em 
Jaguaquara (BA). Mais infor-
mações e inscrições a partir do 
mês de novembro de 2018 no 
sitte da CBBA www.batista.
org.br.

Lidiane Ferreira

Multiplique Feirense

Centenas de pesso-
as participaram do 
Congresso  Regional 

Multiplique Feirense na Igre-
ja Batista Alvorada em Feira 
de Santana. O evento foi re-
alizado entre os dias 21 e 23 
de setembro e contou com os 
preletores Pr. Dave Earley, Pr. 
Fernando Brandão e Pr. Fabrí-

cio Freitas. 
Assim como o Congresso 

Regional Multiplique Bahia 
realizado em maio na Igreja 
Batista da Graça em Salvador 
e promovido pela Convenção 
Batista Baiana, essa edição do 
Multiplique fortalece o pro-
jeto de Igreja Multiplicadora 
nas igrejas batistas da Bahia.

Divulgação
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Colégio Batista Taylor-Egídio irá celebrar 120 anos

O primeiro colégio da 
denominação batista 
no Brasil irá celebrar 

seus 120 anos de história no 
mês de novembro. O Colégio 
Batista Taylor-Egídio terá uma 
programação especial entre os 
dias 23 e 25 de novembro, en-
volvendo a comunidade aca-
dêmica, ex-alunos e amigos.

A escola foi fundada em 
Salvador-BA em 1898 pela D. 
Laura Taylor - esposa de Za-
carias Taylor - e pelo Capitão 
Egídio Pereira de Almeida, 
com o nome Colégio Ameri-
cano Egídio, depois vindo a 
chamar-se Colégio Taylor-E-
gídio e, atualmente, Colégio 
Batista Taylor-Egídio. 

Em 1922, foi transferido 

para o município de Jaguaqua-
ra, onde funciona até os dias 
de hoje. O local sedia há 76 
anos o Acampamento Geral 
dos Batistas Baianos, o Acam-
pBab, que era realizado no 
mês de janeiro e passou desde 
a última década a acontecer no 
período do carnaval.

Confira a programação 
dos 120 anos do pioneiro co-
légio:

Dia 23.11.2018 - Fei-
ra do Conhecimento (sexta-
-feira, manhã e tarde); Dia 
24.11.2018 - Encontro dos 
ex-alunos e amigos. Toda 
programação da EXALTE 
(Associação dos Ex-Alunos 
e Amigos do Colégio Batista 
Taylor-Egídio) e informações 

sobre hospedagem, cardápio 
e investimento estão pron-
tas e serão socializadas pela 
diretoria da EXALTE; Dia 

24.11.2018 – Apresentação do 
Papo Poético pelos alunos atu-
ais com participação especial 
dos ex-alunos, às 19 horas, no 

Salão Nobre; Dia 25.11.2018 
– Despedida pela manhã. 

Mais informações:  (73) 
3534-4249 ou (73) 3534-1413.

CBBA servindo às igrejas em seu compromisso com Jesus
Secretário Geral da CBBA visita igrejas para conciliação doutrinária, orientações para sucessão pastoral e celebrações

O Secretário Geral, Pr. 
Erivaldo Barros, tem 
representado a Con-

venção Batista Baiana em uma 
série de atividades e eventos 
pela Bahia Batista.

No mês de março, des-
taque para o encontro entre o 
secretário geral e o Pr. Marcí-
lio Andrade, da IB de Várzea 
na zona rural de Valença. Eles 
celebraram a reconquista do 
templo, prédio de educação e 
casa pastoral da IB da Graça 
em Valença que que estavam 
com com a Comunidade G12, 
mas retornaram para os batistas 
baianos. 

Em abril, o Pr. Erivaldo 
esteve em Itamotinga para tratar 
de questões doutrinárias e ad-
ministrativas. Também naquele 
mês, ele esteve no Encontro dos 
Executivos Batistas Estaduais 
durante a 98ª Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira 
em Poços de Caldas (MG). Es-
teve também no Retiro Anual 

das Famílias da IB Sobradinho 
em Feira de Santana. 

No mês de maio, o Secre-
tário Geral da CBBA esteve na 
celebração dos 28 de Organi-
zação da IB Nova Jerusalém e 
50 anos do trabalho missionário 
batista em Entrocamento de Ja-
guaquara. Participou também 
da despedida do Pr. Matheus 
Guerra da IB da Pituba em Sal-
vador, bem como a posse dele 
na IB Central em Taguatinga 
(DF). 

Já em junho, o Pr. Erivaldo 
pregou no aniversário de oito 
anos da IB da Família em Ca-
maçari. Ele esteve na IB Betes-
da em Juazeiro com vistas à re-
aproximação dessa igreja com a 
Convenção Batista Baiana. 

No início de julho, logo 
após a realização da 95ª Assem-
bleia da CBBA, o secretário 
esteve na celebração do cen-
tenário da PIB em Buerarema. 
Também esteve em Uauá, junto 
com o Dr. Emanoel Vasconce-

los (assessor jurídico da CBBA) 
e com as testemunhas Pr. Fábio 
e missionária Floripes para uma 
audiência de reintegração da 
posse do templo da Primeira 
Igreja Batista.

No mês de agosto, repre-
sentando a CBBA, ele pregou 
na celebração dos 150 anos do 
muncípio de Catu, realizado no 
templo da Primeira Igreja Batis-
ta local. Esteve em reunião com 
membros da PIB em Teodoro 
Sampaio para encaminhamen-
tos pastorais, administrativos e 
jurídicos. Representou a CBBA 
na homenagem aos Policiais 
Militares na Capela do Presídio 
Lemos de Brito em Salvador e 
nos 12 anos da IB Esperança 
em Riachão do Jacuípe. 

Em setembro, ele esteve 
nos 115 anos da PIB Castro Al-
ves, nos 36 anos da IB Boas No-
vas em Itapetinga, nos 25 anos 
da IB Proclamação em Feira de 
Santana e nos quatro anos da IB 
Esperança em Candeias.

Igreja	Batista	Esperança	em	Riachão	do	Jacuípe

Primeira Igreja Batista em Teodoro Sampaio

Encontro dos Executivos Batistas Estaduais da CBB
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