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1- Introdução
“Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês,
e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda Judeia e Samaria, e
até os confins da terra”.
Diante desta verdade dita pelo Senhor Jesus, assumimos a
responsabilidade como secretaria de missões – SEMI- , de nos tornarmos
promotores e facilitadores de missões em nosso Estado. Por isso, a primeira
providência a ser tomada é conhecer a realidade Batista Nacional a nível
estadual.
Sendo assim, este trabalho tem por objetivo demonstrar a disposição
Batista Nacional em Santa Catarina e especificar o número de igrejas e
missões. Os dados aqui relatados foram retirados da Página da Convenção
Batista Nacional –SC, bem como do site do IBGE.
Além do levantamento de igrejas e missões, expomos aqui também
projetos que a SEMI está implantando e que irá implantar a nível estadual
neste ano e nos próximos. Tudo isso, tendo em mente a expansão da Palavra
de Deus em Santa Catarina. O trabalho é árduo e grande, mas cremos que no
poder do Espírito Santo e na cooperação entre igrejas grandes avanços
poderão e serão feitos.
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2-Igrejas e missões
Dados colhidos do site da CBN-SC: www.cbnsc.com.br

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Localização das igreja e missões Batistas Nacionais - SC
Igrejas
Cidade
1º I.B.N Ebenezér
Timbó
2º I.B.N Getsêmani
Timbó
1º I.B.N Joinville
Joinville
I.B.N Família de Deus
Joinville
M.B.N. Ebenézer
Joinville
I.B.N Jaraguá do Sul
Jaraguá do Sul
I.B.N Filadélfia
Itajaí
I.B.N Família de Deus
São Francisco do Sul
I.B.N São Francisco do Sul Enseada
São Frâncico do Sul
M.B.N Fonte de Vida
São Francisco do Sul
I.B.N Pomerode
Pomerode
I.B.N Luz para Nações
Blumenau
I.B.N Bethel
Tijucas
I.B.N Navegantes
Navegantes
M.B.N Filadélfia
Camboriú
M.B.N Itapoá
Itapoá
I.B.N Famílias Restauradas
Itapema
M.B.N Renascer
Indaial
I.B.N Avivamento
Canelinha
I.B.N Coqueiros
Florianópolis
I.B.N Cristã
Florianópolis
I.B.N Água viva
Florianópolis
I.B.N Norte da Ilha
Florianópolis
M.B.N São João do Sul
São João do Sul
M.B.N Vida
Palhoça
1º I.B.N São José
São José
M.B.N Àgape
São José
I.B.N Fé, Esperança e Amor
Laguna
M.B.N Família Cristã / Pescaria
Laguna
Brava
I.B.N Betel
Santa Rosa do Sul
M.B.N Praia Grande
Praia Grande
M.B.N Sombrio
Sombrio

33 M.B.N Morro da Fumaça

Morro da Fumaça
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43
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M.B.N Luz para Nações
I.B.N Vida Abundante
M.B.N Presidente Getúlio
I.B.N Plenitude
I.B.N Otacília Costa
I.B.N Luz e Vida
I.B.N Betesda
I.B.N Luz e Vida
M.B.N Mafra
M.B.N Três Barras
M.B.N Santa Cecilia
I.B.N São Cristóvão do Sul
M.B.N Àgape
I.B.N Adonai
I.B.N Getsêmani
I.B.N. Agape Gerando Eternidade
I.B.N Betesda
I.B.N Maravilha
M.B.N Modelo
I.B.N Pinhalzinho
M.B.N Itapiranga
M.B.N Àgape
M.B.N Àgape
M.B.N Àgape
M.B.N Santa Terezinha do Progresso

Correia Pinto
Rio do Sul
Presidente Getúlio
Canoinhas
Otacílio Costa
Campos Novos
Lages
Curitibanos
Mafra
Três Barras
Santa Cecilia
São Cristóvão do Sul
Joaçaba
Chapecó
Chapecó
Concórdia
Concórdia
Maravilha
Modelo
Pinhalzinho
Itapiranga
Itá
Seara
Irani
Santa Terezinha do
Progresso

Região: Norte
Região: Leste / sul
Região: Serra
Região: Oeste
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- Mapa com Igrejas e Missões

Pontos em vermelho são igrejas
Pontos azuis missões.
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3- Regiões
O estado foi dividido em quatro regiões devido ao número de igrejas
e a facilidade para compreender os dados. Estas regiões ficaram assim
denominadas: Norte, Litoral e Sul, Serra e Oeste.
3.1 Norte

Nesta região temos a maioria das igrejas emancipadas, num total de
12, além de cinco congregações. Apesar de ser um número significativo de
igrejas podemos perceber que ainda muitas cidades estão desassistidas
quanto ao trabalho Batista Nacional. Mas devido ao número de igrejas
emancipadas nesta localidade o prognóstico é favorável, pois se cada um
abrir pelo menos uma missão o avanço nessa região será grande.
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3.2 Litoral e Sul

Neste bloco temos uma baixa presença Batista Nacional, possuímos 8
igrejas e 7 missões, trata-se de um número baixo se levado em conta a
quantidade de cidades. O litoral propriamente dito, retirando-se
Florianópolis possui apenas igreja e missão em Laguna, as demais cidades
todas da costa não possuem nenhuma presença Batista Nacional. Nesta
região temos cidades grandes, como tubarão e Criciúma que também estão
desassistidas. É fundamental que novos trabalhos sejam abertos neste local,
principalmente nestas grandes cidades para que as mesmas possam se tornar
polos de implantação de outras missões.
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3.3 – Serra

A maior extensão de terra de todo estado, inúmeras cidades, mas pouca
presença Batista Nacional, existem na Serra hoje, 7 igrejas e 5 missões.
Sendo esta, a região de menor presença de nossa denominação no estado.
Cidades como Caçador, Porto União e São Joaquim podem se tornar polos
para implantação de novos trabalhos.
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3.4- Oeste

No Oeste também temos uma situação que poderíamos chamar de
delicada, é uma região com grande número de cidades, mas com poucas
igrejas. Existem hoje 6 igrejas e 7 missões, é importante nesta região que as
missões existentes sejam fortalecidas para poderem ser tornar igrejas
emancipadas o quanto antes. Além disso, é fundamental a abertura de novos
trabalhos, principalmente perto da divisão com o Paraná, local onde a
presença Batista Nacional é praticamente inexistente.
4- Resumo do Estado
Santa Catarina, segundo o IBGE, possui presença evangélica em todas
as cidades, mas em relação a presença Batista Nacional a realidade é que
possuímos 34 igrejas autônomas e 24 congregações, sendo a maioria de
porte pequeno e médio, estas se encontram espalhadas por 44 cidades, tendo
Santa Catarina 295 municípios, ou seja, a presença Batista Nacional se
resume a menos de 20% dos municípios catarinenses.
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Nesta situação, encontramos cidades de médio e grande porte, que
poderiam se tornar pontos estratégicos para o avanço missionário sem
nenhum trabalho Batista Nacional. Cidades como:
Criciúma – população de 209.153 mil pessoas;
Tubarão – população de 103.674 mil pessoas;
São Bento – população de 81.893 mil pessoas;
Videira – população de 51.499 mil pessoas;
Araranguá – população de 66.442 mil pessoas;
Xanxerê – população de 49.057 mil pessoas;
Caçador – população de 76 mil pessoas;
Além destas, ainda tantas outras poderiam ser citadas aqui. Quando
olhamos o mapa nos deparamos com dois trechos que requerem atenção
especial.

O primeiro deles é a divisão com o Paraná, em todo ele temos

apenas 1 igreja e 3 missões. São várias as cidades desassistidas neste trajeto
que corta todo o estado.
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O segundo é o que se encontra entre Lages e o Sul do estado, ali
também existem várias cidades sem nenhuma presença Batista Nacional.

A realidade é que todas as regiões necessitam de um avanço
missionário, pois em todas elas a presença Batista Nacional é pequena em
comparação ao número de cidades. Precisamos urgentemente expandir a
abertura de novos trabalhos no estado, além de fortalecer aqueles que estão
no estágio de missão, para que os mesmos possam se tornarem igrejas
autônomas o quanto antes.
O trabalho é enorme, mas no poder do Espírito do Senhor e cooperação
certamente temos condições de alargar as fronteiras, implantar novos,
trabalhos auxiliar os existentes e todos juntos crescermos. Diante dessa
realidade, a SEMI se dispõem a trabalhar firmemente através de parcerias e
projetos que busquem alavancar o trabalho Batista Nacional em Santa
Catarina.
5- Projetos da SEMI
Listamos aqui os projetos que a SEMI se dispõem a realizar, alguns já
estão em funcionamento, outros em fase de implantação e ainda outros são
sonhos.
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5.1 – Seminário de aperfeiçoamento missionário:
Com foco em pastores e líderes de departamentos de missões das
igrejas locais. Estes seminários, com duração de um dia, tem por objetivo
despertar o interesse em missões estaduais, trazer material para ser utilizado
pela liderança das igrejas em favor de programas de missões e estreitar os
vínculos entre SEMI, pastores e líderes de missões das igrejas locais.
Os mesmos serão realizados anualmente em todas as quatro regiões do
estado. Em cada região um tema diferente, mas o material didático será
enviado a todos os pastores do estado, possibilitando com isso a quem tiver
interesse pedir que o seminário referido seja também feito na igreja local.
Os custos destes projetos ficarão por conta da SEMI, basicamente
tratar-se-á de despesas de alimentação e oferta aos preletores. Uma
estimativa de gasto em torno de R$1.500 em cada um. Este projeto já está
em execução, as regiões Oeste e Serra já tiveram seus seminários realizados.

5.2- Parceiros – Despertando de liderança missionária:
Um encontro de três dias com um representante de cada igreja com o
objetivo de estreitar os laços entre igreja e SEMI, e também formar uma
cultura missionária voltada para as necessidades do nosso estado.
Este, deverá ser realizado anualmente, sempre tendo como foco as
necessidades do estado e as ações já em desenvolvimento pelas igrejas. A
troca de informações será de vital importância para o desenvolvimento
missionário estadual. Estes parceiros receberão material e instrução
promovidos pela SEMI anualmente.
Neste primeiro encontro, já em 2017, mais precisamente no segundo
semestre, por meados de novembro, a SEMI irá arcar com as despesas do
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evento. Nos anos subsequentes a ideia é que cada parceiro bem como as
igrejas locais possam arcar com os gastos do evento.

5.3- Semente:
Projeto de arrecadação de fundos diretamente com os membros das
igrejas. Cada membro poderá contribuir com ofertas acima de R$20 mensais.
Num primeiro momento se fará através de depósito bancário diretamente na
conta da SEMI, posteriormente a ideia é trabalhar para que isto possa ser
feito através de boleto bancário, assim como é o PAM (projeto de adoção
missionária da CBB) e o Plante (projeto de arrecadação e fundos dos Gideões
Internacionais.
O dinheiro arrecadado será utilizado para realização de projetos
missionários como: viagens missionárias, auxílio para missionários e
implantação de trabalhos. Para que este projeto funcione é de vital
importância a parceria com os pastores, pois os mesmos, precisaram divulgar
entre os membros da igreja esta ação.

5.4- Adoção missionária:
Disponível para igrejas e para membros de igrejas. Terá como objetivo
arrecadar fundos diretamente para missionários atuando no estado. O cristão
poderá ser mantenedor direto de algum missionário. Receberá deste,
relatórios de desenvolvimento dos trabalhos e também pedidos de oração.
Este é um projeto idêntico ao promovido pela Junta de missões da CBB a
vários anos já.
Seu funcionamento tem se mostrado bem eficaz e por isso cremos que
poderá ser funcional em nosso estado também. Um material de divulgação
será preparado para dar início a este projeto.
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5.5- Congresso missionário:
Um evento realizado a cada dois anos, tendo por objetivo divulgar a
realidade missionária e as necessidades do estado. Trazendo comunhão,
troca de ideias e projetos para que as igrejas possam colocar em prática em
suas cidades. Desenvolvendo com isso uma cultura missionária ativa e
constante.
Este congresso também tem por objetivo despertar chamados para a
obra missionária, principalmente entre os adolescentes e jovens.

5.6- Daniel:
Uma semana de treinamento missionário para jovens no mês de
janeiro. Tendo por objetivo o despertamento de chamado missionário e a
preparação dos jovens para atuarem como missionários em suas faculdades,
escolas, igrejas.
O mesmo deverá ser realizado em parceria com a JUBAM. Os jovens
terão cursos e palestras ao longo da semana, iniciando na segunda pela
manhã e terminando no sábado.
Estas palestras e cursos serão direcionadas para evangelismo entre
jovens, projetos para ações em escolas e faculdades, além de evangelismo de
rua, de impacto e desenvolvimento de ministérios de missões em igrejas
locais.

5.7 – Abertura de trabalhos:
Tendo em vista que a maioria das igrejas em nosso estado é de
pequeno porte e tem dificuldade de abrir um trabalho próprio, a SEMI se
coloca a disposição para fazer esta conexão. Através de parceria viabilizar a
abertura de novas missões no estado.
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5.8 – Cursos:
A SEMI disponibilizará cursos ao longo do ano para igrejas locais que
desejarem capacitar seus membros. Alguns temas como: Evangelismo
Pessoal, Missões com Criança e Missões Urbanas já podem ser realizado
este ano, basta que a igreja interessada entre em contato com a SEMI para
que tudo possa ser programado.

Todos estes projetos apresentam suas dificuldades com certeza, mas
são todos projetos de médio e longo prazo que, funcionando corretamente
serão instrumentos que permitirão um trabalho estruturado e constante em
nosso estado. Por isso, todos eles gradualmente serão levados a implantação,
pedimos desde já que todos estejam orando e nos ajudando nesta obra.

6- Planejamento.
Além destes projetos, a SEMI tem em seu planejamento ao longo deste
ano, aprimorar a equipe que hoje conta com apenas três pessoas:
Pr. Cristiano, Pr. Pedro e Bruna Poletto, esperamos até o final do ano
aumentar a equipe de trabalho. Melhorar a comunicação com as igrejas locais
através de páginas em redes sociais, e-mail e WhatsApp.
Também realizaremos algumas visitas às igrejas com o intuito de
divulgar os projetos e ver como está a realidade missionária na igreja local.
Disponibilizaremos, em agosto, um material sobre a importância do
evangelismo infantil, este será enviado de presente para todas as igrejas.
Esperamos que seja algo para motivar pastores e igrejas a investir nesta área.
Temos convicção de que a tarefa de promover missões em nosso
estado é algo de vital importância, por isso, esperamos conseguir lançar as
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bases para que, em pouco tempo a SEMI esteja estruturada e agindo
fortemente em meio as igrejas locais.
Cremos que o Senhor tem algo preparado para nosso estado e
convenção. Para isso, precisamos preparar o terreno para que tenhamos
condição de sermos usados pelo poderoso Espírito de Deus.
Pedimos aos irmãos que nos ajudem em oração, que busquem a
direção de Deus para abertura de novos trabalhos e sejam parceiros da SEMI
para todos juntos buscarmos expandir a Palavra de Deus através do trabalho
Batista Nacional em Santa Catarina.
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