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Pr. Erivaldo Barros se despede da
Secretaria Geral da CBBA
Convenção abre processo para
seleção de novo executivo
página 6

Localizado na Bahia, primeiro
colégio batista do Brasil
completa 120 anos

A

Secretaria Geral da
Convenção
Batista
Baiana está vivendo
novamente uma fase de transição. Após cinco anos. o Pr.
Erivaldo Barros de Oliveira
se despede do escritório da
CBBA para assumir o pastorado da Igreja Batista da Gra-

página 12
ça em Salvador. Uma história
contada nos mais de 623 mil
quilômetros percorridos por
ele pelo Estado da Bahia, visitando igrejas, congregações,
associações, campos missionários e órgãos executivos e
auxiliares.
Na página 2 desta edição

de O Batista Baiano, você
confere o editorial do Pr. Erivaldo Barros, uma mensagem
aos batistas baianos acerca de
sua saída do cargo de Secretário Geral da CBBA. Na página 6, confira a reportagem sobre o culto solene de posse na
Igreja Batista da Graça.

Primeira turma de pós em
Educação Cristã é diplomada
página 12
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Palavra do Secretário Geral
Pr. Erivaldo Barros de Oliveira
Secretário Geral da CBBA

Gratidão pelos cinco anos de serviço na
Secretaria Geral da CBBA
Fotos: Divulgação

I

nicio este texto com gratidão ao SENHOR pelos
cinco anos de serviço na
Secretaria Geral da Convenção
Batista Baiana completados no
último dia 29 de novembro. O
nosso Eterno Deus e Pai reservou este precioso tempo na
minha vida e ministério de uma
experiência
enriquecedora,
diante dos desafios, dificuldades e conquistas, manifestando
também Sua graça, providência e proteção para comigo e
com a minha família. Agradeço
muito também a minha esposa
Ana Estevão e filhos, Anna
Hadassa, Marcos Henrique e
Lucas Henrique, inclusive pela
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compreensão e paciência nas
minhas ausências pelas diversas viagens realizadas neste
tempo. Sem eles, não teria
como desempenhar este ministério. Agradeço mais uma
vez aos batistas baianos, através das igrejas e congregações,
que nos acolheram com muito
amor, oraram e tem orado por
nós, juntamente aos irmãos e
irmãs de Pernambuco e de outros estados e regiões.
Agradeço as diretorias
com as quais tive a satisfação
de trabalhar neste tempo e aos
amigos presidentes, Edvar Gimenes e Adelson Brandão,
que muito colaboraram para o

êxito do nosso ministério. Foi
marcante e emocionante ouvir
de membros da Diretoria e do
Conselho Geral que “o sentimento é de perda e que estamos
deixando saudades em função
da atuação e dedicação na função de Secretário Geral durante
este período”.
Neste sentido, traduzo
meu sentimento de louvor
e exaltação ao Senhor, pois
apesar da minha fragilidade e
limitação, Ele me usou e está
permitindo sair bem e com as
portas abertas. Relembro aqui
as palavras de Paulo de que
“um planta, outro rega, mas
Deus é quem dá o crescimen-
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to” e “Que dele e por ele, e
para ele, são todas as coisas;
glória, pois, a ele eternamente.
Amém.” (1 Coríntios 3.6 e Romanos 11.36).
Agradeço ao Senhor pelas
amizades construídas na Bahia
e no Brasil, inclusive com as lideranças da Convenção Batista
Brasileira e as Convenções Estaduais, nas pessoas dos seus
respectivos diretores executivos.
Agradeço a amada equipe
do Escritório que foi essencial
para o sucesso de todo trabalho. Aos representantes das
instituições e organizações
pela parceria construída. Ao
Conselho Fiscal pela colaboração no acompanhamento,
assessoria e fiscalização dos
aspectos administrativos, financeiros e documentais. Ao
Escritório Vasconcelos, na pessoa de Emanoel Vasconcelos,
pela diligência nas tratativas
e encaminhamentos jurídicos.
A Bomfim Contabilidade, na
pessoa de Welington Bomfim,
pela ajuda contábil quanto aos
registros e acompanhamento
da movimentação contábil da
CBBA. As lideranças das Associações e aos pastores por
nos ajudarem em suas respectivas regiões. Aos missionários
(as) pela dedicação e esmero
no compartilhamento do evangelho da graça salvadora pelas
diversas cidades e distritos do
nosso estado.
Estamos deixando a Secretaria Geral da CBBA com
todas as obrigações tributárias, trabalhistas, fiscais e previdenciárias cumpridas, com
os compromissos em dia para
com os colaboradores internos
(funcionários e missionários) e
com fornecedores e terceiros.
Ainda, com a reserva do FETM
dos missionários integralmente em conta e uma reserva financeira que permitirá iniciar
o próximo ano e o próximo
semestre com equilíbrio orçamentário.
Graças a Deus por Seu
cuidado e pela fidelidade das
igrejas na cooperação com o
Plano Cooperativo e Oferta de
Missões Estaduais, além das

contribuições individuais por
meio do PAM, pudemos atravessar com superávit e reserva
durante os últimos três difíceis
anos de crise econômica no
Brasil que afetou as igrejas e as
instituições.
Falando em instituições,
cremos que as nossas têm as
possibilidades de avançar ainda mais. Além do STBNE e do
Colégio Batista Taylor-Egídio,
nosso Acampamento Ovídio
Aranha (CENTRE) está em
fase de revitalização sob a administração do amigo Décio
Pimentel e do Projeto Mentanóia.
Finalizo este texto com
muita emoção e lágrimas, pois
são muitas as lembranças que
me sobressaltam do cuidado do
meu Deus e Pai, nas amizades
construídas que seguirão para
eternidade, nos diversos momentos e ocasiões dos eventos
e atividades desenvolvidas, na
proteção dos e nos acidentes
sofridos, ao longo dos mais de
623 mil quilômetros percorridos por 409 cidades de todas as
regiões da Bahia.
Me despeço com a consciência do dever cumprido (ainda que na linguagem de alguns
amigos e amigas havia espaço
e margem para mais tempo,
mas Deus é que conduz cada
etapa de nossas vidas e sinaliza o tempo e o ciclo de nossa
permanência e transição ministerial, agora no pastorado da
amada Igreja Batista da Graça em Salvador). Continuarei
contando muito com as suas
orações e intercessões nesta
nova etapa e fase ministerial
com seus desafios e dificuldades, e com suas oportunidades
e perspectivas de avanço e
crescimento.
Conforme
alinhamento
feito com a liderança da Convenção Batista Baiana e da
Igreja Batista da Graça, continuarei na Secretaria Geral até
31 de dezembro de 2018, quando me desligarei para dedicação exclusiva ao ministério da
IB Graça.
Ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo toda glória,
honra e louvor!
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Palavra do Presidente

Pr. Adelson Augusto Brandão Santa Cruz
Presidente da CBBA e Pastor da PIB Jequié

“Eu vi o Senhor assentado num alto e
sublime trono” Isaías 6:1

A

pesar de vivermos
num mundo que
está em constante
mudanças, o novo e as mudanças sempre nos assustam,
geram apreensão, muitas vezes desconforto, ansiedade e
medo até. Um novo ano se
aproxima. E ele vem com
muitas mudanças. A nação,
por exemplo, começará com
um novo presidente. O Congresso receberá muitos novos
parlamentares. Assim como
no cenário político e administrativo, a nossa vida denominacional será marcada
por mudanças. No início do
segundo semestre de 2018,
tivemos o desligamento do
Pr. Riedson Filho da Gerência de Missões, face ao seu
direcionamento ministerial
para a Igreja Batista Monte
Gerizim. Precisaremos contratar um novo GM. Agora
em dezembro efetivaremos
o já anunciado desligamento do Pr. Erivaldo Barros da
Secretaria Geral da CBBA,
face a ter assumido o pastorado da Igreja Batista da Graça. Também precisaremos
contratar um novo SG. Isso
tudo importa em mudanças e
decisões. Coloca-nos diante
de uma nova realidade que
gera expectativas, ansiedade,
apreensão. É nesse contexto
que convido os leitores de O
Batista Baiano a meditarem
comigo a partir de algumas
percepções que faço ao ler
Isaías 6, texto que nos é tão
conhecido e, agora, sobremodo oportuno.
Quando foi ao templo

e teve a maravilhosa experiência relatada no capítulo 6, o
profeta Isaías vivia um tempo
de mudanças. A morte do rei
Uzias deflagrou um processo sucessório no governo da
nação. Segundo estudiosos,
por ser gente ligada a realeza,
a sucessão no trono afetaria e
muito a vida pessoal de Isaías.
A figura de um trono vazio o
assustava. Daí o conforto que
lhe sobreveio da visão de Deus
assentado num alto e sublime
trono.
Utilizo-me das lições desta visão para sossegar o nosso
coração e a todos encher de
esperança e paz. A figura do

-se ao seus feitos, que enchem
toda a terra). Que confortante!
Quanta inspiração! É frase recorrente em nosso meio, mas
oportuna para ser dita aqui:
Deus está no controle.
De posse das lições que
emanam das Escrituras, colho
o ensejo para pontuar algumas
verdades face a esse momento
de mudanças na nossa caminhada:
1- O Deus que está no
controle ocupa-se em prover
a liderança para a condução
do seu povo. A história revela
isso. Quando Moisés morreu,
o Senhor falou com Josué e o
instruiu e o animou para con-

por isso. Colho o ensejo para
registrar nesse momento de
transição que vivemos que a
mão de Deus quando trouxe
o Pr. Erivaldo e família para
trabalharem conosco. E por
intermédio dele, a chegada
do Pr. Riedson à Gerência de
Missões. Pastores e bons líderes são dádivas do nosso Deus
que está no controle. De mais a
mais, aproveito para glorificar
a Deus pelo bom trabalho realizado. Veja outras notas sobre
isso nessa edição de O Batista
Baiano.
2- Toda liderança humana é transitória. Moisés passou e Josué o sucedeu. Elias,

“A percepção de que trono é ‘alto e sublime’, indica que há um governo especial,
superior e excelente. A NVI diz que o trono é ‘exaltado’. E não para por aí! Esse alto
e sublime trono está ocupado pelo nosso Deus, que é santo (isso relaciona-se ao caráter, atributos morais) e glorioso (isso relaciona-se ao seus feitos, que enchem toda a
terra). Que confortante! Quanta inspiração! É frase recorrente em nosso meio, mas
oportuna para ser dita aqui: Deus está no controle.”
trono indica que há governo.
Não estamos acéfalos. Sem liderança. Sem comando. Há um
trono. Há um governante pois
o trono da visão não está vazio. Quando o rei se assentava
no trono ele o fazia para tomar
providências, para atuar, agir,
deliberar. A visão aponta para
um rei em atuação.
A percepção de que trono
é ‘alto e sublime’, indica que
há um governo especial, superior e excelente. A NVI diz
que o trono é ‘exaltado’. E não
para por aí! Esse alto e sublime
trono está ocupado pelo nosso
Deus, que é santo (isso relaciona-se ao caráter, atributos morais) e glorioso (isso relaciona-

duzir o seu povo. (Josué 1: 1
a 9). Quando Uzias morreu,
Deus levantou a Isaías para
profetizar ao seu povo. Quando
a nação padecia as consequências por causa de lideranças desastrosas, Deus usou o profeta
Jeremias para trazer esperança
anunciando que Ele iria levantar pastores, conforme lemos
em Jeremias 3:15. Gosto de
ler esse versículo na NVI que
utiliza o termo ‘governante’
no lugar de ‘pastor’. “Então
eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os
dirigirão com sabedoria e com
entendimento.” Governantes/
pastores são dádivas de Deus!
Glorificamos ao Senhor

por sua vez, teve que passar o
cajado a Eliseu. Davi foi um
excelente rei, mas o seu mandato teve fim e veio um sucessor. Tem sido assim ao longo
da história. Quanta gente boa
que por aqui passou, deu-nos
excelente contribuição e seguiu rumo a novos desafios e
ministérios! Estamos fechando um ciclo e, mais uma vez,
vivemos um período de transição. Não entender isso gera
anomalias como foi o caso de
Diótrefes mencionado em 3
João 1: 9 a 11.
3- O governo divino é
eterno. O governo de Uzias
passou, mas o governo divino
continuou. Aprendamos com

Isaías. Li que Daniel permaneceu até o primeiro ano
de Ciro (Daniel 1:21). Aí fui
verificar que vários governantes passaram enquanto
Daniel fazia sua assessoria
aos governantes. Líderes humanos são transitórios, repito, mas o governo divino é
eterno. O rei Dario, um dos
que passou enquanto Daniel
ministrava, vendo o agir de
Deus, o controle do Senhor
sobre a situação ao livrar seu
servo da cova dos leões, fez
uma tremenda declaração
sobre o governo eterno de
Deus. Veja Daniel 6:25 a 28.
O autor da epístola aos Hebreus, no capítulo 13, fala
que a igreja deveria lembrar
dos pastores e líderes que
passaram por aquela comunidade. Diz que deveria atentar
para o êxito de suas carreiras
e imitar-lhes a fé. E é nesse contexto que diz: “Jesus
Cristo é o mesmo, ontem,
hoje e eternamente.” Mais
do que falar da imutabilidade
do nosso Senhor (seu amor
não mudou, seu poder não
mudou), o texto aponta para
a sua permanência no comando, pois o ‘Jesus é o mesmo’
vem num contexto que fala
de líderes que passaram, que
eram uma doce, agradável e
salutar lembrança. Diante da
transitoriedade da liderança
humana, destaca-se a permanência da liderança divina.
Isso nos conforta e anima a
prosseguir.
Avante Batistas Baianos,
Deus está no controle.
Pr. Adelson
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De Pastor para Pastor
PR. CARLOS CESAR JANUÁRIO
PRESIDENTE DA OPBB-BA

S

enhores Pastores, a
honra que me concedem em servi-los
é-me grande por demais. Ao
passo que na mesma proporção a responsabilidade.
Vem chegando o nosso
54º RETIRO DA FAMÍLIA
PASTORAL, nos dias 29/01
a 02/02/19, no Eco Resort
Paraguaçu, em Santo Estevão, Ba. Um local de excelência e aprazível. Digno
dos servos do Senhor pararem um pouco a correria ministerial e descansarem com
suas famílias.

Nosso tema será: “Seguindo o Plano Antes de Desfalecer”. Tenho absoluta certeza de que nossos selecionados
preletores abordarão o tema
com maestria e precisão. Nos
levarão a atingir o ponto de
equilíbrio e sensatez na longa jornada pastoral, sem que
descambemos para o estresse
ou o desespero emocional e
espiritual. Vamos renovar nossa mente, nosso corpo e nossa
alma.
Jesus mesmo reconhecia
a necessidade de descanso
para si e seus discípulos. Pois
várias vezes os levou para
um lugar tranquilo, longe das
multidões, ondem pudessem

ser revigorados. Hoje em dia,
muitos pastores se esgotam
nas múltiplas atividades do
ministério ao longo do ano.
Descuidam da saúde física e
emocional. Os resultados estão
aí. Pastores enfermos e desmotivados. Muitos desistindo
da luta pastoral. Não convém
que seja assim. As lideranças
nas igrejas devem investir em
seus obreiros para este Retiro
Espiritual. Custeando-lhes as
despesas. As mesmas igrejas
vão sair lucrando. Líderes gratos, motivados e dedicados na
obra do Senhor.
O Pastor e escritor Rick
Warren, em seu livro Uma
Vida Com Propósito, afirma
que “Ministério é maratona”.
Nós o sabemos bem. E a Igreja que servimos sabe e vê isto?

Diáconos Batistas do Nordeste
se reúnem na Bahia

Fotos: Divulgação

Diáconos batistas baianos durante Congresso Regional do Nordeste e Simpósio

N

os dias 9 e 10 de novembro, foi realizado
na Igreja Batista Sião
em Salvador o Congresso Regional da Associação dos Diáconos Batistas do Brasil. O
tema do evento foi Diáconos
vivendo o Reino de Deus. Os

preletores foram o Pr. Roberto
Amorim (AL) Pr. Noélio Duarte (RJ) e Pr. Walter Baptista,
pastor da igreja anfitriã.
Outro evento que envolveu
os diáconos batistas do campo
baiano foi o Simpósio realizado
entre os dias 16 a 18 de novem-

bro, na Igreja Batista Alto do
Cruzeiro em Salvador.
A Associação dos Diáconos Batistas do Campo Baiano
comemora seus 60 anos, Jubileu
de Diamante no dia 29 de dezembro de 2018, às 15 horas, na
sede da associação em Salvador.

5 PASSOS PARA ENVIAR NOTÍCIAS PARA A PUBLICAÇÃO NO JORNAL O BATISTA BAIANO:
1. Escrever um texto sobre o evento já ocorrido em sua igreja/congregação/associação, que contenha nome do evento, onde foi, quando foi, quem participou e outras
informações que julgar importantes;
2. Reunir algumas das melhores fotos do evento, que destaquem o principal;
3. Enviar o material (texto e fotos) para cbba.jornal@gmail.com.

Então abençoe seu pastor e
família. Na maratona ministerial, supliquemos a força, a
sabedoria e o amor do Senhor
que nos vocacionou.
Esperamos por todos.
O que é importante para nós,
arrumamos tempo para fazer.
Dê a devida importância ao
investimento espiritual, emocional e físico que é este retiro. Queremos compartilhar
sonhos, planejar mais uma
vez, aprender com os mestres
e sorrir uns com os outros, ou
dos outros. E até de si mesmo.
Por que não?!
Finalmente quero dizer
aos amados pastores para que
cuidem de si mesmos. Cuidem
da vida devocional com Deus,
da saúde física, da família e da
igreja do Senhor. Cuidem de si

mesmos para poderem cuidar dos outros. Lembro que
durante um voo, a tripulação
da aeronave orienta aos passageiros para que, no caso
de um acidente, ponham as
máscaras de oxigênio primeiramente em si e depois
ajudem aos demais a fazer o
mesmo. Serve-nos de lição
na fatigante labuta pastoral
Deixo aqui meu abraço
e apreço a todos os pastores.
Aprendi bem cedo a amar
e cuidar do meu pastor. Ele
é uma pessoa especial, um
servo que serve aos servos
de Deus.
Um feliz e abençoado
2019!
Pr. Carlos César Januário
PIB de Rio Novo – Ipiaú
Presidente da OPBB-BA

EXPEDIENTE DA OPBB - SEÇÃO BAHIA

Todas as quartas-feiras (exceto feriados). Endereço: Rua Félix Mendes,
12, Garcia. Salvador-BA | E-mail: opbb.bahia@gmail.com
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Uma vez mensageira, sempre MR!

Mulheres Cristãs em Missão
Divulgação

MEG MATOS
COORDENADORA ESTADUAL MR

M

ensageiras do Rei
é uma organização
missionária
para
meninas de nove a 16 anos.
Por seu caráter missionário, a
organização se propõe a oferecer condições para que suas
sócias cresçam no conhecimento, orem e contribuam para
missões e assumam responsabilidade de testemunhar de
Jesus Cristo. Oferece educação
cristã, treinamento e oportunidades de serviço social cristão,
tendo em vista o desenvolvimento da personalidade total
da menina e sua integração nas

atividades da igreja e da denominação.
De uma forma muito especial, um grupo de MR’s já
adultas, que passou por essa
organização na Primeira Igreja
Batista de Tucano, gerações de
1982 a 1996, resolveu se reencontrar e promoveu um culto
de gratidão a Deus. Na oportunidade, a líder da época Maria
Andrade dos Santos foi homenageada. Faço parte dessa
história também, pois fui Coordenadora Estadual de MR e
as encontrava pelo menos uma
vez por ano nos Acampamentos Estaduais. Para minha surpresa, fui escolhida para ministrar a palavra de Deus, naquele

Reunião de MR’s
culto, vidas foram edificadas e
Deus honrado e glorificado!
Desafio a você, líder de
Igreja Batista Baiana: Invista
nesta organização para que vidas preciosas (meninas e adolescentes) sejam resgatadas,
salvas, discipuladas, edificadas e preparadas para a grande
obra do nosso Senhor. Organize, re-organize e fortaleça essa
unidade missionária, chamada
Mensageira do Rei!

Juventude Batista da Chapada Diamantina
MISS. DINA SORIANO
WAGNER

N

o segundo final de
semana de outubro,
aconteceu na cidade de
Wagner o Primeiro Congresso
de Juventude da Chapada Diamantina na PIB Wagner. 136 Jovens de várias igrejas da nossa

associação estiveram presentes.
Sob o tema ‘Semeando a Palavra e colhendo almas’, ouvimos
profundas reflexões através do
Pr. Fábio Vasco, da IB Bethelém
de Vitória da Conquista. Os louvores sob a direção da Banda
Âncora da Alma. Foram três
dias de comunhão, adoração e
experiências através da Palavra.

MCM: 32 anos

“

Divulgação

Foi com muita alegria
que, no dia 25 de novembro, a MCM da CB em
Entre Rios realizou o Culto em
Ações de Graças ao Senhor
pela vida das mulheres e desta
organização que tanto tem contribuído no propósito da expansão do reino nesta cidade”,
conta o Pr. João Paulo Batista.

Divulgação

Pr. Leandro e Sem. Uislinei

Vinde e Ide: Conjubal anima jovens da Associação Leste
RAMILE PEREIRA
EX-PRESIDENTE DA JUBAL

N

os dias 30 de novembro, 1 e 2 de dezembro, aconteceu o
Conjubal 2018 na cidade de
Crisópolis. O congresso contou com cerca de 150 jovens e

teve por tema: Vinde e Ide. Foi
um tempo de comunhão, celebração e crescimento! O preletor oficial foi o Pr. Alex Cruz,
da PIB de Euclides da Cunha.
Tivemos ainda a colaboração de excelentes oficineiros
que ministraram as seguintes
oficinas: missões e surdos,

“

‘Descansando no Senhor’
foi o tema do último bate-papo 2018 da Juventude
Batista Grapiunense na ocasião
da 4° Reunião da Associação
Batista Grapiunense na PIB em
Coaraci, no dia 25 de novembro.
Mais uma vez fomos impactados com a palavra de Deus através do Sem. Uilisnei Lima da
PIB em São João do Paraíso”,
conta Leandro Santana.

Homens Batistas

Divulgação

missões e crianças, missões
locais, missões universitários
e missões e dependentes químicos. O louvor foi ministrado pelo Ministério Conexão e
pela Jubanda. Foi eleita a nova
Diretoria da Jubal. A antiga diretoria agradece o apoio da associação Batista do Leste, da
PIB de Crisópolis que nos recebeu com tanta alegria, e enfim, a contribuição de todos os
envolvidos para que o evento
fosse um sucesso! Desejamos
que essa nova gestão seja muito abençoadora para toda juventude da região, carinhosamente chamada de Jubalinda.

Coral da MCM

Juventude Batista Grapiunense

Divulgação

Congresso da Juventude Batista Leste

A

MCM da PIB de Morro
do Chapéu comemorou
seu 32° aniversário,
com o tema: Transformadas
para a glória de Deus. “Gratidão ao Senhor Jesus pelo seu
cuidado e graça para com essas
Mulheres fortes e guerreiras!”,
conta Anna Valois.

Divulgação

Divulgação

Acampamento de Verão dos ER contou com a UMHBBA
PR. NALDO LUIS
UMHBBA

A

Diretoria da UMHBSSA se reuniu na sede
da Convenção Batista
Baiana para traçar metas para
2019. Josué Leite, presidente da
União Missionária de Homens

Batistas da Capital, viu com entusiasmo o apoio da UMHBBA.
Embaixadores do Rei de Salvador realizaram seu acampamento de verão. O presidente da Ensal, nosso irmão Joel, agradeceu
a presença da nossa convenção
através da presença do Pr. Naldo, Presidente da UMHBBA.
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Pr. Erivaldo Barros toma posse
na IB da Graça em Salvador

CONVENÇÃO BATISTA BAIANA
CONSELHO GERAL
COMISSÃO DE INDICAÇÃO DO NOVO SECRETÁRIO GERAL
EDITAL PARA PROCESSO DE INDICAÇÃO

Lidiane Ferreira

Edital nº 01/2018, de 03 de Dezembro 2018.
Dispõe sobre processo de indicação do Secretário Geral da Convenção Batista Baiana, para apreciação e deliberação pelo
Conselho Geral.
I – INTRODUÇÃO
A Comissão solicita que pastores, igrejas e lideranças se unam a nós em oração pelo processo sucessório, a fim de que o
Novo Secretário Geral seja escolhido por orientação do Senhor.

Bênção apostólica ao final do culto de posse

A

noite de 31 de outubro
foi especial para Igreja
Batista da Graça em Salvador-BA. Além da data em que
se celebrou os 501 anos da Reforma Protestante, tomou posse
como pastor titular da igreja o Pr.
Erivaldo Barros de Oliveira. A solenidade contou com a presença
de familiares e amigos, membros
da igreja e da Convenção Batista
Baiana através de sua Diretoria,
membros do Conselho Geral,
pastores, líderes, missionários,
seminaristas, equipe do escritório,
dentre outros. Foram momentos
de muito louvor e adoração com
o coral Univozes, o grupo Toque
de Graça e a irmã Elba Macedo,
todos da própria igreja.
Durante o culto, o Pr. Erivaldo foi homenageado por vários
representantes de organizações
da denominação Batista, como
União Feminina Missionária Batista da Bahia, União Missionária
de Homens Batistas da Bahia,
Ordem dos Pastores Batistas do
Brasil – Seção Bahia, Juventude
Batista Baiana, Associação Batista do Salvador, dentre outras.
Recebeu mensagens por vídeo de
representantes da CBB (Pr. Sócrates Oliveira), JMN (Pr. Fernando
Brandão), JMM (Pr. João Marcos
Barreto) e do Diretor Executivo
da Associação das Igrejas Batistas
da América do Norte (Pr. Ney Ladeia. Também foi homenageado
por sua esposa, Ana Estevão, e
por seu irmão, Everaldo Oliveira,
além de representantes das congregações da IB Graça: Pr. Ozeas
Souza (Coronel João Sá e Pedro
Alexandre, campos missionários
da CBBA), Delor Gramacho e
Raabe Paixão.
O orador do culto foi o Pr.
Adelson Santa Cruz, Presidente

da CBBA e pastor da Primeira
Igreja Batista de Jequié-BA, com
uma palavra inspirada na narrativa bíblica do livro de Neemias,
desafiando os presentes a ter,
principalmente, uma vida intensa
de oração.
Abaixo, transcrevemos a palavra inscrita na placa de homenagem ao Pr. Erivaldo e família:
“A Convenção Batista Baiana através de sua Diretoria, equipe do escritório, missionários,
representantes de seus órgãos
executivos e auxiliares e instituições, bem como os Batistas da
Bahia louvam a Deus pela vida
do Pr. Erivaldo Barros de Oliveira
e família, por estes cinco anos nos
quais atuou como Secretário Geral da CBBA. Expressamos nosso
reconhecimento e gratidão pelos
relevantes serviços prestados à
causa do Senhor Jesus de forma
dinâmica e abençoadora e rogamos que Ele abençoe ricamente
sua nova trajetória ministerial.”.
Pr. Erivaldo Barros de Oliveira se despede da Convenção
Batista Baiana como Secretário
Geral. Ele assumiu o cargo em
novembro de 2013, tendo percorrido – até outubro de 2018 – 628
mil quilômetros em terras baianas, visitando 409 dos 417 municípios da Bahia. Em alinhamento
com a Diretoria da CBBA, ficou
definido que o Pr. Erivaldo continuará atuando como Secretário
Geral até 31 dezembro de 2018.
Pr. Erivaldo é natural de
Nazaré da Mata (PE). É filho de
Brivaldo Justino de Oliveira (In
Memoriam) e Elenilza Barros de
Oliveira e irmão de Everaldo e
Ericka. É casado com Ana Lúcia
Estevão Barros de Oliveira e pai
de Anna Hadassa, Marcos Henrique e Lucas Henrique.

Posto que as atribuições de um Secretário Geral estejam definidas no Estatuto (Art. 21) e Regimento Interno da Convenção
(Art. 91) nos concentraremos no perfil pessoal, ministerial e administrativo de quem exercerá estas funções.
O processo de indicação apresenta-se aberto a todo povo batista. Entendemos que de maneira coparticipativa nos aproximaremos mais facilmente da vontade de Deus para este propósito.
II – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
Para escolha do Novo Secretário Geral, na atual conjuntura da Convenção Batista Baiana, as seguintes características
pessoais serão consideradas como desejáveis e serão observadas em entrevistas aos candidatos e à liderança batista
que o conheça:
1.Integridade em sua vida pessoal;
2. Conhecimento e prática dos princípios e filosofia Batista;
3. Fidelidade nos dízimos e ofertas;
4. Valorização da transparência nas práticas de gestão;
5. Compreensão e valorização da cooperação denominacional e da expansão missionária;
6. Valorização das pessoas, atitude acolhedora e habilidade nos relacionamentos interpessoais;
7. Dinamismo, proatividade, autogestão e automotivação;
8. Atitude conciliadora e habilidade em dirimir eventuais conflitos.
III – DO PROCESSO DE INDICAÇÃO
Os nomes deverão ser indicados por meio de correio eletrônico enviados ao e-mail cbba.comissao@gmail.com, onde
conste:
1. Nome do pastor indicado;
2. Telefone, WhatsApp e e-mail do indicado;
3. Currículo resumido, organizado de forma a evidenciar os requisitos descritos no item V;
4. Um breve comentário justificando as razões da indicação
5. Informação de que o candidato foi consultado e aceita participar do processo seletivo.
IV – PROCESSO DE AVALIAÇÃO
1. Análise do currículo;
2. Confirmação do interesse do candidato em participar do processo;
3. Entrevista ao indicado;
4. Referendo da Convenção Estadual – A Comissão entrará em contato com a diretoria das Convenções Estaduais, solicitando referência quanto à atuação denominacional do candidato.
4.1. No caso de candidatos do campo baiano a Comissão solicitará também o referendo da Associação na qual atue;
5. Análise de perfil e classificação;
6. Seleção;
7. Homologação do resultado pelo Conselho Geral.
V- DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Os candidatos indicados deverão preencher os seguintes requisitos:
1. Ser, preferencialmente, casado;
2. ter formação teológica, preferencialmente, em instituição reconhecida pela ABIBET
3. ter formação superior reconhecida pelo MEC;
4. ter experiência mínima de 10 anos de ministério pastoral;
5. ter conhecimento e habilidade em administração e finanças;
6. ter experiência e capacidade de liderança denominacional, tendo realizado trabalhos relevantes em gestão eclesiástica
e organizacional;
7. ter disponibilidade para desenvolver até 60% de suas atividades em viagens para orientações e acompanhamento dos
órgãos, Associações, Igrejas Batistas e campo missionário, contando com a aquiescência de sua família.
VI - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Em caso de empate, serão observados os seguintes critérios:
1. maior tempo de atuação no campo baiano;
2. maior tempo de experiência como secretário executivo de convenções;
3. maior tempo de ministério pastoral;
4. menor idade.
Persistindo ainda o empate, os nomes serão encaminhados para deliberação do Conselho Geral.
VII - DO IMPEDIMENTO DE PARTICIPAR DO PROCESSO
Estão impedidos de concorrer ao cargo de Secretário Geral os membros do Conselho Geral, conforme art. 80 do Regimento
Interno da Convenção Batista Baiana.
VIII - DOS PRAZOS
1. O prazo para o encaminhamento das indicações é até as 23 horas e 59 minutos do dia 01 de fevereiro de 2019;
2. A Comissão apresentará parecer ao Conselho Geral em sua primeira reunião de 2019, prevista para o mês de abril.
Pr. Jamir Sbrana - Relator da Comissão

O Batista Baiano | 2ª Edição de 2018 |AcampBab 2019/ Centre / Missões Estaduais| 07

AcampBab 2019 será em março

O

AcampBab, Acampamento Geral dos Batistas Baianos, chegará à sua 77ª edição no ano de
2019. O evento, que há pouco
mais de uma década acontece
no período de carnaval - anteriormente era realizado no mês
de janeiro - será de 2 a 5 de
março em Jaguaquara-BA, nas
instalações do Colégio Batista
Taylor-Egídio e Escola Rural
Taylor-Egídio.
Nesta edição, o tema do
evento será “Eu Anuncio a
Paz”, mesmo tema da Campanha de Missões Estaduais
da CBBA no ano de 2019. O
orador oficial é o Pr. Flavio

Lidiane Ferreira

Lucius, pastor batista que coordena todo o projeto de disseminação da visão de Igreja
Multiplicadora para São Paulo
e o Sul do Brasil.
A programação do AcampBab contará com devocionais
matinais, cultos inspirativos,
oficinas e impacto evangelístico, além de momentos de lazer
e comunhão.
O investimento é de R$
150,00 (Adulto) e R$ 70,00
Crianças até 10 anos), o que
dá direito a: Inscrição + Hospedagem + Alimentação. Já a
Inscrição (sem Hospedagem
nem Alimentação): R$ 35,00
Há tembém a opção de apenas

Fotos: Divulgação

Pr. Flavio Lucius
alimentação: adquirir ticket no
local.
As inscrições podem ser
feitas na central de inscrições
inscricao.batista.org.br ou presencialmente no escritório da
CBBA, na Rua Félix Mendes,
12, Garcia. Salvador-BA. Mais
info: (71) 3014-8801.

Conheça o tema de Missões Estaduais

A

CBBA divulga o tema
e divisa de sua Campanha de Missões Estaduais 2019. As campanhas
de missões estaduais ocorrem
anualmente entre os meses de
maio a agosto de cada ano. São
precedidas pelas campanhas
da Junta de Missões Mundiais
(janeiro-abril) e antecedem as
campanhas da Junta de Missões Nacionais (setembro-dezembro). Confira ao lado tema
e divisa:

Preparativos para Assembleia em 2019

A

Primeira Igreja Batista em Cruz das Almas
está nos preparativos
para receber a 96ª Assembleia
da Convenção Batista Baiana.

O evento, que é a maior reunião da denominação batista
no Estado, ocorrerá de 2 a 5 de
julho de 2019.
O vídeo promocional da

Acampamento Batista Ovídio
Aranha está sendo revitalizado

96ª Assembleia foi divulgado
ao final da 95ª Assembleia da
CBBA realizada em Ilhéus no
ano de 2018. Reuniões preparatórias já estão sendo realizadas. Uma delas contou com
representantes da igreja, Pr.
Bruno Gimenez (2º Secretário
da CBBA), Pr. Erivaldo Barros
(Secretário Geral da CBBA) e
Pr. Adelson Santa Cruz (Presidente da CBBA). Acompanhe
preparativos para o evento e
veja o vídeo promocional no
site
http://assembleia.batista.org.br

A

Convenção
Batista
Baiana e a Igreja Batista Sinai firmaram
um convênio que prevê a utilização do espaço do Acampamento Batista Ovídio Aranha,
também conhecido como Centre, pelos alunos da última fase
do Projeto Metanoia, que faz
parte da igreja. Liderado pelo
Pr. Décio Pimentel, o projeto
tem como propósito libertar
vidas das drogas e apresentar
o evangelho de Jesus Cristo a
essas pessoas.
A parceria tem possibili-

tado o processo de revitalização do acampamento, que fica
na localidade de Barra do Pojuca, no litoral norte baiano.
“Agradecemos a instrumentalidade do Pr. Décio Pimentel e
dos alunos do Projeto Mentanoia, que têm atuado na manutenção, limpeza e conservação
do Centre”, comenta o Pr. Erivaldo Barros, então Secretário
Geral da CBBA. Para revitalizar o Centre, o Pr. Décio solicita a doação de alguns materiais. Saiba a lista através do
contato (71) 98849-3096.

PLANO COOPERATIVO & MISSÕES ESTADUAIS & PAM
As contribuições do Plano Cooperativo, as ofertas de Missões Estaduais e do PAM Bahia, o Plano de Adoção Missionária da CBBA,
podem ser enviadas via Depósito ou Transferência Bancária:
Convenção Batista Baiana - CNPJ: 32.614.026/0001-16
BRADESCO: Ag: 3072 | C/C: 49558-1
BANCO DO BRASIL: Ag: 2967-X | C/C: 120205-7
CAIXA: Ag: 1053 | OP: 003 | C/C: 4830-1
Enviar comprovante para cbba.financeiro@gmail.com ou para
(71) 98643-8400 (WhatsApp).
Nossos contatos:
Plano Cooperativo: 71 3014-8825 | 71 98643-8400 |
cbba.planocooperativo@gmail.com
Oferta de Missões Estaduais e PAM Bahia: 71 3014-8813 |
0800-284-6219 | 71 98643-8406 | cbb.pam@gmail.com
Financeiro CBBA: 71 3014-8823 / 8824 | 71 98643-8404 |
cbba.financeiro@gmail.com
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Rompendo em fé em São Gabriel

Dez anos da igreja em Jucuruçu

Divulgação

Divulgação

Atividades evangelísticas realizadas na quadra de esportes
MISS. RITA DE CÁSSIA
CB SÃO GABRIEL

N

os dias 15 a 17 de novembro, recebemos a
caravana Rompendo
em Fé, liderada pela irmã Narcisa com irmãos de Salvador,
para a realização de Impacto
Social e Evangelístico aqui
na cidade de São Gabriel. Tivemos evangelismo pessoal,

distribuição de folhetos, culto
ao ar livre na praça da prefeitura, Kids Games na quadra
de esportes. Contamos com a
presença de 106 crianças inscritas. Houve ainda ação social no templo: aplicação de
flúor, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, cortes
de cabelo, aula de artesanato,
distribuição de roupas, sapatos
e brinquedos.

Entrega de certificado de batismos aos novos membros durante aniversário
MISS. WASHINGTON ROCHA
CB JUCURUÇU

O

Senhor tem nos abençoado aqui em Jucuruçu. No dia 25 de
novembro, tivemos a festa de

aniversário da Congregação
Batista em Jucuruçu pelos
seus dez anos.
Pela manhã, tivemos
nove batismos. Tivemos almoço com a igreja em nosso lar
e, à noite, culto de celebração

Evangelismo na escola
Divulgação

MISS. LINDOMAR BATISTA
CB BARRA DO MENDES

ERRATA: Na edição anterior do jornal O Batista Baiano, no quadro dos missionários da CBBA, faltou a inclusão do campo de Tanque Novo, liderado pelo casal
Carlos e Maria Júlia Lima.

T

MISSIONÁRIOS DA CBBA
BARRA DO MENDES: Lindomar Batista | BARRO ALTO: Helder
Magalhães e Ângela Magalhães | BONITO: Mabel Referino
| CANSANÇÃO: Marta Borges | CRECHE ESPLANADA: Ana
Áurea de Almeida | CRISTÓPOLIS: Tarcísio Santos e Fernanda Santos | CORONEL JOÃO SÁ e PEDRO ALEXANDRE: Ozeas
Souza e Sebastiana Souza | COTEGIPE: Maria Dias | IRAMAIA: Jasiel Freitas e Jemima Mendes | 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 |
TANQUE NOVO: Carlos Lima e Maria Júlia | 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 GUIMARÃES: Valmir Bispo
e Maria Luiza Santos.
SEJA PARCEIRO DO PAM BAHIA:

http://pam.batista.org.br

em gratidão pelo aniversário,
com entrega de certificados,
santa ceia e novos candidatos
a batismo.
Hoje somos 30 membros
e o alvo para 2019 é ter um rol
com 40 membros.

Crianças da escola municipal com a Miss. Lindomar

odas as segundas-feiras,
a Miss. Lindomar vai
à Escola Municipal Dr.
Aurelino em Barra do Mendes,
ministrar a palavra de Deus e
orar com alunos, professores,
funcionários e alguns pais.

Contribua com a Creche em Esplanada

S

eja parceiro do Projeto Esplanada, Creche
Pr. Gabriel, que atende dezenas de crianças em
situação de risco. Ajude-as
nas áreas emocional, educacional, física e espiritual.
Você pode colaborar com
a Creche de três formas:

Divulgação

Creche em Esplanada atende crianças e apoia famílias

CONTRIBUA COM A CRECHE
(1) Adote a Creche através do PAM Bahia, o Plano de Adoção Missionária da CBBA: http://pam.batista.org.br/;
(2) Faça uma oferta especial através de 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), informando que é a
Oferta Especial para a Creche Esplanada;
(3) Adote a Creche pelo Nota Premiada Bahia. Entre no site http://www.notapremiadabahia.ba.gov.br/, faça o cadastro, escolha o PROJETO ESPLANADA como sua instituição favorita do SOCIAL. Pronto! Solicite o CPF na nota fiscal
em qualquer compra. Sua doação para a Creche será automática.
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Dia das Crianças nos campos

Corpo Diaconal da IB Ebenezer
em Ilhéus celebra três anos
Divulgação

Riacho de Santana

Quijingue

Pr. Robson Santos (à esquerda) junto com os diáconos
PR. ROBSON SANTOS
IB EBENEZER - ILHÉUS

E
Teolândia

Tanque Novo

Aniversário nos campos missionários
IRAMAIA - “2º Aniversário da
Congregação Batista em Iramaia. Agradecemos a Deus
por ter proporcionado mais um
aniversário, quando Deus falou
conosco. Foram três dias de
benção. Queremos agradecer
a todos que, de alguma forma, nos abençoaram”, conta o
Miss. Jasiel Freitas.

Divulgação

Avanço missionário em Feira
Público prestigia o aniversário da Congregação
Divulgação

Miss. Gilmário (à esquerda) e amigos no aniversário

Divulgação

PALMEIRAS - “Louvamos ao
Senhor por dar a graça de
completar dez anos de evangelização em Palmeiras. Foram
noites de bençãos”, comemora
o Miss. Gilmário Santana. A
cidade de Palmeiras fica localizada na Chapada Diamantina, a 439 km da capital.
Divulgação

UTINGA - A Congregação Batista em Utinga também celebrou seu aniversário. Nas
festividades, houve batismos
e participação do grupo Mulher Cristão em Missão. A
Miss. Gardenia Cardoso lidera
a congregação. A cidade localiza-se a 442 km de Salvador.

m grande festa de louvor e gratidão a Deus,
o Corpo Diaconal Ebenézer da Igreja Batista Ebenézer de Ilhéus, comemorou
seus três anos de atividades,
celebrando suas “Bodas de
Trigo”.
O evento ocorreu nos
dias 17 e 18 de novembro, na
sede da igreja. Tivemos como
oradores o Dc. Jesimiel Palmeiras, atual Presidente da
Associação Batista Grapiunense e o Pr. Auzenir Antônio
de Abreu, pastor-presidente
da Primeira Igreja Batista do

Banco da Vitória, em Ilhéus.
Foram dias de grande alegria
e gratidão a Deus. O Corpo
Diaconal Ebenézer tem sido
muito útil na efetiva execução
das ordenanças do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja. O
Pr. Robson Santos, Presidente
da IB Ebenézer, tem uma palavra de gratidão pelo trabalho
desses incansáveis irmãos no
auxílio ministerial.
Temos muito a aprender
e crescer. Apesar de sabermos
que as lutas e desafios são gigantescos, porém, “maior é o
que está em nós do que o que
está no mundo” 1 João 4:4.
Ebenézer: Até aqui nos
ajudou o Senhor!

Coral da MCM da Congregação Batista em Utinga

Batismo
PR. MARCIO KLEBER MIRANDA
JMN - FEIRA DE SANTANA

O

Projeto de Plantação
de Igrejas da Junta de
Missões Nacionais da
CBB, na cidade de Feira de
Santana, celebrou, no dia 4
de novembro, a cerimônia de
batismo dos primeiros cinco
membros. Através dos missionários Pr. Márcio Kleber

Miranda e Daniela Oliveira,
o evangelho tem alcançado
comunidades de difíceis acesso. Hoje presente nos bairros
Aviário II, Asa Branca e Jomafa coisas lindas Jesus tem
realizado na vida das pessoas,
muitas histórias de transformação de vida, ressocialização e
integração social. É mais uma
Igreja plantada na Bahia para
cooperar com o avanço do
Evangelho nos campos baianos, em parceria com as Igrejas Batistas em Feira de Santana, vamos avançar facilitando
na comunicação do evangelho.
Orem por essa nova Igreja
que nasce com a responsabilidade de Multiplicar discípulos
e pelos desafios no campo missionário.
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Eventos nas Associações

PIB Jaguaquara celebra 95 anos
Divulgação

Divulgação

MULTIPLIQUE - A Asbane, a Associação Batista Nordestina promoveu o Seminário Multiplique no dia 15 de
novembro, na Igreja Batista
Nova Jerusalém em Araci. O
preletor foi o Pr. Milton Monte, da Junta de Missões Nacionais.

Capacitação em Igreja Multiplicadora na Asbane

Divulgação

ASSEMBLEIA - Nos dias 24
e 25 de novembro, a Associação Batista Rionovense realizou sua Assembleia Anual.
O evento ocorreu na Primeira
Igreja Batista em Japomirim,
em Itagibá. O preletor foi o Pr.
George Marinho e a participação musical de Samuel Santana e banda.

Batistas Rionovenses participam da assembleia

A

Primeira Igreja Batista de Jaguaquara celebrou seu Jubileu de
Sândalo entre os dias 21 a 25
de novembro, contando com a
presença do Pr. José Jorge (IB
Filadélfia em Jaguaquara),
Pr. Márcio Frazão (IB Nova
Jerusalém no Encontramento
de Jaguaquara), Pr. Jair Pon-

Divulgação

HOMENAGEM - A Associação Batista do Salvador
homenageou os 95 anos da
União Feminina Missionária
Batista da Bahia e os 70 anos
dos Embaixadores do Rei do
Brasil durante sessão solente
realizada na Câmara Municipal de Salvador no dia 18 de
outubro.

Pr. Arnaldo Carvalho e Pr. Luan Almeida
ARNALDO PINTO
IB DE POXIM - CANAVIEIRAS

Aniversário
Divulgação

tes (IB El Shaday em Jaguaquara), Pr. Eduardo Falcão
(PIB Jaguaquara) e Pr. Adelson Santa Cruz (Pesidente da
Convenção Batista Baiana e
pastor da PIB Jequié). Houve
participão das igrejas-filhas:
PIB de Maracás, PIB de Itiruçu, IB El Shaday, IB Nova
Jerusalém e IB Filadélfia.

30 anos: IB em Poxim

Divulgação

Solenidade na Câmara Municipal de Salvador

Pastores e líderes prestigiam aniversário em Jaguaquara

Fortalecendo as famílias
Divulgação

A

Igreja Batista de Poxim em Canavieiras
comemorou, nos dias

3 e 4 de novembro, o seu 30°
aniversário de propagação do
Evangelho de Jesus Cristo. O
preletor oficial foi o Pr. Arnaldo Carvalho, da Primeira
Igreja Batista de Ilhéus.

PIB Itamotinga faz 21 anos

Pr. Alex com batizandos

A

Igreja Batista Morada das Palmeiras em
Mucuri celebrou seus
cinco anos de organização no
dia 9 de novembro. A igreja,
liderada pelo Pr. Alex Ribeiro, realizou batismos durante
a solenidade.

Casamento coletivo na Igreja Batista Nova Vida
PR. JOSIAS AURELIANO
PIB CRUZ DAS ALMAS

C

elebrando o Deus da
Família. Tendo em vista o fortalecimento do
Reino de Deus através da Família, no dia 10 de novembroforam realizados dez casamen-

tos no templo da Igreja Batista
Nova Vida, a mais Igreja organizada pela Primeira Igreja
Batista em Cruz das Almas.
Foram casais cumprindo um
ato legal diante de Deus e dos
homens. O que Deus uniu não
separe o homem. Agradecemos pelas vossas orações.

“

Graças a atuação da Comissão de Conciliação
e as ações do Secretário
Geral da Convenção Batista
Baiana, Pr. Erivaldo Barros,
a crise da Igreja Batista de
Itamotinga foi contornada e
a igreja celebrou 21 anos de
organização, com grande festa, liderança da Associação
Batista Norte Vale e a nossa
presença nos dois dias como
pregador. Cultos concorridos.
Celebrações alegres.”, compartilha com alegria o Presi-

Divulgação

PIB Itamotinga
dente da CBBA, Pr. Adelson
Santa Cruz. A solenidade
ocorreu em meados do mês de
outubro.
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PIB em Santa Terezinha faz 20 anos
Divulgação

N

Membros da igreja e convidados participam do culto
PR. ANDRÉ SILVA
PIB SANTA TEREZINHA

D

esde o início do período neotestamentário,
os cristãos têm levado
as Boas Novas ao mundo inteiro. Por graça e misericórdia de Deus, em 19 de junho
de 1966, o Evangelho chegou
em Santa Terezinha. Foi uma
iniciativa missionária da Primeira Igreja Batista em Castro
Alves. A irmã Jurandi Dias,
o irmão Constantino Gonçalves e outros irmãos foram
desbravadores e se dedicaram
ao árduo trabalho evangelístico e discipulador. Durante os
primeiros 32 anos da Congregação, muitos homens e mulheres de Deus contribuíram
com o crescimento do Reino.
Dentre muitos, destacamos os

pastores Antônio Lima, Eduardo Buler Kade, Francisco
Sales Nery, Joel de Souza,
José Belarmino, Elias Souza,
Josias Aureliano, Sólon José
de Souza.
Em 31 de outubro de
1998, houve a organização da
Congregação em Igreja Batista. Continuamos caminhado
firme, proclamando o Amor e
Graça de Deus com o auxílio
do Espírito Santo e liderança
dos pastores: Everaldo Campos Assunção, Osiel da Silva
Santos, Gabriel Moraes Sampaio, Walter Aureliano da Silv
e André da Silva Santos.
Louvamos a Deus pela
vida de cada um dos irmãos
e irmãs que têm dedicado sua
vida a serviço de nosso Senhor
e contribuído para o crescimento do Reino nesta cidade.

81 Anos da PIB Jussari
Divulgação

Mais de oito décadas de organização em Jussari
PR. NEIRIVAL SOUZA
PIB JUSSARI

L

ouvamos ao Senhor pelos 81 anos de proclamação do Reino de Deus na
Igreja Batista em Jussari. Tem
sido um tempo oportuno pastorear essa amada Igreja! Há um
ano estamos trabalhando com

Igreja Multiplicadora, com três
PGM’s, desenvolvendo um estilo de vida, de casa em casa, no
partir do pão e no templo. Nosso desejo é continuar a multiplicação, fazendo discípulos até a
volta do nosso mestre Jesus,
desenvolvendo um relacionamento discipulador saudável e
sustentável.

Crianças para Jesus

o dia 12 de outubro é celebrado o Dia das Crianças e, todos os anos, no segundo domingo do mês de outubro, a denominação batista comemora o Dia da Criança Batista.
Para remeter a essas datas, as igrejas batistas realizam programações especiais voltadas para a nova geração. São atividades lúdicas e evangelísticas, promovidas para os pequenos
das próprias igrejas e também para crianças nas comunidades do entorno.
Várias igrejas batistas da Bahia realizaram atividades durante os meses de outubro e também de novembro. Confira algumas delas, compartilhadas com a CBBA e publicadas na nossa
página no Facebook: @batistasbaianos.
Fotos: Divulgação

PIB Chorrochó

IB Emanuel Alagoinhas

PIB Santa Cruz da Vitória

PIB Morpará

PIB Firmino Alves

PIB Saubara

PIB Ubatã

PIB São José da Vitória

PIB Jitaúna

PIB Itamari
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Colégio Batista Taylor-Egídio, 120 anos
Divulgação

Celebrações envolvem comunidade acadêmica

O

Presidente da Convenção Batista Baiana, Pr. Adelson Brandão Santa Cruz, esteve nas
festividades de aniversário
do Colégio Batista Taylor-Egídio. Localizado em Jaguaquara-BA, o colégio celebrou
seus 120 anos, sendo o primeiro colégio da denomina-

ção batista no Brasil. O evento
ocorreu entre os dias 23 e 25
de novembro, com encontro
dos ex-alunos (Exalte), Papo
Poético, dentre outras atividades envolvendo corpo docente, discente e funcionários
do colégio e da Erte, a Escola
Rural Taylor-Egídio.
A Convenção Batista

Baiana louva a Deus pelos
120 anos do Colégio Batista
Taylor-Egídio, primeiro colégio da denominação batista
no Brasil. Uma instituição que
tem abençoado não apenas os
Batistas Baianos, mas também
a comunidade no município
de Jaguaquara-BA e região,
tendo Deus como firme fundamento. Ao longo de décadas,
o colégio tem dado preciosos
frutos, dentre eles, sua escola-filha, a ERTE. Que o Senhor
continue abençoando todo o
corpo docente, discente e funcionários desta valorosa instituição.
Durante o mês de novembro, solicitamos que fossem
enviadas mensagens parabenizando o CBTE pelos seus

Uma visita ao CBTE
MEG MATOS
GER. EDUCAÇÃO CRISTÃ DA CBBA

N

este ano em que celebramos os 120 anos de
existência do Colégio
Batista Taylor-Egídio, o primeiro colégio da denominação
batista no Brasil, localizado em
Jaguaquara, tive o enorme prazer de vivenciar um pouco da
rotina diária discente, docente e
com pais de alunos, no período
de 20 a 24 de julho. Foi marcante para a minha vida pessoal e
ministerial.
Fui honrada com a oportunidade de ministrar nas lecções
do Ensino Fundamental I, II e
Ensino Médio, falando do amor
de Cristo e o que Ele pode fazer
por cada um deles. Certamente
vidas foram edificadas.
Foi significante conhecer
as estruturas organizacionais
das Escolas em pleno funcionamento quando ocorreu também
encontro com os pais da Escola
Taylor Egídio num formato bem
diferenciado em que eles, após
receberem os boletins de seus

filhos, puderam dialogar com os
professores de forma personalizada, num ambiente estruturado com espaços específicos de
atendimento para cada professor
x pais de alunos, tirando suas
dúvidas quanto ao desempenho
dos seus filhos. No momento
inicial da reunião coletiva, tive
a oportunidade de fazer a saudação, representando todos os
batistas baianos que integram a
Convenção Batista Baiana.
É elogiável, mas a quem
“honra, honra”, a organização
da Escola, sua competente gestão, através da Professora Sonilda Sampaio S. Pereira com sua
equipe de professores e demais
funcionários. É percebível a
qualidade do ensino-aprendizagem, com tudo muito acessível,
inclusive o PPI – Projeto Político Pedagógico 2018-202.
Na Escola Rural Taylor
Egídio, além de participar de
reunião com dirigentes da Escola, tive a oportunidade de ministrar na lecção com professores e
funcionários num encontro social e instrucional realizado nes-

120 anos de história. Selecionamos uma delas e postamos
abaixo, publicação feita pela
missionária da Convenção
Batista Baiana, Marta Borges,
que atua na cidade de Cansanção -BA:
“No Taylor-Egídio, eu estudei, e uma mulher digna, eu
me tornei, graças aos grandes,
amigos, e queridos mestres
(professores Onésima, Mirtes,
Mário Moreira, Samuel, Luzia, Francis, Edvar, Esmeraldo Santos, Carlos e Stela Dubois, e tantos outros), que ali
encontrei, porque em Jaguaquara morei, e quando aluna
do colégio assim fiquei. Da
meninice ao início da juventude, os melhores ensinamentos ganhei, para tornar-me o

que sou, porque o Taylor-Egídio, minha vida cativou. E
não podia ser diferente, pois
até Jesus Cristo, foi lá que
encontrei, e o chamado missionário, Deus também me fez
ali, quando era uma junior, e
pra glória do SENHOR, disse
“sim”, pra o Redentor. Muitos anos se passaram, meus
familiares, de lá, mudaram,
a casinha simples e humilde,
em frente ao Taylor-Egídio,
não existe mais, mas, o saber
jamais perde o valor e graças
a Deus, vivo para dignificar o
nome do SENHOR. Parabéns,
colégio querido, pelos 120
anos, que tem marcado vidas.
Avancemos, buscando sempre
a vitória”, parabeniza a Miss.
Marta Borges.

Formaturas do STBNE

Divulgação

Divulgação

Lecção no Fundamental 1
sa Escola. Para os alunos, ousamos oferecer a oportunidade de
participarem de oficinas de música, usufruindo de experiência
vocal e instrumental. Foi muito
desafiador para os alunos e para
a Musicista e Educadora Cristã
Walmira Edyanez S. Tibiriçá.
Desafio você, batista, a conhecer essas duas Escolas, para
reconhecer melhor a grandeza do seu valor educacional, a
contribuição dela na formação
de cidadãos cultos e o impacto
social que elas promovem na
comunidade Jaguaquarense, e
na Bahia. Visite https://www.
tayloregidio.org.br e http://erte.
com.br.

Diplomação da primeira turma da pós em Educação Cristã

D

ezembro é sempre mês
de formaturas de turmas do Seminário Teológico Batista do Nordeste.
No sábado, dia 1 de dezembro, houve a solenidade de
formatura de mais uma turma de
Teologia do Campus Salvador.
A solenidade ocorreu no templo
da Igreja Batista Metropolitana
e foi precedida pelo Culto em
Ação de Graças realizado no sábado anterior, 24 de novembro,
no templo da Igreja Batista Dois
de Julho. O Secretário Geral da
Convenção Batista Baiana, esteve presente no evento de formatura da turma 2015.1. Foram 18
bacharéis.

No sábado seguinte, 8 de
dezembro, foi a vez da turma de
Teologia do Campus Feira de
Santana (12 bacharéis), no templo da Igreja Batista Alvorada.
Também nesta data foi realizada
a diplomação da primeira turma
do curso de Pós-Graduação em
Educação Cristã do seminário
(16 alunos). No dia 14 de dezembro é a vez da formatura da
turma de Teologia do Campus
Itabuna. São sete novos bacharéis.
As matrículas 2019 já estão
abertas para cursos de Música,
Teologia e Missões. Contato:
(75) 3604-0500 e 3022-9350.
secacademica@stbne.org.br.

