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BATISTAS BAIANOS:
140 ANOS DE HISTÓRIA
2022 foi marcado pelo retorno de grandes eventos na Bahia Batista no 
formato presencial e marcos históricos: 140 anos do início do trabalho 
missionário no Brasil em Salvador-BA, 100 anos do Colégio Batista 
Taylor-Egídio em Jaguaquara, 99 anos da União Feminina Missionária 
Batista da Bahia e 75 anos do Seminário Teológico Batista do Nordeste.

RETIRO OPBB-BA

De 06 a 08 de janeiro de 
2023, a Ordem dos Pas-
tores Batistas do Brasil 
- Seção Bahia promove o 
Retiro da Família Pastoral 
em Santo Estevão-BA.

Mais informações: 
(71) 98121-5544

Gabriel Carvalho
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CORAGEM PARA AVANÇAR

“Deus não nos deu um espírito de covardia, 
mas de poder, amor e de moderação.” (2 
Timóteo 1.7). Graça e paz, amados batis-

tas baianos! Que satisfação me dirigir a vocês 
através deste canal de comunicação oficial 
da CBBA que estamos retomando a partir 
desta edição e que seguiremos publicando 
regularmente. Alegria também em voltar a 
servir os batistas baianos após um intervalo 
de 3 anos e 7 meses, agora na presidência da 
CBBA. Confesso que não imaginava retornar 
tão breve, sobretudo na presidência, mas o 
Senhor conduziu para que assim ocorresse a 
fim de fortalecer e ampliar o desenvolvimento 
da presença e atuação batista em nossa ama-
da Bahia. Também destaco com gratidão a 
eleição dos demais componentes da diretora 
estatutária que estão igualmente dependentes 
do Senhor e comprometidos em cumprirem 
o chamado ministerial na CBBA para este 
tempo, a partir de encontros quinzenais pela 
plataforma digital, com decisões e ações que 
temos desenvolvido nestes últimos 5 meses.

O texto bíblico de 2 Timóteo 1.7, supra 
destacado, tem sido referencial para mim e de 
edificação diária, pois o exercício ministerial 
na Igreja Local unido ao serviço denominacio-
nal impõe a compreensão e discernimento 
que humanamente é impossível cumprir e 
desenvolver o chamado e vocação dados pelo 
Senhor Jesus, se não for sob Sua completa 
direção. Afinal, tratam-se de funções e tra-
balhos primordialmente de caráter espiritual 
que demandam consagração e dependência 
absoluta da orientação do Espírito Santo, 
pois nosso foco e propósito são pessoas que 
precisam de edificação, restauração, salvação 
e transformação e implica no enfrentamento 
diretamente contra o reino das trevas e seus 
agentes (Efésios 6.10-18). 

Por isto que o apóstolo Paulo lembrou 
ao pastor Timóteo e a nós que o espírito 
(ânimo e disposição) que Deus nos deu não 
foi de temor e covardia, mas de poder, amor 
e moderação. Isto significa que, na vivência e 
exercício dos ministérios que Ele nos confia, 
precisamos ter convicção de Sua presença 
conosco e da capacitação que nos confere 

Pr. Erivaldo Barros de Oliveira é Presidente 
da CBBA e pastor da Igreja Batista da 
Graça em Salvador-BA.
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para cumprirmos fielmente nossa vocação, 
para, revestidos do Seu poder, seguirmos 
motivados por Seu amor e firmados num 
espírito de moderação e equilíbrio. Em dias 
de extremos acirramentos de ânimos no 
cenário político, de afastamento de princípios 
e valores bíblico-cristãos, de esfriamento e 
desvio da fé e de condutas e práticas distantes 
do ideal divino, precisamos nos dedicar em 
oração, meditação bíblica e submissão a 
Deus para avançarmos com igrejas firmes 
e fortes que, sob a condução do Espírito 
Santo, façam diferença em seus bairros e 
cidades, que alcancem as pessoas com a 
graça salvadora, através de relacionamentos 
evangelizadores intencionais, discipulado e 
cuidado constante, adoração contagiante, 
testemunhos influenciadores e vivência dos 
sinais e milagres do Senhor.

Precisamos também de uma deno-
minação forte, que preserve sua tradição e 
história, sua identidade e convicções e que 
continue relevante contemporaneamente, 
avançando no que temos desde a posse da 
diretoria na 97ª Assembleia em Luiz Eduardo 
Magalhães destacado como os principais 
eixos de atuação do nosso trabalho na Bahia 
Batista nesta gestão:

1. Ampliar nossa atuação missionária 
no estado com plantação de novas igrejas em 
cidades onde não estamos presentes, nome-
ação e envio de novos missionários, realização 
de trans nas regiões com maior quantidade de 
cidades a alcançar (Serra Vale e Oeste), revi-
talização de igrejas e treinamento continuado 
dos nossos missionários para servirem com 
excelência;

2. Investir em capacitação continuada 
para pastores e líderes, com vistas ao cuidado 
e treinamento para melhor serviço ministerial 
na Bahia Batista;

3. Dedicar atenção e investimento na 
nova geração (crianças, juniores, adolescentes 
e jovens), para termos igrejas e denominação 
forte no presente e com continuidade e legado 
para o futuro;

4. Fortalecer a educação cristã nas 
igrejas, incluindo nossas organizações mis-

sionárias, para valorização da leitura e prá-
tica da Palavra de Deus e também expandir 
a educação teológica bíblica para capacitação 
dos nossos vocacionados através do STBNE; 

5. Reafirmar nossos princípios e fir-
meza bíblico-doutrinária, para que nossas 
igrejas conheçam, anunciem e vivam como 
batistas por identidade e convicção;

6. Intensificar a visão de compaixão 
e graça através da atuação da nossa Gerência 
de Responsabilidade Social, potencializando 
nossas estruturas e ações em favor das pes-
soas e atendimento as suas necessidades e 
desafios;

7. Empenhar esforços para que nos-
sas instituições e patrimônios cumpram seus 
propósitos, deixando de ser pesos para torna-
rem-se meios de alcançar os objetivos e finali-
dades de sua existência.

Plenamente consciente da grandeza 
dos desafios que estão diante de nós, conto 
com suas orações, apoio e investimento 
através da cooperação denominacional e 
agradeço aos pares de diretoria que têm se 
dedicado no cumprimento deste propósitos. 
Também agradeço à Secretaria Geral a 
partir do secretário, gerentes de Áreas e suas 
equipes, diretores e líderes das instituições 
executivas e auxiliares, membros do Conselho 
Geral, pastores, líderes e igrejas que têm sido 
usados pelo Espírito Santo para avançarmos 
com coragem, poder, amor e moderação.

Deus seja glorificado em cada encont-
ro, planejamento, decisão e ação que já temos 
tomado e outros que precisaremos tomar e se-
guir. No amor e graça do nosso Senhor Jesus.



 O Batista Baiano | Edição Especial | 2022 | Palavra do Secretário Geral / CBBA | 03 

SEGURANDO AS CORDAS ESCRITÓRIO

Há alguns anos, li um texto que 
apresentava um grande de-
safio missionário, cujo título 

era: “SEGURANDO AS CORDAS”. A 
abordagem era em forma de narrativa 
e trazia a experiência de um velho mis-
sionário em terra estrangeira que, em 
dado momento, vivendo em uma pe-
quena aldeia, foi chamado, aos gritos, 
pelos moradores daquela comunidade 
isolada da civilização para socorrer 
uma criança que havia caído em um 
poço desativado, fora do arraial, cheio 
de entulhos. Logo que chegou ao local, 
o missionário procurou certificar-se se 
o guri estava vivo e, acenando para os 
aldeões fazerem silêncio, pôde ouvir o 
seu choro fraquinho. Não havia esca-
da compatível com a profundidade do 
poço e o tempo para se construir uma 
podia implicar no desfalecimento do 
infante. Foi aí que o missionário pegou 
duas cordas grandes que havia na sua 
humilde tapera e, tendo orientado às 
pessoas que estavam ali, passou duas 
pontas das cordas em volta da sua cin-
tura, amarrou de forma segura e disse: 
“Eu vou descer para resgatar o menino, 
mas vocês precisam segurar as outras 
pontas das cordas”. As pessoas se en-
cheram de ânimo e entusiasmo pela 
ideia do velho missionário e pela real 
possibilidade de salvamento daquela 
pobre criança. Todos se comprome-
teram a cooperar para o sucesso da 
missão e assim aconteceu: o menino 
foi resgatado e recebeu o atendimento 
imediato dos seus pais, que não podi-
am conter a emoção e as lágrimas de 
gratidão pelo empenho de todos.

Essa narrativa nos leva a pen-
sar seriamente sobre nossa cooper-
ação denominacional. Permitam-me 
fazer alguns destaques: Em primeiro 
lugar, precisamos atentar para as ne-
cessidades à nossa volta. Em todos os 
lugares, há carências e necessidades de 
toda ordem e nível: sejam espirituais, 
psicoemocionais ou sociais. Nós não 
podemos assumir postura de indifer-
ença ante o grito de socorro de alguém 
que desfalece perto de nós. Em segun-
do lugar, usar o recurso disponível 
para ação imediata. Talvez não ten-
hamos, no primeiro momento, o recur-
so ideal para fazer o que a necessidade 

exige, mas não podemos deixar de agir. 
Isso me faz lembrar da ocasião em que 
Jesus desafiou os seus discípulos a ali-
mentarem uma multidão faminta. Ain-
da que Ele soubesse o que haveria de 
fazer, utilizou exatamente os recursos 
disponíveis: cinco pães e dois peix-
inhos. Em terceiro lugar, precisamos 
trabalhar em cooperação conjunta. 
Quem foi mais importante no salva-
mento da criança que caiu no poço? O 
missionário que desceu ou as pessoas 
que seguraram as cordas para que ele 
descesse? Obviamente, todos foram 
fundamentais.

Você sabe qual a missão da ig-
reja no mundo? Isso mesmo: pregar o 
evangelho a toda criatura. Não existe 
nenhuma outra razão além dessa! Isso 
implica que todos nós, individual e co-
letivamente, somos responsáveis pela 
evangelização das pessoas que vivem 
hoje na face da terra. Vários serão vo-
cacionados por Deus como missionári-
os de tempo integral e, certamente, 
cumprirão o seu chamado. Mas, será 
imprescindível que outros segurem as 
cordas dos que “descerão o poço”. 

A obra batista da evangelização 
é marcada pelo princípio da cooper-
ação. Eu e você somos frutos do labor 
missionário de homens e mulheres 
dedicados, que derramaram suor e 
lágrimas para anunciar a Santíssima 
Palavra de Deus nos rincões do Brasil 
e da Bahia, enquanto centenas e mil-
hares de servos fiéis ao Senhor, se-
guraram as cordas. Vamos continuar 
servindo como instrumentos úteis na 
evangelização daqueles que ainda não 
creem em Jesus como Salvador.

Pr. Genilson Araújo Souto é Secretário 
Geral da Convenção Batista Baiana.

O Escritório da Convenção Ba-
tista Baiana fica localizado na 
Rua Félix Mendes, 12, Garcia, 

Salvador-BA. CEP: 40100-020. Nosso 
atendimento é de segunda à sexta, das 
8h às 17h. Confira nossos contatos de 
telefone / WhatsApp: 

Pr. Genilson Souto (Secretário 
Geral): (71) 98643-8402; Pr. David Pina 
(Gerente de Expansão Missionária): 
(71) 98655-2942; PAM Bahia: (71) 
98643-8406; Eliana Carvalho (Gerente 
de Administração e Finanças): 
(71) 98643-8411; Ebenezer Santos 
(Plano Cooperativo): (71) 98643-
8400; Ivonilde Carmo (Financeiro): 
(71) 98643-8404; Rosane Costa 
(Recepção): (71) 98643-8413;  Lidiane 
Ferreira (Gerente de Comunicação e 
Marketing): (71) 98643-8208; Meg 
Matos (Gerente de Educação Cristã): 
(71) 99105-6705; Uelington Rocha 
(Gerente de Responsabilidade Social): 
(71) 99694-1363.

COOPERAÇÃO

Através da cooperação das 
nossas igrejas e congregações, 
temos levado o evangelho para 

diferentes locais na Bahia. Investimos 
em projetos missionários, nas áreas de 
evangelização, discipulado, plantação 
e revitalização de igrejas, além de 
responsabilidade social. Temos 
capacitado dezenas de igrejas na 
área de Educação Cristã. Celebramos 
convênios para apoiar nossas igrejas 
e congregações em suas necessidades. 
Veja a lista do Plano Cooperativo: 
https://batista.org.br/plano_cooperativo. 

Contato em caso de divergência de 
dados: cbba.planocooperativo@gmail.
com ou (71) 98643-8400 (telefone/
WhatsApp).

A obra batista da 
evangelização é marcada pelo 

princípio da cooperação. 

Lidiane Ferreira
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JESUS: o Caminho, a Verdade e a Vida!

No livro bíblico de João, en-
contramos sete identificações 
para Jesus: Eu sou o Pão da 

Vida (João 6.35); Eu sou a Luz do 
Mundo (João 8.12); Eu sou a Porta 
das Ovelhas (João 10.7-9); Eu sou o 
Bom Pastor (João 10.11-15); Eu sou a 
Ressureição e a Vida (João 11.25); Eu 
sou a Videira Verdadeira (João 15.1-
5). Eu sou o Caminho, a Verdade e a 
Vida (João 14.6). Essa última inspir-
ou o tema da Campanha de Missões 

Estaduais 2022 da Convenção Batis-
ta Baiana, intitulado Jesus: o Camin-
ho, a Verdade e a Vida.

Movidos por esse mote, os 
batistas baianos foram inspirados a 
promover a obra missionária. 

Pastores, promotores de 
Missões, líderes, membros de igrejas 
em geral vestiram a camisa - ou mel-
hor - as camisas da Campanha que 
neste ano estaparam as cores preta, 
amarela, laranja, rosa, verde e azul. 

Campanha Missionária 2022 mobiliza batistas baianos

As igrejas estavam decoradas 
com a identidade visual da cam-
panha. De crianças até mais idosos, 
o envolvimento foi geral. Nossos 
missionários realizaram a promoção 
visistando muitas igrejas e congre-
gações espalhadas pela Bahia, uma 
alegria fazer isso de forma presencial 
após dois anos, por conta da pan-
demia da Covid-19. Nas nossas redes 
sociais, você pode ver o giro pela Ba-
hia batista durante a Campanha.

ACESSE

www.missoesestaduais.org

o site da Campanha de Missões 
Estaduais 2022 e confira a apre-
sentação do tema e divisa, hino 
oficial, quem são os missionários e 
mais.

ASSISTA

aos vídeos da Campanha 2022. Veja 
o clipe oficial, palavras das lideranças 
da CBBA e vídeos de campos.

CONTRIBUA

Sua igreja pode enviar a Oferta Es-
pecial da Campanha 2022  de di-
versas formas. Acesse https://www.
missoesestaduais.org/2022/adocao 
e saiba mais.
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Jovem celebra conquistas abençoando Missões

MISS. MARIA DIAS
COTEGIPE

A jovem cristã Amanda Vitória de 
Oliveira Lima e família, mem-
bros da Primeira Igreja Batista 

em Luís Eduardo Magalhães-BA, fize-
ram duas comemorações diferentes da 
forma tradicional, tornando-se exemp-
lo missionário de compromisso com o 
reino e gratidão a Deus.

A primeira comemoração 
diferente foi a festa de 15 anos. 
Geralmente, o sonho de toda menina é 
reunir a família, amigos e colegas para 
festejar com muita alegria, comida 
e desfile de beleza. Amanda Vitória, 
então adolescente de 14 anos, junto 
com toda sua família, decidiu fazer essa 
comemoração no campo missionário 
de Convenção Batista Baiana, na 
cidade de Cotegipe-BA.

E assim aconteceu. No dia 23 de 
junho de 2018, além da família, vieram 
um grupo de jovens alegres e anima-
dos para compartilhar o amor de Deus 
a toda a cidade. Durante o dia, fizeram 
evangelismo de casa em casa, com dis-
tribuição de folhetos e, à noite, aconte-
ceu o culto em ação de graças.

Ao saírem, deixaram para dis-
tribuição 30 cestas básicas, kits de 
higiene e roupas para o bazar. A ex-
pressão de alegria no rosto de todos 
que fizeram essa viagem missionária 
mostrou a recompensa por terem es-
colhido o lugar certo para a comemo-
ração.

O tempo passou e a adolescente 
continuou sempre colocando Deus 
em primeiro lugar e amando o 
trabalho missionário, pois, em outras 
oportunidades, visitava e ajudava a 
missionária no que precisava. Deus deu 
outra vitória à jovem estudante, que foi 
passar no vestibular para Medicina, curso 

que estava ansiando. Com o coração 
cheio de gratidão, pensaram em fazer 
um culto de ação de graças e um jantar 
para comemorar com todos os familiares 
e amigos. Até que, mais uma vez, a ideia 
nasceu no seio da família: Vamos para o 
campo missionário. Como toda a família 
de Amanda Vitória possui o coração 
missionário, a resposta foi unânime e 
positiva.

Assim, mais uma vez, a família 
reuniu-se para fazer a obra do Senhor. 
Ao receber mais uma vez essa família, 
nosso coração enche de alegria. No 
dia 16 de julho deste ano, eles chega-
ram com 30 cestas, 30 kits de higiene 
e roupas para o bazar. Deixaram para 
que fossem distribuídos pelos irmãos 
e, juntos, fomos fazer visitas a irmãos 
e amigos. Em cada casa visitada, eles 
que levaram a Palavra. Retornando 
para nossa residência, tivemos um mo-
mento de oração, agradecendo a Deus 
por todas as bênçãos derramadas na 
vida desta família, e por estar compar-
tilhando este momento tão especial no 
campo missionário.

Acreditamos que quem direcionou 
estes corações foi o Espírito Santo, pois, 
no campo missionário, precisamos de 
ajuda de pessoas que chegam para orar, 
visitar, ajudar no trabalho de todas 
as formas e também para contribuir. 
Oramos pedindo a direção de Deus na 
entrega das cestas e dos kits e percebemos 

que Deus nos mostrou os lugares certos 
para distribuição. A família que ora por 
missões, que tem o coração missionário, 
também é sensível quando o Senhor 
manda que vá.

Temos uma grande admiração 
pela vida desta jovem, não apenas por 
ter passado no vestibular, sendo um dos 
cursos mais concorridos, mas pela for-
ma de comemoração. Tenho certeza de 
que se tornou um exemplo para muitos 
adolescentes e jovens. Registro a minha 
gratidão a Deus, por ter colocado no 
coração de vocês amor por este campo 
missionário. Todos também amamos 
você, Amanda Vitória, sua família, seu 
pastor e igreja que sempre nos apoiam, e 
também todas a Igrejas que oram, ligam, 
visitam em ajudam o trabalho neste cam-
po missionário.

O desejo do nosso coração é o 
que o apóstolo João disse, na sua ter-
ceira carta, nos versículos 2 e 3: Ama-
do, oro para que você tenha boa saúde 
e tudo lhe corra bem, assim como vai 
bem a sua alma. Muito me alegrei ao 
receber a visita de alguns irmãos que 
falaram a respeito da sua fidelidade, de 
como você continua andando na ver-
dade. Deixo também o convite a todos: 
crianças, adolescentes, jovens e adul-
tos, venham conhecer de perto o cam-
po missionário, se quiser comemorar 
conosco aniversário ou vitória, nossos 
braços estão abertos.

Divulgação

SEJA PARCEIRO DO PAM BAHIA, NOSSO PLANO DE ADOÇÃO MISSIONÁRIA!

Acesse: batista.org.br/adocao. Confira o nosso time de missionários;
Fique atento(a) ao seu e-mail! Lá, você também recebe os boletos do PAM Bahia e 
acessa o Portal do Doador, um espaço com várias informações para os adotantes. 
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140 anos do trabalho missionário batista no 
Brasil e Congresso sobre Princípios Batistas

15 de outubro de 1882: Início do tra-
balho missionário e evangelizador 
batista no Brasil, com a fundação 

da primeira igreja batista em Salva-
dor-BA. 14 e 15 de outubro de 2022: 
Congresso Reafirmando os Princípios 
Batistas: Identidade, Convicção e Con-
temporaneidade, e Celebração de 140 
anos de história. O congresso, promov-
ido pela Convenção Batista Baiana, foi 
realizado na Igreja Batista da Graça 
em Salvador. Batistas da Bahia e de 
outros Estados acompanharam a even-
to presencialmente e pela transmissão 
ao vivo nos canais da CBBA e da igreja 
no Youtube. Os preletores foram: Pr. 
Israel Belo (Igreja Batista Itacuruçá 
no Rio de Janeiro), Pr. Erivaldo Bar-
ros (Presidente da CBBA e pastor da IB 
da Graça em Salvador) e Pr. Geremias 
Bento (Diretor Executivo do Seminário 
Teológico Batista do Nordeste). 

A programação foi dividida em 
cinco plenárias: (1) Nossa História, 
Nossa Identidade - Pr. Israel Belo; (2) 
Convicção e contemporaneidade dos 
princípios da Suficiência de Jesus e da 
Liberdade de Consciência e expressão 
da fé - Pr. Israel Belo; (3) Convicção e 
contemporaneidade dos princípios da 
Separação entre igreja e estado e da 
Autonomia da Igreja Local - Pr. Erival-
do Barros; (4) Convicção e contem-
poraneidade dos princípios da Bíblia 
como única regra de fé e conduta e da 
Igreja como comunidade democrática 
formada por pessoas regeneradas e 
biblicamente batizadas - Pr. Israel Belo 

e (5) Convicção e contemporaneidade 
dos princípios do Sacerdócio do crente 
/ competência do indivíduo e da Per-
severança dos salvos - Pr. Geremias 
Bento. As plenárias foram importantes 
espaços de troca de informações e de-
bate sobre as doutrinas batistas e sua 
aplicação no contexto atual. 

A noite de 15 de outubro foi de 
celebração pelos 140 anos do trabalho 
missionário batista no Brasil, iniciado 
com a fundação da primeira igreja ba-
tista, em Salvador-BA, voltada para a 
evangelização dos brasileiros. A soleni-
dade contou com a participação do Pr. 
Fernando Brandão, Diretor Executivo 
da Junta de Missões Nacionais (JMN). 
A Cristolândia Bahia marcou presença 
com um coral e testemunhos de trans-
formação de vidas. A Convenção Bati-
sta Baiana recebeu uma placa da JMN 

celebrando os 140 anos de história. O 
Pr. João Marcos Soares, Diretor Ex-
ecutivo da Junta de Missões Mundi-
ais (JMM), gravou um vídeo exibido 
para os batistas baianos celebrando a 
data comemorativa. O Pr. Daniel Cos-
ta, Presidente da Associação Batista 
do Salvador (ABS), representando a 
JMM, também entregou uma placa 
comemorativa para a CBBA.

O Presidente da Convenção 
Batista Brasileira, Pr. Hilquias Paim, 
baiano nascido em Feira de Santa-
na-BA, foi o orador da noite de cele-
bração. Durante toda a programação 
do congresso, houve várias partici-
pações musicais. 

Estamos com os corações gratos 
a Deus por reafirmar nossos princípios 
batistas durante esses dois dias e cele-
brar a nossa história.

Pr. Geremias Bento, Pr. Erivaldo Barros e Pr. Israel Belo; Pr. Hilquias Paim na noite de celebração       

Missões Nacionais (foto) e Mundiais homenageiam CBBA        

Fotos: Lidiane Ferreira

Lidiane Ferreira
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O que você precisa saber sobre a CBBA

Após um hiato de dois anos, em 
virtude da pandemia da Cov-
id-19, a Convenção Batista Ba-

iana realizou sua 97ª Assembleia. O 
evento, que reuniu batistas de diversas 
regiões do Estado, ocorreu de 28 a 30 
de junho de 2022, em Luís Eduardo 
Magalhães.

Na oportunidade, foi eleita a 
nova Diretoria da CBBA para o biênio 
2022-2024. Confira composição: Pres-
idente: Pr. Erivaldo Barros de Oliveira 
(IB da Graça Salvador / AB Salvador); 
1º Vice-Presidente: Pr. Riedson Alves 
de Oliveira Filho (IB Monte Gerizim 
Salvador / AB Salvador); 2º Vice-Pres-
idente: Pr. Carlos Cesar Januário 
(PIB Rio Novo Ipiaú / Rionovense); 
3º Vice-Presidente: Pr. João Pinheiro 
dos Santos Junior (PIB Luís Eduar-
do Magalhães / Oeste); 1ª Secretária: 
Margareth Gerbase Gramacho Fadigas 
(IB Pituba Salvador / AB Salvador; 2º 
Secretário: Pr. Neilton Ferreira Ramos 
(PIB Itapetinga / Itapetinguense) e 

3º Secretário: Pr. Bruno Souza Bezer-
ra Loureiro (PIB Jequié / Jaguaqua-
rense).

Foram também eleitas as dire-
torias de órgãos auxiliares da CBBA. 
Associação dos Educadores Cristãos 
Batistas da Bahia (AECBBA): Presi-
dente: Walmira Tibiriçá; Vice-Pres-
idente: Eliane Chagas Vila Flor; 1ª 
Secretária: Isaelce Santos Silva e 2ª 
Secretária: Célia Caribé. 

Ordem dos Pastores Batistas 
do Brasil - Seção Bahia (OPBB-BA): 
Presidente: Pr. Odirlei Lima Carneiro, 
1º Vice-Presidente: Pr. Jorge Mariano 
Souza da Silva; 2º Vice-Presidente: 
Pr. Raian Santana de Jesus Sátiro; 1º 
Secretário: Pr. Moisés Silva de Aguiar e 
2º Secretário: Pr. Abrahão José Ribei-
ro Neto.

União Feminina Missionária 
Batista da Bahia (UFMBBa): Presiden-
te: Sueli de Alcântara Mota Sena; 1ª 
Vice-Presidente: Ludjana Nascimento 
dos Santos Medeiros; 2ª Vice-Presi-

Como ficou Diretoria da Convenção e órgãos após 97ª Assembleia

dente: Heloisa Cristina Torres Santos 
Rezende; 1ª Secretária: Denise Santos 
Costa Farias e 2ª Secretária: Wandinei 
Lúcia dos Santos Santana.

União Missionária de Homens 
Batistas da Bahia (UMHBBA): Pres-
idente: Nerinaldo Luís da Silva; 1º 
Vice-Presidente: Adalberto Jorge 
Souza de Freitas; 2º Vice-Presiden-
te: Rogério de Oliveira; 1º Secretário: 
Jackson Costa Santos; 2º Secretário: 
Udson Vieira de Souza e Tesoureiro: 
Leonardo Sandro Costa.

A 97ª Assembleia contou com 
cultos inspirativos, reuniões delib-
erativas e Congresso Infantojuvenil. 
Foram 353 inscritos, mas esse núme-
ro chegou a mais de 900 pessoas nas 
celebrações noturnas. Todas as 20 as-
sociações regionais da CBBA estavam 
representadas no evento.

A 98ª Assembleia da Convenção 
Batista Baiana será de 29 de junho a 2 
de julho, na Igreja Batista Metropoli-
tana em Salvador.

MISSÃO

Servir às Igrejas Batistas Baianas em 
seu compromisso com Jesus Cristo.

VALORES

Fidelidade Doutrinária; Unidade; 
Transparência; Respeito ao próximo; 
Excelência no Serviço; Pontualidade;
Compromisso com prazos e resulta-
dos.

VISÃO

Ser reconhecida pelas Igrejas Batistas 
pelo serviço de excelência no fomento 
de seu compromisso com Jesus Cristo, 
da unidade e da fiel e generosa cooper-
ação denominacional.

CBBA

Lidiane Ferreira

Pr. Adelson Santa Cruz faz oração pela Diretoria da CBBA eleita para o mandato 2022-2024        
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Eventos e capacitações, realizados 
de forma presencial, tiveram que 
ser adaptados para o formato 

online por conta da pandemia da 
Covid-19. Com a Gerência de Educação 
Cristã da Convenção Batista Baiana não 
foi diferente. Aquilo que antes era um 
desafio, tornou-se uma oportunidade 
de alcançar muito mais pessoas. É o 
que constatamos com as séries de lives 
“Diálogos sobre a Educação Cristã”, 
“Vamos falar sobre Escola Bíblica” e 
“Educação Cristã e Inclusão Social”. 
São mais de 19 horas de conteúdo, 

disponível no canal da CBBA no 
Youtube. Durante as transmissões 
ao vivo, comentários de pessoas de 
diversas igrejas batistas da Bahia, 
outras denominações e outros Estados.

Temas importantes foram trata-
dos durante as lives. Ao falar sobre 
Inclusão Social, foram discutidos a 
acessibilidade nas igrejas para pessoas 
com necessidades especiais, o preparo 
para receber pessoas com deficiência 
visual, a inclusão de surdos e como li-
dar com pessoas com transtorno de de-
senvolvimento / autismo. Ao debater 

sobre a Educação Cristã, participaram 
pastores, representantes da Associação 
dos Educadores Cristãos Batistas do 
Brasil e também da Bahia, União Fem-
inina Missionária Batista do Brasil, 
Seminário de Educação Cristã, Ordem 
dos Pastores Batistas do Brasil – Seção 
Bahia, além do Colégio Batista Tay-
lor-Egídio. Cursos de formação contin-
uada online têm sido realizados, todos 
de forma gratuita. Centenas de batistas 
baianos e, inclusive, de outros Estados, 
foram capacitados. Saiba mais infor-
mações no site da CBBA: batista.org.br.

Série de Lives e Cursos movimentam a Educação Cristã Batista

MR impactando minha geração: Acamp 2022

“MR impactando minha geração”. 
Esse foi o tema do Acampamento 
das Mensageiras do Rei Bahia 2022. 

O evento, que contou com 365 pessoas, 
foi realizado no Resort Club Equestre 
em São Gonçalo dos Campos-BA. 

Participaram 272 Mensageiras 
do Rei, 66 Orientadoras e 27 pessoas 
da equipe organizadora. Foram 
representadas 38 igrejas, 16 cidades e 
13 associações. A preletora oficial foi 
Priscila Siqueira, da Segunda Igreja 
Batista em Catu.

Foram momentos de louvor e 
adoração a Deus, com devocionais e 
cultos com participação da banda da 
Primeira Igreja Batista em Nazaré. 
Houve também muito aprendizado, 
com a realização das seguintes ofici-
nas: “Evangelismo x Discipulado: como 
aplicar na rotina da organização”, com 
Valdete Pereira, cujo público-alvo fo-
ram Orientadoras e Monitoras; “Os 
perigos do mau uso da tecnologia”, com 
Lidiane Ferreira, cujo público-alvo fo-
ram MR’s de 8 a 9 anos e MR’s de 10 a 
11 anos; “Desvendando o TAG, T. Pâni-
co e Depressão”, com Carol Alves (pú-
blico-alvo MR’s de 12 a 13 anos e MR’s 
de 14 a 17 anos) e com Emili Sena (pú-
blico-alvo Orientadoras e Monitoras) 
e “Musicalização”, com Emília Silveira 
(público-alvo MR’s de 8 a 9 anos e MR’s 
de 10 a 11 anos) e com Walmira Tibiriçá 
(público-alvo MR’s de 12 a 13 anos e 
MR’s de 14 a 17 anos).

Atividades de lazer também 
fizeram parte da programação, com 

pula-pula, futebol de sabão, baleado 
com a facilitadora Charlene Viana, 
piscina, além de oficina de artes com 
Maria Helena Vieira. Uma divertida 
gincana bíblica foi realizada, por faixa 
etária, para as Mensageiras do Rei 
presentes, sobre o livro bíblico de João. 
As ganhadoras por categoria de idade 
foram:  Noemy Oliveira, 9 anos, SIB 
Camaçari;  Adrielle Ribeiro, 10 anos 
IB Campo Limpo/Feira de Santana;  
Ana Maressa de Andrade, 13 anos,  IB 
Campo Limpo/Feira de Santana, Noemi 
Santos, 16 anos, PIB de Mussurunga, 
Salvador  e Bianca Araújo, Monitora, 
PIB Santaluz.

Um concurso autoral de poema, 
abordando o tema do acampamento, 
mobilizou todas as MR´s da Bahia, 
mesmo as que não participaram do 
Acampamento, dividido em duas cate-
gorias; pré adolescentes e adolescente. 
As  ganhadoras foram  Izabel Andrade 
Silva da PIB em Aratuípe (pré-adoles-
cente) e  Maria Eduarda da IB M. Ger-
izim/Salvador (adolescente).

A noite do sábado, 19 de no-
vembro, foi especial para as debu-
tantes presentes. A programação foi 
voltada para agradecer a Deus pelos 
15 anos completados pelas MR’s em 
2020 e 2021 (por conta da pandemia, 
o acampamento foi online) e 2022. 44 
debutantes foram homenageadas neste 
evento.

“O evento superou todas 
as nossas expectativas tanto na 
quantidade de participantes como do 
compromisso dos preletores, equipe, 
líder de cada organização e MR´s. É 
incomensurável o resultado obtido, 
tendo em vista as entregas de vidas 
ao Senhor Jesus, compromissos 
vocacionais e de consagração. Isso 
não tem preço”, celebra Meg Matos, 
Líder Estadual das Mensageiras do Rei 
da Bahia e Gerente de Educação Cristã 
da Convenção Batista Baiana.  “Só 
temos uma palavra para expressar, 
gratidão a Deus, aos preletores, 
equipe, orientadoras e MR´s.  A Ele a 
honra a glória e o louvor!”, finaliza.

Lidiane Ferreira

Mensageiras do Rei, orientadoras e monitoras no acampamento       
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Homens Batistas constroem templo em 12 dias
PR. NERINALDO LUÍS
PRESIDENTE DA UMHBBA

O Pr. Nerinaldo Luís, Presiden-
te da União Missionária de 
Homens Batistas da Bahia 

(UMHBBA), relatou com muita alegria 
as ações realizadas pelos homens bati-
stas do Brasil entre os dias 01 e 12 de 
outubro, na Ilha de Cana Brava, Bom 
Jesus da Lapa-BA.  Além da evange-
lização, tivemos uma equipe de obra, 
que construiu em 12 dias um templo, 
todo acabado, pintado, com venti-
ladores e cadeiras. O templo foi con-
struído na Ilha para louvor e adoração 
ao Rei dos reis.

Durante os dias aqui na cidade 
de Bom Jesus da Lapa e comunidades 
circunvizinhas, foram realizados 
vários cultos e visitas. Na comunidade 
carcerária, houve 13 decisões e três 
reconciliações. Houve cultos nas 
praças, com distribuição do evangelho 
de João, atividades com crianças; no 
total tivemos mais de 100 decisões.

No culto de inauguração e lou-

vor ao Senhor Jesus Cristo, tivemos 
duas vidas sendo batizadas, para a 
glória do Senhor.

Parabéns à União Missionária 
de Homens Batistas do Brasil pela 
realização de mais um trabalho mis-
sionário e de construção. Depois de 2 
anos parados por causa da pandemia, 
voltamos com o Mutirão Nacional Mis-
sionário (Munami).

Tivemos participações dos 

seguintes estados: Rio de Janeiro 
(cariocas e fluminenses), Espírito 
Santo, São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia, Maranhão e o estado 
da Bahia, anfitrião. Foram cerca de 140 
missionários voluntários cumprindo o 
Ide de Jesus Cristo. A Segunda igreja 
Batista de Bom Jesus da Lapa, liderada 
pelo Pr. Isac Gomes, deu toda a atenção 
ao projeto.

Divulgação

Pr. Nerinaldo e o templo da congregação na Ilha de Cana Brava        

UFMBBa celebra 99 anos de história

Rumo ao Centenário (1923-2023), 
a União Feminina Missionária 
Batista da Bahia (UFMBBa) 

celebrou seus 99 anos de história na 
tarde de sábado, dia 10 de dezembro 
de 2022. O evento reuniu cerca de 800 
pessoas no templo da Igreja Batista da 
Proclamação em Salvador. O culto foi 
transmitido pelo canal da Convenção 
Batista Baiana no Youtube. 

Participaram dezenas de 
representantes de igrejas de diversas 
associações regionais da CBBA. A 
programação contou com Amigos de 
Missões, Mensageiras do Rei, MCM 
Jovem e Mulher Cristã em Missão, 
representando as associações batistas 
Salvador, Região Metropolitana, 
Leste, Nazarena e Vale Paraguaçu. 
Foram feitas apresentações musicais, 
coreografias e jograis contando a 
história da organização missionária.

A oradora foi a Presidente da 

UFMBBa, Sueli Sena. “É tempo de 
celebrar os 99 anos da nossa União 
Feminina Missionária Batista da 
Bahia, mas também é tempo de 
lembrar que precisamos continuar 
fazendo a nossa parte”, resume.

Na oportunidade, foi divulgado 
o resultado do Concurso de Música Sa-
cra: 100 Anos da UFMBBa. Primeiro 
Lugar: Música “Avante Companhei-
ras”, de Ceci Nepomuceno da Igreja 

Batista da Proclamação em Salvador. 
Segundo Lugar: Música “100 anos”, 
de Rosenilda e Raquel, da Igreja Ba-
tista Filadelfia em Salvador e Terceiro 
Lugar: Música “Cem Anos Em Amor”, 
de Gleide Rosalee, da Igreja Batista 
Sião em Salvador. A música vencedora 
será o hino oficial das celebrações do 
centenário. 

Louvamos a Deus pelas Mul-
heres Batistas da Bahia!

Lidiane Ferreira

UFMBBa, Amubab e participantes do Concurso de Música
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AECBBA realiza congresso presencial

A Associação dos Educadores 
Cristãos Batistas da Bahia 
(AECBBA) realizou, entre 

os dias 04 e 05 de novembro, um 
congresso no formato presencial na 
sede do Seminário Teológico Batista 
do Nordeste (STBNE) em Feira de 
Santana-BA. A preletora oficial foi 
Eliszângela Santos, Vice-presidente da 
Associação dos Educadores Cristãos 
Batistas  do Brasil (AECBB).

O evento teve como tema prin-
cipal “Eu, Educador Cristão, cuidando 
de mim para cuidar do outro”. Superou 
as expectativas e contou com a partic-
ipação de 46 Educadores Cristãos Ba-

tistas baianos e com duas Educadoras 
piauienses.

No dia 05, a Vice-Presidente da 
AECBBA, Eliana Vila Flor, moderou 
o painel com a seguinte abordagem: 
“Compartilhando Experiências de 
Ministério como Educadora Cristã na 
Igreja, Comunidade e Sociedade” com 
as Educadoras Danila Bernardino e 
Maria Aparecida dos Santos. Nesse 
mesmo dia, foram realizadas oficinas 
no período da manhã e tarde, com os 
temas: “Cuidando da minha Saúde 
Emocional e Mental” com a psicóloga 
clínica - Érica Araújo; “Inclusão Social 
através das Libras” com a tradutora e 
intérprete - Celimar Morais; “Laços 
Afetivos de Cuidado e Amor com os 
Idosos” com a  Educadora Cristã - Lud-
jana Medeiros e “Música como Ferra-
menta de Ensino” com a Educadora 

WALMIRA TIBIRIÇÁ
PRESIDENTE DA AECBBA

Cristã e Musicista -  Walmira Tibiriçá.
Tivemos momentos de devo-

cionais, comunhão, louvor e adoração, 
conduzido Pr. Emerson Dantas e ban-
da da Igreja Batista Abba em Feira de 
Santana-BA.

Houve também momento de 
Social, com o tema “Relembrando 
minha Infância”, incluindo músicas, 
brincadeiras e enquetes. Foi tudo mui-
to divertido, interativo e participativo.

Foram dias memoráveis, tan-
to para quem esteve presente, como 
também para quem acompanhou ao 
vivo a transmissão através do canal do 
STBNE no Youtube.

Pessoas muito especiais foram 
usadas por Deus para a realização do 
evento. Agradecemos a Diretoria da 
AECBBA, a Gerência de Educação Cris-
tã da Convenção Batista Baiana, aos 
funcionários do Seminário Teológico 
Batista do Nordeste, as preletoras, aos 
Educadores Cristãos, Pastores e todas 
as pessoas envolvidas direta ou indire-
tamente. 

Congresso abençoado, edifi-
cante, de aprendizado, encontros e 
reencontros e momentos valiosíssimos 
para nos relacionarmos com Deus e 
com o nosso próximo. Toda honra e 
glória seja dada ao nosso Deus!

Materiais para a Escola Bíblica

A Convenção Batista Baiana, 
através do Conselho Editorial, 
disponibiliza às Igrejas Bati-

stas baianas uma série de materiais 
de estudo para a Escola Bíblica. Con-
fira o que já está disponível: Currícu-
lo de Formação Discipular (elaborado 
pela Gerência de Educação Cristã da 
CBBA); Pacto e Comunhão (produzi-
do pela Convenção Batista Brasileira); 
Revista 1 e 2 - Ser Discípulo e Viver 
como Discípulo (produzido pela Junta 
de Missões Nacionais) e Revista para 
Casais: É Necessário Sermos em Três: 
Você, Eu e Deus (autoria do Pr. Ágabo 
Borges). O material foi cedido gentil-
mente à CBBA e está disponível para 
download gratuito através do link:
https://bit.ly/conselhoeditorialcbba.

CBBA nas redes sociais

Curta, comente e 
compartilhe nossas 

postagens. Inscreva-se 
no nosso canal e ative o 

sino de notificações.

Facebook: 
facebook.com/batistasbaianos

Instagram e Twitter: 
@batistasbaianos

Youtube: 
youtube.com/CBatistaBaiana

Divulgação

Evento reuniu educadores cristãos de diversas igrejas da Bahia               



Colégio Batista Taylor-Egídio 
recebe Comenda de Honra

O Colégio Batista Taylor-Egídio 
(CBTE) recebeu uma Comenda 
de Honra durante a celebração 

dos 180 anos do Conselho Estadual 
de Educação da Bahia (CEE Bahia). 
A solenidade, intitulada “Conferência 
Noite da Educação”, ocorreu no dia 23 
de agosto, na Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária do municí-

pio de Amargosa.
O CBTE foi a única escola da 

rede privada de ensino a receber a hon-
raria, “considerando o relevante papel 
no estímulo do desenvolvimento terri-
torial sustentável do Vale do Jiquiriçá”. 
O Colégio é o primeiro batista no Bra-
sil, fundado em 1898 em Salvador, e 
transferido para Jaguaquara em 1922.

STBNE: Formaturas 2022.1e 2022.2

No dia 20 de agosto, foi realizada 
a formatura da Turma Pr. Jair 
Santos, do Polo Santo Antô-

nio de Jesus. A solenidade ocorreu na 
Primeira Igreja Batista em Saubara. 
Dentre os novos bacharéis, está Ue-
lington Rocha, Gerente de Responsa-
bilidade Social da Convenção Batista 
Baiana. 

No dia 27 de agosto, foi realizada 
a formatura do Curso de Teologia 
do Seminário Teológico Batista do 

100 anos em Jaguaquara

Divulgação

A diretoria do CBTE, Sonilda Sampaio, recebe a honraria                  
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Divulgação

Nordeste, Turma Pr. Luiz Carlos 
Nascimento, do Polo Teixeira de Freitas. 
A solenidade ocorreu na Igreja Batista 
Monte Castelo. No dia 27 de agosto, 
foi realizada a formatura do Curso 
de Teologia do Seminário Teológico 
Batista do Nordeste, Turma Pr. Luiz 
Carlos Nascimento, do Polo Teixeira de 
Freitas. A solenidade ocorreu na Igreja 
Batista Monte Castelo. 

No dia 09 de dezembro, foi 
realizada a Cerimônia de Formatura 

em Teologia, 2022.2, do Seminário 
Teológico Batista do Nordeste, campus 
Salvador. A solenidade ocorreu na 
Igreja Batista Sinai e contou com a 
participação do Presidente da CBBA, 
Pr. Erivaldo Barros e do Secretário 
Geral da CBBA, Pr. Genilson Souto. 

No dia 10 de dezembro, foi re-
alizada a Cerimônia de Formatura 
em Teologia, 2022.2, do Seminário 
Teológico Batista do Nordeste, cam-
pus Feira de Santana. A solenidade 
ocorreu na Igreja Batista Alvorada e 
contou com a presença do Presidente 
da CBBA, Pr. Erivaldo Barros, do 1º 
Vice-Presidente da CBBA, Pr. Ried-
son Filho, do Gerente de Expansão 
Missionária da CBBA, Pr. David Pina 
e do Presidente da Associação Batista 
Feirense, Pr. Alex dos Reis.

Em virtude das fortes chuvas que 
afetam o sul da Bahia, as cerimônias de 
formatura das extensões do Seminário 
Teológico Batista do Nordeste em 
Eunápolis e Itabuna foram adiadas 
para data a ser comunicada. 

Nos dias 25 e 26 de novembro, o 
Colégio Batista Taylor-Egídio, 
o primeiro colégio da denomi-

nação batista no Brasil, celebrou seus 
124 anos de história e 100 anos em 
Jaguaquara. O colégio foi fundado em 
Salvador (1898) e transferido para Jag-
uaquara (1922).

Várias atividades fizeram parte 
das celebrações, como a Feira do con-
hecimento 100 anos do Taylor-Egídio 
em Jaguaquara; Os Saltimbancos - O 
mundo infantil contemplando as di-
mensões do ser integral; Sessão So-
lene da Câmara de Vereadores de Jag-
uaquara - Moção de Honra pelos 100 
anos do CBTE em Jaguaquara e apre-
sentação da Orquestra Juvenil NEOJI-
BA. 

Participaram a Margareth Gra-
macho, 1ª Secretária da CBBA, Pr. 
Genilson Souto, Secretário Geral da 
CBBA e Pr. Geremias Bento, Diretor 
Geral do Seminário Teológico Batista 
do Nordeste.

Formatura em Salvador realizada na Igreja Batista Sinai                 



STBNE celebra 75 anos de história 

No dia 24 de novembro, cele-
bramos 75 anos de existência 
do Seminário Teológico Batista 

do Nordeste, sediado em Feira de San-
tana-BA.

“Louvamos a Deus por este im-
portante instrumento de preparação 
de obreiros para servir à Igreja de 
Jesus”, destaca o Pr. Genilson Souto, 
Secretário Geral da Convenção Batista 
Baiana, que participou da solenidade.

Estiveram presentes também o 
Pr. Riedson Filho, 1º Vice-Presidente 
da CBBA, Pr. David Pina, Gerente 
de Expansão Missionária da CBBA, 
Uelington Rocha, Gerente de 
Responsabilidade Social da CBBA e 
o Pr. Odirlei Carneiro, Presidente da 
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil - 
Seção Bahia, dentre outros convidados.

O STBNE tem raízes que re-
montam a 1947, na cidade de Triunfo, 
sertão de Pernambuco onde o mis-
sionário Arnold Edmund Hayes ini-
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ciou o Escola Bíblica Batista Montanha 
Verde, como uma escola primária com 
alguma educação religiosa. Em 11 de 
julho de 1958, foi decidida sua trans-
ferência para a cidade de Feira de San-
tana, já com seu novo nome: Instituto 

Bíblico Batista. 
Em 02 de dezembro de 1991, 

o Instituto Bíblico Batista passa a 
chamar-se Seminário Teológico Batis-
ta do Nordeste. É a instituição de ensi-
no teológico ligada a CBBA.

STBNE em eventos nacionais e internacionais 

De 13 a 15 de setembro, foi 
realizada a 24ª Conferência 
Teológica da Associação 

Brasileira de Instituições Batistas de 
Ensino Teológico (ABIBET). O evento 
foi realizado no Seminário Teológico 
Batista do Norte do Brasil, em Recife-
PE, e teve como tema Cosmovisão 
Cristã. O Pr. Geremias Bento, Diretor 
Geral do Seminário Teológico Batista 
do Nordeste, participou da conferência.

Os batistas baianos participar-
am do CBM 2022, o Congresso Bra-

sileiro de Missões, promovido pela 
Associação de Missões Transculturais 
Brasileiras (AMTB) entre os dias 07 a 
11 de novembro, em Águas de Lindóia-
SP. Estiveram presentes o Gerente de 
Expansão Missionária da CBBA, Pr. 
David Pina, o Diretor Geral do Sem-
inário Teológico Batista do Nordeste, 
Pr. Geremias Bento, acompanhado do 
TI do STBNE, Gilmar Brito, e do Pr. 
Marcelo Caldas, pastor da Igreja Ba-
tista da Orla, extensão da Igreja Bati-
sta Metropolitana, em Salvador, que é 

também Presidente da Christian Skat-
ers, uma agência missionária que uti-
liza o skate para evangelização.

O Seminário Teológico Batista 
do Nordeste (STBNE) participou do In-
ternational Council for Evagelical The-
ological Education - ICETE (Conselho 
Internacional de Educação Teológica 
Evangélica), que ocorreu na cidade de 
Esmirna, na Turquia, entre os dias 14 e 
18 de novembro. O STBNE está sendo 
representado pelo Deão Acadêmico, o 
Dr. Luiz Carlos Nascimento.

24ª Conferência da ABIBET em Recife-PE; CBM 2022 em Águas de Lindóia-SP; ICETE na Turquia

Divulgação

Divulgação

Representantes da OPBB-BA, CBBA, STBNE e orador do evento
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EXTREMO NORTE - Nos dias 12 e 
13 de novembro, a Associação Batista 
do Extremo Norte da Bahia (ABENB) 
realizou a sua 30° Assembleia Anual. 
Evento ocorreu na cidade de Antas-BA. 
Momentos graciosos deliberativos, 
mas também de comunhão, adoração 
e edificação por meio da ministração 
da Palavra de Deus trazida pelos ora-
dores: Pr. Marcone Pereira, Pr. Mau-
ro Maciel e o Pr. Vauexley dos Santos. 
O Pr. Osvaldo Freitas, missionário da 
Convenção Batista Baiana em Santa 
Brígida também participou do evento 
da associação.

FEIRENSE - Pastores da Associação 
Batista Feirense participaram de um 
café no dia 03 de setembro, na Primei-
ra Igreja Batista em Anguera. O evento 
promovido pela Ordem dos Pastores 
Batistas do Brasil - Subseção Feirense 
contou com a participação do Pr. Erival-
do Barros, Presidente da Convenção 
Batista Baiana. A Asbaf promoveu no 
sábado, 29 de outubro, um dia de devo-
cional, comunhão e brincadeiras para 
as crianças na sede do Seminário Te-
ológico Batista do Nordeste, em Feira 
de Santana. O evento intitulado “O au-
tor da Vida!” contou com oficinas para 
crianças, jovens, adolescentes, pastores 
e líderes. As crianças divertiram-se em 
brinquedos como pula pula, futebol de 
sabão, dentre outros. Houve além de 
palestra para mulheres e roda de con-
versa com jovens.

GRAPIUNENSE - Em comemoração 
ao mês da Juventude Batista, acon-
teceu no dia 20 de agosto, na Igreja 
Batista Jerusalém em Coaraci, a noite 
da Juventude Batista Grapiunense 
(JUBAG), com mais de 120 jovens e 
20 igrejas representadas. No dia 21 de 
agosto, foi realizada a 3ª Reunião In-
spirativa da Associação Batista Grapi-
unense com mais de 250 pessoas. No 
dia 02 de setembro de 2022, no templo 
da Primeira Igreja Batista de Itabuna, 
ocorreu a posse do Pr. Leandro San-
tana como novo secretário executivo 
da Associação. Entre os dias 9 e 11 de 
setembro, foi realizada a Caravana 
Missionária da Esperança, promovida 
pela Associação Batista Grapiunense. O 
evento de caráter evangelístico ocorreu 
no município de Canavieiras. Ao todo, 
foram mais de 120 missionários vol-
untários presentes.

JEQUITINHONHENSE - A Asso-
ciação Batista Jequitinhonhense (Aba-
je) realizou, de 23 a 25 de setembro, 
o 23º Congresso de Mulheres Batistas 
Jequitinhonhenses, o Comubaje, no 
Centro de Convenções Betel em Porto 
Seguro. O tema do evento foi “Novos 
sonhos, novas realizações”.

NAZARENA - Foi realizado no dia 
31 de julho de 2022, no templo da IB 
Betânia em Santo Antônio de Jesus, a 
2ª Reunião Inspirativa da Associação 
Batista Nazarena -. A inspirativa teve 31 

igrejas e congregações representadas, 
com cerca de 250 mensageiros inscri-
tos. O orador da ocasião foi Pr. Genil-
son Souto, Secretário Geral da CBBA. 
A ABN concluiu os trabalhos do ano no 
dia 4 de dezembro de 2022, com sua 
Assembleia Anual. O evento teve como 
anfitriã a PIB em Taperoá. A mensagem 
bíblica ficou por conta do Presidente da 
CBBA, Pr. Erivaldo Barros.

NORDESTINA - No dia 17 de 
setembro, foi realizada a Inspirativa 
da Associação Batista Nordestina 
(Asbane), na Igreja Batista Monte 
Horebe, em Serrinha. Foram 14 
igrejas e duas missões representadas, 
totalizando mais de 260 irmãos. O 
Pr. David Pina, Gerente de Expansão 
Missionária da CBBA,  coordenou uma 
oficina coletiva. A associação  prestou 
homenagem ao Pr. Sandrino Igor, que 
por quase 18 anos serviu a Asbane 
como Secretário Executivo. O Pr. 
Silvio Rodrigues foi um dos oradores. 
No dia 15 de dezembro, foi realizado 
o Culto de Posse do Pr. Roberto de 
Sousa Lima, no cargo de Secretário 
Executivo da Associação Batista 
Nordestina. A solenidade foi realizada 
na Igreja Batista Nova Jerusalém em 
Araci. Na oportunidade, o preletor 
foi o Pr. Genilson Souto, Secretário 
Geral da Convenção Batista Baiana. O 
evento teve também a participação do 
Pr. David Pina, Gerente de Expansão 
Missionária da CBBA.

       Associação Feirense                     Associação Grapiunense                 Associação Nazarena

     Associação Noroeste              Associação Região Metropolitana            Associação Salvador

Fotos: Divulgação
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Giro pelas nossas Associações II
NOROESTE - A Associação Batista 
Noroeste (Asban) promoveu sua 
Reunião do Conselho no dia 10 de 
setembro. O Pr. Erivaldo Barros, 
Presidente da CBBA, participou do 
evento, realizado na Primeira Igreja 
Batista em Mundo Novo.

NORTE VALE - O Pr. Genilson Souto, 
Secretário Geral da CBBA, pregou 
durante a reunião Inspirativa da 
Associação Batista Norte Vale, nos dias 
15 e 16 de outubro, realizada na cidade 
de Casa Nova. Um tempo proveito 
para edificação e compartilhamento. 
Louvamos a Deus pelos líderes que têm 
servido ao Senhor, com amor, na região 
do alto sertão baiano.

OESTE - A Associação Batista do Oeste 
(ABO) realizou, nos dias 26 e 27 de no-
vembro, na Primeira Igreja Batista em 
Central, a sua 42ª Assembleia Anual. 
O evento teve como tema “Busquemos 
a Paz com misericórdia”, e como di-
visa, Efésios 4.32. Foram dois dias de 
muita edificação, com as mensagens 
ministradas pelo Pr. Riedson Filho, 1º 
Vice-Presidente da CBBA. Foram dias 
de comunhão e de tomada de decisões, 
além da eleição das diretorias dos 
órgãos, bem como, eleição da Diretoria 
da ABO. Presidente: Pr. Roberto Rive-
lino; 1º Vice-Presidente: Pr. João Pin-
heiro Jr.; 2º Vice-Presidente: Pr. Raul 
Martins; 1º Secretário: Joab Miranda; 
2º Secretário: Jorge Dias; 1º Tesourei-
ro: Pr. Israel Gomes  e 2º Tesoureiro: 
Ezi Martins.

REGIÃO METROPOLITANA - 
“Conectadas com um só propósito”. 
Essa foi a temática do Acampamento 
da União Feminina da Associação Bati-
sta da Região Metropolitana de 02 a 04 
de setembro de 2022. Na ocasião,  fo-
ram 269 presentes. “Princípios batistas 
e os dilemas da contemporaneidade” 
foi o tema da 50ª Assembleia da Asso-
ciação das Igrejas Batistas da Região 
Metropolitana (Asbare). O evento foi 
realizado nos dias 19 e 20 de novembro, 
na Segunda Igreja Batista em Cama-
çari. O orador foi o Pr. Erivaldo Barros, 
Presidente da Convenção Batista Baia-

na. Houve a participação da Cristolân-
dia Bahia.

RIONOVENSE - “Multiplicar é nossa 
missão” foi o tema da Inspirativa 2022 
da Associação Batista Rionovense, re-
alizada nos dias 03 e 04 de setembro 
na Primeira Igreja Batista em Itagibá. 
O evento contou com a participação 
do Pr. Flávio Lucius (Junta de Missões 
Nacionais), Pr. David Pina (Gerente de 
Expansão Missionária da Convenção 
Batista Baiana), Miss. Aurélio Márcio 
(Cristolândia Bahia) e Pr. Paulo Mace-
do (PIB Jitaúna). 

SALVADOR - No dia 08 de outubro, 
foi realizado o XXXIV congresso Men-
sageiras da Capital foi nem Lauro de 
Freitas. Tema: Mensageiras do Rei, 73 
anos construindo história. A preletora 
foi a Miss. Daniela Sena, da Primeira 
Igreja Batista de Mussurunga em Sal-
vador. O congresso contou com 469 
pessoas.  A ABS realizou sua Assem-
bleia Anual no dia 09 de dezembro 
na Primeira Igreja Batista do Lobato, 
na capital baiana. Participaram o 1º 
Vice-Presidente da CBBA, Pr. Riedson 
Filho, o Gerente de Expansão Mis-
sionária da CBBA, Pr. David Pina e o 
Representante da Junta de Missões 
Nacionais na Bahia, Pr. Carlos César.  
Na oportunidade, foi eleita a nova dire-
toria da ABS para o biênio 2022-2024. 
Presidente: Pr. Robson Leandro Silva 
Reis; 1ª Vice-Presidente: Profª. Célia 
Caribé; 2º Vice-Presidente: Pr. Jeison 
Soriano; 1ª Secretária: Profª. Andréa 
Dias e 2º Secretário: Pr. Itamar Santos.

SERRA VALE - A Associação Batista 
Serra Vale (Asbasev) realizou a sua 

68ª Assembleia Anual entre os dias 18 
e 20 de novembro, na Missão Batista 
Manancial, em Livramento de Nossa 
Senhora. Foi tempo de rever amigos, 
fazer novas amizades e contar com o 
carinho dos irmãos. O preletor foi o 
Pr. David Pina, Gerente de Expansão 
Missionária da Convenção Batista 
Baiana. A participação musical foi 
do Ministério Altas Vozes. O tema 
do evento foi “Reafirmando nossas 
convicções”. Tempo de deliberações, 
eleições e posse da Diretoria Executiva, 
Conselho Administrativo, Conselho 
Fiscal, Diretoria da Ordem dos 
pastores Seção Bahia Subseção Serra 
Vale, Coordenadoria de Missões e as 
Organizações União Missionária de 
Homens, União Feminina Missionária 
e Juventude Batista Serra Vale. 
Presidente: Pr. Isac Gomes; 1⁰ Vice-
presidente: Pr. Davi Ataide; 2⁰ Vice-
presidente: Pr. Cledson; 1⁰ Secretário: 
Pr. Sílvio Pereira e2ª Secretária: 
Sirleide Carvalho.

SUDOESTE - A Associação Batista do 
Sudoeste Baiano (ABASB) promoveu 
sua assembleia entre os dias 26 e 27 de 
novembro, na Igreja Batista Memorial 
do Centenário em Vitória da Conquista. 
Durante a programação, foi realizado o 
Seminário Multiplique. Também houve 
eleição da nova diretoria da Associação 
e de órgãos. Presidente: Pr. José Carlos 
Oliveira Antunes; 1º Vice-Presidente: 
Pr. José Renildo Guimarães de Oliveira; 
2ª Vice-Presidente: Luiza Michely Sou-
sa Pinheiro; 1º Secretário: André Xavier 
Rodrigues; 2ª Secretária: Amanda Silva 
Souto Mendes Moura; 1º Tesoureiro: 
Pr. Lucas Jesus dos Santos e 2ª Te-
soureira: Marinez Alves de Jesus.

     Associação Sudoeste elegeu sua nova diretoria    

Divulgação
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Notícias dos diáconos batistas no campo baiano

Durante o aniversário de 33 
anos da Igreja Batista Monte 
Gerizim em Salvador no dia 3 

de dezembro, foi realizado o Concílio e 
Ordenação de novos diáconos. O evento 
contou com a presença do Presidente 
da Associação dos Diáconos Batistas do 
Campo Baiano, Dc. Matias Nunes.

O Pr. Genilson Souto, Secretário 
Geral da CBBA, acompanhado do 
Diácono Aurélio Macedo de Farias, 
visitou a sede da Associação dos 
Diáconos Batistas da Bahia, onde 

funciona também uma Casa de Apoio 
para os irmãos que, de passagem por 
Salvador, precisam de hospedagem 
temporária.

Concílio e consagração de 
diáconos durante as celebrações dos 62 
anos da Primeira Igreja Batista de Mar-
agogipinho, que ocorreram nos dias 17 
e 18 de setembro. O Dc. Matias Nunes, 
Presidente da Associação dos Diáconos 
Batistas do Campo Baiano, participou 
da solenidade.

No dia 17 de dezembro, foram 

realizadas as festividades de aniversário 
da Associação dos Diáconos Batistas do 
Campo Baiano. Na oportunidade, houve 
eleição da diretoria. Presidente: Matias 
dos Santos Nunes; Vice-presidente: 
Gilmar de Jesus Paiva; 1ª Secretária: 
Valquíria Alves Almeida; 2ª Secretária: 
Yolanda Gonçalves dos Santos; 1º 
Tesoureiro: Cristovam Sampaio 
Andrade; 2ª Tesoureira: Clarice Alves 
da Cruz; 1° Diretor de Patrimônio: 
Jeová Correia Nunes e 2° Diretor de 
Patrimônio: Alfredo Francisco da Silva.

CONJUBAG 37! Santidade: Uma Vida Contracultura 

Mais de 250 jovens reunidos 
com um único propósito: viv-
er em santidade! Nos dias 7, 

8 e 9 de outubro de 2022 aconteceu, 
no Acampamento Batista Teosópolis 
em Ilhéus, a trigésima sétima edição 
do Congresso da Juventude Batista 
Grapiunense, pela primeira vez em um 
formato totalmente novo.

Tivemos a honra de receber dois 
preletores de grande relevância no 
nosso país: os pastores batistas Filipe 
Breder e Pedro Pamplona. Homens de 
Deus e referências para nossa geração 
que nos abençoaram com a ministração 
da palavra.

Contamos com três bandas 
abençoadas que nos levaram a adorar 
em liberdade e verdade ao nosso Deus: 
Ministério Libertar, Banda Radical e a 
nossa Banda Oficial da JUBAG.

Mais de 45 igrejas representa-
das de três associações da nossa Bahia.

Mais de 10 reconciliações e in-

finitas experiências com o Senhor!
Glória a Deus por tudo que ac-

onteceu nesses três dias! Estamos gra-
tos pela oportunidade de marcar a vida 
de muitos jovens anunciando a trans-
formação do Evangelho. 

Vamos avançar, isso é só o 
começo! #ajubagtaon.

Fotos: Divulgação

      Secretário Geral da CBBA em visita à Associação; Diretoria da Associação dos Diáconos

JUVENTUDE BATISTA
GRAPIUNENSE

Keila Cidade

     Evento reúne mais de 250 jovens batistas grapiunenses
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Conheça o site da Convenção Batista Baiana

Uma plataforma atualizada, re-
sponsiva e com muito mais 
informações sobre a Bahia Ba-

tista. A Convenção Batista Baiana con-
ta com um novo site, com um layout 
adequado para os diferentes disposi-
tivos: smartphones, tablets, notebooks 
e desktops. 

Você encontra no site as princi-
pais informações sobre a CBBA, seus 
órgãos executivos e auxiliares. Com 
nossa ferramenta de busca, você con-
segue encontrar a igreja batista filiada 
mais próxima de você. Confira um con-
teúdo multimídia com áudio, vídeo, 
texto e imagens. 

Acesse: batista.org.br.Nova plataforma é responsiva e traz busca de igrejas filiadas   

NO INSTAGRAM

Colégio Batista Taylor-Egídio
@colegiobatistatayloregidio

Seminário Teológico Batista do 
Nordeste
@seminariobatistadonordeste

Associação dos Diáconos Batistas do 
Campo Baiano
@diaconosbatistasbaianos

Associação dos Educadores Cristãos 
Batistas da Bahia
@aecbba

Embaixadores do Rei
@dcerbaiano

Juventude Batista Baiana
@jubaboficial

Mensageiras do Rei
@mrbahia_oficial

Ordem dos Pastores Batistas do 
Brasil - Seção Bahia
@ opbb_ba

União Feminina Missionária Batista 
da Bahia
@ufmbahia

Reprodução

JBS realiza acampamento

Encontro de pastores

Na manhã do dia 17 de dezem-
bro, foi realizado Café da 
Manhã e Encontro com os pa-

stores da Associação Batista Jequitin-
honhense, no templo da Igreja Batista 
Nova Betânia em Eunápolis. 

O encontro teve como objetivo 
compartilhar sobre o planejamento 
e ações da Convenção Batista Baiana 
direcionadas para a região e para 
o estado, tendo como orador o Pr. 

Divulgação

Erivaldo Barros, Presidente da 
Convenção Batista Baiana.

PR. JEISON SORIANO
PRESIDENTE DA JBS

Nos dias 25 a 27 de novembro, a 
Juventude Batista de Salvador 
(JBS) esteve reunida no seu 

acampamento anual no Sítio Bella Vis-
ta em Camaçari. O evento teve como 
tema Reconstruindo a Comunhão.

Contando com um excelente 
público inscrito, os jovens da capital 
baiana foram edificados através das 
reflexões dos pastores Joel Gonçalves, 
Robson Cruz e Jeison Soriano. A pro-
gramação foi bastante intensa com 

Divulgação

Reunião na IB Nova Betânia 

Reconstruindo a comunhão 

devocionais matinais, cultos, gincanas, 
almoço e festa temática, além de muita 
adoração com a banda da JBS. Foi níti-
da a comunhão entre os irmãos.


