BOLETIM MISSÕES SERGIPE 2022
Coordenadoria de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Sergipana

CAMPANHA MISSÕES SERGIPE 2022
E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não te
cales; porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te
fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. (Atos 18.9,10).

A

Campanha de Missões Estaduais
2022 continuará destacando cinco
ênfases que têm se tornado um
grande desafio missionário no estado de
Sergipe: os ciganos, os quilombolas, os
sertanejos, os indígenas e os surdos. Esses
são considerados como grupos não alcançados.
Além desses, também é necessário
fazer outro destaque nesta Campanha: a
Cidade de Aracaju.
Tendo completado 167 anos no último
mês de março, a capital sergipana é um

dos grandes desafios missionários que
temos em nosso estado.
São 45 bairros, dos quais 17 ainda não
têm uma igreja ou congregação batista
(veja o quadro abaixo). Dentro desses
bairros existem os conjuntos e os subbairros muito populosos, o que intensifica
o desafio missionário urbano.
O texto bíblico encimado diz “tenho
muito povo nesta cidade”. Muita gente na
capital e nas cidades do interior. Esse
povo está se distanciando cada vez mais
de Deus. Muita gente que, por causa dessa

BAIRROS DE ARACAJU
1. 13 de Julho
2. 17 de Março
3. Aeroporto

16. Getúlio Vargas
17. Grageru
18. Inácio Barbosa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

América
Areia Branca
Atalaia
Bugiu
Capucho
Centro
Cidade Nova
Cirurgia
Coroa do Meio

13. Dezoito do Forte
14. Dom Luciano
15. Farolândia

PRESENÇA BATISTA
-0Congregação PIBA
Congregação PIB Tijuco
IB Beira Mar
-0Congregação Areia Branca
-0IB Bugiu
-0PIB Aracaju
IB Cidade Nova
-0IB Coroa do Meio
Congregação Jardim Atlântico
-0-0IB Esperança
PIB Augusto Franco

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

IB Brasileira
-0IB Maranata
IB Pantanal
Industrial
IB da Graça
Congregação da Paz
Jabotiana
IB Sol Nascente
IB em Família
Japãozinho
-0Jardim Centenário
-0Jardins
-0José Conrado de Araújo Congregação do Povo
Lamarão
IB Lamarão
Luzia
-0Marivan
Congregação IB Brasileira
Mosqueiro
-0Novo Paraíso
IB Nova Jerusalém
Olaria
IB Monte Sião
Congregação São Carlos

distância de Deus, caminha para morte
eterna como condenação do pecado. Mas
essa gente é alvo do grande amor de Deus,
que deu seu Filho Único para que, todo o
nele crê tenha a vida eterna. Tudo isso é
razão suficiente para que a Igreja do Senhor fale e não se cale, anunciando o
Evangelho da Salvação.
Você pode orar; você pode mobilizar;
você pode ir; você pode contribuir. Precisamos avançar. O seu envolvimento é de
vital importância.
Que o Senhor nos abençoe.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Palestina
Pereira Lobo
Ponto Novo
Porto Dantas
Salgado Filho
Santa Maria

40.
41.
42.
43.
44.
45.

São Conrado
São José
Siqueira Campos
Soledade
Suíça
Zona de Expansão

Santo Antônio
Santos Dumont

-0IB da Alvorada
IB Castelo Forte
PIB Porto Dantas
-0Congregação Brasileira
Congregação Terra Santa
TIB Aracaju
IB Restauração
IB Shekina
Congregação Brasileira
IB Orlando Dantas
SIB Aracaju
IB Memorial
IB Monte Horebe
-0IB Aruana

Contribua Agora! Caixa Econômica Agência 2448 / OP 003 / Conta 1467-9 – PIX: 04044174000107

Igreja Sertaneja Alcança Vilas e Povoados
A Igreja Batista Sião, em Poço
Redondo, tem procurado expandir o
evangelho, avançando pelos povoados e lugarejos daquele município
sertanejo.
A igreja está presente nos povoados Emendada e Ladeira da Onça.
Mas também tem trabalhado nos
povoados Lagoa das Areias e Areias,
fazendo trabalho de acolhimento
/

com visitas, levando alimentos, brinquedos e roupas, além da mensagem da Palavra de Deus. O pastor Ezequiel dos Anjos e
sua esposa Bárbara Luiza são nossos
missionários em Poço Redondo.
No povoado Ladeira da Onça, o local
onde a igreja se reúne, também é colocado
à disposição e utilizado pela prefeitura
municipal, como consultório médico, para
atender à comunidade.

IGREJA SERTANEJA ALCANÇA POVOADOS

A “Igrejinha” de Barro
A Igreja Batista Sião, em Poço
Redondo, alto sertão sergipano, avança
com o anúncio das Boas-Novas, saindo
da sede do município e indo às vilas e
aos povoados. Em Poço Redondo estão
nossos missionários Pastor Ezequiel
dos Anjos e sua esposa Bárbara Luiza.
A Igreja está no povoado Emendadas, onde construiu um templo feito de
barro (construção muito comum no

sertão nordestino conhecida como casa
de taipa, ou estuque). Logo a construção
se tornou conhecida como “a igrejinha
de barro”.
A missionária Bárbara relata:
“Levantamos o templo da igrejinha de
barro; e ninguém pode parar o avançar
do Reino de Deus. Basta apenas que
tenhamos corações disponíveis e mãos
no barro; se necessário for levantare-

mos muitas igrejas de barro para o
povo de Deus reunir-se e cultuá-lo. Esta
é a Missão Jesus é Vida Para o Sertão,
sede da igreja Batista Sião no povoado
Emendadas, Poço Redondo, SE.”
Ao Senhor nosso Deus toda honra
e toda glória. Amém.
Vou Falar! Não vou me calar!

Missionários Bárbara e Ezequiel dos Anjos
e a construção da capela de barro.

Você pode participar desta obra missionária!
SIM, com sua oferta você pode participar deste e de outros projetos missionários no Estado de Sergipe. Entre em contato
com a Convenção Batista Sergipana pelos telefones: (79) 98876-0708 / (79) 3236-6714 / (79) 98867-9791. Ou deposite sua
contribuição em uma das contas da CBS.

CONTAS DA CBS PARA MISSÕES
PLANO COOPERATIVO
Caixa Econômica Federal
Agência 2448 | OP 003
Conta Corrente 1465-2

PLANO COOPERATIVO E OFERTAS
GERAIS
Bradesco Agência 3162-3
Conta Corrente 83201-4

MISSÕES ESTADUAIS E PAM
Caixa Econômica Federal
Agência 2448 | OP 003
Conta Corrente 1467-9

VOU FALAR! NÃO VOU ME CALAR!
Pastor Gerson Perruci
Presidente da CBS
Ao falar para o Apóstolo Paulo: “Não
temas, continue falando e não fique
calado, pois estou com você, e ninguém
vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho
muita gente nesta cidade” (Atos 18.9,10
NVI), o Senhor nosso Deus lhe fez algumas propostas, que desejo compartilhar com você:
1ª proposta: Você pode até sentir
medo por causa de uma circunstância adversa, mas você não pode ficar
paralisado pelo medo (Não temas). O
medo é um mecanismo de defesa que
todo ser humano possui, porém, quando passa à Patologia, assume proporções que não podemos controlar. Experimentar a humanidade em sua plenitude faz parte do processo de crescimento e amadurecimento espiritual e
emocional.
2ª proposta: Você não tem o
direito de ter somente para si mesmo a única mensagem que transforma por completo o pecador perdido
(continue falando e não fique calado).
Nenhum crente pode ficar para si mesmo, de maneira egoísta, o que provocou
mudanças extraordinárias em sua vida.
Precisa compartilhar. Por isso que há
necessidade de continuidade enquanto
vivermos, do anúncio da mensagem
salvadora em Cristo Jesus.
3ª proposta: Você não precisa
ficar estagnado com receios ou medos. A minha promessa de estar contigo, é garantia de sucesso do meu
projeto (pois estou com você). É bom
estar sempre lembrado de que o projeto
é do Senhor, o conteúdo a ser anunciado é a mensagem do Senhor e a vitória é
do Senhor. Como instrumentos em suas
mãos, não podemos puxar a glória para
nós mesmos e muito menos desistirmos
por causa de intercorrências externas.

Sua Igreja cooperando
no avanço missionário
em Sergipe.
Participe já!

Nossa garantia de sucesso está baseada
em sua presença restauradora, confortadora e protetora.
4ª proposta: O resultado esperado não depende do que você faça ou
como faça. Tudo está sob o comando
e o controle do Senhor (e ninguém
vai lhe fazer mal ou feri-lo). Somos
dominados, por vezes, pelo senso de
sucesso a qualquer custo e de preferência, sem intercorrências. Queremos ser
colocados no hall da fama, ter o nome
estampado em determinadas salas de
grande circulação, quando, na realidade, o que o Senhor nos promete é que
em determinadas circunstâncias seremos intocáveis, mas em tantas outras,
vivenciaremos nossa humanidade por
completo. É o Senhor quem garante
qualquer resultado e que provoca o
sucesso de todo o empreendimento em
seu Reino.
5ª proposta: Porque não desisti
de você, não desista de ninguém
(porque tenho muita gente nesta
cidade). De maneira inconsciente ou
consciente, abandonamos pessoas ao

longo de nossa jornada histórica, por
não querermos investir tempo e recursos na salvação de pessoas. Nosso discurso é excelente, mas a prática deixa a
desejar, ao afirmarmos que desejamos a
salvação das pessoas, mas não saímos
de nossa zona de conforto para estar
onde o outro está. Deus sempre nos
olhou com compaixão, da mesma maneira somos desafiados a fazer o mesmo: não desistir de ninguém, pois a
máxima do dito popular de que pau que
nasce torto morre torto, pode até funcionar na natureza, mas em termos de
pessoas não conheço uma sequer que
não possa ser transformada pelo poder
que há no nome de Jesus Cristo.
Não percamos oportunidades! Não
fiquemos em nossa zona de conforto
apenas na contemplação do monte da
transfiguração! É hora de descer do
pedestal, misturar-se às pessoas, pois
fomos salvos para termos cheio de
gente e não de shopping. Fomos resgatados de nossa vá maneira de viver,
para sermos sal da terra e luz do mundo. Que sejamos exatamente o que o
Senhor espera que sejamos: servos que
falam; que não têm medo de enfrentar o
perigo por amor ao evangelho e ao
Reino do Senhor nosso Deus.
Que sejamos achados como felizes
por obedecermos! Que sejamos encontrados pelo Senhor como servos que
procuram cumprir com excelência o
projeto divino de expansão do seu Reino aqui na terra! Que sejamos vistos
pelo mundo como escória, mas pelo
Senhor como servos que hão de ouvir:
“Vinde benditos do meu Pai, possui a
herança que está reservada para vocês
desde a fundação do mundo” (Mateus
25.34).
Do seu amigo e Pastor
Gerson de Assis Perruci
(Presidente da Convenção Batista
Sergipana)

Congregação em Ilha das Flores realiza
Projeto Social

A

Frente Missionária em Ilha das
Flores, a 135 km de Aracaju, firmou
parceria com o Projeto Aprisco,
que capacita, coordena e dá munições à
Congregação para desenvolver um programa de pré-escola, para crianças de 4 a
6 anos de idade.
O Projeto funciona em Ilha das Flores
desde o ano passado e tem apoio da Igreja
Batista em Aruana, com a gerência do
pastor José Crispim. Em Ilha o programa é
dirigido pelo missionário Saulo Justino e
sua esposa Rosineide Oliveira.

A Escolinha Aprisco, como é conhecida, já está apresentando resultados positivos, pois, além do ensino secular e da
merenda, as crianças também aprendem a
mensagem e os princípios do Evangelho.
A manutenção do Aprisco em Ilha das
Flores é feita através de ofertas voluntárias e da adoção financeira das crianças.
É bom lembrar que a Congregação em
Ilha das Flores ainda não tem Igreja-Mãe,
que poderia intensificar o trabalho missionário.

Se você quer participar dessa obra
missionária entre em contato com a Direção de Missões da CBS para obter mais
informações: (79 3236-6714 / 79 999612213 / 79 98876-0708).
Se você ou sua igreja deseja contribuir
com essa Obra utilize um dos canais da
CBS para recebimento de ofertas.
Contribua Agora! Caixa Econômica
Agência 2448 / OP 003 / Conta 1467-9 –
PIX: 0404417400010

Algumas crianças do Projeto Aprisco.Org, em Ilha das Flores.

Fale conosco: (079) 98867-9791
(79) 98876-0708 / (079) 3236-6714
Faça um PAM Indígena, e contribua para o envio do nosso primeiro missionário autóctone.

Batistas em Sergipe Podem ter o seu Primeiro
Missionário Indígena
O que era um sonho para
o campo batista sergipano
pode se tornar realidade.
Estamos perto de comissionar nosso primeiro missionário para trabalhar entre o
povo indígena no estado de
Sergipe. Trata-se do irmão
Deslânio Vieira Feitosa,
membro da PIB em Porto da
Folha, e índio xocó.
Mesmo sendo um indígena, o irmão
Deslânio Feitosa precisará passar por
uma preparação para trabalhar dentro de
sua própria tribo. Sendo assim, ele será
encaminhado para estudar, pelo menos,
dois semestres no Seminário da JUVEP,
em Cabedelo, PB, para receber capacitação em missões transcultural.

Nosso “pré-missionário”
Deslânio já deveria estar estudando no Seminário, mas os
recursos para o seu envio e
para o seu sustento ainda são
muito tímidos. Necessitamos
do seu envolvimento e da
parceria de sua igreja para
que este sonho se torne realidade.
Torne-se um parceiro missionário,
contribuindo para o preparo e envio do
nosso missionário. Você pode fazer isso
preenchendo a ficha de adesão ao Programa de Adoção Missionária – PAM SE –
ou se preferir depositar sua oferta na
conta da CBS para recebimento de ofertas
de missões e PAM (Caixa Econômica
Agência 2448 / OP 003 / Conta 1467-9),
ou através do PIX: 0404417400010.

Não podemos nos calar diante dos
apelos que ecoam em nossa terra. Os
indígenas, os ciganos, os quilombolas, o
povo sertanejo e, até os surdos, clamam
por salvação.
Fala, fala e não te cales, ergue a cruz
da redenção. Cristo espera que tu fales ou
as pedras clamarão!
Fala, fala e não te cales deixa agora os
teus temores. Vai com fé aos pecadores,
proclamando a salvação!
Eu quero falar; faço com fervor. Essa é
a ordem de Jesus, o Salvador.
Não vou me calar, essa é a Missão,
pregando o Evangelho na cidade e no
Sertão.

VALOR DA MINHA OFERTA:
R$ ____________________
MELHOR DIA PARA O
VENCIMENTO DO BOLETO:
________________
CONTA PARA OFERTAS PAM E
MISSÕES ESTADUAIS:
Caixa Econômica:
Agência 2448 / OP 003 /
Conta 1467-9

CURITUBA – NO SERTÃO DE CANINDÉ

O EVANGELHO NA CAATINGA
A igreja evangélica sertaneja tem enfrentado muitos desafios para dar continuidade à
obra missionária. Entre outros, mencionamos a situação climática, com a seca do
semi-árido; o desemprego, que provoca o
êxodo rural; as estradas e o escasso transporte, que dificultam a locomoção; as crendices, que levam o sertanejo a viver sob
superstições, etc.
Em Curituba, povoado de Canindé do
São Francisco, a 214 km de Aracaju, a situação não é muito diferente. Porém a Congregação Batista de Curituba tem experimen-

tado as bênçãos do Senhor e avançado na
plantação da igreja naquela localidade.
O evangelista Eronildes Quirino tem
trabalhado para que haja desenvolvimento
na Missão.
Em Curituba precisamos concluir a
construção do templo e investir mais nas
agrovilas e assentamentos.
Leve sua igreja a investir neste projeto,
levantando uma oferta generosa nesta
campanha de Missões Estaduais. Os resultados virão com vidas conquistadas para o
Reino.

Não vou me calar; preciso anunciar que
Cristo salva o nosso sertão.

Evangelista Eron Quirino e família

DIVINA PASTORA

Congregação Avança na
“Capital Sergipana da Fé”
A Congregação Batista em Divina
Pastora tem passado por experiências
marcantes, ao desenvolver o seu trabalho.
Graças a Deus!
A cidade de Divina Pastora, a 45 km de
Aracaju, é reconhecida como o maior
centro religioso do estado de Sergipe. No
último domingo mês de outubro de cada
ano a cidade recebe mais de 150 mil peregrinos, que buscam uma graça da padroeira ou pagam suas promessas.

Nesse contexto está a Congregação
Batista, liderada pelos missionários Marcos e Dagmar Silveira. Desde que chegaram os missionários procuram levar a
mensagem do Evangelho, oferecendo
estudos bíblicos, visitando lares e realizando cultos no templo. Os resultados têm
acontecido com pessoas entregando a
vida ao Senhor Jesus e sendo batizados,
agregando-se à Igreja.
Com a frequência de mais pessoas na
igreja, o espaço físico ficou pequeno. Com
isso, nas reuniões de domingo, quando as
crianças precisam cultuar separadamente,
a dificuldade fica demonstrada. As crianças sentam no chão para ouvirem os ensinamentos da Palavra. Há a necessidade de
construir, urgentemente, pelo menos duas
salas anexas ao templo, que servirão
como espaço para as classes de crianças e
jovens. Mas, os recursos da Congregação
ainda são poucos.

A Congregação está avançando na
“capital sergipana da fé”. Vidas estão
sendo salvas e crentes estão sendo batizados. O crescimento não pode ser interrompido. É preciso avançar mais. Você e
sua igreja podem contribuir e ajudar
nesta missão. Ainda existe muita gente
nesta cidade (Atos 18.10).

REFLEXÃO:

VOU FALAR! NÃO VOU ME CALAR!
Pastor Edson Cerqueira
Mais uma Campanha de Missões Estaduais está sendo lançada em Sergipe.
Desta vez o tema será: “Vou Falar! Não
Vou me Calar!”, com a Divisa em Atos
18.9,10, que diz: “E disse o Senhor em
visão a Paulo: Não temas, mas fala, e não
te cales; porque eu sou contigo, e ninguém
lançará mão de ti para te fazer mal, pois
tenho muito povo nesta cidade.”
Com este tema e divisa a Campanha
intenciona levar às igrejas uma mensagem
de conscientização missionária. É fazer
sentir aquele sentimento de que é preciso
cumprir a missão legada por Cristo, neste
estado tão carente.
Mas, por que devo falar? Os seguintes
pontos ajudam a responder esta pergunta:
1. Vou falar porque é ordem do Senhor Jesus.
Em Mateus 28.19, o Senhor ordena
que façamos discípulos. Para isso é preciso sair, ganhar almas, batizar e ensinar,
para que se tornem discípulos multiplicadores (2 Tm 2.2). Como isso pode ser
feito? a) Ir: ao irem devem viver a mensagem; b) Fazer discípulos: num modo imperativo; isso não pára, por todo o tempo
e por toda a história; c) Batizar: vivência

na igreja e na comunidade; d) Ensinar:
vivência no mundo como sal e luz, ser um
embaixador de Cristo; e) Estarei convosco: companhia segura até que Cristo venha.
Não há temor, Ele está conosco.
2. Vou falar porque tem muito povo
nesta cidade
Segundo o senso do IBGE, o estado de
Sergipe tem menos de 10% de população
evangélica (contando com todos os grupos do ramo pentecostal e neopentecostal). Os batistas representam 0,6 % da
população sergipana. E o restante do
povo? É muita gente que necessita da
salvação! Ainda tem muita gente neste
estado.
3. Vou falar porque o pecador está
perdido, sem Cristo e sem salvação
Se Jesus voltasse hoje mais de 90% da
população sergipana estaria perdida, sem
Cristo e sem salvação. Olhe ao seu redor e
veja quantas pessoas que você conhece e
convive que permanecem longe de Deus.
Talvez essa pessoa perdida esteja morando dentro de sua casa; ou morando ao seu

lado. É possível
que a pessoa que
trabalha com você
esteja longe de
Deus.
A Bíblia diz que, se eu não falar, as
próprias pedras clamarão (Lucas 19.40).
4. Vou falar porque não existe outro
meio para a salvação deste povo
Temos recitado, cantado e pregado
que “Só Jesus Cristo Salva!” Você acredita
mesmo nesta verdade? Não existe outro
nome pelo qual devamos ser salvos; que
Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Então é necessário cumprir a missão,
falando do grande amor de Deus em nossa
cidade, no estado, no Brasil e no mundo. É
tempo de fazer missões!
Minha igreja sozinha não pode alcançar os setenta e cinco municípios do estado de Sergipe. Mas, num esforço comum,
podemos chegar muito mais longe, fazendo Missões em Sergipe.
Num esforço comum, Participemos
desta Obra orando, contribuindo e indo
aos campos.
Torne-se um parceiro de Missões
Sergipe.

MISSIONÁRIOS APOIADOS POR MISSÕES ESTADUAIS
COORDENADORIA DE EVANGELISMO E MISSÕES DA CBS - 2022
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LEGENDA:
01 – Pr. Ezequiel e Bárbara Luiza dos Anjos – Poço Redondo
02 – Samuel e Carla Silva Santos – Porto da Folha
03 – Jubiraci e Maria da Conceição Bastos – Gararu
04 – Lidia Mariano Cerqueira – Propriá e Malhada dos Bois
05 – Eronildes Quirino da Silva – Curituba
06 – Sérgio Mendes e Márcia Campêlo da Silva – N. S. Aparecida
07 – Saulo Justino e Rosineide de Oliveira – Ilha das Flores

15

08 – Rafael da Conceição e Riane Kelly da Silva – São Domingos
09 – José Alfredo e Regiane dos Santos – Brejo Grande
10 – José Ricardo e Maria Gorette Fonseca – Riachão do Dantas
11 – Carlos Gilmar Santos e Niltes Guedes – Nascimento Alves
12 – José Rodrigues e Edesivalda Rocha Santos – Campo do Brito
13 – Marcos Paulino e Dagmar Silveira – Divina Pastora
14 – Abimael Soares e Avanildes Cruz – Estância
15 – Rosimar dos Santos – Mussuca

NOVOS OBREIROS EM SÃO DOMINGOS

A

pós algum tempo sem a presença
de um missionário, a Congregação
Batista em São Domingos retoma
seus trabalhos com a chegada do
casal Rafael dos Santos Conceição e Riane
Kelly, missionários em formação pela
Junta de Missões Nacionais da CBB.
Com a chegada dos missionários a
frente missionária teve, praticamente, um
reinício dos seus trabalhos. As visitas
evangelísticas começaram a ser feitas e,
consequentemente, estudos bíblicos e
pessoas interessadas no Evangelho surgiram.

1. São Domingos, SE
A cidade de São Domingos está localizada no Agreste Central de Sergipe, a 80
km da capital Aracaju, tem 10.270 habitantes (IBGE 2010) e tem sido um desafio
para os batistas sergipanos. O município
está localizado entre duas importantes
cidades (Itabaiana e Lagarto), mas o trabalho batista ainda não fincou estacas.
Segundo o IBGE, os evangélicos, representam 4,7% da população, o que já justifica a
plantação de uma igreja batista na cidade.
2. A Missão
Baseado na Grande Comissão (Mateus 28.19-20), o objetivo do trabalho em
São Domingos é fazer discípulos, capacitando-os, para que se tornem crentes
multiplicadores e plantem uma igreja
autossustentável, autogovernável e autoproclamadora, segundo a vontade de
Deus.
O espaço físico da Frente Missionária fica na Rua Presidente Costa e Silva, 96
– Centro – São Domingos, SE.
3. Os Missionários
Os missionários em formação Rafael
dos Santos Conceição e Riane Kelly dos
Santos, transferidos pela Junta de Missões
Nacionais para o estado de Sergipe, foram
enviados para trabalhar na Missão em São

Domingos. São naturais da cidade de
Brejo Grande, SE; fizeram o curso preparativo no Centro de Treinamento Radical
Sertanejo, de Missões Nacionais.
4. Recursos Financeiros:
A Convenção Batista Sergipana tem
arcado com o pagamento do aluguel do
imóvel que serve como residência dos
missionários e espaço para as reuniões da
Igreja. A Frente Missionária custeia as
despesas de água e energia e outras despesas próprias.
5. Igreja Mãe e Cuidado
A Missão Batista em São Domingos
ainda não tem uma igreja patrocinadora
(igreja-mãe) para apoiar seus missionários e dinamizar o avanço da obra batista
naquela cidade.
A Coordenadoria de Evangelismo e
Missões da CBS fará o acompanhamento
necessário ao trabalho desenvolvido na
Frente Missionária em São Domingos,
procurando trabalhar em parceria com a
Igreja Mãe e com a Junta de Missões Nacionais.
Não podemos nos calar diante do
grande desafio de plantar uma igreja
batista na cidade de São Domingos. Participe desta obra, Ore. Contribua.

DESAFIOS MISSIONÁRIOS NO ESTADO DE
SERGIPE
Você Sabia?

MISSIONÁRIOS NO CAMPO SERGIPANO
(VINCULADOS À CBS)

Abimael Soares da Cruz/Avanildes
CIDADE NOVA, ESTÂNCIA
MISSÃO: Revitalização da Igreja
CAMPO: Segunda Igreja Batista de Estância
CONTATO: 99919-7416
INFORMAÇÕES: O trabalho no bairro
Cidade Nova tem sido feito através de
visitas, estudos bíblicos e cultos nos lares.

A igreja se reúne durante a semana e aos domingos para os cultos e estudo da Palavra, onde os missionários procuram aplicar a
doutrina e programas de ajuda à carência humana.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, emocional e espiritual da família
missionária. Orar pelos contatos que têm sido feitos para que os
frutos sejam abundantes.

Ezequiel dos Anjos / Bárbara Luiza
POÇO REDONDO
MISSÃO: Fortalecimento da Igreja
CAMPO: Igreja Batista Sião
CONTATOS: 99828-4010 / 99901-0905
INFORMAÇÕES: Os missionários estão
levando o evangelho a alguns povoados
na região de Poço Redondo. O trabalho
de estudo bíblico já alcançou mais de
450 crianças e adolescentes na cidade e
povoados. A igreja construiu uma capela

de estuque (barro) no povoado Emendadas, onde a frequência de
pessoas tem sido animadora, No povoado Ladeira da Onça, o
local onde a igreja se reúne, também é colocado à disposição da
prefeitura municipal, como consultório médico, para atender à
comunidade.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelo Projeto “Jesus, Vida Para o Sertão”; e pelos
programas sociais que estão sendo levados em alguns povoados;
orar pela expansão da obra no sertão de Poço Redondo

.

José Alfredo Filho / Regiane
BREJO GRANDE
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Brejo Grande –
Igreja-mãe: PIB Neópolis
CONTATO: 99687-7836
INFORMAÇÕES: A Congregação em Brejo
Grande tem trabalhado com o discipulado
dos novos crentes; e algumas pessoas têm

sido despertadas para o ministério missionário. Também tem
feito ações de combate à carência humana, com distribuição de
sopa. Uma das metas é a construção da casa pastoral.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelos novos crentes candidatos ao batismo; orar
pelos novos missionários em preparação; orar pelo trabalho
social que a igreja realiza.

José Rodrigues / Edesivalda
CAMPO DO BRITO
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Campo do Brito –
Igreja-mãe: IB Coroa do Meio
CONTATOS: 99819-6301 / 98812-2541
INFORMAÇÕES: A congregação tem buscado recursos para a aquisição de um terreno onde possa construir o seu templo. Tem

realizado estudos bíblicos para o crescimento espiritual dos
crentes, bem como a evangelização e discipulado de novos membros.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pela aquisição da sede própria; orar pelo crescimento da igreja; orar pelo discipulado dos novos crentes. Agradecer pela IB Coroa do Meio.

Carlos Gilmar / Niltes
NASCIMENTO ALVES, SALGADO
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Nascimento Alves,
Salgado – Igreja-mãe: PIB Tijuco
CONTATO: 99646-1962
INFORMAÇÕES: A congregação tem trabalhado em melhorar a estrutura do templo,
preparando-o para receber novos crentes.

As visitas evangelísticas e sociais têm sido uma estratégia utilizada pelos missionários, no objetivo de conquistar almas para
Cristo no Conjunto Nascimento Alves.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelos novos crentes e pelas famílias da igreja;
orar pela vida financeira da igreja. Orar pela PIB Tijuco e agradecer pelo apoio que tem dado à Missão.

Jubiraci Bastos / Mᵃ Conceição
GARARU
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Gararu – Igreja-mãe: SIB Aracaju
CONTATO: (75) 99701-7483
INFORMAÇÕES: A congregação tem
avançado pelos povoados do município
de Gararu. O projeto com a escola de
futebol continua firme, com resultados
positivos. Muitas crianças têm ouvido a mensagem do Evangelho,
em programas especiais dirigidos a elas. A Congregação também
tem avançado nos povoados, com a mensagem do evangelho,

assistência a crianças e atendimento à carência humana. A congregação tem trabalhado na formação de líderes.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelos povoados onde os missionários dão assistência; orar pelo trabalho com as crianças e na área do esporte.
Orar pela vida financeira da Congregação e agradecer pelo apoio
e participação direta que a Segunda Igreja Batista de Aracaju tem
dado aos missionários.

Lídia Mariano Cerqueira Bispo
PROPRIÁ / MALHADA DOS BOIS
MISSÃO: Fortalecimento e Plantação da
Igreja
CAMPO: Propriá e Malhada dos Bois
CONTATOS: 99910-5409 / 98816-4009
INFORMAÇÕES: A SIB Propriá tem experimentado mudanças positivas com capacitação de líderes, discipulado e envolvimento no evangelismo e missões. Um grupo de jovens e adolescentes está sendo preparado para o batismo. O prédio anexo ao
templo está passando por reforma, manutenção e ampliação. A
igreja assumiu a frente missionária na cidade de Malhada dos

Bois, que estava fechada. Malhada dos Bois fica a 21 km de Propriá, às margens da BR101. A igreja tem realizado estudos bíblicos, visitas e cultos nos lares e nas ruas em Malhada dos Bois,
procurando resgatar os crentes que estão afastados e ganhar
novos decididos.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional da missionária; orar pelos novos crentes candidatos ao batismo; orar
pela reestruturação das organizações da igreja, tais como Mensageiras do Rei, Embaixadores e MCM. Orar pelo reinício dos trabalhos em Malhada dos Bois; pela retomada da construção do templo e a salvação da cidade.

Marcos Paulino Silveira / Dagmar
DIVINA PASTORA
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Divina Pastora – Igreja-mãe: PIB no
Tijuco
CONTATOS: 99870-0264 /
98862-8559 / (82) 996823664
INFORMAÇÕES: A cidade é o
maior centro religioso do estado de Sergipe; isso faz com que a plantação de uma igreja batista
se torne um grande desafio. Os missionários estão desenvolvendo ações sociais e evangelísticas, procurando alcançar crianças,
jovens e adultos. Os missionários trabalham na implantação de
MCM, Embaixadores e Mensageiras do Rei. Fazem visitas nos

dois povoados do município, levando a Palavra de Deus. Utilizam
da arte teatral para alcançar crianças e adolescentes. Um dos
desafios é a construção de duas salas e a conclusão dos banheiros; essa ampliação poderá fortalecer e conquistar mais pessoas
para a EBD. As crianças não têm espaço para as aulas e muitas
ficam sentadas no chão, pois não têm cadeiras e mesas. Precisamos de parceiros de missões para dar continuidade à construção
em Divina Pastora. Pessoas que abracem financeiramente a construção das salas, o acabamento dos banheiros e levantar o muro.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelos jovens e crianças da igreja; orar pela construção da sala das crianças; orar pelos pequenos grupos da igreja
e pela evangelização na cidade e nos povoados Bonfim e Maniçoba.

Rafael e Riane Kelly
SÃO DOMINGOS
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em São Domingos
(Não tem igreja-mãe)
CONTATO: 99990-7142
INFORMAÇÕES: Depois de um tempo
sem atividades a Missão Batista em São
Domingos recebe o casal de missionários em formação de Missões Nacionais.
Muitas visitas estão sendo feitas e alguns que estavam afastados
retornaram. Os missionários utilizam a estratégia de estabelecer

pequenos grupos, cultos no templo, nos lares e ao ar livre; estudos bíblicos e outras ações. A congregação se reúne na garagem
da casa dos missionários, o que não é muito confortável; até
porque o espaço já está pequeno, não comportando os crentes
nem visitantes que comparecem às reuniões.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelo crescimento da igreja. Precisamos orar pela
compra de um terreno e pela construção da sede própria. Orar
também para que seja levantada uma igreja que assuma a frente
missionária em São Domingos como sua congregação.

Saulo Oliveira / Rosineide
ILHA DAS FLORES
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Ilha das Flores (Não tem Igreja-Mãe)
CONTATOS: 99973-7749 / 99962-8517
/ 98861-2641
INFORMAÇÕES: Após uma pesquisa
pessoal feita pelos missionários, pelo
menos dois grandes desafios foram
encontrados em Ilha das Flores: o alto índice de consumo de
bebida alcoólica entre mulheres e muitas crianças analfabetas.
Sendo assim, começaram a realizar programas para mulheres,
através da MCM, e implantaram o Projeto Aprisco (programa de
apoio escolar para crianças de 4 a 6 anos), em parceria com a

Igreja Batista em Aruana. Além disso, a igreja vai desenvolver
trabalhos com juniores com a prática de esportes e outros meios.
Outro desafio em Ilha das Flores é a evangelização de ciganos
que vivem na região da cidade. A igreja tem recebido a visita
esporádica de uma família de ciganos e um dos seus planos é
estabelecer uma frente missionária em uma comunidade Calon,
que vive num dos povoados de Ilha das Flores.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pelo Projeto Aprisco, que atenderá a muitas crianças da cidade; orar pela evangelização dos Ciganos e pelo crescimento da Igreja. Agradecer a Deus pelo envolvimento da IB em
Aruana e pelas ações que o Projeto Aprisco.Org tem realizado na
cidade de Ilha das Flores

Eronildes Quirino da Silva
CURITUBA
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Curituba
(Canindé do São Francisco) – IgrejaMãe: PIB Canindé do São Francisco
CONTATO: 98846-8523
INFORMAÇÕES: A Congregação em
Curituba está com o templo em construção e necessita de recursos financeiros para concluir a obra.
Precisamos do apoio de outras igrejas, de empresas ou indivíduos para que a construção do templo seja agilizada. A Congre-

gação tem avançado com a evangelização em assentamentos e
agrovilas, que precisam ser alcançados. O missionário tem realizado cultos e estudos nesses povoados e assentamentos. A PIB de
Canindé tem apoiado a missão em Curituba com voluntários nos
cultos e na construção do templo.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional do missionário e sua família; orar pela construção do templo e pelo levantamento de recursos para essa construção; orar pela conversão
de novos crentes

Sérgio Mendes / Márcia Campêlo
N. S. APARECIDA
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Frente Missionária Rota do Sertão (N. S. Aparecida) – Igreja-Mãe: PIB
Itaaiana
CONTATOS: 99808-1360 / 99807-9054
INFORMAÇÕES: Os missionários chegaram à cidade de N. S. Aparecida para
promoverem o reinício da Frente Missionária Batista naquela cidade. Com o apoio da PIB de Itabaiana,
estão trabalhando com visitas evangelísticas e estabelecendo
pequenos grupos multiplicadores. Já com a adesão de alguns

irmãos, a Frente Missionária recebeu a “Carreta do Sertão”, projeto social e evangelístico de Missões Nacionais da Convenção
Batista Brasileira. A Carreta esteve em Itabaiana, Aquidabã e em
Aparecida. Em Aparecida os resultados foram muito bons, com
14 decisões ao lado de Cristo. As pessoas que se decidiram aceitar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor estão fazendo estudos
bíblicos e preparando-se para o batismo.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pela implantação do projeto social da igreja; orar
pelos pequenos grupos estabelecidos; orar pela evangelização da
cidade.

Ricardo José / Maria Gorette Fonseca
RIACHÃO DO DANTAS
MISSÃO: Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação em Riachão do
Dantas – Igreja-mãe: PIB Lagarto
CONTATOS: (75) 99942-8847 / (75)
99951-9105
INFORMAÇÕES: Com a chegada da família missionária a congregação tomou
novo impulso, dinamizando a realização dos cultos de oração, de
estudos bíblicos e da proclamação do evangelho. Visitas foram
realizadas para trazer de volta aqueles crentes que estavam

afastados e feridos. A construção da sala das crianças está bem
adiantada; o objetivo é concluir a construção das salas para que
possam avançar na educação infantil. Seis novos crentes foram
batizados nesse período. Alguns irmãos estão sendo preparados
para exercerem liderança na igreja
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional da família
missionária; orar pelos crentes afastados; orar pela construção
das salas anexas; orar pela implantação do PEPE e pela evangelização da cidade; orar pelo retorno dos afastados e pela reconquista da credibilidade do nome da Igreja.

Samuel Santos Silva / Carla
PORTO DA FOLHA

MISSÃO: Revitalização da Igreja
CAMPO: Primeira Igreja Batista em Porto
da Folha
CONTATO: 99656-7860
INFORMAÇÕES: A PIB Porto da Folha
passou por intensa mudança nesse período. Tudo começou com a demolição do
antigo e pequeno templo e depois com a
construção da confortável capela, erigida
com voluntários da Missão Pioneira. A partir daí a igreja passou a
ser uma referência na cidade. O trabalho missionário consiste em
visitas e evangelismo pessoal, tendo alcançado preciosas vidas
que têm somado ao rebanho do Senhor. A igreja tem procurado
desenvolver a comunhão e crescimento através de pequenos
grupos multiplicadores. É objetivo da igreja alcançar a tribo

indígena localizada no povoado Ilha de São Pedro, onde cerca de
400 índios vivem em comunidade. Para isso, a Igreja enviará ao
seminário um evangelista membro da igreja, que é índio Xocó,
para se preparar e trabalhar na evangelização do seu próprio
povo.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional dos missionários; orar pela vida financeira da Igreja. Agradecer pelo
empenho e pelo ministério da Missão Pioneira, que possibilitou a
construção do templo da PIB em Porto da Folha. Agradecer as
ofertas enviadas pelas igrejas batistas sergipanas, que também
contribuíram para que a capela fosse construída. Orar pelo envio
do evangelista que deverá ser enviado ao seminário para se
preparar e trabalhar entre os indígenas. Orar pela evangelização
da Tribo Xocó; temos mais índios em Sergipe do que no estado de
Piauí e no Rio Grande do Norte.

Rosimar dos Santos
MUSSUCA, LARANJEIRAS
MISSÃO: Evangelização de Quilombolas /
Plantação da Igreja
CAMPO: Congregação na Mussuca (Laranjeiras) – Igreja-mãe: PIB Parque dos Faróis
CONTATO: 99885-1067
INFORMAÇÕES: A missionária tem realizado cultos nos lares e no salão onde a congregação se reúne. O salão de cultos necessita de reformas para

dar mais comodidade aos freqüentadores. A missionária planeja
realizar um impacto evangelístico na comunidade para alcançar
mais pessoas para Cristo.
ORAÇÃO: Orar pela saúde física, espiritual e emocional da missionária e seus familiares; orar pela evangelização do Quilombo
Mussuca; orar pelo fortalecimento dos crentes; orar pelo crescimento da igreja. Orar pela reforma do salão de cultos. Orar pela
salvação dos quilombolas no estado de Sergipe.

Frente Missionária Recebe Carreta do Sertão
No dia 23 de março recebemos a Carreta Novo Sorriso do Sertão, projeto social
e evangelístico de Missões Nacionais.
Junto com a Carreta vieram caravanas de
São Paulo e de outras regiões do estado.
Cerca de 50 voluntários nos abençoaram no primeiro dia da ação. Ações de
Compaixão e Graça favoreceram o município de Aparecida, além dos trabalhos
evangelísticos e atividades com crianças.
Muitos frutos foram colhidos e estão
sendo tratados. Além de Aparecida a
Carreta também esteve em Itabaiana e
Aquidabã.
A Missão Batista Rota do Sertão, na
cidade de Aparecida, SE, que tem à frente
os missionários Sérgio Mendes e sua
esposa Márcia Campêlo, é apoiada pela
Primeira Igreja Batista de Itabaiana (Pr.
Júlio Cesar Ferreira).

Muito aguardada, esta importante
ferramenta de evangelização movimentou
igrejas, pastores e voluntários, despertando novos vocacionados para o campo
e, sobretudo, ampliando a visão missionária.
Tivemos mais de 90 pessoas envolvidas em todo o processo, direta e indiretamente. Nosso alvo inicial era de receber
apenas 50 voluntários, mas a resposta do
povo batista superou nossas expectativas.
Além disso, recebemos uma equipe de
irmãos da cidade de São Paulo (Igreja
Evangélica Batista no Jardim Popular) que
foi representada por um grupo de seis
pessoas, sendo todas da área da saúde; o
que abençoou não só o nosso projeto em
Aparecida, mas Itabaiana também, num
período total de cinco dias.
Louvamos a Deus pela PIB de Itabaia-

na pela visão missionária do seu pastor
Julio César, que somando forças com a SIB
de Itabaiana e suas frentes missionárias,
puderam, num esforço comum, fazer com
que um sonho fosse realizado.
O impacto na cidade foi muito positivo. Contamos com o apoio da Prefeitura
Municipal (D. Jeane de Jesus Barreto), que
doou toda infra-instrutora, divulgação,
etc. Ao final, representantes de órgãos
públicos fizeram muitos elogios e felicitações pela visão, organização e relevância
social do Projeto Carreta do Sertão.
No total foram mais de 400 atendimentos nas áreas da saúde e ação social.
Tivemos um resultado total de 32 decisões por Cristo, sendo que, em Aparecida
foram 16 pessoas decididas. Todas as
pessoas que passaram pela Carreta foram
evangelizadas, agora é regar as sementes.
Em tudo, Deus seja louvado.

O Desafio dos Quilombos em Sergipe
Em Sergipe, estima-se que existem 45
agrupamentos quilombolas definidos em
setores censitários. Desse total, 26 agrupamentos estão dentro de Territórios
Quilombolas oficialmente delimitados e
19 estão fora de territórios que foram
oficialmente delimitados.
Do total de localidades quilombolas
fora de Territórios Quilombolas oficialmente delimitados, registram-se 90 em
Sergipe, o que deixa o estado à frente da
Paraíba, com 75 e Rio Grande do Norte,
com 59, em relação à região Nordeste.

No estado, calcula-se que 51 dos 75
municípios possuam localidades quilombolas.
Os municípios de Aracaju, Amparo de
São Francisco, Telha, Aquidabã, Barra dos
Coqueiros, Brejo Grande, Canhoba, Capela,
Cedro de São João, Cumbe, Estância, Frei
Paulo, Indiaroba, Japaratuba, Japoatã,
Laranjeiras, Nossa Senhora Aparecida,
Porto da Folha, Poço Redondo e Santa
Luzia do Itanhy possuem Territórios
Quilombolas oficialmente delimitados, em
Sergipe.

Dos municípios em Sergipe em que
existem localidades quilombolas (2019),
destacam-se: Capela (08), Santa Luzia do
Itanhy (07), Lagarto (06), Pirambu, Brejo
Grande e Estância, esses com 05.
Os batistas sergipanos estão presentes, com congregações, nos municípios de
Indiaroba (Cajueirinho), Santa Luzia do
Itanhi (Rua da Palha) e Laranjeiras (Mussuca).
Fonte:
https://infonet.com.br/noticias/cidade/ibge

Sua Igreja pode se tornar
Parceira de Missões
Quando você apóia um missionário ou um
projeto, ajuda a levar o Reino de Deus e a sua
justiça a várias cidades e povoados no estado de
Sergipe.
Qualquer pessoa, igreja ou empresa pode
ajudar no sustento da obra de Missões em Sergipe, cumprindo a ordem do Senhor e fazendo
Missões em todo tempo; falando e não se calando.
Quanto maior o número de Parceiros maior a
possibilidade de avançar na multiplicação de
discípulos em nosso estado. Mais vidas poderão

ser salvas; mais projetos estabelecidos e avançaremos no cumprimento da Missão.
Sua contribuição ajudará
 No sustento de obreiros
 Em aluguéis de salões de cultos
 Em aluguéis de casas para os missionários
 Em aquisição de imóveis
 Em construções de templos e casas pastorais
 Na realização de projetos especiais, congressos e treinamentos missionários

Seja um parceiro de Missões Estaduais,
participando do PAM-SE – Programa de Adoção
Missionária
Solicite o seu boleto hoje mesmo.
financeiro.cbsergipana@gmail.com
Faça seu depósito ou transferência bancária
para:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência 2448 | OP 003
Conta Corrente 1467-9
PIX: 044.044.174/0001-07

Missão Pioneira Constrói mais dois Templos em Sergipe

D

esta vez a Missão Pioneira trabalhou no Sertão e no litoral do estado de Sergipe, construindo capelas em Porto
da Folha e em Pirambu, no povoado Aguilhadas.
Foram dias de intensa movimentação, utilizando duas equipes americanas, mais os voluntários locais. A Convenção Sergipana participou ativamente nessa empreitada, entrando com
recursos e mão-de-obra.
Em Porto da Folha o impacto e as expectativas foram gran-

des. O povo, que passava pela avenida principal da cidade, parava
e comentava, quase sem acreditar, que veriam um templo construído em quatro dias. Mas, Deus abençoou o projeto e lá está o
templo da PIB em Porto da Folha.
Em Aguilhadas (congregação da PIB Pirambu) não foi diferente. No dia da inauguração foi realizada uma grande festa em
honra e para a glória ao nosso Senhor. A Deus, nossa gratidão por
essa obra missionária.
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Legendas:
01. Antigo templo da PIB Porto da
Folha.
02. Base para a construção da capela
em Porto da Folha.
03. Fase da construção: piso, telhado,
plataforma.
04 e 05. Momento do culto de inauguração em Aguilhadas, com a entrega
das chaves, com a presença do Pr. Tony
Gray.

Templo finalizado em Porto
da Folha, no quarto dia de
trabalho

Curiosidades sobre o Nordeste

Q

ue a Região Nordeste tem a segunda
maior população do Brasil?

nindé - CE, Bom Jesus da Lapa - BA,
Juazeiro do Norte - CE e Divina Pastora - SE)?

 Que 32% da população surda do País
estão no Nordeste?

 Que dos dez estados menos evangelizados do Brasil oito estão no Nordeste?

 Que ainda existem mais de 650 municípios sem a presença batista no Nordeste?
 Que os dois estados menos evangelizados do Brasil estão no Nordeste (1º
Piauí; 2º Sergipe)?
 Que em Sergipe existem 22 comunidades quilombolas e que em somente
três tem trabalho batista?
 Que 26% dos índios brasileiros estão
no Nordeste (cerca de 220 mil índios)?

 Que quase 99% da população sertaneja nordestina ainda não conhecem a
Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
sendo assim um povo não alcançado?
 Que em todo o Nordeste apenas dois
missionários trabalham na evangelização do povo cigano?
 Que no Nordeste acontecem as maiores romarias católicas do Brasil (Ca-

 Que é necessário que se levante intercessores e mantenedores para a expansão da obra missionária no Nordeste do Brasil?
O que você tem feito para fazer Cristo conhecido nesta região e no seu estado? Qual tem sido a sua participação no
sustento da obra missionária em Sergipe?
Faça a sua parte. Dedique-se à tarefa que o Senhor outorgou à Igreja: Ide,
fazei discípulos

MISSÕES EM FOTOS

Campo do Brito: Culto evangelístico externo

Divina Pastora: “Vovó Dadá” - estratégia
para evangelizar crianças

Nascimento Alves: Visitas evangelísticas

Curituba: Culto no Assentamento Quixabeira

Poço Redondo: Culto no povoado Emendadas. Jesus,
Vida Para o Sertão

São Domingos: Culto evangelístico externo

Ilha das Flores: Homenagem às Mães

Porto da Folha: Homenagem às Mães

Gararu: Visitas e Cultos nos povoados

D

Encontros de Promotores de Missões

ois encontros de Promotores de
Missões marcaram o prélançamento da Campanha de
Missões Estaduais em Sergipe. O objetivo
desses encontros é incentivar e mobilizar
os promotores para dinamizar a Campanha em suas igrejas.
Também apresentar
às igrejas os desafios
missionários do
campo sergipano,
procurando conscientizar, orar e sustentar a obra missionária no estado.

O primeiro Encontro de Promotores
aconteceu na tarde do dia 30 de abril, na
cidade de Japaratuba, no templo da Igreja
Batista da Fé (Pastor Tiago Queiroz),
numa programação conjunta com a Associação Norte.
Várias igrejas da região norte do estado foram representadas por seus promotores de missões, além de outras igrejas
do Sul e capital. A missionária Maria do
Socorro Diniz e o pastor Edson Cerqueira
fizeram a explanação da matéria, convocando os promotores à uma mobilização
geral nesta Campanha Missões Sergipe.
O segundo encontro aconteceu na
capital, no dia 06 de maio, tendo o templo

da Igreja Batista Sol Nascente (Pastor
Willames Prata). Mais uma vez o pastor
Edson e a missionária Socorro Diniz estiveram à frente, compartilhando experiências com os promotores presentes. Nesse
encontro tivemos a presença da irmã
Raquel Mariano, cantando a música oficial
da Campanha e da missionária Gorette
Fonseca, dando seu testemunho sobre o
trabalho que está sendo desenvolvido na
Missão Batista em Riachão do Dantas.
Ainda pretendemos realizar outros
encontros de Promotores de Missões; um
já está agendado para o dia 04 de junho,
no templo da PIB em Dores; outros poderão ser agendados.

Reabertura da Missão em Malhada dos Bois
A Segunda Igreja Batista de Propriá (Pr.
Edson Cerqueira, interino) depois de orar,
levantar os olhos e abrir o coração, resolveu recomeçar o trabalho batista na cidade
de Malhada dos Bois, a 20km de Propriá.
Mesmo após onze anos com os trabalhos interrompidos, a Frente Missionária em
Malhada ainda tinha dois remanescentes
fiéis, aguardando uma liderança para o
recomeço da Missão Batista na cidade.
A construção do templo – também
interrompida – estava coberta de matos.
Encontramos dois crentes (irmãos Beto e
Nega) e mais de dez ex-membros espalhados em outras denominações e alguns fora
da igreja.
Mas, a Segunda Igreja de Propriá, com a
permissão de Deus, com o apoio do pastor
Paulo Henrique Graça (que foi o último
missionário na cidade) e muita vontade de

falar do
Evangelho
Salvador,
resolveu
fazer a
reabertura
da Missão
Batista em
Malhada
dos Bois; e
isso aconteceu no dia 02 de abril de 2022, numa tarde
de evangelismo e testemunho pessoal,
distribuição de literatura evangelística e um
culto ao ar livre em frente à residência dos
irmãos Beto e Nega. Ainda tivemos um
momento com uma programação para
crianças e adolescente.
A SIBAP continua dando assistência à
Frente Missionária, realizando visitas e

estudos bíblicos, no objetivo de resgatar
aqueles que estão distantes do Evangelho;
tendo à frente a missionária Lídia Mariano,
com o apoio de toda Igreja.
Orem por este desafio, pois além de
resgatar os afastados e ganhar novos crentes, ainda será necessário terminar a construção templo.
Participe desta Obra! É mais uma tarefa
que precisa ser cumprida com o esforço
missionário de cada um de nós.

Música Oficial de
Missões Estaduais 2022
VOU FALAR. NÃO VOU ME CALAR.
Letra e Música: Edson Cerqueira
Refrão “Fala e não te cales”:
Letra: João Filson Soren - Música: Charles Hutchison
Voz: Raquel Mariano
Produção e Arranjos: Adriano Nogueira Rezende

Eu quero falar; faço com fervor.
Essa é a ordem de Jesus, o Salvador.
Não vou me calar, essa é a Missão:
Pregando o Evangelho na cidade e no Sertão.
Quem irá pregar o Evangelho?
Indo aos campos
com a Palavra de amor às multidões.
Proclamando a mensagem de Jesus, o Salvador
Semeando a Palavra sem temor.
Eu vou sustentar com bens e vida
Mobilizando minha igreja, a família e mais irmãos.
Entregando minha oferta com inteira devoção
Não me calo! Vou cumprir minha Missão.
Fala, fala e não te cales, ergue a cruz da redenção.
Cristo espera que tu fales ou as pedras clamarão!
Fala, fala e não te cales,
deixa agora os teus temores.
Vai com fé aos pecadores, proclamando a salvação!
Arte: Aninmark & Hope

PLANO COOPERATIVO

CONVENÇÃO BATISTA SERGIPANA
BOLETIM DE MISSÕES SERGIPE 2022
Rua João Andrade, 766 – Bairro Santo Antônio - 49060-320 – Aracaju, SE
Telefones: (79) 3236-6714 | 98876-0708
www.batistasdesergipe.org.br | batistasdesergipe@gmail.com

EXPEDIENTE
Presidente da CBS: Pastor Gerson de Assis Perruci |1º Vice Presidente: Pastor Josias
Alves de Oliveira | 2º Vice Presidente: Alcebíades Rosa Mangueira | 1ª Secretária:
Maria Gorete Almeida|2ª Secretária: Maria Dantas Bezerra | 3ª Secretária: Tânia Luz
| Diretor Executivo da CBS: Adoniran Judson Barros | Diretor de Evangelismo e
Missões da CBS e Redator: Pastor Edson Cerqueira (Jornalista Reg. MT nº 14.357

