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Multiplicando Discípulos
Batistas Baianos abraçam a Campanha de Missões Estaduais 2017 da CBBA

94ª Assembleia: Itamaraju surpreende Juventude em alta

8º Congresso da OPBB-Seção Bahia
02 a 06/01/2018 | Acampamento Batista Teosópolis/Ilhéus 
Inscrição: http://www.e-inscricao.com/opbbba/2018

A Primeira Igreja Batista 
em Itamaraju recebeu 
pela primeira vez uma 

assembleia da Convenção Ba-
tista Baiana e fez bonito: a 
recepção aos batistas baianos 
durante o maior evento da de-
nominação no Estado marcou 
os convencionais. 

A cada ano, os batistas da 
Bahia têm elogiado programa-
ção das assembleias, marcadas 
por momentos de comunhão, 
capacitação e celebração (pá-
gina 9).

Multiplicando Discí-
pulos! A Campanha 
de Missões Estadu-

ais 2017 da Convenção Batis-
ta Baiana envolveu os batistas 

baianos entre os meses de maio 
e agosto. As igrejas e congre-
gações aproveitaram bem o 
material enviado pela CBBA: 
cartazes, folderes, DVD etc, 

cantaram o hino oficial e o 
infantil. Nossos missionários 
percorreram os quatro cantos 
da Bahia para anunciar os de-
safios do campo e convocar 

os irmãos a apoiar a obra mis-
sionária. A Miss. Mabel Refe-
rino - que atua no município 
de Bonito - conheceu o irmão 
Onorino Batista Nogueira, um 

dos adotantes fiéis do PAM 
Bahia (foto). Muitos outros 
também se tornaram adotantes 
e intercessores. Veja nas págs, 
6, 7 e 8.

Fotos: Divulgação

Divulgação
Lidiane Ferreira
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Celebrando 500 anos da Reforma Protestante 
e 135 anos dos Batistas na Bahia

71 98643-8208

@batistasbaianos

@batistasbaianos

youtube.com/CBatistaBaiana

@batistasbaianos

O mês de outubro é mui-
to especial para os ba-
tistas baianos e brasi-

leiros. Celebramos, neste ano, 
duas datas altamente signifi ca-
tivas para nós: 500 anos da re-
forma protestante e 135 anos 
do início do trabalho batista 
para evangelização dos bra-
sileiros.

500 anos da Reforma 
Protestante

A corrupção de algumas 
doutrinas e práticas do cristia-
nismo começou a surgir muito 
cedo, desde o período apostó-
lico. Muitos resistentes irmãos 
e irmãs rejeitavam os desvios 
doutrinários sendo por isso 
perseguidos, exilados e mor-
tos. Eles mantiveram acesas 
as doutrinas cristãs genuínas e 
possibilitaram que, através dos 
tempos, muitos se levantassem 
no período chamado Pré-re-
forma, entre eles Cláudio de 
Turim, Pedro de Bruys, Hen-
rique de Lausanne, Pedro Val-
do, João Wycliffe, João Huss, 
Girolamo Savonarola e muitos 
outros, tendo alguns sido mar-
tirizados pela defesa da fé bí-
blica genuína. Anos após e sob 
o alicerce da pré-reforma Mar-
tinho Lutero, Filipe Melan-
chton, Ulrich Zwinglio, João 

Calvino, os Anabatistas (Radi-
cais), entre tantos, iniciaram o 
movimento da Reforma. 

Origem dos Batistas
Os batistas surgiram como 

reação à perseguição impos-
ta pela igreja ofi cial inglesa, 
que exigia que seus cidadãos 
adotassem a fé anglicana. Em 
1608, um grupo de refugiados 
ingleses, conhecidos como 
separatistas, seguiu para Ho-
landa em busca de liberdade 
religiosa, onde se refugiaram 
da perseguição do Rei James 
I da Inglaterra. Eles não con-
cordavam com a posição dos 
anglicanos, que permaneciam 
com muitos aspectos da igreja 
católica romana e, ao mesmo 
tempo, perseguiam os que de-
sejassem uma reforma mais 
plena da igreja. Liderados por 
John Smith - pastor - e Tho-
mas Helwys – advogado -, or-
ganizaram em Amsterdã, em 
1609, uma  igreja de doutrina e 
princípios neo-testamentários, 
como era o sonho dos dois lí-
deres. John Smith batizou-se e, 
em seguida, batizou os demais 
fundadores da igreja, consti-
tuindo-se, assim, a primeira 
igreja batista organizada, ten-
do como espelho as doutrinas 
do Novo Testamento, inclusive 

quanto ao batismo mediante a 
profi ssão de fé em Jesus Cris-
to. Em 1612, quando retorna-
ram, John Smith se uniu aos 
menonitas;  já Thomas Helwys 
organizou com os que volta-
ram com ele uma igreja em 
Spitalfi elds nos arredores de 
Londres, que fi cou conhecida 
como a Primeira Igreja Batista 
em solo inglês.

135 anos dos Batistas na 
Bahia e na evangelização dos 

brasileiros
Em 1882, quando 

foi organizada a Primeira 
Igreja Batista voltada para a 
evangelização do Brasil, já 
existiam duas outras igrejas 
batistas, organizadas por 
imigrantes norte-americanos, 
residentes na região de 
Santa Bárbara do D’Oeste e 
Americana, São Paulo. Os 
casais de missionários batistas 
norte-americanos, recém-
chegados ao Brasil, Willian 
Buck Bagby e Anne Luther 
Bagby, os pioneiros; e Zacharias 
Clay Taylor e Kate Stevens 
Crawford Taylor, auxiliados 
pelo ex-padre Antônio Texeira 
de Albuquerque, batizado 
em Santa Bárbara D’Oeste; 
decidiram iniciar a sua missão 
na cidade de Salvador, Bahia, 

com 250.000 habitantes. Ali 
chegaram no dia 31 de agosto 
de 1882 e, no dia 15 de outubro 
de 1882, organizaram a 
PIB do Brasil com cinco 
membros.

Os Pilares da Reforma 
Protestante e a relação com 

os Princípios Batistas
Nós, batistas, não somos 

uma denominação persona-
lista e sim principiólogica, ou 
seja, os princípios e preceitos 
bíblicos norteiam e defi nem 
nossos valores e crença e são 
os referenciais para nossa ca-
minhada de fé e conduta. Esses 
princípios possuem paralelos 
com a Reforma Protestante, a 
exemplo dos cinco pilares de-
fendidos pelos reformadores, a 
partir das 95 teses afi xadas por 
Martinho Lutero na Catedral 
de Wittenberg na Alemanha no 
dia 31 de outubro de 1517:

1. Solus Christus - Para 
os reformadores, somente Cris-
to é o mediador entre Deus e o 
homem. Isso contrariava com-
pletamente a doutrina da igre-
ja ofi cial, a qual afi rmava que 
somente nela existe salvação 
para o homem, por se conside-
rar a única igreja verdadeira, 
sucessora de Jesus por meio 
do apóstolo Pedro, o primeiro 
Papa. Para os batistas, “a fonte 
suprema da autoridade cristã é 
o Senhor Jesus Cristo. Sua so-
berania emana da eterna divin-
dade e poder – como o unigêni-
to fi lho do Deus Supremo”. 

2. Sola Scriptura - Os 
reformadores afi rmam que so-
mente a Escritura é a única pa-
lavra autorizada por Deus por 
ser divinamente inspirada, no-
vamente, contrariando a dou-
trina da igreja. Para os batistas 
brasileiros “a Bíblia fala com 
autoridade porque é a Palavra 
de Deus, inerrante e infalível. 
É a suprema regra de fé e con-
duta porque é testemunha fi de-
digna e inspirada dos atos ma-
ravilhosos de Deus e dos Seus 
atributos.”.

3. Sola gratia - Os refor-
madores entenderam que so-
mente a graça pode salvar o 
homem porque Deus é o autor 
dessa graça, sendo impossível 
ao ser humano fazer qualquer 

coisa para alcançá-la. Para os 
batistas, “a graça é a provisão 
misericordiosa de Deus para a 
condição do homem perdido”. 
A salvação não vem através de 
mediação sacramental, nem de 
treinamento moral, mas como 
resultado do propósito e do 
amor de Deus.

4. Sola fi de - Os reforma-
dores afi rmaram que apenas a 
fé no Sacrifício de Jesus, como 
aquele que pagou por nossos 
pecados, pode se apropriar 
dessa graça. Para os batistas, a 
salvação do pecado é a dádiva 
de Deus através de Jesus Cris-
to, condicionada, apenas, pelo 
arrependimento e pela fé em 
Jesus Cristo e pela entrega in-
condicional a Ele como Senhor 
e Salvador.

5. Soli Deo gloria - Consi-
derando a obra do Pai, a entre-
ga do Filho e a ação do Espírito 
Santo para salvação do peca-
dor, os reformadores concluem 
que somente Deus é merecedor 
de toda glória, negando a tra-
dição da igreja, seus “santos” e 
o Papa de merecerem qualquer 
glória. Para os batistas, a glória 
de Deus é o principal objeti-
vo da vida do cristão e tudo o 
que vier às nossas mãos, todas 
as ações e realizações, devem 
convergir apenas para a glória 
de Deus.

Relembro aqui os princí-
pios batistas: 1. A supremacia 
e sufi ciência de Cristo, 2. A 
liberdade de consciência, 3. A 
Bíblia como única autoridade 
de fé e conduta, 4. O sacerdó-
cio universal dos salvos, 5. A 
autonomia da Igreja Local, 6. A 
separação entre Igreja e o Es-
tado e 7. O batismo consciente 
dos crentes (Credobatismo). 

Que os pilares da Reforma 
e os Princípios Batistas con-
tinuem regendo e orientando 
nossa trajetória de fé e prática 
enquanto batistas baianos e 
brasileiros. 

Bendito e louvado seja o 
Senhor Jesus Cristo pelos 500 
anos da Reforma Protestante 
e pelos 135 anos do trabalho 
batista de evangelização dos 
brasileiros.
Em Cristo, 
seu conservo, Erivaldo Barros.
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Palavra do Presidente
Pr. Adelson Augusto Brandão Santa Cruz

Presidente da CBBA e Pastor da PIB Jequié

Ilustres Desconhecidos

CBBA cada vez mais 
presente nas redes sociais

Faça parte da nossa História

Hoje em dia, é difícil 
conhecer alguém que 
não tenha acesso a al-

guma rede social. Pensando 
nisso e também na possibili-
dade de estar cada vez mais 
em contato com o seu público, 
a Convenção Batista Baiana 
está presente nas principais re-
des sociais digitais utilizadas. 
Confi ra a nossa página no Fa-
cebook, com mais de 5 mil cur-
tidas. Siga-nos no Instagram e 
também no Twitter. Inscreva-
-se no nosso canal no Youtube 
e veja vídeos com novidades. 
Caso precise, entre em contato 

com a gente pelo WhatsApp 
para solicitar boletos do Plano 
Cooperativo, da Oferta de Mis-
sões Estaduais e de adotante do 
PAM Bahia, além de atualizar 
o cadastro da igreja/congrega-
ção e de enviar notícias para 
divulgação nos nossos canais 
de comunicação. A CBBA está 
cada vez mais conectada com 
seu público - batistas baianos 
e outros interessados - com o 
objetivo de cumprir sua missão 
de “Servir às igrejas batistas 
em seu compromisso com Je-
sus Cristo”. Conecte-se tam-
bém pelo site batista.org.br.

Desde 2016, a Conven-
ção Batista Baiana, 
através da assessoria 

da historiadora Janete Macedo 
e de voluntários, está traba-
lhando para tornar realidade 
o Centro de Memória Batista 
Baiano. 

O trabalho árduo envolve 
a limpeza e organização do ar-
quivo da CBBA e também da 
doação de materiais por parte 
de igrejas, pastores e paren-
tes de batistas já falecidos. Os 
documentos a serem doados 

podem ser cartas, relatórios 
de viagens, esboços de ser-
mões, fotografi as, jornais ba-
tistas, folhetos, dentre outros. 
O material pode ser escaneado, 
atentando-se para a qualidade 
da imagem, e enviado para o 
e-mail cbba.jornal@gmail.

Além disso, o Centro de 
Memória também está rece-
bendo o histórico de cada igre-
ja batista, narrando sua funda-
ção e organização. Contando a 
história de cada igreja batista, 
conta-se a história da CBBA.

Se pedíssemos para 
que citassem o nome 
de alguns heróis da 

Bíblia, certamente falariam 
em Abraão, José, Davi, Da-
niel, Josué, Paulo, Neemias, 
ou algum outro ‘famosão’ 
da história sagrada. Mas, no 
texto de Neemias 11.14,17 e 
22, verifi camos que tem gen-
te na história sagrada que foi 
valente, importante, que 
agiu heroicamente, foi va-
lioso e não é conhecido.  

Exemplos da consta-
tação acima são Zabdiel, 
Matanias e Uzi. Quem já 
ouviu falar deles? Conhe-
cem alguma classe de EBD 
com algum desses nomes? 
É pouco provável. Mas, no 
período de Neemias, eles 
foram protagonistas de uma 
história de sucesso. Escreve-
ram um lindo capítulo acerca 
da voluntariedade e do servi-
ço na causa de Deus. Foram 
ilustres. Foram efi cazes. Fo-

ram valiosos. Trabalharam e 
cumpriram bem o seu papel. 
Mas não são conhecidos. 
Nunca ouvi esses nomes se-
rem mencionados em um 
sermão ou homenageados 
em uma classe de EDB.

Digo mais, ao lado de 
Zabdiel, Matanias e Uzi 
que já não são tão conheci-
dos, há outros valentes mais 
desconhecidos ainda. Eles 
são anônimos. Seus nomes 
não foram mencionados.  

Veja no verso 14 que, ao lado 
da Zabdiel, havia 128 homens 
valentes. Com Matanias e Uzi, 
trabalhavam voluntariamente 
em Jerusalém 284 pessoas, de 
acordo com o verso 18. Seus 
nomes nem sequer foram men-
cionados. Mas eles foram im-
portantes. Foram valentes. Co-
operaram signifi cativamente. 
Serviram bem. Mas fi caram no 
anonimato. 

Meditando nestes fatos, 
quero destacar algumas ver-
dades eternas a partir destes 
ilustres desconhecidos, pontu-
adas por Charles Swindoll, no 
livro Liderança em Tempos de 
Crise (uma espécie de comen-
tário devocional ao livro de 
Neemias): 
1. Nossa vida de serviço nos 

torna valiosos, embora 
não necessariamente fa-
mosos.

• Vs.14 “homens valentes” 
em total de 128. Os nomes 
não são mencionados, mas 

o que fi zeram foi valioso.
2. Todo trabalho feito com 

amor é lembrado por 
Deus.

• O nome dos obreiros não 
é lembrado, mas o que fi -
zeram está registrado. O 
trabalho foi lembrado

3. Nossas recompensas fi -
nais são determinadas 
com base na fi delidade e 
não no aplauso público. 

• Não receberam o aplauso, 
não se tornaram famosos, 

mas foram recompensa-
dos.

• Veja o que diz Hebreus 
6.10.
Com este editorial, 

quero: 
Trazer inspiração ao 

serviço, nesse tempo de tan-
tas difi culdades, independen-
temente do aplauso público, 
mas na plena certeza de que 
o nosso trabalho não é vão 
no Senhor e será por Ele lem-
brado e recompensado.

Agradecer aos heróis 
que, com suor, dedicação, 
generosidade na contribui-
ção fi nanceira e oração, têm 
escrito a história dos Batistas 
Baianos, incluindo-se aqui 
os ilustres desconhecidos, 
que nunca serão homenagea-
dos em Assembleia Conven-
cional ou mencionados em 
algum jornal. Mas fi zeram 
um trabalho lindo e Deus tem 
sido glorifi cado.

Desafi ar os pastores e 

membros das igrejas batistas 
da Bahia a que, em tudo, se-
jam fi éis no trabalho do Se-
nhor da Igreja, sabendo que 
dEle receberemos a recom-
pensa fi nal, independente do 
aplauso humano. E isso nos 
basta.

A todos que fazem a 
história dos Batistas Baia-
nos, do mais famoso ao mais 
desconhecido, dedico as pa-
lavras de Hebreus 6.10. 

Em Cristo, Pr. Adelson.

“Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa 
obra, e do trabalho do amor que para com o seu nome 

mostrastes, enquanto servistes aos santos; 
e ainda servis.” Hebreus 6.10

MÚSICA
Gustavo Lima, membro da Igreja Batista Filadélfi a, em Salva-
dor, está divulgando o SIGEL - Sistema Gestor de Louvor. A 
ferramenta vista melhorar a logística do ministério de louvor 
das igrejas. Dentre as funcionalidades estão a criação de esca-
las e repertórios automaticamente, alteração do tom das cifras, 
consulta de letras e cifras, criação de relatórios, dentre outros. 
Contato: (71) 99160-8382 / 98157-1318 
contato@gestaodelouvor.com.br

Facebook: facebook.com/batistasbaianos
Twitter: twitter.com/batistasbaianos
youtube.com/Cbatistabaiana
Instagram: @batistasbaianos
WhatsApp: (71) 98643-8208
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De Pastor para Pastor  

PR. EDSON SILVEIRA
PRESIDENTE DA OPBB-BA

Posse na PIB Morro do Chapéu

PR. ANAIVISON CEDRAZ
PIB EM MORRO DO CHAPÉU

A noite do dia 3 de junho 
de 2017 foi de festa 
para a Primeira Igreja 

Batista em Morro do Chapéu, 
localizada na Chapada Dia-
mantina. A igreja realizou um 
belíssimo culto em louvor ao 
Senhor pela posse do seu novo 
pastor, Pr. Anaivison Cedraz 
da Silva. O Pr. Anaivison tem 
36 anos, é casado com Ana 
Maria e o casal tem dois fil-
hos: Wendell e Hannah.

Houve a presença dos 
membros e congregados, visi-
tantes e de um grande número 
de pastores, missionários e lí-
deres locais. A direção do cul-
to ficou sob responsabilidade 
da vice-presidente, a irmã 
Sheila Karina. O louvor ficou 
por conta do Ministério de 
Louvor da PIB e a ministração 

da Palavra ficou a cargo do Pr. 
Robnaldo Rios de Souza da 
PIB em Gamboa do Morro.

A Associação Batista 
Noroeste foi representada 
por seu Presidente, o Pr. Bar-
tolomeu Sena (PIB em Senhor 
do Bonfim) e o Pr. Luis An-
tônio (PIB em Baixa Grande). 
A Associação Batista da Cha-
pada Diamantina foi repre-
sentada pelo seu Presidente, o 
Pr. Eloísio Ursulino (PIB em 
Nova Redenção) e o Pr. Luís 
Orlando. A Convenção Ba-
tista Baiana se fez represen-
tada através de um vídeo de 
felicitações do seu Secretário 
Geral, o Pr. Erivaldo Barros. 

Que o Senhor Deus con-
ceda à PIB em Morro do Cha-
péu e ao seu novo pastor um 
tempo de graça, comunhão 
e crescimento e que seja um 
período de longa caminhada 
rumo aos propósitos de Deus.

Pr. Wagner dos Santos 
Oliveira tem 36 anos, 
é casado há dois anos 

com Laiz de Azevedo Aragão. 
O mesmo converteu-se ai-
nda na adolescência e, desde 
então, tem se envolvido nos 
trabalhos eclesiásticos, o que 
o fez trabalhar em diversos 

Posse na IB Memorial em Serrolândia

PR. WAGNER SANTOS
IB MEMORIAL - SERROLÂNDIA

departamentos das Igrejas por 
onde passou. Foi na Igreja Ba-
tista Boas Novas em Feira de 
Santana - onde foi membro 
durante dez anos - que ele re-
solveu responder ao chamado 
do Senhor; tendo já acompan-
hado junto ao seu pastor uma 
caminhada no cargo de vice-
moderador. 

No ano de 2012, ingres-
sou no seminário, concluindo 
o curso no final de 2015, foi 
ordenado no dia 12 de março 
de 2016 na Primeira Igreja 
Batista em Piritiba Igreja esta 
que o mesmo pastoreou até 
o mês de maio de 2017 e, no 
dia 27 de maio, tomou posse 
na Igreja Batista Memorial em 
Serrolândia. 

Divulgação

Divulgação

O Pecado Corporativo

O pecado de Acã (Js 7), 
com repercussão so-
bre sua família e bens, 

sempre causou-me inquietação, 
sobretudo quanto às consequên-
cias advindas sobre os seus fil-
hos e filhas. Essa inquietação é 
aumentada quando vejo o mes-
mo acontecer com membros da 
família de Corá (Nm. 16), com 
membros da família de Hamã (Et. 
9.13 e 14) e com os membros da 
família dos acusadores de Daniel 
(Dn.6.24). A pergunta é: Até que 
ponto os membros de uma famí-
lia têm responsabilidade sobre os 
erros cometidos por algum deles? 
Posso afirmar que, sendo Deus 
bom, como sei que é (Dt. 7.9); 
sendo Deus justo (Dt.32.4); 
sendo Deus, sobretudo, sabedor 
de todas as coisas (Sl 139.1-4); 
posso dizer que, se tais fatos 
aconteceram, não só com os que 
praticaram, mas também  com 
os membros daquelas famílias, 
é porque motivo houve para que 
assim acontecesse. Os membros 
daquelas famílias não foram víti-
mas de injustiça, muito menos da 
parte de Deus. No mínimo incor-
reram em cumplicidade silen-
ciosa.

Não é difícil imaginar o que 
pode ter ocorrido. Não raro, há ca-
sos de alguém que busca encobrir 
crimes cometidos por um famil-
iar. Esses fatos ampliam-se num 
corporativismo exacerbado, alca-
nçando organizações de classes, 
partidos políticos, poderes estrut-
urais da nação, atingindo até mes-
mo igrejas e denominações. Se 
numa sociedade evoluída do sé-
culo XXI, acontece assim, quanto 
mais, podemos deduzir, naqueles 
tempos, quando tudo que um indi-
víduo possuía era sua família.

A Bíblia de Estudos MacAr-
thur, da Sociedade Bíblica do Bra-
sil, comentando os versos 15, 24-
25 do capítulo 7 do livro de Josué, 
assim nos diz: “A família de Acã 
foi executada juntamente com 
ele, “O avarento põe sua famí-
lia em apuros...” Pv. 15.27. Seus 
membros foram considerados 
co-conspiradores do  que ele fez. 
Eles ajudaram a encobrir a culpa 

dele e deixaram de informar aos 
outros...” Concordo e acrescento: 
por causa do seu silêncio, o exército 
do Deus vivo do posto a correr di-
ante de um inimigo frágil, onde 36 
valorosos soldados perderam a vida 
(Js 7.4 e 5).

Numa demonstração do cor-
porativismo acima citado, por 
pouco uma das 12 tribos de Israel 
não deixa de existir, posto que os 
Benjamitas preferiram solidarizar-
se com uns poucos criminosos que 
exaustivamente abusaram da mul-
her de um levita, do que entregá-los 
à justiça dos anciãos de Israel (Jz 19 
e 20).

Diante dos pecados de Saul, 1 
Sm. 13.8-14 e 1 Sm 15, mesmo 
tendo sido informado da rejeição 
de Deus, Samuel, num belo papel 
de “crente”, passa uma noite inteira 
em oração 1 Sm. 15.10, entriste-
cido pela decisão Divina. Foi preci-
so Deus  repreendê-lo severamente 
1 Sm. 16.1 por sua solidariedade 
a Saul, quando esse se mostrava 
reprovável. Pela sua compaixão, 
Samuel quase incorre em respon-
sabilidade dos erros de Saul.

Para não ficarmos apenas nas 
páginas do A.T., Paulo, o Após-
tolo, repreende com vigor a Igreja 
em Corinto, por mostrar-se indife-
rentemente omissa a um grave pe-
cado cometido por um irmão  1 Co. 
5.1-13. O pior é que aqueles irmãos 
ainda se orgulhavam desse com-
portamento, o que gerou uma outra 
reprovação por parte do santo após-
tolo. 1 Co. 5.6

Nos casos aqui explicitados, 
acontece o contrário do recomenda-
do em  Ex. 23.2. Nas famílias acima 
citadas, bem como no caso dos Ben-
jamitas, de Saul e da própria igreja 
em Corinto, era a maioria que silen-
ciava diante do mal praticado pela 
minoria. Ainda que não aprovasse 
explicitamente, mas por silenciar-se, 
indicava aprovação Tg. 4.17.

O Corporativismo Pecamino-
so ainda acontece, em face da impie-
dade dos homens que imaginam que 
Deus não está preocupado, nem tem 
tempo para estar vendo estas coisas 
(Sl 10.11  e Sl. 73.11). 

A esses, adverte o profeta 
Isaías: “Ai daqueles que mergulham 
nas profundezas para esconder seus 
planos de Yahweh, que agem nas 
trevas e imaginam: “Quem há de 
ver-nos aqui? Quem ficará sabendo 

o que estamos fazendo?” Is. 29.15 
O Corporativismo Pe-

caminoso continua a acontecer, 
em face de, como diz o sábio 
Salomão: “Visto que Deus não 
executa logo o juízo sobre a má 
obra, o coração dos homens está 
inteiramente disposto a praticar o 
mal” Ec. 8.11.

A estes, a adverte o sábio 
Salomão:  “O que encobre as suas 
transgressões jamais prosperará; 
mas o que as confessa e deixa al-
cança misericórdia” Pv. 28.13 

Aos que aderem ao o Cor-
porativismo Pecaminoso, o Após-
tolo Paulo aconselha: “A ninguém 
imponhas precipitadamente as 
mãos, nem participes dos pecados 
alheios; conserva-te a ti mesmo 
puro.” pois o que silencia, pode 
não fazer, mas consente aos que 
fazem: Os quais, conhecendo a 
justiça de Deus (que são dignos 
de morte os que tais coisas prati-
cam), não somente as fazem, mas 
também consentem aos que as 
fazem Rm.1.32. Tudo isso me en-
sina que em nada sou melhor do 
que ninguém. Tudo isto me en-
sina a vigiar “olha tu que pensas 
estar em pé, para que não caia” 1 
Co.10.12.

Entretanto, tudo isso me en-
sina também que nem eu nem ne-
nhum servo de Deus pode silen-
ciar diante do pecado e do erro de 
quem quer que seja, para que não 
se encontre acusado de pecado 
corporativo, quem sabe usando a 
própria Bíblia para defender esta 
prática. “O que quereis que os ho-
mens vos façam...” Mt.7.12. 

As minhas inquietações a 
respeito das consequências do 
pecado de Acã sobre sua família 
se acalmam diante da bondade, da 
justiça e da onisciência de Deus. 
A enorme repercussão e conse-
quência sobre Acã e sua família 
foi, não só a desobediência, mas 
sobretudo a tentativa de encobrir 
o erro, causando danos a tantas 
outras pessoas. Como diz o Co-
mentário da Bíblia Diario Vivir 
“ Acã subestimou a Deus e não to-
mou seus mandatos a sério (6.18). 
Pode haver parecido insignifican-
te ao Acã, mas os efeitos de seu 
pecado foram sentidos por toda a 
nação, sobretudo por sua família. 
Como Acã, nossas ações afetam 
a outras pessoas, além de nós 
mesmos. Cuidado com a tenta-
ção de racionalizar seus pecados, 
dizendo que são muito pequenos 
ou muito pessoais para afetar a al-
guém a mais que a você.” 

Pr. Wagner e Laiz

Pastores e líderes oram pelo Pr. Anaivison e família
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Pr. Gilberto Ferreira dos Santos
Homenagens Póstumas

Pr. Joel Alves de Souza

Partiu para a glória ce-
leste o Pr. Joel Alves de 
Souza, no dia 11 de jun-

ho de 2017. O culto fúnebre 
foi celebrado na residência da 
família, sob direção do Pr. Ed-
son Silveira, a quem a família 
agradece pelo apoio e empen-
ho no momento mais difícil. 
Também registraram presen-
ça: a PIB de Nazaré, na pessoa 
do Pr. Erivaldo Caldas Sena 
e alguns irmãos, a IB Regu-
lar, em Stella Maris, diácono 
Mauro Rizzaro e alguns ir-
mãos e a IBM do Deus Vivo, 
em Lauro de Freitas, Pr. Mar-
celo Santos, e alguns irmãos. 
Essas duas últimas foram onde 
o Pr. Joel congregou nos últi-
mos anos, após sua limitação 
de saúde, às quais a família 
agradece o apoio, bem como à 
PIB de Nazaré que, mesmo à 
distância, cooperava. Houve a 
presença do Pr. Adil Bispo dos 
Reis, último a pastorear o Pr. 
Joel. 

Nascido no dia 11 de 
setembro de 1928, em Olinda 
(PE), Pr. Joel foi consagrado 
ao ministério pastoral em 1964 

JURACI SENA

e, durante 53 anos, exerceu o 
pastorado, dando testemunho 
de vida com Deus e dedicação 
ao Reino. Pastoreou as igrejas: 
2º IB de Olinda (por duas vez-
es), Alto José Bonifácio, Fer-
reiros, Groi, Amaraji e Alian-
ça no estado de Pernambuco. 
Na Bahia, pastoreou as igrejas 
batistas de Itambé, Muritiba, 
Gurunga (Cruz das Almas), 
Sapeaçu, Castro Alves, Naz-
aré e Marechal Rondon (Sal-
vador), essas duas últimas por 
duas vezes. Ainda trabalhou 
como missionário da CBBA 
na cidade de Irará. Deixa es-
posa, serva de Deus, irmã Ma-
ria José de Araújo Souza, que 
tanto se dedicou ao ministério 
com seu esposo e no cuidado 
incondicional a ele, e seis fil-
hos, que vivem no temor de 
Deus, seguindo o exemplo de 
seus pais. Deus seja louvado!

Posse na Primeira Igreja Batista em Jacobina

PR. RIEDSON FILHO
GERENTE DE MISSÕES CBBA

TALITA BARRETO
PIB JACOBINA

No mês de julho, tomou 
posse na Primeira 
Igreja Batista de Ja-

cobina o pastor Silvio Lamê-
go, numa noite marcada pela 
presença de Deus, de muitos 
pastores, familiares, a presen-
ça de vários irmãos da SIB de 
Aracaju e da Associação Ba-
tista Noroeste. A igreja estava 
em festa pela chegada do seu 
novo pastor. O culto solene 

contou com a presença do Pr. 
Genilson Souto (Igreja Batista 
Teosópolis de Itabuna), que 
foi o orador da noite, falando 
sobre a unidade do pastor e 
igreja. 

A irmã Luégina Caval-
cante Lima, presidente inter-
ino da PIB de Jacobina, deu 
posse ao pastor, declarando 
que esse será um tempo novo 
para a igreja e agradeceu a 
Deus e aos irmãos pelo apoio.

Em um momento de 
muita emoção, a irmã Luégina 

entregou uma bíblia ao pas-
tor Silvio. “Prefiro usar uma 
bíblia ao cajado, pois nela tem 
tanto o poder do cajado, como 
o poder do bálsamo para con-
duzir as ovelhas de Cristo”, 
afirmou irmã Luégina.

O Pr. Silvio Lamêgo que 
tem 20 anos de ministério pas-
toral, deixou a Segunda Igreja 
Batista de Aracaju - Sergipe 
com o coração em paz, foi 
uma decisão tranquila e com o 
apoio de toda a família. 

O Pr. Silvio Lamêgo 

que é um excelente orador, 
dedicado pastor, servo fiel à 
Palavra de Deus dentre essas 
qualidades é autor de livros, 
artigos de jornais, dono de um 
humor invejável, ama lidar 
com gente, é um amante e bem 
engajado na Visão de Igreja 
Multiplicadora e é muito bem 
relacionado com a denomi-
nação, envolvido em missões 
com o coração ardente. Somos 
eternamente gratos a Deus 
pela sua vontade, e ao Pr. Sil-
vio Lamêgo que tem sido um 

“profeta de Deus” para nossa 
igreja e para toda cidade.

Porque para mim ten-
ho por certo que as 
aflições deste tempo 

presente não são para com-
parar com a glória que em nós 
há de ser revelada. (Romanos 
8:18)

No último dia 19 de agos-
to de 2017, aprouve a Deus 
levar o nosso amigo e irmão, 
missionário do povo batista 
baiano em Paripiranga, pas-
tor Gilberto Santos. Ele es-
tava junto com sua família 
em viagem para participar 
de uma programação mis-

sionária, quando um acidente 
muito grave provocou o seu 
falecimento. A notícia deste 
trágico evento nos abalou pro-
fundamente, deixando em nós 
tristeza e saudade.

Pastor Gilberto era um 
servo de Deus, muito compro-
metido com a obra, atuava no 
extremo norte da Bahia desde 
2004, juntamente com sua es-
posa, a irmã Tânia. 

Sempre muito ativo, 
apoiava os trabalhos dos mis-
sionários que estavam em sua 
região, destacava-se por sua 
cordialidade e atenção. Era 
muito hospitaleiro com todos 
que o visitavam, realmente 

fará muita falta sua presença 
entre nós.

Sempre muito carinhoso 
e com uma maneira de tratar 
as pessoas, própria de um 
servo do Senhor. Pr. Gilberto 
nos marcava por sua paixão 
pela obra missionária, por seu 
entusiasmo com o anúncio do 
Evangelho e por seu amor à 
Igreja Batista de Paripiranga.

Pr. Gilberto viveu 
envolvido e movido por seu 
amor à obra missionária. Muito 
respeitado por sua dedicação, 
seriedade e bom testemunho. 
Ele também faleceu da 
mesma maneira como viveu, 
totalmente envolvido com o 
trabalho de proclamação do 
nome de Jesus Cristo.

Nosso conforto vem da 
esperança de vida eterna que 
nosso Senhor Jesus prometeu 
a todo aquele que Nele crê. Es-
perança que tanto foi pregada 
pelo Pr. Gilberto e que, agora, 
nos resta em relação àqueles 
que já descansam no Senhor.

No amor de Cristo e na 
esperança da promessa de vida 
que agora é e que há de ser,

Pr Riedson Filho.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Pr. Gilberto, missionário querido no campo baiano

Pr. Joel de Souza

Pr. Silvio e esposa
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O que acontece no campo 

PR. RIEDSON FILHO
GERENTE DE EXPANSÃO MISSIONÁRIA

Divulgação

Caravana da Alegria evangeliza 
região da Chapada Diamantina

Um grupo de 40 pes-
soas da Igreja Batista 
Memorial da cidade 

de Duque de Caxias (RJ) es-
teve realizando uma viagem 
missionária do dia 16 de julho 
até o dia 27 de julho. 

Nesse período, eles esti-
veram visitando as seguintes 
cidades: Seabra, Ibiquera, 
Ubiraitá, Mucugê, Palmeiras, 
Bonito, Cascavel, Iraquara, 

Nova Rendenção, Utinga e 
Lençóis. Todas elas fazem 
parte da Associação Batista da 
Chapada Diamantina, a mais 
nova associação regional da 
CBBA. 

O grupo teatral, intitulado 
Caravana da Alegria, chega, 
percorre ruas e convida para 
peça de teatro Os três porquin-
hos. A equipe apresenta ao ar 
livre e, após a apresentação, 

há a mensagem do Pr. Paulo 
Rio (pastor da igreja), o qual 
faz um apelo: conversão de 
almas, estudos bíblicos nos 
lares e culto nos lares. Em 
Ibiquera, mais de 200 pes-
soas assistiram à apresen-
tação. Quem informa é o 
Pr. Jerisvaldo Araujo, mis-
sionário da CBBA na cidade 
de Wagner (BA), onde o 
grupo esteve sediado.

Congregações se animam com a 
Campanha de Missões Estaduais

CB Barro Alto realizando a Campanha de Missões 

Encerramento da campanha na CB São Gabriel

Queridos irmãos, 
Este tem sido 

um ano de muitos 
desafi os para a obra mis-
sionária entre os batistas 
baianos, com uma cam-
panha de missões focada 
no discipulado. Estamos 
envolvidos com a ação das 
Igrejas missionárias além 
dos esforços e investimento 
nos campos.

Nosso ideal gira em 
torno de que nossas Igrejas 

possam valer-se de seus exér-
citos de membros para tornar 
o evangelho acessível a todo 
o povo baiano, anunciando 
a palavra de Deus por meio 
de palavras, ações e atitudes. 
Somos um povo missionário 
e, neste ano, estamos sendo 
desafi ados a demonstrar isso 
na prática, envolvendo-nos 
na multiplicação de vidas, 
trazendo mais e mais pessoas 
para conhecerem  o reino de 
Deus e dependendo exclusiva-
mente do Espírito Santo para a 
conversão e transformação de 
vidas.

Em meio a um contexto 
tão conturbado como o que es-
tamos enfrentando, Deus está 
levantando seu povo para que, 
mais uma vez, anunciemos 
que há esperança em Jesus. 

Este ano, pudemos ouvir belas 
histórias de nossos mission-
ários daquilo que Deus vem 
fazendo nos quatro cantos da 
Bahia através dos Batistas 
Baianos. Tivemos a alegria de 
conhecermos a história do ir-
mão que, ao se converter ofe-
receu seu bar, para que esse se 
tornasse uma Igreja Batista, 
mais uma anunciando Cristo e 
o verdadeiro Evangelho. Ou-
vimos com alegria a história 
da menina que antes era tida 
como uma pessoa sem juízo 

na cidade, mas hoje é uma das 
grandes evangelistas que Deus 
tem levantado ali. Nos regozi-
jamos por saber que Deus 
está atuando muito em nosso 
Estado e que, a cada dia, ele 
quer fazer mais pela obra de 
missões.

Deus está abençoando 
o povo batista, podemos per-
ceber um avivamento acon-
tecendo em nosso meio. Pou-
co a pouco, conseguimos ver 
nossas Igrejas cada vez mais 
apaixonadas por missões, en-

volvidas com a Evangeliza-
ção, avançando e fazendo 
Cristo conhecido.

Continuamos contando 
com a intensa participação 
dos irmãos por meio de suas 
ofertas e  orações. Continu-
amos fi rmes cumprindo a 
Grande Comissão em nossa 
Geração! Participe conosco 
da obra de Deus na Bahia!

Ore e oferte para 
Missões Estaduais!

No amor de Cristo,
Pr Riedson Filho.

”
“Em meio a um contexto tão conturbado como o que estamos enfrentando, 
Deus está levantando seu povo para que, mais uma vez, anunciemos que há 
esperança em Jesus. (...) Pouco a pouco, conseguimos ver nossas Igrejas 
cada vez mais apaixonadas por missões, envolvidas com a Evangelização, 

avançando e fazendo Cristo conhecido.”

Divulgação

Fotos: Divulgação

Caravana leva alegria e evangelho de Cristo a crianças da Chapada Diamatina
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Batistas da Bahia celebram 135 anos de história

Capelania Portuária

A Sailors Society, 
instituição que investe 
na evangelização dos 

marinheiros e portuários, 
firmou sua atuação em Salvador 
através do capelão Pr. Celson 
Amorim. Em setembro, a 
representante da Sailors, Sandra 

Welch, esteve no Escritório 
da CBBA visitando Secretário 
Geral, o Pr. Erivaldo Barros, 
juntamente com o Pr. Celson, 
com o objetivo de propor uma 
parceria para evangelização 
dos marinheiros e portuários, 
que está em análise.

Lidiane Ferreira

Pr. Celson Amorim, Sandra Welch e Pr. Erivaldo Barros

Fortalecendo o PEPE Bahia

O Pr. Erivaldo Barros, 
Secretário Geral da 
Convenção Batista 

Baiana e a irmã Maria Assis, 

Gerente de Responsabilidade 
Social da CBBA, receberam 
no mês de setembro a visita do 
Pr. Paulo Dias, líder da ABIAH 

e do PEPE Brasil, com a fina-
lidade de fortalecer o trabalho 
do PEPE na Bahia. 

Ficou definido que a co-
ordenação estadual voluntária 
ficará com a professora Edna 
Peixoto, da Primeira Igre-
ja Batista em Potiraguá, que 
atuará em alinhamento com a 
Gerência de Responsabilida-
de Social. A ideia é ampliar a 
ação deste Projeto nas várias 
regiões da Bahia que já pos-
suem ou que adotarão o PEPE, 
evangelizando e cuidando das 
crianças alcançadas e dos seus 
familiares.

A noite de 14 de outubro 
de 2017 foi marcante 
para a Bahia Batista. 

Na data, foi realizado um 
Culto de Gratidão a Deus pe-
los 135 anos dos Batistas na 
Bahia e na evangelização dos 
brasileiros. 

A programação, orga-
nizada pela Convenção Ba-
tista Baiana, reuniu diversos 
pastores, líderes, represent-
antes de igrejas de Salvador 
e também do interior, além 
de autoridades civis, no tem-
plo da Igreja Batista Filadélfia 
em Salvador, que, neste ano, 
completou 115 anos de orga-
nização. Aliás, a partir do mês 
de outubro, a igreja passou a 
se chamar Filadélfia – Primei-
ra Igreja Batista de Salvador, 
conforme decisão formalizada 
pela igreja em assembleia.

O evento contou com 
momentos de celebração, lou-
vor e adoração a Deus através 
de músicas cantadas pelos 
presentes com o ministério 
de adoração da anfitriã. Outro 
ponto de grande inspiração foi 
durante a apresentação do cor-
al da referida igreja. A leitura 
da Palavra também teve um 
espaço amplo na programa-

ção, a partir de textos como 
“Pois vocês são salvos pela 
graça, por meio da fé, e isto 
não vem de vocês, é dom de 
Deus” Efésios 2.8 (NVI). 

Durante o culto, o Pr. 
Erivaldo Barros, Secretário 
Geral da CBBA e dirigente da 
programação, narrou marcos 
da história da denominação 
batista na Bahia, na Europa, 
nos Estados Unidos e no Bra-
sil, culminando com o dia 15 
de outubro de 1882 – data da 
fundação da Primeira Igreja 
Batista voltada para evan-
gelização dos brasileiros na 
cidade de Salvador-BA. O 
Pr. Erivaldo ainda destacou o 
registro histórico para os 500 
anos da Reforma Protestante, 
que ocorrerá no próximo dia 
31 de outubro. 

Houve participação de 
autoridades eclesiásticas 
como o Pr. Matheus Guerra, 
1º Vice-Presidente da CBBA 
e pastor da Igreja Batista da 
Pituba em Salvador; Profª. 
Antonia Ferreira, ex-presi-
dente da CBBA; Pr. Daniel 
Costa, Presidente da Associa-
ção Batista do Salvador, além 
das autoridades governamen-
tais Deputado Estadual Heber 

Santana e vereadores Ricardo 
Almeida e Maurício Trindade. 

Deus é extraordinário 
e faz coisas extraordinárias 
através de pessoas comuns 
foi o tema da mensagem 
pregada pelo orador da noite, 
Pr. Samuel Moutta, Gerente 
Executivo de Missões da Junta 
de Missões Nacionais.  O Pr. 
Samuel destacou a coragem 
dos pioneiros que, mesmo em 
meio a tantas dificuldades, 
“se envolveram com o que 
Deus estava fazendo. Eles se 
deixaram usar, eles quiseram 
ser parte, eles se doaram em 
um ato de renúncia, de paixão, 
de comprometimento”. O 
orador conclamou os presentes 
a se deixarem ser usados 
poderosamente por Deus para 
fazer grandes coisas para a 
glória Dele. 

Os batistas da Bahia 
olham para trás com gratidão 
e para frente com esperança de 
ver o Estado rendido aos pés 
de Jesus Cristo, multiplicando 
discípulos. Louvado seja o 
Senhor pela obra missionária 
batista na Bahia, no Brasil e 
no mundo!

Confira fotos: 
facebook.com/batistasbaianos.

Coro da IB Filadélfia durante o Culto de Gratidão

O culto reúne batistas baianos de diversas igrejas

Pr. Fernando Brandão (JMN) parabeniza no Facebook

Lidiane Ferreira

Fotos: Lidiane Ferreira e Reprodução

Pr. Erivaldo Barros, Maria Assis e Pr. Paulo Dias
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Batistas Baianos Multiplicando Discípulos
Igrejas utilizam criatividade para a Campanha de Missões Estaduais 2017 da Convenção Batista Baiana

Decoração temática

Agradecimentos pelo envio das fotos nesta página: Primeira Igreja Batista em Barreiras, Primeira Igreja Batista em Santa Luz, Enedilza Araujo (Primeira Igreja Batista 
em Jeremoabo), Miss. Alexandre e Edna Santos, Miss. Maria Dias, Miss. João Gualberto, Miss. Gardênia Cardoso, Miss. Lindomar Batista, Paulo César Arruda (Primeira 
Igreja Batista de Cassilândia), Carmen Dias (Igreja Batista Jardim Alamar - Itabuna) e Miss. Osvaldo Freitas (Congregação Batista em Santa Brígida).

Promoção Missionária 2017

Criatividade para levantar ofertas

As igrejas e congrega-
ções batistas da Bahia 
capricharam na deco-

ração temática da Campanha 
de Missões Estaduais 2017. 

Nas fotos acima, é pos-
sível perceber a tendência em 
enfatizar palavras-chaves que 

caracterizam o período: Mis-
sões, Orar, Obedecer, Mobi-
lizar, Ofertar, Discipular etc. 
Destaque para os promotores 
de Missões que, juntamente 
com a liderança, motivaram 
os membros e congregados a 
investir na obra missionária. A cada ano, a CBBA es-

tabelece um alvo para 
a Campanha de Mis-

sões Estaduais. Neste sentido, 
cada igreja estabelece um alvo 
próprio e utiliza várias estra-

tégias para alcançá-lo. Esse 
também é o período de mais 
adesões ao PAM Bahia.

Parte dos nossos mis-
sionários estiveram 
percorrendo igrejas e 

congregações das vinte as-
sociações, entre os meses de 
julho e agosto. Enquanto com-

partilhavam os desafios do 
campo, foram acolhidos com 
muito carinho pelos batistas.

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

 Miss. Carlos (Tanque Novo) com irmãos da PIB Barreiras

 Irmãs da PIB Santaluz mostram painel da campanha

Decoração missionária no púlpito da PIB Jeremoabo

Cofre-butijão, Feira na rua e engajamento de crianças são algumas estratégias

Alexandre e Edna na IB Peniel (Cândido Sales); Maria Dias na IB Sião (Jequié) 

Cezar Augusto na PIB Macururé; Valmir e Luiza na IB Sinai (Itabuna)

 Gualberto (PIB Mussurunga); Gardenia (PIB Fazenda Grande IV);  Lindomar (IB Peniel Muritiba)
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Batistas Baianos realizam sua 94ª Assembleia
Recepção inesquecível da Primeira Igreja Batista em Itamaraju marca o principal evento da Convenção Batista Baiana

A cidade de Itamaraju, 
localizada na região 
sul da Bahia, a cerca 

de 850 km de Salvador, sediou 
a 94ª Assembleia Anual da 
Convenção Batista Baiana. O 
evento ocorreu de 27 a 30 de 
junho de 2017, sendo precedi-
do pela celebração dos 50 anos 
da Primeira Igreja Batista em 
Itamaraju no dia 26 de junho. 
Ao todo, 200 igrejas de 102 
cidades foram representadas, 
num total de 377 inscritos para 
a reunião convencional, com 
participação às noites de 1500 
pessoas por culto, que tiveram 
entrada franca. A CBBA dis-
ponibilizou também a cobertu-
ra do evento em tempo real no 
Facebook: transmissão ao vivo 
dos cultos e postagens de fotos 
e vídeos com visualizações de 
milhares de internautas.

A PIB em Itamaraju, 
anfi triã do evento neste ano, 
recepcionou muito bem 
a equipe da CBBA e os 
batistas baianos que vieram 
de diferentes partes da Bahia 
para participar do maior 
evento da denominação 
no Estado. A Diretoria, o 
Secretário Geral da CBBA e 
toda equipe do Escritório, com 
o apoio dos missionários da 
CBBA presentes, estiveram 
trabalhando antes e durante a 
Assembleia, em parceria com 
a Igreja Hospedeira, a fi m de 
oferecer as melhores condições 
possíveis aos convencionais. 

A igreja preparou uma boa 
estrutura para receber os 
convencionais no templo e 
num anexo montado com um 
telão, bem como salas para 
os seminários de capacitação, 
reuniões dos órgãos auxiliares 
– que também ocorreram 
em um colégio próximo – e 
estandes. 

Multiplicando Discípu-
los é o tema da Campanha 
de Missões Estaduais 2017 
da CBBA, inspirado na visão 
bíblica de Igreja Multiplica-
dora. Essa visão é baseada 
em cinco princípios: oração, 
evangelização discipuladora, 
plantação de igrejas, formação 
de líderes e compaixão e graça. 
Cada um desses princípios foi 
percebido durante o encontro 
convencional. Foram vários os 
momentos de oração, destacan-
do-se a manhã da quinta-feira 
(29), quando os presentes uni-
ram-se aos batistas brasileiros 
na Campanha de Oração pelo 
Brasil promovida pela Junta de 
Missões Nacionais e Conven-
ção Batista Brasileira. 

O princípio da evange-
lização discipuladora foi tra-
balhado durante o seminário 
Evangelização Discipuladora 
para alcançar crianças e ju-
niores (Miss. Jaqueline Hora 
- JMN). A formação de lí-
deres também foi abordada, 
com os seminários Transfor-
mando membros em líderes 
(Pr. Fabrício Freitas - JMN) e 

Formando Líderes através da 
Escola Bíblica Discipuladora 
(Pr. Welington Martins – IB 
Bacacheri, PR), bem como 
a compaixão e graça, com o 
seminário A visão de com-
paixão e graça na igreja local 
(Pr. Fabrício Pacheco - JMN). 

Simultaneamente aos 
seminários de capacitação, 
ocorreu o XXII Congresso da 
Associação dos Músicos Ba-
tistas da Bahia. Nos horários 
da manhã e tarde, as crianças 
participaram do Congresso 
Infantil promovido pela PIB 
Itamaraju. Além disso, na tarde 
da sexta-feira dia 30, foi real-
izado um impacto evangelísti-
co: convencionais percorreram 
ruas da cidade cantando diver-
sos hinos e cânticos, culminan-
do com um momento de ora-
ção e pregação da Palavra em 
uma praça no centro da cidade, 
com ênfase na mensagem de 
salvação e transformação em 
Cristo Jesus.

O princípio da plantação 
de igrejas também esteve em 
destaque. Agora, o rol coopera-
tivo da CBBA conta com mais 
seis igrejas: Primeira Igreja 
Batista em Macaúbas, fruto 
direto do trabalho missionário 
desenvolvido pela Conven-
ção, Primeira Igreja Batista de 
Caém, Igreja Batista Abba em 
Feira de Santana, Igreja Batista 
Água Viva em Amargosa, Igre-
ja Batista Peniel em Itamaraju 
e Primeira Igreja Batista em 

Cascavel em Ibicoara.
A cada ano, as 

assembleias da CBBA são 
marcadas pelos inspirativos 
momentos musicais. Neste 
ano, não foi diferente: além da 
participação da igreja anfi triã 
com ministério de louvor 
e coral, houve participação 
do cantor Sergio Lopes e da 
cantora Jussara Chieregato, 
dentre outros. A cada dia, um 
orador levava a Palavra nos 
cultos noturnos: Pr. Antonio 
Sergio A. Costa, da Primeira 
Igreja Batista em Vitória do 
Santo Antão-PE (Noite de 
Abertura), Pr. Oseias Santos, 
da Primeira Igreja Batista 
em Teixeira de Freitas-BA 
(Noite da Juventude), Pr. 
Fabricio Pacheco (JMN) e, 
na Noite Missionária, houve 
participação do Gerente de 
Expansão Missionária, Pr. 

Riedson Filho, do Secretário 
Geral da CBBA, Pr. Erivaldo 
Barros, do Presidente da 
CBBA, Pr. Adelson Santa 
Cruz, além dos testemunhos 
dos missionários da Convenção 
Aldenira Ferreira (Teolândia), 
Maria Dias (Cotegipe), Carlos 
Santos (Tanque Novo) e Helder 
Magalhães (Barro Alto), além 
do Pr. Robelito Cardoso (Cruz 
das Almas).

Em 2018, a 95ª Assem-
bleia da Convenção Batista 
Baiana ocorrerá em Ilhéus, 
sendo recepcionada pela Igreja 
Batista Lindinópolis por oca-
sião dos seus 60 anos de orga-
nização. O período será de 26 
a 29 de junho. A expectativa é 
que seja mais um momento de 
capacitação, fortalecimento e 
defi nições das ações e rumos 
da denominação e comunhão 
entre os batistas da Bahia.

PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS

95ª Assembleia Anual - 2018
Data: 25 a 29 de junho
Local: Ilhéus  Anfi triã: Igreja Batista Lindinópolis
Orador Ofi cial: Pr. Jamir Sbrana (PIB Feira de Santana)
Orador Substituto: Pr. Clodoaldo Cidade (IB Califórnia - 
Itabuna)

96ª Assembleia Anual - 2019
Local: Cruz das Almas

97ª Assembleia Anual - 2020
Local: Luís Eduardo Magalhães

Fotos:  Jarles Araujo e Lidiane Ferreira

Templo da PIB em Itamaraju esteve lotado em todas as noites de Assembleia; Pr. Adelson Santa Cruz, Pr. Erivaldo Barros e Pr. Cival Gomes
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Desafios e avanços para os Batistas Baianos
A Gerente de Comunicação e Marketing, Lidiane Ferreira, entrevistou o Secretário Geral da CBBA, Pr. Erivaldo Barros, sobre os desafios e avanços e as perspectivas para o trabalho batista na Bahia. Confira!

O BATISTA BAIANO: 2016 e 2017 
têm sido anos de grandes desafios, 
principalmente na área econômica. 
Apesar da crise financeira no Brasil, 
a Convenção conseguiu executar 
vários projetos planejados. A que o 
senhor atribui essas realizações?
SECRETÁRIO GERAL: Praticamente 
todas as regiões do nosso estado 
foram afetadas pela crise. Como 
consequência, muitas empresas 
fecharam as portas e, assim, mui-
tos dos membros das nossas igrejas 
perderam seus empregos, causando 
um impacto direto na receita das 
igrejas, influenciando também a 
Convenção Batista Baiana, situa-
ção que ocorreu também com as 
demais Convenções Estaduais. 
Apesar deste cenário ainda difícil, 
posso dizer que estamos equilibra-
dos financeiramente, em dia com 
as obrigações, com compromissos 
com credores cumpridos e efetu-
ando fiel e regularmente as ob-
rigações com nossos funcionários, 
nossos missionários e nossas orga-
nizações. Atribuo esse equilíbrio, 
sobretudo, à graça, à misericórdia, 
à boa mão do Senhor sobre nós, 
que tem nos dado condições de 
mantermos os projetos que inicia-
mos, e também começarmos outros 
para servirmos melhor, e estarmos 
ao lado das nossas igrejas na Bahia. 
A credibilidade que a Convenção 
vem auferindo nestes últimos anos 
é proveniente do trabalho de am-
pliação do investimento mission-
ário com nomeação de novos mis-
sionários e organização de novos 
projetos missionários; do zelo na 
administração dos recursos admin-
istrativos e financeiros sempre com 
austeridade e transparência; do 
trabalho de toda a liderança: Con-
selho, Diretoria, Secretário Geral, 
Gerentes, Diretores das Institu-
ições, Líderes das Organizações, 
incluindo as Associações e apoio 
dos pastores e igrejas. Percebo que 
as igrejas têm confiado em nos-
sos projetos com características de 
serem contemporâneos, visionários 
e bíblicos. Mas não posso deixar 
de perceber que a soma da fideli-
dade das igrejas que já caminham 
com a CBBA e que o investimento 
de outras, possibilitará um maior 
equilíbrio e mais avanço. Continu-
amos contando com as orações das 
igrejas e dos pastores, bem como 
o investimento e fidelidade quanto 
ao Plano Cooperativo, Campanha 
Missionária e PAM a fim de alca-
nçarmos o orçamento proposto de 
2017 e avançarmos muito mais em 
2018.

OBB: Apesar das dificuldades no 
cenário econômico a CBBA, através 
da Expansão Missionária, nomeou 
novos missionários, alcançando mais 
cidades na Bahia, a exemplo de Ira-
maia, Pintadas, Teolândia, Presiden-
te Dutra, Malhada de Pedras, Tanque 
Novo, entre outras. O que representa 
este avanço?
SG: A Gerência de Expansão Mis-
sionária, juntamente com a Secre-
taria Geral e o Comitê de Missões 
vem avançando nestes últimos 
anos atuando com paixão, es-
tratégia e visão na realização da 
obra missionária. Esta Gerência 
é responsável por criar uma visão 
missionária para nosso estado, 
alinhando as ações e capacitando 
os missionários. Inclusive, nos úl-
timos dois anos, foi definida a nova 

política de expansão missionária 
com as atribuições do Comitê; as 
categorias dos missionários, sua at-
uação, parametrização dos critérios 
de ingresso no quadro, prebendas, 
assistência à saúde; projetos mis-
sionários étnicos, além de reiterar 
em nossas igrejas a consciência 
de que elas é que realizam e pro-
movem missões na Bahia. Deseja-
mos viabilizar e ajudar as igrejas 
na execução da obra missionária, 
investindo em nossos mission-
ários e criando alianças estratégi-
cas com outros estados/países que 
queiram também investir na Bahia. 
O alcance destas últimas cidades 
faz parte da implementação desta 
visão. Ela só foi possível porque 
as igrejas investiram no Plano Co-
operativo e na Campanha Mission-
ária e também pela parceria com as 
Associações e as Igrejas-Mães na 
viabilização da implantação destes 
novos campos.

OBB: Com a ação da Gerência de 
Educação Cristã em afinidade com 
a Secretaria Geral, temos percebido 
melhores perspectivas nesta área 
para os batistas da Bahia. O que 
representa este novo momento da 
Educação Cristã para os batistas 
baianos?
SG: A Educação Cristã é essencial 
para nós batistas, pois objetiva o 
fortalecimento da doutrina bíblica, 
dos princípios batistas e dos valores 
familiares e sociais das igrejas. 
Graças a Deus, com a atuação de 
Magnoneide Matos (Meg) desde 
o ano passado, temos conseguido 
sonhar e agir na direção de plane-
jarmos e oferecermos às nossas 
igrejas projetos e treinamentos nes-
ta área. Tivemos recentemente um 
treinamento no STBNE em Feira 
de Santana, tratando do Projeto de 
Educação Cristã para Bahia Batis-
ta, passando pelo Plano Diretor da 
Educação Religiosa, envolvendo 
o projeto para aprimoramento da 
EBD nas igrejas batistas baianas, 
sobretudo visando desenvolver o 
anteprojeto da preparação da re-
vista para EBD, com uma equipe 
de educadores e pastores que está 
sendo formatada. A expectativa é 
alinhar a visão doutrinária teológi-
ca dos batistas baianos. O resultado 
desse projeto será visto a médio e 
longo prazo, com discípulos segu-
ros nos princípios batistas e bem 
orientados pela Bíblia Sagrada. 
Isso vai nos trazer líderes, pastores, 
missionários e professores com 
alinhamento muito estreito com 
aquilo que os batistas pensam. Por 
isso, a necessidade de avançarmos 
para, em médio prazo, oferecermos 
revistas às nossas igrejas, que trará 
efeitos positivos para os batistas na 
Bahia. Ainda dentro da Educação 
Cristã, temos planejado e iniciado 
capacitações em parceria com o 
STBNE (incluindo a pós-gradua-
ção em Educação Cristã), além de 
oferecermos treinamentos na per-
spectiva da visão bíblica de Igreja 
Multiplicadora e do Envisionar e 
outras capacitações continuadas 
necessárias e importantes para for-
mação e reciclagem da liderança 
das nossas igrejas. 

OBB: Como está a parceria da CBBA 
com a Cristolândia?
SG: O sonho da Cristolândia na Ba-
hia se concretizou em outubro de 
2013 quando na IB Dois de Julho 

foi celebrado um culto com o início 
do projeto na própria igreja e com 
as fases seguintes em Abrantes e no 
CENTRE conforme convênio cele-
brado entre a CBBA e a JMN. Esta 
parceria nos termos estabelecidos 
no convênio se estendeu até março 
de 2017, quando por alguns fatores 
ocorreu o entendimento mútuo da 
necessidade da reconfiguração, o 
que incluiu a saída dos alunos do 
CENTRE, inclusive pelo fator de 
risco e perigo que tomou conta 
do Acampamento a partir deste 
período. Prosseguimos fomentan-
do e empenhando apoio quanto ao 
avanço das unidades deste projeto 
de restauração e recuperação de 
vidas em Salvador, Região Met-
ropolitana e no interior da Bahia e 
no futuro poderá ocorrer o retorno 
do Projeto ao CENTRE, com re-
definição dos termos do Convênio.

OBB: O senhor citou o Acampamento 
Batista Baiano Ovídio Aranha (CEN-
TRE) e o difícil momento que estamos 
enfrentando. Nos informe como está 
a situação no momento e as ações 
neste sentido.
SG: O Acampamento Batista Baia-
no Ovídio Aranha (CENTRE) é 
um espaço estratégico de acampa-
mento, treinamento, inspiração e 
comunhão que tanto abençoa aos 
batistas e aos que o frequentam. 
Nos últimos três anos, passamos 
a investir mais, especialmente no 
refeitório 1, na piscina, construindo 
um deck que valorizou muito este 
espaço de lazer, enquanto núcleo 
do Acampamento, e também em 
algumas acomodações, incluindo 
alguns chalés e casas, colocando 
forro e tentando melhorar as in-
stalações. Estávamos ampliando 
este investimento, conforme ocor-
reu no segundo semestre de 2015 
e primeiro semestre de 2016, in-
clusive trabalhando para aumentar 
as receitas através das locações, a 
fim de termos mais condições de 
investir no próprio Acampamento 
e também pensando em como uti-
lizar melhor o espaço. Quanto a 
isto, os pastores batistas baianos 
que estiveram no acampamento 
em janeiro de 2017 constataram 
esta realidade, bem como a lider-
ança da UFMBBA e as igrejas que 
acamparam durante o período de 
carnaval. Tínhamos uma agenda 
bem recheada de acampantes para 
o primeiro semestre e início do 
segundo. Contudo, uma onda de 
assaltos a mão armada que se ini-
ciou no final de fevereiro e seguiu 
durante março e abril, nos fez sus-
pender os agendamentos, tendo em 
vista a preservação da integridade 
física dos acampantes. No primeiro 
momento, colocamos segurança 
particular no Acampamento, o que 
ficou inviável pelo alto custo e por 
não termos receitas para esta finali-
dade. Inclusive, tínhamos a expec-
tativa de recuperar o investimento 
feito no período anterior e poder-
mos continuar avançando. Infeliz 
e lamentavelmente este quadro de 
assalto e violência se agravou na 
região do Areal em Barra do Po-
juca, onde se localiza o CENTRE, 
sobretudo com a morte de um líder 
de facção do Areal, o que ensejou a 
abordagem de outras duas facções 
que passaram a circular no CEN-
TRE com brigas entre si e inves-
tidas na comunidade. Apesar dos 
registros de todos os Boletins de 

Ocorrência, incluindo as aborda-
gens a mão armada e com violên-
cia sofridas por nosso caseiro, não 
houve repressão por parte da Polí-
cia Civil e da Policia Militar como 
esperado. A comunidade sofrendo 
com reiteradas casos de assaltos e 
violência, afora os confrontos entre 
os próprios marginais ensejando 
algumas mortes, Decidimos propor 
à corporação da PM BA uma Par-
ceria Público-Privada, disponibili-
zando a casa de entrada para a in-
stalação de um Pelotão, uma Base 
ou uma PETO. Encaminhamos 
ofícios para o Comando de Arem-
bepe, da Região Metropolitana e do 
Comando Geral, ofícios estes pro-
tocolados e registrados. Tivemos 
algumas reuniões nestes três Co-
mandos, contando com o empenho 
da diretoria da CBBA, com alguns 
deslocamentos do Presidente Pr. 
Adelson Brandão de Jequié para 
Salvador com esta finalidade e da 
Ordem dos Pastores da Bahia na 
pessoa do seu presidente, Pr. Edson 
Silveira. Por fim, estamos aguar-
dando um retorno e agendando 
uma reunião com o Comandante 
Geral e com o Secretário de Segu-
rança para verificarmos a possibili-
dade desta parceria que, ao tempo 
que colaborará com a segurança do 
CENTRE, permitirá que a comuni-
dade do Areal em Barra do Pojuca 
saia desta calamitosa e desespera-
dora situação de violência e inse-
gurança que se abateu sobre esta 
região. Neste ínterim, lamentavel-
mente, os marginais e alguns de-
pendentes químicos investiram em 
roubos e furtos das casas, suítes, 
cabanas, auditórios e cozinhas, in-
clusive levando bens, até mesmo 
forro e instalações elétricas, algu-
mas portas e janelas, inclusive do 
deck e banheiros da piscina. O que 
pudemos guardar na casa principal 
que gradeamos, incluindo as bom-
bas da piscina, fizemos. Também 
colocamos uma ronda de policiais 
civis (com um acerto financeiro de 
custo possível) para fazer varredu-
ras, sobretudo com a finalidade de 
não ocorrer invasões dos margin-
ais. Naturalmente, inibir os furtos e 
roubos não é tão fácil, já que estes 
agentes não estão todo o tempo no 
Acampamento, mas tem pelo me-
nos inibido maiores ações e feito 
abordagens com ação de repressão, 
quando encontram alguém dentro 
da propriedade. Neste tempo, tam-
bém temos visto a possibilidade 
de arrendamento de parte da pro-
priedade para investir no próprio 
Acampamento, dando condições 
dele funcionar com qualidade e 
atender as necessidades dos acam-
pantes, sobretudo fazendo valer o 
propósito do CENTRE. Pedimos 
aos batistas baianos que orem in-
tensamente e clamem ao Senhor 
por uma solução para esta difícil 
situação e, caso alguém tenha al-
guma sinalização, nos ajudem. 
Estamos confiando em Deus e 
trabalhando para que esta situação 
seja resolvida e possamos voltar a 
sonhar com o CENTRE cumprindo 
sua finalidade e tendo recursos para 
melhorar sua funcionalidade.

OBB: No mês de novembro/2017, 
o pastor completa quatro anos na 
Secretaria Geral da CBBA. Compar-
tilhe como tem sido esta experiência 
e como tem visto Deus agir entre os 
batistas baianos.

SG: Há uma percepção e uma con-
sciência muita clara minha e da 
minha família que Deus reservou 
este tempo para servirmos nesta 
função de abençoarmos e sermos 
abençoados pelos batistas baianos. 
Os batistas baianos são acolhedores 
e amáveis, comprometidos com o 
Senhor Jesus e com seu Reino, apa-
ixonados e dedicados à obra mis-
sionária através do investimento e 
da disposição. Neste tempo, temos 
viajado por todo o estado (já per-
corri mais de 435 mil quilômetros), 
visitando centenas de igrejas, con-
gregações e campos missionários. 
Tenho pregado em Assembleias das 
Associações, aniversários e con-
gressos das igrejas, participado de 
concílios e organizações de igrejas, 
inclusive com a alegria de receber-
mos no rol da CBBA neste período 
dezenas de novas igrejas e acom-
panhar a abertura de dezenas de 
novas congregações. Somos hoje 
mais de 175 mil batistas na Bahia, 
em 669 igrejas e 531 congregações  
Estamos empenhados em até 2020, 
alcançarmos todas as cidades da 
Bahia com ao menos uma igreja da 
CBBA. Nossas Assembleias têm 
sido muita edificação e comunhão, 
com espaço para inspiração, capac-
itação e deliberações propositivas 
e proveitosas. Temos desfrutado 
de reuniões do Conselho muito 
produtivas e proativas no sentido 
de planejar, avaliar e aprovar as 
ações para avanço do trabalho ba-
tista na Bahia. Nosso escritório 
encontra-se saneado, com a aplica-
ção dos princípios da austeridade, 
transparência e saudável convivên-
cia bem presentes (convidamos aos 
que puderem nos visitar a fazê-lo). 
Há muito ainda por realizar e, na 
dependência do Senhor que nos 
chamou e tem-nos capacitado, 
avançaremos ainda mais, com Sua 
graça e para Sua glória, alcançando 
e edificando vidas.

OBB: O que os Batistas Baianos po-
dem esperar para o futuro?
SG: A CBBA pertence às igrejas ba-
tistas da Bahia. As igrejas batistas 
baianas idealizaram e organizaram 
a CBBA há mais de 100 anos. A 
razão primeira e última da Conven-
ção Batista Baiana é diretamente a 
própria igreja. A Convenção não 
existe por e para ela mesma. Ela é 
aliada e serva das igrejas no cum-
primento de seus objetivos de ir por 
todo mundo, a partir da Bahia, e 
pregar o evangelho da graça salva-
dora de Jesus Cristo às pessoas. Es-
tamos avançando no cumprimento 
da nossa missão, que abrange o 
discipulado, a partir da área mis-
sionária, passando pela área edu-
cacional e também pela área social. 
Os batistas baianos podem esperar 
o mesmo total comprometimento 
da CBBA neste sentido. Em uni-
dade, queremos avançar na de-
pendência do Senhor através da 
oração, pois sem a presença e a di-
reção Dele nada poderemos fazer; 
na plantação de novas igrejas; na 
multiplicação de discípulos; nos 
relacionamentos discipuladores; na 
evangelização intencional e rela-
cional; na capacitação e formação 
de novos líderes e no fortalecimen-
to da identidade e firmeza bíblica e 
batista. Os batistas baianos podem 
esperar da CBBA muita dedicação, 
empenho e ações que visem cum-
prir sua missão e sua finalidade.
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Flashes das assembleias dos órgãos auxiliares em Itamaraju

Os órgãos auxiliares da 
Convenção Batista 
Baiana - que reúnem 

educadores cristãos, músicos, 
diáconos, jovens, pastores, 
homens e mulheres - fizeram 
suas reuniões anuais em Ita-
maraju, por ocasião da 94ª As-
sembleia Anual da CBBA.

Na terça-feira, dia 27 de 
junho, nos períodos da ma-
nhã e da tarde, quatro órgãos 
realizaram suas assembleias: 
a Associação dos Diáconos 
Batistas do Campo Baiano,  a 
Associação dos Educadores 
Cristãos Batistas da Bahia, 
a Ordem dos Pastores Batis-
tas do Brasil - Seção Bahia 
e a União Feminina Missio-

nária Batista da Bahia. Essa 
último, inclusive, realizou 
uma caminhada pelas ruas 
da cidade, contra a violência 
e proclamando as boas no-
vas de Jesus. A AMUBAB, a 
Associação dos Músicos Ba-
tistas da Bahia, fez seu XXII 
Encontro de Artes e Adoração 
simultâneo aos seminários de 
capacitação promovidos pela 
CBBA, de quarta a sexta-feira 
(28 a 30 de junho) pela ma-
nhã. Também na manhã de 28 
de junho, a Juventude Batista 
Baiana promoveu sua reunião. 
No sábado, dia 1º de julho, 
após a assembleia da CBBA, 
foi a vez da União Missionária 
de Homens Batistas da Bahia.

Fotos: Lidiane Ferreira

Acampe MR Bahia 2017

Caminhada da UFMBBA em Itamaraju Reunião da AECBBA

Assembleia da OPBB - Seção Bahia Rosa Eugênia: nova presidente da AMUBAB

Louvamos e exaltamos 
ao Senhor pela real-
ização do Acampa-

mento MR da Bahia 2017! O 
evento aconteceu em Ilhéus, 
no Acampamento Teosópolis, 
período de 07 a 09 de setem-
bro com 349 participantes. 

O estado da Bahia esteve 
muito bem representado por 
32 igrejas das associações 
ABS, ASBARE, Feirense, 
Grapiunense, Leste, Nazare-
na, Oeste, Rionovense e Serra 
Vale.

Trabalhamos com o tema 
“Multiplicando Discípulos”, 
tendo como preletor oficial o 
Pr. Nadilton Nascimento de 
Missões Nacionais, cuja ex-
periência de vida cristã se ini-

MEG MATOS
COORDENADORA ESTADUAL DE MR

ciou com o discipulado feito 
por uma mensageira do Rei, 
que serviu como exemplo e 
desafio para as mensageiras 
que se encontraram no evento.

Realizamos momentos 
devocionais, gincanas bíblica 
e da Aventura Real, atividades 
recreativas, homenagem às 
debutantes e oficinas de estu-
dos, voltadas para cada faixa 
etária, além das monitoras e 
orientadoras, visando atender 
as necessidades especificas de 
cada um delas. 

Vidas se renderam aos 
pés de Jesus Cristo e ao com-
promisso missionário, além 
de terem sido desafiadas a as-
sumirem o seu papel na grande 
comissão.

Tudo isso só foi possível 
pois contamos com a dis-
ponibilidade de uma equipe  
comprometida com a obra 
missionária, bem como o 
apoio de orientadoras das or-
ganizações, pais e irmãos de 
igrejas que oraram e ajudaram 
a enviar nossas mensageiras. 
A todos nossa gratidão: “a 
quem honra, honra” A Deus 
toda a honra e toda glória!

MENSAGEIRAS E EMBAIXADORES DO REI

POTIRAGUÁ - Exame de 
Posto de Embaixador do Rei  
(Embaixada Paulino Peixoto 
dos Santos, organizada em 25 
de agosto de 2013) e Recon-
hecimento de Etapa das Men-
sageiras do Rei da Primeira 
Igreja Batista em Potiraguá, 
dias 16 e 17 de setembro. 

ASSOCIAÇÃO LESTE - De 25 a 27 de setembro, ocorreu 
em São Gonçalo dos Campos, o I Acampamento de Men-
sageiras do Rei da região Leste, em parceria com a MCM. 
Foram 40 mensageiras que viveram um fim de semana mar-
cante em suas vidas. O tema girou em torndo da transforma-
ção pelo poder da Palavra. Houve oficinas direcionadas por 
faixas etárias, com os seguintes temas: “Os turbulentos anos 
da adolescência”, ministrado por Ramile Pereira e “Vivendo 
sob os princípios bíblicos”, ministrado por Elienaide Liro. 

IRECÊ - Grupo de Men-
sageiras do Rei da Congrega-
ção Batista Novo Horizonte 
em Irecê, campo missionário 
da CBBA liderado pelo casal 
Cezar Augusto e Sulamita 
Marques. 

Divulgação Divulgação

Divulgação

Divulgação

Mensageiras do Rei da congregação durante atividade

Exame de Posto ER e Reconhecimento de Etapa MR

Retomada das MR na Leste
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O Outubro Rosa é 
uma campanha para 
chamar a atenção 

da sociedade em relação 
à prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama, 
através da mamografia anual, 
bem como ultrassonografia 
das mamas. O Instituto 
Nacional do Câncer (INCA), 
estima que, em 2017, o 
Brasil terá 57.960 novos 
casos de câncer de mama. O 
número de mortes em 2013 
foi de 14.388, sendo 181 
homens e 14.206 mulheres. 

Há uma educação insat-
isfatória em relação à pre-
venção, diagnóstico precoce 
e enfrentamento da doença. 
Por isso, torna-se funda-
mental a democratização das 
informações e a construção 
de um espaço educativo que 

CBBA na luta contra o câncer de mama!
Artigo

JOSILANE AMORIM*
IB PROCLAMAÇÃO - SALVADOR

possa contribuir na descon-
strução do estigma e precon-
ceito, bem como na prevenção 
e diagnóstico precoce.  Por 
isso, acredito que a igreja é in-
strumento de Deus nessa luta, 
criando um espaço educativo 
de conscientização em relação 
à doença.

A estimativa foi de 52.680 
novos casos em 2012, quando 
fui diagnosticada com a doen-
ça. Foi no dia 6 de janeiro 
daquele ano que recebi o diag-
nóstico e, em 10 de fevereiro 
do mesmo ano, fui submetida 
à retirada completa da mama 
direita e esvaziamento da axi-
la.  Fiquei completamente fra-
gilizada diante de uma doença 
que sentencia à morte muitas 
mulheres, além de me sub-
meter à mutilação da mama e 
também a um tratamento qui-
mioterápico e radioterápico, 
cujos efeitos colaterais são vis-
tos pela sociedade como sinais 

da doença.  Comecei a plane-
jar a minha vida, visto que eu 
não sabia quanto tempo teria, 
aliás, ninguém sabe. Pensei 
primeiro como iria ficar minha 
aparência sem mama e sem 
cabelo. Depois lancei alguns 
objetivos: enfrentar o medo da 
doença, enfrentar a vergonha 
de perder os cabelos, o estigma 
da perda da mama e enfrentar 
a “pena” que as pessoas teriam 
ao se depararem com o meu 
estado. 

Decidi não perder os ca-
belos, mas sim raspar a cabeça 
quando eles começassem a 
cair. Meu esposo raspou minha 
cabeça num sábado e, quando 
cheguei no domingo na igreja, 
todos os homens do grupo de 
louvor estavam com a cabeça 
raspada. Uma amiga, que tinha 
o cabelo comprido, estava 
também com a cabeça raspa-
da. Quase desfaleci diante do 
amor e da graça de Deus ex-

pressado naquela atitude!  A 
participação da família, da 
igreja e, principalmente, do 
cônjuge, traz uma segurança 
e fortaleza para que a mulher 
diagnosticada com a doença 
possa enfrentar e vencer o 
tratamento.

Entendo que o processo 
de desconstrução do estigma 
e preconceito em relação 
ao câncer de mama é um 
processo lento, pois foi 
naturalizado. Acredito num 
processo educativo pautado 
na escuta, no diálogo, na 
construção de saberes, na 

inclusão, na solidariedade e 
conscientização de que este 
processo é um instrumento 
de transformação da 
sociedade. 

Quero desafiar as igre-
jas do campo baiano a abra-
çarem a campanha do Outu-
bro Rosa, para lutar contra o 
câncer de mama, contra seu 
estigma, contra sua sentença 
e contra o preconceito con-
struído no imaginário social.

* Josilane Amorim é as-
sistente social e Mestre em 
Educação.

MCM de São João do Paraíso 
celebra seus 29 anos

UILISNEI LIMA
PIB SÃO JOÃO DO PARAÍSO

Ocorreu nos dias 8 e 9 
de julho, o aniversário 
da MCM da Primeira 

Igreja Batista em São João do 
Paraíso. A comemoração con-

tou com a presença de igrejas 
da região além da participa-
ção da cantora Leia Raquel, 
da cidade de Ilhéus. O grupo 
fundado em 1988 comemorou 
seus 29 anos de muito trabalho 
com uma bela festa de louvor 
a Deus pelo trabalho realizado 
ao longo desses anos.

Semana em Foco na MCM 
da PIB em Japomirim

PR. JOSÉ JACKSON
PIB EM JAPOMIRIM/ITAGIBÁ

A Primeira Igreja Batista 
em Japomirim, locali-
zada no município de 

Itagibá, faz parte da Associa-

ção Batista Rionovense. Nos 
dias 21 a 28 de maio, a MCM 
- Mulher Cristã em Missão da 
igreja realizou a Semana em 
Foco. O nome do Senhor tem 
sido glorificado e Exaltado em 
nosso meio.

MCM Jussari
faz 79 anos

PR. NEIRIVAL SOUZA
PIB JUSSARI

Nos dias 2 e 3 de Se-
tembro, a MCM da 
Primeira Igreja Batis-

ta em Jussari  comemorou 79 
anos, com o tema: Mulheres 
Cristãs em Missão levando 
Esperança até que Ele venha! 
Foi uma festa muita bonita, 
A Deus seja Honra, Gloria e 
Louvor Eternamente.

Fotos: Divulgação

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Mulheres Cristãs em Missão da igreja

 Grupo de Mulheres Cristãs em Missão durante atividade
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Associação Noroeste realiza 
Seminário Multiplique

PR. BARTOLOMEU LIMA
ASSOCIAÇÃO BATISTA NOROESTE

A Associação Batista 
Noroeste realizou o I 
Seminário Multiplique 

Regional. O evento ocorreu no 

dia 12 de agosto, na Primeira 
Igreja Batista em Jacobina.

Mais de 175 pessoas par-
ticiparam do evento, que con-
tou com o Pr. Silvio Lamego, 
da PIB em Jacobina, como 
preletor.

Associação Leste promove sua 
9ª Assembleia Anual

ALFRENITO BISPO
ASSOCIAÇÃO BATISTA LESTE

A Primeira Igreja Batis-
ta em Olindina rece-
beu a 9º Assembleia 

Anual da Associação Batista 
do Leste (ABL), que ocorreu 
nos dias 2 a 4 de junho. Com 
o tema “Igreja unida, nação 
transformada” e a divisa em 
João 17.23, tivemos a alegria 
de sermos grandemente aben-
çoados com o nosso orador 
oficial, Pr. Adelson Santa Cruz  
(Presidente da Convenção Ba-
tista Baiana), com mensagens 
de edificação e fortalecimento 
espiritual a todos. 

Tivemos também as ofi-

cinas realizadas pelos orado-
res: Pr André Bobby (jovens); 
Miss. Eliane (crianças); Selma 
e Nadja (mulheres) e Pr. Adel-
son (homens). O cantor Fred-
son e banda foi o responsável 
pela parte de louvor, além do 
grupo de louvor da igreja lo-

cal, que nos conduziu ao mo-
mento de adoração com o hino 
oficial “O Estandarte” 456 
CC. No culto administrativo, 
nosso Presidente, Alfrenito 
Bispo, presidiu a Assembleia 
que elegeu o novo Conselho 
Fiscal da ABL.                

Associações regionais investem em treinamento para liderança

As Associações de 
Igrejas Batistas Baia-
nas têm como missão 

“Servir e assessorar as Igre-
jas Batistas na Expansão do 
Reino de Deus.” e como visão 
“Ser referência na coopera-
ção, na unidade e no desen-
volvimento de Igrejas saudá-
veis e multiplicadoras.”.

Pensando nesses dois 
importantes aspectos, associa-

ções regionais da CBBA têm 
investido, através de parce-
rias, em treinamento para li-
derança. 

No dia 29 de julho, a As-
sociação Batista Vale do Para-
guaçu promovei a Jornada de 
Liderança Envisionar na Pri-
meira Igreja Batista em Cruz 
das Almas, com os cursos “Lí-
deres que frutificam”, “Igre-
jas Simples” e “Revolucione 

o Ministério com Crianças”. 
Participaram 170 pastores e 
líderes.

A Associação Batista Su-
doeste realizou entre os dias 4 
e 5 de agosto a Jornada de Li-
derança Envisionar, na Igreja 
Batista Peniel, em Vitória da 
Conquista. O evento contou 
com os cursos “Discipulado 
que Transforma”, “Adminis-
tração da Vida e“Revolucione 

o Ministério com Crianças”.
Além dos treinamentos, 

as associações também têm 
promovido encontros, como a 
3ª Reunião Inpisrativa da As-
sociação Batista Grapiunense, 
realizada na Igreja Batista Si-
nai em Almadina no dia 20 de 
agosto, cujo orador foi o Pr. 
Clodoaldo Cidade. 

VOCÊ SABIA? A CBBA 
conta com 20 associações que 

abrangem todas as regiões do 
Estado: Chapada Diamatina 
(criada em 2017), Extremo 
Norte, Extremo Sul, Feirense, 
Grapiunense, Itapetinguense, 
Jaguaquarense, Jequitinho-
nhense, Leste, Nazarena, Nor-
destina, Noroeste, Norte Vale, 
Oeste, Região Metropolitana, 
Rionovense, Salvador, Serra 
Vale, Sudoeste e Vale do Pa-
raguaçu. 

ASSOCIAÇÕES BATISTAS DA BAHIA

• CHAPADA DIAMANTINA
• EXTREMO NORTE
• EXTREMO SUL
• FEIRENSE
• GRAPIUNENSE
• ITAPETINGUENSE
• JAGUAQUARENSE
• JEQUITINHONHENSE
• LESTE
• NAZARENA

• NORDESTINA
• NOROESTE
• NORTE VALE
• OESTE
• REGIÃO METROPOLITANA
• RIONOVENSE
• SALVADOR
• SERRA VALE
• SUDOESTE
• VALE PARAGUAÇU

No nosso site, você confere o Planejamento Estratégico das Asso-
ciações (elaborado em 2016 com a liderança da CBBA), além da 
Diretoria de cada Associação.

http://bit.ly/associacoescbba

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Treinamento do Envisionar/Sepal reúne líderes de igrejas da associação V. Paraguaçu

PIB em Jacobina recebe o Seminário Multiplique
Momento de louvor durante reunião associacional
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79 anos da PIB em Ibitupã
JEMIMA OLIVEIRA
PIB EM IBITUPÃ

Celebramos nos dias 28, 
29 e 30 de julho os 79 
anos da Primeira Igre-

ja Batista em Ibitupã. Na oca-
sião, tivemos como preletores  
o Pr. Joildo Santos e a Miss. 
Jovelina Santos (Serra Grande 
- Valença).

Contamos ainda com a 
presença do Pr. Adailton Car-
doso (Presidente da Associa-
çao Batista Rionovense), Pr. 
Paulo Rodrigues (PIB Peniel 

em Dario Meira), Pr. Ron-
aldo Caíres (PIB de Tapiragí), 
Pr. Elivaldo Santos (PIB em 
Lage do Banco), Miss. Ma-
bel  Referino (Bonito).  Mui-

tas igrejas estiveram presentes 
agradecendo ao Senhor con-
osco pelas dádivas concedi-
das. Foram dias muito aben-
çoados! 

PIB Barra do Rocha faz 92 anos

PR. FÁBIO PORTO
PIB EM BARRA DO ROCHA

Nos dias 29 e 30 de 
julho, nossa Igreja 
completou 92 anos 

de organização. Foram dias 
de muito louvor e adoração a 
Jesus Cristo, o responsável e 
sustentador dessa grande obra 
na cidade de Barra do Rocha. 
Nosso tema foi “92 anos an-

unciando o Reino com o poder 
de Deus”. Divisa: “Venha o 
teu Reino, seja feita a tua von-
tade, assim na terra como no 
céu”. Mateus 6.10. O pastor 
Marcos Gomes da PIB em Ca-
mamu foi o orador nesses dias 
de festa. 

Agradecemos ao Pai pela 
oportunidade de servir ao re-
ino de Deus com muita alegria 
e dedicação.

IB Lindinópolis celebra 59 anos

A Igreja Batista Lindinó-
polis em Ilhéus cele-
brou seus 59 anos com 

conferências evangelísticas de 
4 a 6 de agosto. “Parabéns à 
Igreja e ao Pr. Pedro por tão 
linda festa. A caminho dos 
60 anos e da hospedagem da 
95ª Assembleia da Convenção 
Batista Baiana”, parabeniza o 
Pr. Erivaldo Barros, Secretário 
Geral da CBBA e orador na 
celebração.

Dupla Celebração em Maetinga

PR. FILOMENO MEIRA
PIB EM MAETINGA

“Os que semeiam em 
lágrimas segarão com 
alegria. Aquele que leva 

a preciosa semente, andando e 
chorando, voltará, sem dúvi-
da, com alegria, trazendo con-
sigo os seus molhos.” (Salmos 
126:5-6)

Para marcar os 35 anos 
de organização da Primeira 
Igreja Batista em Maetinga, 
e os 15 anos de ministério do 
Pr. Juvanil Batista, à frente 
da mesma, foi realizada uma 
série de conferências entre os 
dias 21, 22 e 23 de Julho, do 
corrente ano, com a presença 
de inúmeras lideranças evan-
gélicas e irmãos de igrejas lo-
cais e circunvizinhas.

Foram dias renovo 
e celebração à Deus pelo 
bênçãos recebidas durante 
esses anos de lutas e vitórias. 
Foi uma celebração alegre 
e dinâmica com inspirativas 
musicais e louvores do coral 
da União de Homes e União 
de Mulheres da Igreja local, 

tendo como orador oficial o 
Pr. Ângelo Mario da PIB de 
Brumado – Ba, que levou aos 
presentes profundas reflexões 
da palavra de Deus.

Também marcou pre-
sença, o secretário executivo, 
Pr. Abrão Sampaio Costa que, 
em nome da ABASB, Para-
benizou pastor e igreja pelo 
serviços prestado ao reino ali 
naquela cidade.

A PIB de Maetinga, foi 
fruto do esforço missionário 
da PIB de Brumado e da Se-
gunda Igreja Batista de Vitória 
da Conquista, com menção 
honrosa do saudoso Pr. Val-
domiro de Oliveira. De lá para 
cá muitos pastores a conduzi-
ram através de seus ministé-
rios, e há 15 anos, tem sido 
pastoreada pelo simpático 
casal Pr. Juvanil Batista e irmã 
Elza, que iniciou sua jornada 
ministerial à frente da mesma 
quando ainda era seminarista. 
A igreja tem crescido e é uma 
referência na cidade que, por 
sinal, pastor e igreja são muito 
queridos pela sociedade Mae-
tinguense.

PIB em Milagres

ELIANE COSTA
PIB EM MILAGRES

A Primeira Igreja Batista 
em Milagres, com a 
ajuda do Pr. Ailton 

César,  tem a alegria de men-
cionar os êxitos de nosso mês 
da família: durante todo o mês, 
tivemos muitos visitantes. O 
encerramento ocorreu dia 04 
de junho com um encontro de 
casais e um abençoado culto à 
noite, tendo como preletor o 
Pr. Sandro de Jequié. 

Aniversário e homenagem na IBCP

“Grande alegria em com-
partilhar a Palavra no-
domingo à noite (23 de 

julho) no culto de 29 anos 
da Igreja Batista Central em 
Paripe, em Salvador, sobre o 
tema: ‘Discípulos e Igreja In-
tegralmente Comprometidos 
com o Senhor’”, comenta o 
Pr. Erivaldo Barros, Secretário 
Geral da Convenção Batista 

Baiana, que esteve na soleni-
dade. 

Um dos destaques foi o 
descerramento do painel com 
a galeria dos pastores e ho-
menagem as famílias pasto-
rais que passaram pela igreja, 
“especialmente Pr. Ivan Jorge 
Dos Santos Luna e irmã Amé-
lia, que pastorearam a IBCP 
por 14 anos de investimento 
na valorização humana, aco-
lhimento e investimento so-
cial”, acrescenta o ssecretário. 

“Parabéns à Igreja por 
seu aniversário e ao Pr. Paulo 
Henrique Brito que prossegui-
rá avançando junto a IBCP na 
liderança pastoral”, completa 
o Pr. Erivaldo.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação Divulgação

Miss. Mabel (centro) fez promoção missionária na igreja

Templo lotado durante aniversário da igreja e ministério

Pr. Erivaldo Barros e Pr. Pedro Chagas no culto

Galeria de pastores
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Agosto, mês da Juventude!
Agosto é o mês da Juventude Batista, vide o 1º domingo do mês (Dia do Adolescente Batista) e 3º 
domingo do mês (Dia do Jovem Batista). Por esse motivo, várias das nossas igrejas realizaram progra-
mações específicas neste período. Confira alguns flashes. Mais em: facebook.com/batistasbaianos

IB Monte Sião: 30 anos

PR. HAMILTON BATISTA
IB MONTE SIÃO - SALVADOR

A Igreja Batista Monte 
Sião, organizada em 25 
de julho de 1987 pela 

Igreja Batista Sião, no minis-
tério do saudosos Pr. Valdívio 
Coelho, comemorou seus 30 
anos. O  tema foi “Mantendo 
Firme o Esforço Pessoal” e a 
divisa em Josué 1.9. Os prele-
tores desafiaram a igreja a con-
fiar em Deus e a submeter-se 
à sua vontade, obedecendo os 
seus mandamentos. 

A igreja prestou 
homenagem ao Pr, Joás Dutra 

(IB Belém em Teixeira de 
Freitas) que foi seu primeiro 
pastor e ao Pr. Hermenegildo da 
Paixão (PIB em Valéria) que, 
junto com a irmã Daniellen e 
Fágner, frutos da igreja, foram 
os nossos preletores. O Pr. 
Hamilton Batista de Jesus louva 
a Deus por ter concedido a ele 
o privilégio de contemplar a 
restauração que Deus tem feito 
em sua igreja, pois há vinte 
anos serve nesta casa a Deus 
e ao seu povo, assim como 
desafia a igreja a se manter 
firme, pois grandes coisas tem 
feito Deus por nós e por isso 
estamos alegres.

Outros Aniversários

Congresso em Porto Seguro anima Jubab

“Nós da JUBAJA - Juven-
tude Batista Jaguaqua-
rense - amamos partici-

par do Iluminar. Foram dias 
de edificação, crescimento es-
piritual e que Deus falou for-
temente aos nossos corações. 
Saímos mais convictos do 
nosso compromisso de sermos 
luz!”. As palavras do jovem 
Everton Andrade resumem um 
pouco do que foi o Congresso 
da Juventude Batista Baiana, 
realizado de 8 a 10 de setem-
bro, em Porto Seguro. 

O evento, cujo tema deste 

ano  foi “ Iluminar - Para que 
outros possam viver” reuniu 
dezenas de jovens de diver-
sas igrejas batistas espalhadas 
pelo Estado.

“Fui surpreendida mais 
uma vez pela forma maravi-
lhosa de Deus falar comigo. 
Ele me apresentou pessoas 
para cuidar e me lançou desa-
fios no congresso que jamais 
imaginei fazer. E, assim, voltei 
para casa transformada pela 
luz de Cristo mais uma vez.”, 
conta Paloma Santos.

Durante a programação, 

os jovens foram desafiados 
a atender ao Senhor, através 
das mensagens do Pr. Odirlei 
Carneiro (3º Vice-Presidente 
da CBBA e pastor da Primei-
ra Igreja Batista em Barreiras) 
com o tema “Iluminados pelo 
espírito” e do Pr. Anderson 
Queiroz (pastor de juventude 
da Primeira Igreja Batista em 
Gandu) com o tema “Ilumi-
nados pela palavra”. A par-
ticipação musical ficou com 
PG e banda, animando os pre-
sentes e ministérios de louvor 
locais, além de apresentações 
teatrais.“Foi no ILUMINAR 
2015 que Deus confirmou o 
meu chamado e, agora em 
2017, tem mostrado o tempo 
certo e o caminho aonde devo 
caminhar. Tempo de conhecer 
novas pessoas, despertamen-
to, lembrar para o que Deus 
nos chamou!”, relata Jaqueli-
ne Dantas.

A Convenção Batista 
Baiana foi representa-
da por seu Secretário 

Geral, Pr. Erivaldo Barros, em 
celebrações de aniversários 
de algumas igrejas do cam-

po baiano. Entre os meses de 
julho e agosto, ele esteve no 
aniversário da Igreja Batista 
Memorial de Salvador, Igreja 
Batista Metropolitana - Exten-
são Orla e Igreja Batista Karis.

Divulgação

Divulgação
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Jovens batistas reunidos na PIB em Porto Seguro

IB Boanerges em Candeias MCM Jovem - IB Jerusalém em Salvador

PIB em Valente IB de Poxim em Canavieiras

Pr. Erivaldo prega no aniversário da IB Karis

IB Memorial de Salvador IB Metropolitana - Orla

Coral feminino durante celebração do aniversário
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CBBA apoia as igrejas batistas baianas
Secretário Geral tem visitado diversas igrejas para prestigiar eventos e para tratar assuntos doutrinárias

Evento sobre PDER reúne educadores e pastores no STBNE

A capela do Seminário 
Teológico Batista do 
Nordeste – Campus 

Feira de Santana recebeu no 
sábado, dia 2 de setembro, o 
seminário sobre o Plano Di-

retor de Educação Religiosa 
Batista Brasileira. O evento 
reuniu mais de cem pessoas, 
entre pastores, educadores 
cristãos, líderes de Escola 
Bíblica Dominical e interes-

sados no tema.
O orador foi o Pr. Lou-

renço Stelio Rega, diretor 
geral da Faculdade Teológica 
Batista de São Paulo. Na opor-
tunidade, ele fez três aborda-
gens: Ampliando o alcance da 
igreja, Conhecendo minha 
igreja: como elaborar o per-
fi l da minha igreja e Como o 
PDER pode contribuir para o 
crescimento da igreja. 

O seminário, promovido 
pela Gerência de Educação 
Cristã da Convenção Batista 
Baiana, teve ótima receptivi-
dade do STBNE. “O encon-
tro promovido pela Gerência 
de Educação Cristã da nossa 
CBBA alcançou todos os seus 
objetivos. Tivemos a presença 

de muitos irmãos vindos de 
regiões distantes de nosso es-
tado. Tivemos o apoio de mui-
tos pastores. Agradeçamos a 
Deus, porque estamos vendo 
um despertar da Educação 
Religiosa em nossas igrejas”, 
destaca o Pr. Geremias Bento, 
Diretor Geral do STBNE.

“Parabéns Pr. Lourenço 
Stelio Rega por sua maestria 
no ensinamento. Parabéns 
irmã Meg [Matos, gerente de 
Educação Cristã da CBBA] 
pelo seu dinamismo. Parabéns 
igrejas que enviaram seus 
educadores e representantes. 
Parabéns Convenção Batista 
Baiana”, completa o diretor 
do Seminário Teológico Ba-
tista do Nordeste.

PÓS-GRADUAÇÃO - 
O Seminário Teológico Batis-
ta do Nordeste - Campus Feira 
de Santana oferece o Curso 
Livre de Pós-Graduação em 
Educação Cristã. 

O curso é voltado para 
educadores cristãos e profi s-
sionais que tenham formação 
de nível superior reconhecida, 
tais como: pedagogia, psico-
logia, licenciatura, teologia e 
cursos afi ns.

O funcionamento será em 
seis módulos, com aulas pres-
enciais e EAD, com a carga 
horária total de 450h. 

Mais informações 
e inscrições no site da 
Convenção Batista Baiana: 
www.batista.org.br.

Divulgação

Representantes de diversas igrejas do Estado no evento

A Convenção Batista 
Baiana tem como 
missão “Servir às 

Igrejas Batistas Baianas em 
seu compromisso com Je-
sus Cristo”. Tendo em vista 
essa missão e a visão de “Ser 
reconhecida pelas Igrejas 
Batistas pelo serviço de ex-
celência no fomento de seu 
compromisso com Jesus 
Cristo, da unidade e da fi el e 
generosa cooperação denom-
inacional”, a CBBA tem re-
alizado ações com o objetivo 

de auxiliar igrejas, membros e 
pastores em algumas áreas.

Uma dessas áreas é o 
acompanhamento de igrejas 
sem pastores. O Secretário 
Geral da CBBA, Pr. Erivaldo 
Barros, tem assessorado 
igrejas em processo de 
sucessão pastoral em Salvador 
e no interior da Bahia. Esse 
acompanhamento ocorre 
através dos pastores interinos, 
representantes das associações 
regionais ou liderança local. 
Inclusive, várias igrejas já 

contam com seus novos 
pastores, como a Igreja Batista 
Nova Jerusalém e a Primeira 
Igreja Batista em Itapuã, 
ambas em Salvador, a Igreja 
Batista Mapele em Simões 
Filho e a Primeira Igreja 
Batista de Itapetinga, por 
exemplo, conforme reportado 
em edições anteriores de O 
Batista Baiano. 

Atualmente, a CBBA está 
acompanhado a Igreja Batista 
Nova Esperança em Itarantim, 
a Igreja Batista Família da Fé 

em Salvador, a Igreja Batista 
Campo Limpo em Feira de 
Santana, a Primeira Igreja 
Batista de Ubatã, dentre 
outras.

Em agosto, o Secretário 
Geral viajou, na companhia 
de membros da Comissão de 
Conciliação da CBBA, com o 
objetivo de tratar de assuntos 
doutrinários e jurídicos. Na 
oportunidade, foi realizada 
visita à Congregação Batista 
em Curaçá, fi liada à Primeira 
Igreja Batista em Itamotinga.

Além disso, o Pr. Erival-
do tem representado a Con-
venção em celebrações de an-
iversários de diversas igrejas: 
os 35 anos da Primeira Igreja 
Batista em Valente, os 81 anos 
da Igreja Batista do Jequiez-
inho em Jequié, 22 anos da 
Primeira Igreja Batista em 
Itaetê, além de algumas outras 
igrejas noticiadas nesta edição 
do jornal. Houve participa-
ção ainda no encerramento da 
Campanha de Missões Estad-
uais de igrejas, dentre outros.

Posse do Pr. Samuel (penúltimo da esquerda para a direita) na IB Mapele; Momento de oração na CB em Curacá; 81 anos da IB Jequiezinho
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