
ISSN 1679-0189

R$ 3.20

ANO CXIX
EDIÇÃO 06
DOMINGO, 09.02.2020

ÓRGÃO OFICIAL DA  
CONVENÇÃO BATISTA BRASILEIRA
FUNDADO EM 1901

Cem vezes juntos para celebrar 
a glória do Reino de Deus

Educação Cristã
AECBB celebra avanços do 
trabalho na denominação

Atualização
ADBB investe na capacitação 
de diáconos

Juventude
JBB promove encontro de 
líderes em Goiânia

Recordações
Conheça a história do 
trabalho Batista em Goiás

pag. 03 pag. 04 pag. 10 pag. 14

Notícias do Brasil Batista Notícias do Brasil Batista Notícias do Brasil Batista Notícias do Brasil Batista

Goiânia recebeu Assembleia histórica dos Batistas brasileiros entre os dias 23 e 26 de janeiro. Mas, desde o dia 19, a cidade 
já convivia com a presença e trabalho de nossas Organizações. Nesta edição, todos os detalhes desta semana de celebração.
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EDITORIAL

Cem vezes juntos!

“Oh, cantemos, pois, com alegria
Neste grande e mui festivo dia!
Vê, Vê o que nos fez o Rei dos reis!”
(Dia Festivo - 411 do Cantor Cristão)

Este é o sentimento: alegria! E não 
é para menos. Chegamos a marca de 
100 Assembleias da Convenção Batista 
Brasileira. O povo Batista brasileiro teve a 
oportunidade de viver um momento his-
tórico! Todas as nossas celebrações são 
importantes e têm seus destaques, mas 
esta, apenas pelo fato de ser a número 
100, se destaca entre as demais. E tudo 
isso começou lá em 1907, no estado da 
Bahia. Democrática como é, percebeu-se 
a importância do povo Batista estar junto.

A primeira Assembleia da Conven-
ção Batista Brasileira aconteceu entre os 

dias 22 a 27 de junho de 1907. Desde en-
tão, nos reunimos para tomar decisões, 
conhecer de perto o trabalho denomina-
cional e viver momentos de comunhão 
com os Batistas de todo o Brasil. Além 
da Assembleia propriamente dita, os 
encontros das Organizações também 
têm a sua importância em nossas cele-
brações. Pastores, mulheres, juventude, 
diáconos, etc.

De lá pra cá, tivemos muitos momen-
tos marcantes e que ficaram marcados 
na memória de muitos irmãos, inclusive, 
de colaboradores da CBB. Conversando 
com a Márcia Castro, responsável pela 
parte de distribuição de O Jornal Batista, 
ouvi belas histórias. Ela relembrou os 
cultos de Missões, uma parceria entre 
a JMN e JMM. Segundo a colaboradora 

da CBB, “era algo marcante; os mensa-
geiros ficavam ansiosos pelo dia, não 
havia preocupação com horário, apenas 
para chegar e conseguir o melhor lugar. 
A entrada das bandeiras dos países e 
estados nos transportavam aos lugares. 
Vidas se rendiam aos pés do Senhor; ou-
tras tinham a confirmação do Chamado 
do Pai. Quantos Cultos fizeram história 
em vidas que hoje fazem novas histó-
rias. Hinos, louvores que marcaram as 
vidas de mensageiros e até a Diretoria. 
Mensagens que Deus enviava para aca-
lentar corações sofridos, agoniados ou, 
até mesmo, cansados. Muitos devem se 
lembrar desses momentos”, comentou.

Comemoramos também o Cente-
nário do trabalho Batista no estado de 
Goiás. História que a Junta de Missões 

Nacionais conhece muito bem. O evan-
gelista Paschoal Muzzio, primeiro pastor 
de uma Igreja Batista em solo goiano, 
na cidade de Catalão, era funcionário da 
JMN. Hoje, o estado tem 160 Igrejas. É 
o avanço da obra missionária.

Que venham mais Assembleias! E 
que, principalmente, o povo Batista bra-
sileiro seja cada vez mais unido, esteja 
mais próximo. Cada vez mais juntos! 
Quem ganha é o Reino de Deus. É como 
diz o nosso tema para este ano: estare-
mos “Celebrando a glória do Reino de 
Deus”. n

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB 

Texto adaptado, originalmente escrito para 
a revista “A Pátria Para Cristo” edição 281.
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 Educadores Cristãos Batistas celebram 
avanço do trabalho na denominação
Assembleia da Organização aconteceu no Seminário Teológico Batista Goiano.

 Assembleia anual da ANEB em Goiânia 
elege diretoria para o biênio 2020/22
Impacto da educação básica na sociedade foi tema central da Assembleia.

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB*

O Seminário Teológico Batista Goia-
no (STBG) recebeu a Assembleia da As-
sociação de Educadores Cristãos Batis-
tas do Brasil (AECBB), entre os dias 21 e 
22 de janeiro. O tema, “Cosmovisão Bí-
blica - diretrizes para a Educação Cris-
tã”, foi  abordado com muita seriedade 
e profundidade pela preletora Gleyds 
Domingues, coordenadora do mestrado 
profissional da Faculdade Batista do 
Paraná (FABAPAR). De acordo com a li-
derança da AECBB, “foi uma Assembleia 
bem intensa e com muita produção!” 
para os 109 inscritos na programação.

Na segunda-feira (21) aconteceu a 
abertura com a palestra inicial. Na terça 
(22), as deliberações começaram e a 
primeira reforma estatutária foi apro-
vada. Na sequência foi apresentado o 
relatório de atividades do período. “O 
sentimento foi de gratidão pelos avan-
ços em tão pouco tempo, pela abertura 

da Convenção Batista Brasileira (CBB) 
para publicações de educadores, pela 
participação ativa da AECBB no seu 
Concelho Geral e  a realização de um 
Congresso regional, que aconteceu em 
Maceió-AL, em novembro de 2019”, dis-
se Elana Ramiro, presidente da AECBB. 
Ainda na parte da manhã, um trabalho 
foi realizado com todos os participantes, 
como continuidade ao planejamento 
estratégico da Organização.

No período da tarde, o tema geral 
foi retomado, com um período para 
perguntas, contribuições, reflexões e 
considerações. A intenção da AECBB é 
produzir um texto a partir das reflexões 
feitas em Assembleia.

Programação também teve repre-
sentações denominacionais da Junta 
de Missões Nacionais (JMN); Junta de 
Missões Mundiais (JMM), Convicção 
Editora, União Feminina Missionária 

Batista do Brasil (UFMBB) e uma con-
vocação especial para o Congresso da 
Aliança Batista Mundial, em julho, no 
Rio de Janeiro.

No fim do evento, a preletora fez 
sua palavra de fechamento do tema, 
convocando os educadores presen-
tes a produzirem ações pautadas em 
uma Cosmovisão Bíblica teorreferente. 
A Associação de Educadores de Goiás 
ofereceu um café colonial, com muita 
confraternização, sorteios de livros, ho-
menagens e fotos.

“Agradecemos a presença de todos 
os Educadores e entusiastas da Educa-
ção Cristã que estiveram conosco em 
Goiás. Estamos alinhavando um grande 
futuro para a nossa Associação e a par-
ticipação ativa dos Associados é muito 
importante. Comprometa-se com esta 
obra. Associe-se à AECBB!”, finalizou 
Elana Ramiro. n

* Colaboração de Elana Ramiro, pre-
sidente da Associação de Educadores 
Cristãos Batistas do Brasil

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB

No dia 22 de janeiro, no Centro de 
Convenções de Goiânia, a Associação 
Nacional de Escolas Batistas (ANEB), 
órgão auxiliar da Convenção Batista Bra-
sileira (CBB) realizou sua Assembleia 
anual. Com o tema “Juntos somos mais 
fortes: Educação básica impactando a 
sociedade”, a Organização se reuniu 
para, entre outros assuntos, eleger a di-
retoria para o biênio 2020/2022.

O momento de devocional foi con-
duzido pelo pastor Eliezer Victor Perei-
ra Ramos, da Primeira Igreja Batista da 
Penha-SP trouxe, uma palavra aos pre-
sentes no sentido de motivá-los ao com-
promisso que, atuando juntos, a ANEB 
ficará mais fortalecida. Valseni Braga, 
presidente da ANEB, foi o escolhido para 
palestrar sobre o tema “Escola do Futuro 
- Desafios do Presente”.

O relatório financeiro da Organização 
foi apresentado durante a Assembleia, 
sob a responsabilidade de seu diretor 

executivo, Mario Jorge Castelani. Ele 
informou que a situação financeira está 
regularizada e destacou a participação 
da ANEB junto à Associação Brasileira 
de Instituições Educacionais Evangéli-
cas (ABIEE) contribuindo mensalmente.

O presidente da ANEB, Valseni Braga, 
convocou as escolas representadas a 
participarem de maneira efetiva com 
a ANEB para o fortalecimento das es-
colas Batistas no Brasil, contribuindo 
financeiramente com a Associação e 

participando dos encontros dos educa-
dores. Destacou também a importância 
e contribuição dos colégios com o Reino 
de Deus. O presidente convida a todos 
os colégios representados a participa-
rem do próximo Encontro de Diretores 
que acontecerá nos dias 02 a 04 de ju-
lho/2020 na sede do Colégio Americano 
Batista de Aracaju - SE.

Pastor Fausto Aguiar de Vasconce-
los, presidente da Convenção Batista 
Brasileira (CBB), destacou  a importân-

cia das instituições de educação básica 
trabalharem os valores éticos cristãos 
e o quanto a sociedade está carente de 
entidades confessionais e sugere um 
plano de ação da ANEB para oferecer 
apoio às Igrejas que têm o desejo de tra-
balharem com educação. Para encerrar, 
deixou uma palavra de encorajamento e 
convidou o pastor Sócrates Oliveira de 
Souza, diretor executivo da CBB, para 
uma oração.

Mário Jorge Castelani foi recondu-
zido ao cargo de diretor executivo por 
tempo indeterminado. A diretoria da As-
sociação Nacional de Escolas Batistas 
para o biênio 2020/2022 ficou assim 
instituída:
Presidente: professor Valseni Braga;
Primeiro vice-presidente: professora 
Rose Marinho;
Segundo vice-presidente: doutor Gezio 
Medrado;
Primeiro secretário: professor André 
Israel;
Segundo secretário: professor Firmino 
Campelo. n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

Programação da AECBB teve mais de 100 inscritos

Diretoria da ANEB para o biênio 2020/22
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 Associação dos Diáconos Batistas do 
Brasil investe na capacitação dos diáconos
Pela primeira vez, Organização recebeu inscrições via Internet.

 Igreja Metodista Central em Goiânia 
recebe encontro das esposas de pastores
Cerca de 300 mulheres participaram da Assembleia.

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB*

“Diáconos sendo resposta” foi o tema 
escolhido da Associação dos Diáconos 
Batistas do Brasil (ADBB), que se reuniu 
no Centro de Convenções de Goiânia nos 
dias 21 de janeiro e 22 de janeiro. Foram 
159 inscritos e mais de 200 participantes. 
Neste ano, pela primeira vez, a Organiza-
ção recebeu as inscrições pela internet, 
“algo que vai ser importante para o plane-
jamento de nossas ações”, disse Fabio de 
La Plata, presidente da ADBB.

O orador oficial foi o diácono José Júlio 
dos Reis, da Igreja Memorial Batista-DF. 
Os “Gideões da Alvorada”, grupo vocal 
masculino formado por diáconos e irmãos 
do Distrito Federal, também fez parte da 
programação. 

Nesta que foi a 21a Assembleia da 
ADBB, a Organização adotou um forma-
to diferente. Reservou a parte da manhã 
para as deliberações oficiais e leitura de 
relatórios e pareceres. Na parte da tarde 
aconteceram os painéis, oportunidade de 
ouvir especialistas na área de Missões, 
Ação social, Administração e Finanças. 

Todos os temas voltados para a capa-
citação dos diáconos, ressaltando a im-
portância de ser resposta para as neces-
sidades da Igreja no século XXI, em todas 
essas áreas. 

Os participantes ouviram o pastor 
Joás Santos, do Projeto Missão Geração 
Esperança, falar sobre a importância e a 
participação do diácono no dia a dia do 
trabalho missionário da Igreja; como ele 
pode auxiliar o pastor e principalmente 
como assistir os missionários no campo. 
O especialista em Administração e Finan-
ças, diácono Jonatas Nascimento, autor 

da “Cartilha da Igreja Legal”, falou sobre 
a importância de o diácono estar a par da 
legislação e, com isso, ajudar a sua Igreja 
nas questões administrativas, tirando do 
pastor essa responsabilidade. O diácono 
Renato Antunes, da Rede de Ação e De-
senvolvimento Social (RADS), apresentou 
o trabalho desenvolvido a nível nacional e 
desafiou diáconos e diaconisas a serem 
resposta para as necessidades de Ação 
Social nas suas Igrejas e comunidades.

A Assembleia teve a participação do 
presidente dos Gideões Internacionais no 
Brasil, David Urbat, que prestou relatório 

sobre o trabalho de distribuição do Evan-
gelho pelos Gideões. 

No dia 22 de janeiro o presidente da 
ADBB, Fabio de La Plata, acompanhado 
por membros da diretoria, deu uma pala-
vra na Assembleia da Ordem de Pastores 
Batistas do Brasil (OPBB).” Nos apresen-
tamos e colocamos a estrutura da ADBB 
a serviço dos pastores e Igrejas Batistas 
do Brasil, para fazer com que o Ministério 
Diaconal seja relevante em nossas Igrejas, 
que os diáconos não sejam escolhidos 
somente para servir a Ceia do Senhor, 
mais que eles estejam envolvidos em 
ser resposta para as necessidades dos 
pastores e Igrejas. Queremos estabelecer 
um curriculum único a nível nacional para 
capacitar nossos diáconos, comentou De 
La Plata. 

O líder da Organização fez uma convo-
cação aos diáconos Batistas brasileiros: 
“Esperamos os diáconos e diaconisas 
Batistas do Brasil no Espírito Santo, em 
nossa XXII Assembleia”, finalizou. n

*Colaboração de Fabio de La Plata, 
presidente da Associação de Diáconos 
Batistas do Brasil.

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB*

No dia 21 de fevereiro de 2020, a 
União de Esposas de Pastores Batis-
tas do Brasil (UEPBB) esteve reunida na 
cidade de Goiânia, na Igreja Metodista 
Central. A Organização informou que 189 
mulheres assinaram o livro de presença, 
mas o número de participantes esteve 
próximo de 300. Lúcia Cerqueira, presi-
dente da UEPBB, definiu o encontro como 
“um dia festivo e cheio da graça e força 
do Espírito Santo de Deus”.

Pela manhã, a psicóloga Cláudia 
Carriço ministrou a palestra “Empatia: 
aprendendo a calçar o sapato alheio”, 
que mostrou a importância de exerci-
tar, no dia a dia familiar e ministerial, a 
empatia. Na parte da tarde, a psicóloga 
Lúcia Cerqueira, falou sobre “Dores da 
Alma: depressão, tristeza, luto e sui-
cídio”, com o objetivo de que as parti-
cipantes pudessem se capacitar para 
lidar com essas dores e, assim, ajudar 
àqueles que estão sob sua responsabili-
dade na Igreja e na comunidade em que 
vivem e exercem seu ministério.

A programação contou com a re-
presentação denominacional da Jun-
ta de Missões Nacionais (JMN); Junta 
de Missões Mundiais (JMM); da União 
Feminina Missionária Batista do Brasil 
(UFMBB); e também com a presença do 
presidente da Convenção Batista Bra-
sileira, pastor Fausto Aguiar de Vas-
concelos, e do diretor executivo, pastor 
Sócrates Oliveira de Souza.

As irmãs do estado de Goiás prepa-
raram a recepção com todo o carinho. 
O final da reunião foi marcado por um 
lanche preparado e oferecido por elas 
às participantes do Encontro.

“Quero agradecer ao nosso Deus por 
todas as bençãos derramadas sobre 

nós. Agradecer também a toda diretoria 
que esteve unida e sempre no desejo 
de servir e engrandecer ao nosso Deus 
em todas nossas ações e decisões. As 
irmãs de Goiás que nos receberam com 
tanto carinho. E a todas irmãs e amigas 
de ministério que ali estiveram. Deus as 
continue abençoando a abençoar”. Lú-
cia Cerqueira, presidente da União das 
Esposas de Pastores Batistas do Brasil.

A diretoria eleita ficou assim cons-
tituída:
Presidente: Lúcia Cerqueira Coelho de 
Souza;
Primeira vice-presidente: Eliane Melo 
Salgado de Moraes;

Segunda vice-presidente: Lenita Simone 
Santana Rodrigues;
Terceira vice-presidente: Maura Ramos 
de Oliveira Alcântara;
Primeira secretária: Eliete Antunes Pe-
reira;
Segunda secretária: Sandra Paula Ba-
tista Pinto Xavier;
Primeira tesoureira: Maria de Lourdes 
de Brito Cardoso;
Segunda tesoureira: Edla Calheiros Bis-
po n

* Colaboração de Lúcia Cerqueira, 
presidente da União das Esposas de 
Pastores Batistas do Brasil

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

ADBB quer atuação mais relevante dos diáconos nas Igrejas

Encontro das esposas de pastores Batistas lotou o templo da Igreja Metodista Central em Goiânia - GO
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Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB

Com o objetivo de pensar “O papel 
estratégico das casas de formação mi-
nisterial para a denominação Batista”, 
a Associação Brasileira de Instituições 
Batistas de Ensino Teológico (ABIBET) 
promoveu sua Assembleia Geral Ordi-
nária no dia 22 de janeiro de 2020, no 
Centro de Convenções de Goiânia, com 
a presença de 49 delegados.

O doutor Claiton André Kunz, diretor 
da Faculdade Batista Pioneira e presi-
dente da ABIBET, ministrou a palestra 
com o tema “O papel estratégico das 
casas de formação ministerial para a 
denominação Batista”. Na sua fala des-
tacou que a Convenção e as Igrejas têm 
uma expectativa em relação aos semi-
nários, nas áreas de expansão, forma-
ção de liderança, firmeza doutrinária e 
práticas eclesiásticas. De acordo com o 
palestrante, para atender estas necessi-
dades, as casas de formação precisam 
priorizar os seguintes pontos: a centra-
lidade da Palavra de Deus; a identidade 

e cooperação denominacional; o senso 
crítico, pesquisa e excelência acadêmi-
ca; o pastoreio dos futuros pastores; e 
a excelência no serviço às Igrejas. Após 
a palestra, houve um tempo de debate 
com a participação dos representantes 
das instituições.

Na sequência, o executivo, Anderson 
Guimarães Cavalcanti, apresentou o Re-
latório de Atividades da ABIBET, referente 
ao ano de 2019, dos meses de janeiro a 
dezembro. O documento foi aprovado por 
unanimidade. O balancete de contas da 
Organização do ano passado também 
foi apresentado. O relator do Conselho 

Fiscal da ABIBET apresentou parecer 
favorável à aprovação do Balancete de 
Contas 2019, que foi aprovado de ma-
neira uníssona.

Durante a Assembleia, a Organiza-
ção informou a criação de um Manual 
para orientar as instituições associa-
das à ABIBET. Um dos últimos tópicos 
a serem (re)elaborados é a questão dos 
padrões de qualidade que se espera das 
associadas. Espera-se que no decorrer 
deste ano o Manual seja finalizado.

Outro assunto abordado foi a comemo-
ração de 50 anos da ABIBET, nos dias 15 a 
17 de abril de 2020, no Seminário Teológico 

Batista do Sul do Brasil, onde a associação 
foi criada, em 1970. Neste evento será lan-
çado o livro sobre a história dos cinquenta 
anos da ABIBET e uma série de atividades 
será promovida pela Organização.

O pastor Fausto de Aguiar Vascon-
celos, presidente da Convenção Batis-
ta Brasileira (CBB), trouxe uma palavra 
de saudação e agradeceu a Deus pela 
oportunidade de participar do Encontro, 
e convidou os irmãos para participar do 
Congresso da Aliança Batista Mundial, 
que acontecerá em julho de 2020 no Rio 
de Janeiro-RJ, e concluiu sua palavra 
com o texto de II Timóteo 2.15. n

 Assembleia da ABIBET aponta prioridades 
para as casas de ensino teológico
Organização apresentou relatórios e próximas atividades.

 Seminário do Sul participa 
de Assembleia histórica
Instituição promoveu ações durante a programação.

A 100ª Assembleia da Convenção 
Batista Brasileira (CBB) se encerrou dia 
26 de janeiro e, para a glória de Deus, o 
Seminário do Sul foi presença marcante 
em mais este momento. No Centro de 
Convenções de Goiânia-GO, os conven-
cionais puderam, se informar sobre os 
cursos da Instituição no estande perso-
nalizado com a campanha de matrículas 
de 2020. O diretor acadêmico, doutor 
Valtair Miranda, recebia os interessados 
para um bate-papo agradável e apro-
veitava a oportunidade para o registro.

Pastor Samoel Martim, da turma de 
1970, diretor de Missões da Conven-
ção Batista Goiana (CBG); pastor Carlos 
Henrique Soares, da turma de 1987, líder 
da Primeira Igreja Batista de Arraial do 
Cabo-RJ; e pastor João Martins Fer-
reira, emérito da Igreja Batista em Vila 
Salete-SP, foram alguns dos mais de 
10 ex-alunos que passaram no estande 

para gravar o depoimento enfatizando 
a importância do Seminário do Sul em 
seus ministérios. Em breve você con-
ferirá nas redes sociais da instituição.

Formando líderes para o ministério 
cristão há mais de 100 anos, muitos 
convencionais eram ex-alunos da casa, 
e alguns deles estavam responsáveis 
por oficinas, painéis e tradução, como 
foi o caso da Ana Oliveira, Amélia Cruz 
e o pastor Tércio Ribeiro.

Pensando justamente em reunir es-

ses vocacionados que passaram pela 
colina, o Seminário do Sul organizou o 
3º encontro de ex-alunos na Primeira 
Igreja Batista de Goiânia-GO e reuniu 
mais de 100 pessoas para ouvir a Expo-
sição de I Pedro através dos pastores: 
doutor Valtair Miranda (diretor acadêmi-
co); Luis Roberto dos Santos (professor 
e pastor da Igreja Batista Memorial da 
Tijuca-RJ), João Emilio Cutis (Primeira 
Igreja Batista de Irajá-RJ), com a me-
diação dos pastores Fernando Brandão 

(diretor Geral do Seminário do Sul) e 
Samuel Moutta (coordenador do Cen-
tro de Desenvolvimento Ministerial e 
Missiologia).

E, para consagrar a participação do 
Seminário nesta Assembleia histórica, o 
relatório de atividades de 2019 foi apro-
vado com louvor, para glória de Deus!

Veja todos os detalhes em nosso 
site: www.seminariodosul.com.br. Faça 
acontecer, faça Seminário do Sul! n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

Encontro abordou necessidades para melhora das casas de ensino teológico da denominação

Informações sobre a Instituição e reencontro de ex-alunos do Seminário do Sul foram as principais ações
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 União Missionária dos Homens Batistas do Brasil 
se reúne em Goiânia para programação especial
Evento aconteceu nos dias 22 e 23 de janeiro.
Mylla Marcolino 
estagiária do Departamento de Comunicação

Com o tema “Vida em Missão”, a 
União Missionária dos Homens Batis-
tas do Brasil (UMHBB) se encontrou 
durante o centenário da Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira (CBB). Nos 
dias de encontro, aconteceram palestras, 
deliberações e cultos ao Senhor.

Foram tratados assuntos como: vida 
devocional do homem Batista e a relação 
entre Ministério e família. Além disso, 

nas celebrações, outras organizações 
foram mencionadas, como Missões Na-
cionais e Missões Mundiais. O orador 
oficial da programação foi o pastor Van-
derlei Batista Marins.

O pastor Sócrates Oliveira de Souza, 
diretor executivo da CBB, também esteve 
presente no local e comentou que “essa 
foi a melhor Assembleia da UMHBB”. 
Fausto Aguiar de Vasconcelos, nosso 
presidente, também participou do En-
contro n
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 Avançar e Multiplicar, Unidos, desde 1907
Missões Nacionais marcou presença 

na 100ª Assembleia da Convenção Ba-
tista Brasileira (CBB), em Goiânia (GO), 
reafirmando o compromisso de “Avan-
çar e Multiplicar, Unidos!”, feito em sua 
criação, em 1907. Para o maior evento 
dos Batistas em todo o Brasil, foi levado 
ao prisma desafios e novas conquistas: 
como o crescente trabalho com os indí-
genas no país, os Radicais Cerrado, que 
iniciaram o trabalho na região Centro-
-Oeste e ainda a plantação deIigreja em 
Goiânia e no Vale do Amanhecer-DF - a 
maioria destes temas foi assunto das 
lives que Missões Nacionais realizou 
durante a programação.

A organização missionária que atua 
no Brasil participou das reuniões dos 
diáconos, esposas de pastores, pasto-
res, homens, mulheres, educadores, de 
escolas Batistas e de seminários. E rea-
lizou o 10º Encontro de Ação Social, que 
funcionou como um talk-show dentro da 
programação dos diáconos e apresentou 
aos irmãos o trabalho da Rede de Ação e 
Desenvolvimento Social (RADS); o 11° En-
contro de Parceiros do PAM, que contou 
com testemunhos do Oiapoque ao Chuí, 
compartilhando experiências missioná-
rias; o 5° Encontro de Igreja Multiplica-
dora, que recebeu cerca de 650 pessoas 
e falou sobre a Campanha 31 Dias de 
Oração Jesus Transforma a Minha Famí-
lia; e também o 4º Workshop Viver, que 
apresentou o programa socioassistencial 
que visa ao desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes por meio da con-
vivência, do fortalecimento de vínculos 
e do discipulado cristão, realizado por 
Missões Nacionais.

As maravilhas que Deus tem feito 
por todo o território brasileiro ficaram 

em evidência também na tarde de sexta-
-feira (24), durante a Câmara Setorial de 
Missões e Ação Social, quando diversos 
testemunhos de vidas transformadas 
apresentaram o relatório de 2019 que 
foi aprovado, em sua totalidade, nesta 
programação.

Chegando ao fim da semana de pro-
gramações, Missões Nacionais realizou 
sua Noite Missionária no sábado (25). 
Com tema “Avançar e Multiplicar, Uni-
dos”, que contou com uma linda ence-
nação teatral que remeteu o público à 
chegada do casal de missionários Wil-
liam e Anne Bagby ao Brasil e seguiu 
com o pastor Rafael Wagner, missionário 
entre os surdos e pastor da Igreja em 

Libras, mostrando que os Batistas bra-
sileiros precisam ser a resposta para a 
evangelização dos mais de 9,5 milhões 
de surdos. Após isso, pastor Fernando 
Brandão apresentou o testemunho de 
dois jovens, Anderson Nascimento e 
Nilberto Rodrigues, que viviam nas dro-
gas e agora cursam o Ensino Superior 
(graças à parceria com a UniEvangélica 
de Anápolis-GO). Anderson, hoje, é mis-
sionário e atua no cuidado dos alunos 
da Cristolândia do Distrito Federal. Eles 
representaram a transformação das 100 
vozes que compunham o coral da Cris-
tolândia na noite apoteótica.

Já no domingo (26), a Igreja Batis-
ta Celina Park - Eldorado, em Goiânia 

(GO), foi organizada, aumentando assim 
o número de Igrejas Batistas no Brasil 
e marcando o avanço missionário na 
região Centro-Oeste do Brasil. E logo em 
seguida, voltando ao Centro de Conven-
ções de Goiânia, sete Igrejas e uma Con-
gregação batizaram 36 novos irmãos, 
na Celebração Jesus Transforma, que 
ainda contou com o conferencista inter-
nacional Sammy Tippit, interpretado pelo 
pastor Tércio Ribeiro, em uma reflexão 
de que somente o Evangelho de Jesus 
Cristo é capaz de transformar toda e 
qualquer vida.

Reveja estes momentos históricos 
da 100ª Assembleia da CBB: http://bit.
ly/JMN100ASSEMBLEIA  n

MISSÕES NACIONAIS
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 Celebramos a glória do Reino 
de Deus pela centésima vez
Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB

O “coração do Brasil” recebeu os Ba-
tistas brasileiros para um dos momentos 
mais importantes de sua história. Entre 
os dias 23 a 26 de janeiro, no Centro de 
Convenções de Goiânia, a Convenção 
Batista Brasileira (CBB) realizou a 100ª 
Assembleia da sua história. O evento 
também comemorou o centenário do 
trabalho Batista no estado de Goiás.

“Celebrando a glória do Reino de 
Deus”, e a divisa: “Os reinos do mundo 
vieram a ser do nosso Senhor e de seu 
Cristo, e Ele reinará para todo o sempre” 
(Apocalipse 11.15b).

Logo no primeiro dia, os mensageiros 
ocuparam os 1888 lugares do teatro Rio 
Vermelho, os 600 lugares do auditório Lago 
Azul e mais duas salas (os dois últimos 
com transmissão ao vivo). Até o próximo 
domingo (26), Batistas de todo o Brasil 
estarão juntos para louvar ao Senhor, de-
liberar e viver momentos de comunhão.

O momento mais marcante da pri-
meira sessão foi a encenação teatral em 
homenagem à 1ª Assembleia da Conven-
ção Batista Brasileira, realizada em 1907, 
na Bahia. Pastores e líderes denomina-
cionais interpretaram os mensageiros da 
época, entre eles, Francisco Fulgêncio 
Soren (F.F. Soren), primeiro presidente da 
CBB, que foi interpretado por seu neto, 
João Marcos Soren, atualmente membro 
da diretoria da Convenção.

Durante a plenária, o pastor Fausto 
Aguiar de Vasconcelos, presidente da 
CBB, saudou os Batistas goianos e os ir-
mãos que participaram do 10º Congres-
so da Aliança Batista Mundial, em 1960, 
na cidade do Rio de Janeiro. O lembrete 
é alusivo ao encontro que acontecerá de 
22 a 26 de julho. 60 anos depois, o Brasil 
voltará a receber esta Conferência. Pas-
tor Fausto também foi o preletor no pe-
ríodo da manhã. Na segunda sessão, o 
pastor Sócrates Oliveira de Souza, diretor 
executivo da CBB, apresentou o relatório 

do Conselho Geral. Novas Igrejas foram 
recebidas no rol denominacional e a Jun-
ta de Missões Mundiais (JMM) realizou 
um momento de testemunho missioná-
rio. A sessão da noite, a terceira do dia, 
contou com a participação musical do 
Coro da Associação dos Músicos Batis-
tas do Brasil (AMBB). O pastor Fausto 
Aguiar de Vasconcelos, em nome dos 
Batistas brasileiros, agradeceu aos Ba-
tistas goianos pelo carinho desde a fase 
de planejamento do evento. Ressaltou 
a hospitalidade das Igrejas e da cidade 
em geral. E lembrou que comemoramos 
também o centenário do trabalho Batista 
no estado. Para encerar a primeira noite, 
o pastor Ebenézer Carlos foi o convidado 
como preletor da terceira sessão. O líder 
da Igreja Batista Bedford, em Dallas, no 
estado do Texas (EUA) contagiou o pú-
blico com sua maneira de se comunicar. 
Citou o histórico da denominação no 
estado, quando Salomão Ginsburg orga-
nizou a primeira Igreja Batista em solo 

goiano, na cidade de Catalão. Ressaltou 
que a glória do Senhor tem sido mani-
festa desde os tempos mais antigos.

A sexta-feira (24) foi marcada por 
algumas participações na 100° Assem-
bleia da Convenção Batista Brasileira 
(CBB), no Centro de Convenções em 
Goiânia. Pela manhã, a Associação das 
Igrejas Batistas Brasileiras na Améri-
ca do Norte (AIBBAN); Aliança Batista 
Mundial (BWA); e União Batista Latino-
-americana (UBLA) tiveram espaço na 
programação. No testemunho missioná-
rio, Werner Seitz, missionário da Junta 
de Missões Nacionais (JMN) entre os 
índios xerentes há quatro anos, falou do 
trabalho desenvolvido e ensinou os men-
sageiros a cantarem na língua nativa de 
sua área de atuação O pastor Fernando 
Brandão, executivo de Missões Nacio-
nais, e João Marcos Barreto Soares, de 
Missões Mundiais, falaram da impor-
tância de transmitir a visão missionária 
para as novas gerações. Na ministra-

ção da Palavra, o pastor Eliezer Vitor, 
da Primeira Igreja Batista da Penha-SP, 
ressaltou o papel da Igreja como propa-
gadora da glória do Reino de Deus. À tar-
de, as Organizações da CBB apresentam 
seus relatórios de 2019 nas Câmaras 
setoriais, que são divididas em três ca-
tegorias: Missões, Educação Religiosa e 
Educação Teológica. E, à noite, a Junta 
de Missões Mundiais celebrou a Noite 
missionária. Com a representação de 
uma fábrica de costura, a Organização 
explicou que ações, mesmo que míni-
mas de cada um, fazem a diferença na 
evangelização no mundo. O tema “De 
retalho em retalho, unindo povos e na-
ções” emocionou os Batistas brasileiros 
no Centro de Convenções, em Goiânia, 
e quem assistia de casa.

No sábado, pela manhã (25), tivemos 
a participação dos Gideões Internacio-
nais, que agradeceram o apoio dos Ba-
tistas brasileiros. Uma das sessões do 
dia foi presidida por João Marcos Soren, 

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA
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neto de F.F. Soren, primeiro presidente 
da CBB.Os líderes de câmaras setoriais 
deram o parecer dos relatórios apresen-
tados pelas Organizações no dia anterior 
e o pastor Sócrates Oliveira de Souza, 
executivo da CBB, realizou o Momento 
Literário da Convicção Editora, apresen-
tando livros e materiais de EBD. E como 
preletora, a irmã Marli de Fatima Pereira 
da Silva Gonzalez, diretora executiva da 
União Feminina Missionária Batista do 
Brasil (UFMBB), trouxe a mensagem “Ce-
lebrando a Glória do Reino de Deus por 
meio da Educação Cristã”, ressaltando 
o abandono aos modismos e que o en-
sino deve promover transformação nas 
pessoas.

A plenária de sábado à noite come-
çou com música. Coro e orquestra da 
AMBB apresentaram um concerto com 
músicas já conhecidas no cenário cris-
tão, como

“Aclame ao Senhor”, e músicas regio-
nais. Em paralelo, a história do trabalho 
Batista em Goiás era contada através de 
vídeo e um mestre de cerimônia, que tra-
zia consigo os sotaques do povo goiano. 
Fatos como a chegada de Salomão Gins-
burg, fundação da primeira Igreja Batista 
no estado, perseguição aos Batistas lo-
cais e fundação do Seminário Teológico 
Batista Goiano foram lembrados.

Irmãos que marcaram a história dos 
Batistas em Goiás foram homenageados 
pela Convenção Batista Goiana, entre 
eles Anne Lou Bagby, neta de William 
Bagby e Anne Bagby, pioneiros na obra 
missionária no Brasil. “Uma noite de gala 
para os Batistas deste estado”, esta foi 
a definição do pastor Fausto Aguiar de 
Vasconcelos.

A terceira parte da noite ficou por 
conta da Junta de Missões Nacionais. 
Nossa Organização missionária para o 
Brasil, com o tema “Avançar e Multiplicar, 
Unidos”, iniciou com uma homenagem 
aos missionários presentes no teatro 
Rio Vermelho. Logo depois, uma encena-
ção que mostrava William Bagby e Anne 

Bagby chegando em terras brasileiras. 
Programação ainda teve foco na evan-
gelização dos surdos e participação do 
Coral Cristolândia DF. No fim da celebra-
ção, recebemos líderes da Convenção 
Batista Nacional (CBN), que deram uma 
palavra de saudação aos presentes.

No último dia de Assembleia, pela 
manhã, o preletor foi Yuri Breder, da PIB 
de Campo Grande-MS. Segundo o prele-
tor, podemos celebrar a glória do Reino 
de Deus “através das ações de Deus na 
história; olhando para a vida de Jesus 
e através da revelação do Espírito San-
to. Durante a tarde tivemos o Concílio 
e Organização da Igreja Batista Celina 
Park - Eldorado. Glória a Deus por mais 
uma agência do Reino em nosso Brasil.

A festa continuou nos batismos. 
Crianças, jovens, adultos reconheceram 
que Jesus é seu Único e suficiente Salva-
dor. “Morreram” para o mundo e, agora, 
são nova criatura.

No teatro Rio Vermelho, que estava 
lotado, a Noite Missionária teve a mi-
nistração do pastor Sammy Tippit, que 
contou seu testemunho e falou da trans-

formação que Jesus pode fazer na vida 
de quem O aceitar. A glória de Deus foi 
celebrada entre nós!

Números da Assembleia
Mensageiros: 2.162
Membros de Igrejas: 1002
Pastores: 576
Educadores/Professores: 314
Diáconos: 191
Músicos: 40
Ministros de Música: 39

Inscrições
Mulheres: 1189
Homens: 973
Inscrição Digital: 969
Nova Geração: 86

Estados com mais inscritos
Rio de Janeiro: 459
Goiás: 252
Distrito Federal: 172
São Paulo: 167
Maranhão: 159
Pernambuco: 126
Bahia:119 n
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Depoimentos
“Graças a Deus por nossa 100ª 

Assembleia em Goiânia. Os teste-
munhos que ouvi durante a semana 
e tenho recebido desde então têm 
sido unânimes quanto a bênção 
que a Assembleia foi na vida dos 
mensageiros. No geral, a opinião 
foi a de que a 100ª Assembleia 
está entre as melhores da história 
da CBB” (Fausto Aguiar de Vascon-
celos, pastor, presidente da CBB).

“Realmente, muito me emocio-
nei durante a 100ª Assembleia. 
As mensagens, todas elas, trans-
mitindo realmente a inspiração 
vinda do próprio Deus. As noites 
e testemunhos missionários, para 
mim, o destaque. Uma assembleia 
inesquecível!” (João Marcos Soren, 
membro da diretoria da Convenção 
Batista Brasileira).

“Tenho o privilégio de desde a 
adolescência participar das Assem-
bleias da CBB com mamãe e, assim, 
aprendi a amar nossa denominação 
e me envolver no trabalho denomi-
nacional estadual e nacional. Em 
Goiânia, mais uma vez, Deus me 
concede esse privilégio de estar 
na mesa diretora, relembrando que 
estive nos 100 anos dos Batistas do 
Brasil em Salvador-BA, com o pas-
tor João Soren na presidência. Ago-
ra, nos 100 anos de Assembleia, eu 
estava com o neto do presidente do 
início de nossa história e filho do 
presidente dos 100 anos Que honra 
e que benção” (Daisy Santos Corrêa 
de Araújo, 1ª secretária da CBB).

“Ter participado da 100ª As-
sembleia foi, sem dúvida, um mo-
mento ímpar e inspirador na minha 
vida! Já fui a várias Assembleias 
de nossa denominação, mas faço 
aqui alguns destaques: extrema-
mente marcante pra minha vida os 
momentos de oração pelo plenário; 
a belíssima homenagem realizada 
pela CBG; as inspirações musicais 
a cada sessão! E, por fim, os cultos 
missionários. Sem dúvida, uma As-
sembleia que vai ficar na história 
do povo Batista” (Tárcia Jackeline 
Souza de Oliveira Figueiredo, 2ª 
segunda secretária da CBB).

“Para mim, esta 100ª Assem-
bléia me marcou pelos cânticos de 
louvor e pelas pregações trazidas 
por jovens pastores que mexeu 
muito com todos nós. Avisto uma 
nova geração com grande potencial. 
Louvo a Deus por todos que, falan-
do, cantando, tocando ou regendo 
encheram nossa alma de alegria e 
gratidão” (Nancy Gonçalves Dusilek, 
2ª vice-presidente da CBB).
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 Goiânia recebe primeiro Congresso 
entre músicos e pastores Batistas
Mais de 650 pessoas participaram da programação na PIB Goiânia.

 Cuidado do líder é tema do 
encontro da JBB em Goiânia

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB*

“O futuro chegou”, este foi o tema 
que uniu pastores e músicos, pela pri-
meira vez, em um congresso conjunto. 
Desafiados, a princípio, por uma ques-
tão de logística de espaço, a Associação 
de Músicos Batistas do Brasil (AMBB) e 
a Ordem de Pastores Batistas do Bra-
sil (OPBB), através de suas diretorias e 
comissões executivas, decidiram rea-
lizar, pela primeira vez, um congresso 
conjunto, sediado na Primeira Igreja 
Batista em Goiânia - GO, nos dias 21 e 
22 de janeiro.

“Para a nossa diretoria foi a reali-
zação de um sonho; estar, no mesmo 
ambiente, músicos e pastores, o que de 
fato acontece na nossa vida eclesiásti-
ca de uma forma natural e necessária. 

Compartilhamos os momentos devo-
cionais e nos dividíamos, em espaços 
separados, nos horários específicos”, 
relatou Anderson Costa, presidente da 
AMBB.

A programação contou com 515 
pastores inscritos e 142 músicos. O 
Coro foi regido pelo maestro Anderson 
Alves, da Primeira Igreja Batista do Tin-
gui-RJ. Os músicos tiveram oficinas de 
Música Inclusiva, por Ana Elise (GO); 
Regência, por Ana Oliveira (RJ); Projetos 
Sociais, por Amélia Cruz (SP); Banda por 
Diogo Monzo (DF) e Liderança Contem-
porânea, ministrada pelo orador Oficial 
Adeildo Nascimento (PR).

Na primeira noite de Congresso, a 
participação da Orquestra Jovem Sin-
fônica de Goiás acompanhando um 
coro de mais de 250 vozes, regida por 
Marcus Vinícius Vianna. A mensagem 

foi ministrada pelo pastor Davi Lago. 
Na segunda noite, o Coro do Congres-
so participou e o preletor foi o pastor 
Adeildo Nascimento.

Para o vice-presidente da OPBB, 
pastor João Reinaldo Purin Jr, “essa 

união das organizações é um caminho 
sem volta” n

* Colaboração de Anderson Costa, 
presidente da Associação de Músicos 
Batistas do Brasil

Estevão Júlio 
secretário de redação de OJB

Na Igreja Batista Coimbra, pouco 
mais de quatro quilômetros da capital 
goiana, a Juventude Batista Brasileira 
(JBB) promoveu o “Re-vitalize”, encon-
tro para líderes de juventude, nos dias 
21 e 22 de janeiro. Intenção da JBB, 
segundo Amnom Lopes, coordenador 
geral da Juventude é mostrar que “ví-
cios ministeriais” podem ser mudados. 
“Liderança não é lugar de solidão, é 
lugar de amizade”, disse o líder. Sub-
jetividade do líder, caráter, devoção, 
tempo de oração e o silêncio foram al-
guns dos temas tratados no encontro. 
Os participantes aprenderam sobre “O 
silêncio do líder”, com o pastor Rai-
nerson Israel; “Moldando o caráter em 
Cristo”, com o pastor João Reinaldo Pu-
rin Jr; “Quem são os Millennials”, com 
Augusto Jr; e “Novos tempos, novas 
ideias”, com Alan Costa. O encontro de 
líderes também teve um espaço de troca 
entre a JBB e a denominação. “O que os 
pastores esperam da juventude?”, com 
o pastor Diego Bravim, representando 
a OPBB; “O que a Convenção espera 
da juventude?”, conversa com o pastor 
Fausto Aguiar de Vasconcelos, presi-
dente da CBB; e “O que a juventude es-
pera e tem a oferecer à denominação?” 

No dia 22 de janeiro aconteceu a Cele-
bração da Juventude, com a temática 
“Juntos”. Culto teve a participação da 
Banda da Juventude Batista Goiana 
(JUBEG), Coral Zoe, do interior de Goiás, 
representação de Missões Mundiais e 
a Palavra com o pastor Rainerson Is-
rael. Mais de 200 jovens participaram. 
“O encontro de líderes superou as nos-
sas expectativas. É a primeira vez que 
realizamos o projeto, que tinha dois ob-
jetivos: capacitação de liderança, ser 
um tempo inspirativo para os líderes 
e, a longo prazo, reunir uma liderança 
jovem na Assembleia da CBB”, comen-
tou Amnom.

Depoimentos
“Agradeço muito a contribuição de 

cada um em me fazer refletir sobre cada 
ponto forte e, principalmente, sobre 
cada ponto que preciso melhorar. Saí 
do nosso encontro com a certeza de 
que desenvolver pessoas é, de fato, o 
que atende ao meu propósito de vida 
e fico feliz de saber que estou no ca-
minho certo, mesmo com muito a de-
senvolver em mim ainda. Passamos 
por diversos temas ligados a liderança, 
trocamos experiências, discutimos, di-
vergimos, olhamos para nós mesmos 
e para o meio. Saímos de lá melho-
res (Amanda Albuquerque, presidente 

da Juventude Batista Maranhense). 
“Pra mim foi uma experiência nova, mas 
pude me atentar a importância que a 
juventude tem, por mais que não haja 
tanta participação, saber e entender 
o que acontece no meio Batista é de 
importância geral. Fazer parte desse 
processo de crescimento tem sido im-
portante pra mim. Me sinto grata por 
ter participado” (Anne Thayná Carvalho, 
coordenadora da JBB na região Norte). 
“É sempre uma experiência única 
estar com a galera da JBB. Há qua-
tro anos sempre tento estar presen-
te nos encontros e o aprendizado e 
as amizades feitas permanecem até 
hoje. Temos os encontros de líderes, 

um momento nosso pois, geralmen-
te nossas Igrejas e regiões não pos-
suem um momento só para os líderes” 
(Leonardo Azevedo Rodrigues, secre-
tário da Juventude Batista Capixaba). 
“O Re-vitalize foi um dos momentos 
mais marcantes que vivenciei duran-
te a semana da 100° Assembleia da 
Convenção em Goiás.  Voltamos para 
os nossos estados e regiões cheios de 
ideias e uma visão muito esclarecedora 
sobre a atual realidade da juventude no 
Brasil (Valdevan Lucas, pastor; presi-
dente da Juventude Batista de Pernam-
buco; coordenador da JBB na região 
Nordeste) n



11O JORNAL BATISTA Domingo, 09/02/20

Ana Jhuly Stellet

A noite de sexta-feira (24 de janei-
ro) da 100a Assembleia da Convenção 
Batista Brasileira(CBB), que aconteceu 
em Goiânia-GO, entre os dias 23 e 26 de 
janeiro, foi marcada pelo culto missio-
nário de Missões Mundiais, que fez uma 
representação de uma grande fábrica 
de costura.

A ideia de uma grande colcha de re-
talhos foi o que norteou a apresentação 
de Missões Mundiais no culto. Os con-
vencionais que chegavam ao auditório 
para a noite missionária receberam um 
pequeno retalho com a seguinte frase: 
“De retalho em retalho, unindo povos e 
nações”. A partir desse momento foram 
envolvidos no ambiente de uma grande 
confecção.

Um texto sobre a participação e a 
importância de cada um na obra mis-
sionária deu início ao culto. No palco, 
máquinas de costura, panos, retalhos, 
sons de máquina e pessoas encenando 
representavam o cenário de uma fábrica 
de costura. No decorrer da apresenta-
ção, cinco missionários, interpretando 
trabalhadores, contaram seus testemu-
nhos segurando um retalho que repre-
sentava o país no qual atuam.

Ao final, o diretor executivo de Mis-
sões Mundiais, pastor João Marcos Bar-
reto Soares, falou sobre a importância 
de um retalho se unir a outro, pois sozi-
nho ele não vale muita coisa, mas unido 
a outros faz a diferença.

“Às vezes, nos sentimos sozinhos, 
como um pequeno retalho, mas preci-
samos aprender que nas mãos de Deus, 

Ele transforma retalhos em grandes col-
chas, que aquecem e nos ensinam que 
o protagonismo não é importante. Por-
que retalho nenhum aparece em colcha, 
retalho só compõe. Mas quando falta 
um, a colcha perde muito valor”, falou 
o diretor.

Por meio do teatro e as ministrações, 
Missões Mundiais conseguiu alcançar o 

objetivo de mostrar que cada pessoa é 
peça fundamental na obra missionária. 
Os mensageiros foram impactados e 
incentivados a Transformar o Mundo 
com a Alegria de Jesus.

“A noite dos retalhos foi uma noite 
muito grandiosa, onde o Senhor falou 
poderosamente aos nossos corações, 
que realmente sozinhos não podemos 

fazer nada. Precisamos estar juntos e 
unidos para transformar o mundo”, disse 
a irmã Irene, membro da Primeira Igreja 
Batista de Imbariê-RJ

Missões Mundiais contou com a par-
ticipação de voluntários, que estavam 
na Assembleia da CBB 2020, para fazer 
parte do teatro e dos bastidores.

“Foi muito especial fazer parte des-
sa noite. A ideia foi brilhante! E eu me 
senti honrada em fazer parte de todo 
esse processo”, declarou a voluntária 
Fabiana, da UFMBB.

“No momento em que eu vi todo 
aquele carinho das pessoas, a alegria, 
a maneira como estavam lidando com 
aquilo, eu vi o serviço. Vi realmente o 
propósito de tudo. Nós deixamos de 
ser nós mesmos e começamos a olhar 
para cruz. Então, nesse momento, eu 
me senti abraçada. Eu me senti junto 
com a equipe de Missões Mundiais, 
porque ali eu já não estava em Goiânia, 
eu estava com todo mundo em um foco 
só: transmitir alegria”, contou a volun-
tária Lilian, da organização CBB 2020, 
em Goiânia.

“Missões Mundiais é assim: feita 
de retalhos, pedaços coloridos de cada 
vida que por ela passa e que vão sendo 
costurados em sua história. Retalhos es-
colhidos pelo dono desta grande fábrica 
de costura que é a obra missionária. 
Retalhos que chegam a cada dia e co-
brem o mundo com a alegria de Jesus”. 
Trecho do texto da noite missionária, 
escrito pela supervisora da redação de 
Missões Mundiais, Márcia Pinheiro. n

 Noite Missionária de Missões Mundiais
MISSÕES MUNDIAIS
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 Resumo histórico do Centenário Batista em Goiás

1914 - Salomão Luiz Ginzburg veio 
de São Paulo com o propósito de evan-
gelizar Goiás;

1920 - No dia 14 de março, Salo-
mão Luiz Ginzburg, com a presença de 
cinco convertidos e dois interessados 
organizou oficialmente a 1ª Congrega-
ção Batista em Catalão. Os dois inte-
ressados foram aceitos para batismo. 
O evangelista Paschoal de Muzzio foi 
designado para ser o evangelista diri-
gente da Congregação. Todos foram 
filiados à Primeira Igreja Batista de 
São Paulo.

Em 26 de setembro de 1920, no Sa-
lão da Congregação Batista em Cata-
lão, situado à rua Álvares Cabral nº 202, 
tendo como membros fundadores 19 
membros filiados à PIB de São Paulo 
foi organizada a primeira Igreja Batista 
em solo goiano: a Primeira Igreja Batis-
ta em Catalão. O primeiro pastor desta 
Igreja foi o irmão missionário da Junta 
de Missões Nacionais (JMN) Paschoal 
Muzzio. Neste dia 72 pessoas estavam 
presentes.

Até 1924 - O campo goiano esteve 
aos cuidados da JMN, que só atuava no 
norte do estado, acima do paralelo 14;

1936 - Chega ao Brasil o jovem casal 
de missionários: doutor Walter Beasley 
McNealy e sua esposa, Imogenia Ale-
xander McNealy;

1937 - O missionário Daniel Frank 
Crosland, que pastoreava a Primeira 
Igreja Batista em Ipameri, se transfere 
para Goiânia com a visão de dar mais 
assistência ao trabalho Batista goiano;

1938 - Organizada a Primeira Igreja 
Batista em Goiânia.

1939 - O jovem casal de missioná-
rios, doutor Walter Beasley McNealy e 
sua esposa, Imogenia Alexander Mc-
Nealy, após o aprendizado da língua por-
tuguesa, no dia 16 de maio vêm fixar re-
sidência em Goiânia. O trabalho Batista 
toma novo impulso e sob a supervisão 
do novo missionário passou a funcio-
nar na Rua 24, no centro de Goiânia, até 
a construção do seu templo à Rua 16, 
esquina com a 13.

O trabalho em Goiânia, bem como em 
todo o estado e região Centro-Sul tomou 
novo impulso em um ritmo acelerado 
de desenvolvimento. Walter Beasley 
McNealy teve a iniciativa de organizar 
a Convenção Batista Goiana e procurou 
a Convenção Batista Minas Goiás com 
este objetivo.

1939 – No dia 21 de julho, na cidade 
de Morrinhos, quatro acontecimentos 
importantes:

1º. Organização da PIB em Morri-
nhos com 15 membros, todos da PIB 
em Goiânia, fato que aconteceu no dia 
20 de julho de 1939;

2º. A consagração ao ministério da 
palavra do professor José da Cunha 
Bastos Júnior, a pedido da recém-orga-
nizada PIB em Morrinhos;

3º. Organização da Convenção Ba-
tista Goiana no dia 21 de julho de 1939, 
com 22 mensageiros das seguintes 
Igrejas:

PIB Morrinhos - 06 mensageiros
PIB Goiânia - 03 mensageiros
PIB Ipameri - 06 mensageiros
PIB Urutaí - 07 mensageiros
Estiveram presentes o missionário 

doutor Otis Pendleton Maddox, da PIB 

em Barro Preto em Belo Horizonte, e 
pastor Florentino Ferreira, da PIB em 
Divinópolis. Ambos representaram a 
Convenção Batista Minas Goiás.

A primeira diretoria da Convenção 
Batista Goiana ficou assim constituída:

Presidente: doutor Daniel Frank Cros-
land

Vice-Presidente: doutor Walter Beas-
ley McNealy

Tesoureiro: Flaviano Gonçalves
Secretário: pastor José da Cunha 

Bastos Júnior
4º. No dia 23 de julho foi organizada 

a União Estadual de Senhoras das Igre-
jas Batistas do Estado de Goiás, hoje 
União Feminina Missionária Batista 
Goiana (UFMBG), com a presença de 19 
valorosas irmãs. A primeira presidente 
desta União foi a missionária Imogenia 
Alexander McNealy.

A história dos Batistas em Goiás é 
contada por homens e mulheres de Deus, 
que dedicaram a vida para alcançar o 
estado. Os frutos desta cooperação po-
dem ser vistos com os seguintes dados: 

Atualmente, a CBG é composta pela 
sua Diretoria Estatutária, Organizações 
(ABEC, JUBEG, OPBBGO,UFMBG, UMHB-
GO e STBG), Gerências Administrativa e 
Financeira e de Gerência de Missões e 
ACAMBAGO. 

Conquistas: 
160 Igrejas organizadas no estado 

de Goiás;
90 Congregações;
Cerca de 300 pastores;
66 educadores;
37 Ministros de Música;
12 missionários e evangelistas;
43 seminaristas;
76 no Fortex
09 seminaristas de Educação Cristã 

O total de municípios do estado de 
Goiás é 246, divididos em 10 regiões 
de planejamento segundo o banco de 
dados do Instituto Mauro Borges (IMB). 
A Convenção Batista Goiana (CBG) é 
responsável por alcançar oito destas 
regiões. n

NOTÍCIAS DO BRASIL BATISTA

Batizado de membros da família Mohn no corrego Vai-Vem em Ipameri. Foto do 2º templo (local atual) da Igreja Batista em Ipameri. 

Fonte Arquivo da Família Mohn
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 Convenção Batista Goiana promove 
Congresso Infantil durante 100a Assembleia da CBB
Atividade reuniu mais de 100 crianças.

Loide Maria Lopes de Souza 
missionária, coordenadora Geral do 
Congresso Infantil

Com o tema “Crianças no Palácio 
do Rei” e divisa: “Com alegria e rego-
zijo serão trazidas; elas entrarão no 
palácio do rei (Sl 45.15), a Convenção 
Batista Goiana (CBG), realizou o 1º 
Congresso Infantil Batista em Goiâ-
nia-GO, para as Crianças de 03 a 12 
anos, durante a 100ª Assembleia da 
Convenção Batista Brasileira (CBB), 
que aconteceu no Centro de Conven-

ções, da cidade. Mais de 100 crianças 
passaram pelo Congresso Infantil nos 
dias 22 a 25 de janeiro.

Foram dias de muita alegria, 
aprendizado e muita diversão. As 
crianças receberam uma camiseta 
do Congresso, lanches, atividades, 
histórias bíblicas, musicalização, jo-
gos e brincadeiras. Tivemos também 
a participação especial do Pepito e 
sua turma e Tia Magna, ministério 
de Evangelização e Missões que leva 
alegria e esperança para as Crianças 
do PEPE (Programa de Ensino dos 

Princípios do Evangelho).
Contamos com uma equipe de 

mais de 40 Missionários do PEPE 
Goiás; uma equipe dos Educadores de 
Goiás (ABEC) e voluntários de outras 
Igrejas Batistas brasileiras envolvidas 
diretamente no Congresso Infantil. 
Louvamos a Deus pelo privilégio de 
servi-lo por meio dos nossos pequeni-
nos. Nossa gratidão a Deus e a nossa 
Convenção Batista Goiana, pela opor-
tunidade de usarmos nossos dons, 
talentos e habilidade para o reino de 
Deus e pela visão com o Ministério 

Infantil. A Jesus Cristo toda honra e 
glória!

“As crianças são as mensagens 
viventes que mandaremos para uma 
época futura, na qual não estaremos” 
(Samuel Libert).

“O segmento mais importante da 
população e da Igreja são as crianças. 
Uma geração, apenas, separa a Igreja 
da extinção. Se não ganharmos crian-
ças para Cristo e discipularmos as 
crianças salvas nas doutrinas bíblicas, 
o futuro da Igreja e da civilização es-
tará em jogo” (Warren W. Wiersbe). n
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