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A Associação Bahia Norte é uma unidade administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no

território da União Leste Brasileira. Visto que o edifício onde a sede funcionará permanentemente está em

construção, sua sede atual encontra-se provisoriamente na Rua Imaculada Conceição, nº 252, CEP 48900-120,

bairro de Piranga, na cidade de Juazeiro, estado da Bahia.
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O campo missionário da Associação Bahia Norte (ABN) cobre uma extensa área geográfica composta de 63

municípios. Nessa região de aproximadamente 1.752.494 habitantes, há 29.232 adventistas em 437

congregações, organizadas em 34 distritos pastorais. Há cerca de um adventista por 59 habitantes.  A região

têm 188 clubes de Desbravadores  e 113 clubes de Aventureiros  ativos, totalizando 5,351 desbravadores e

2,139 aventureiros.
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Calebs improvise a preaching point made with coconut straws in 2015.

North Bahia Conference Archives, accessed on February 20, 2020,  .https://bit.ly/2PaXxTT

https://bit.ly/2PaXxTT


A Associação conta com duas unidades escolares da Rede Adventista de Educação: o Colégio Adventista de

Juazeiro, na cidade de Juazeiro, com 634 alunos; e a Escola Adventista de Jacobina, em Jacobina, com 241 alunos.

 Além disso, a instituição oferece três acampamentos para receber os jovens durante as festas populares na

Bahia: o Centro Cultural dos Jovens Adventistas (CCJA) localizado na cidade de Capim Grosso; Fazenda Pilões,

localizada no município de Saúde; e uma terceira sede no município de Mulungu do Morro.
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A comunicação pela TV e Internet é uma importante aliada para a expansão da mensagem adventista na região

norte da Bahia. As cidades onde a Novo Tempo está disponível em canal aberto são: Barra, Caldeirão Grande,

Canarana, Cansanção, Capim Grosso, Itiúba, Jacobina (aldeia do Junco), João Dourado, Mairi, Pindobaçu, Ponto

Novo, Quixabeira, Queimadas (em Sede e na vila de Riacho da Onça), Remanso, São José do Jacuípe e Senhor do

Bonfim. A transmissão tem um alcance potencial de cerca de 490 mil pessoas nesses municípios.8

Atualmente, a ABN conta com 202 funcionários, sendo 99 funcionários da educação adventista, 25 dos quais

são funcionários do próprio escritório da Associação. Esse grupo de servidores ainda inclui 37 colportores,  28

pastores credenciados e 13 pastores licenciados.
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Origem da Obra da IASD no Território da Associação

Os colportores foram os primeiros a pregar a mensagem adventista na região norte do estado da Bahia.

Durante a primeira metade do século XX, por volta de 1937, a dupla de colportores Josué Manin de S. Meira e

Nehemias Meira trabalhou em Juazeiro, realizando avanços significativos na pregação do Evangelho. Os

colportores José Pereira Sobrinho e Nicolau Barreto trabalharam com vendas de literatura na cidade de Senhor

do Bonfim.  O início da obra adventista também envolveu o jovem colportor Daniel Pereira Filho e sua

companheira missionária, Valentina, nas cidades de Irecê, Miguel Calmon e Jacobina. Além dessas cidades,

aqueles primeiros colportores evangelistas também visitaram outras cidades e vilas, atendendo aos

interessados e dando estudos bíblicos cerca de uma década antes do aparecimento dos primeiros guardadores

do sábado na região norte do estado da Bahia.
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O primeiro grupo de adventistas no atual território da Associação Bahia Norte surgiu em 1939, quando o

patriarca da família Duarte deixou o sul do estado e retornou à sua terra natal, que ficava na Fazenda Diogo, no

município de Jaguarari, Bahia. Esse homem recebeu a mensagem por meio da pregação do Pastor Teófilo

Berger quando trabalhava nas florestas de cacau da região de Ubatã e Ibirapitanga, no sul da Bahia.  Alguns

anos depois, em 1942, duas mulheres adventistas do município de Porto Novo do Rio Corrente mudaram-se

para Juazeiro e contataram o colportor Plácido Pita, que as visitou e, com elas, deu origem à primeira Escola

Sabatina em Juazeiro.
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Entre 1943 e 1944, alguns adventistas de Pernambuco se mudaram para a região de Várzea Nova a fim de

estabelecer atividades agrícolas. Depois de um tempo, esses integrantes fundaram o grupo Várzea Nova, tendo

como líderes o pai e o tio de Nicodemos Falcão, de Aracaju. Em 1945, um senhor chamado Ramiro Carrero,



também membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, veio do Sudeste e começou a pregar o evangelho a José

Gonçalves, seu conterrâneo da região do Junco e Quixabeira. Esse homem, conhecido como “Zé Grande”, foi o

primeiro adventista batizado naquela região em 1946.15

Paralelamente, Manoel Veloso, morador do distrito de Caatinga do Moura, na região do município de Jacobina,

conheceu a Igreja Adventista e suas doutrinas, inclusive a observância do sábado. Embora não tenha sido

batizado, Manoel Veloso abriu caminho para a conversão de toda a sua família, começando com o envio de seus

filhos a escolas adventistas e internatos. Após se formarem em instituições educacionais denominacionais, seus

filhos se tornaram obreiros e contribuíram para o avanço do trabalho evangelístico em Jacobina, no norte da

Bahia e em todo o Brasil.16

Como já mencionado, grande parte do desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia no norte da Bahia

se deve ao trabalho dos colportores, pois esses homens e mulheres tinham plena convicção de que o trabalho

nesse ministério contribuía para salvar vidas. Entre eles estavam Godofredo Batista  (1939 e 1940), Plácido da

Rocha Pita (1945 e 1946),  Enoque Medrado (1947),  Cipriano de Morais (entre 1962 e 1965),  José Pastor de

Oliveira (1966 e 1967), Severino Muniz Pimentel (1968 e 1969), José Naves (entre 1971 e 1973) e Dilfo Martins de

Castro (1976 e 1977). Todos esses homens foram grandemente abençoados por Deus.
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A segunda fase de crescimento expressivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia no norte da Bahia ocorreu entre

1993 e 1998, período em que a Associação Bahia experimentou um sistema de administração regional. Esse

sistema deu à liderança uma nova motivação e, consequentemente, todas as regiões cresceram

significativamente nesse período. Como resultado da expansão, foi criada em 2004 a Missão Bahia Central

(atual Associação Bahia Central - ABaC), com sede em Feira de Santana. Esse fato contribuiu para o

desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região norte da Bahia. Ao longo dos anos, a ABaC teve

avanços relevantes em todas as áreas de avaliação de crescimento, o que exigiu uma nova reorganização

administrativa na região.22

História Organizacional da Associação

Em 2011, durante reunião administrativa na cidade de Feira de Santana, os dirigentes da Associação Bahia

Central e da União Leste Brasileira entenderam a necessidade de reorganizar o campo após avaliar o expressivo

crescimento da Igreja em cada parte do território da ABaC. Também levaram em consideração as expansões

ocorridas em outros territórios e os resultados da criação de novas unidades administrativas. Porém, a

proposta ainda precisava ser formalizada. Dessa forma, os administradores da ABaC fizeram uma solicitação à

União Leste Brasileira, que recebeu e a encaminhou à Divisão Sul-Americana (DSA). Após avaliação dos estudos

efetuados pela comissão, a DSA autorizou o estabelecimento de uma nova unidade administrativa da Igreja: a

Missão Bahia Norte - MBN, criada oficialmente em 2014.23



A criação da MBN foi possível devido a um planejamento cuidadoso e seguro, realizado pela diretoria da ULB na

cidade de Camaçari. Nesse concílio, foram estudados relatórios e dados estatísticos sobre o crescimento da

Igreja na região norte do estado da Bahia. Entre os administradores presentes estavam os pastores: Daniel

Weber Thomas, Benildo Gabriel, Cleiton Lins da Mota, Nivaldo Julião, Geovani Souto de Queiroz, Ivo

Vasconcelos, Cícero Gama, Antônio Oliveira, José Wilson Barbosa, Antônio Hélio Santiago, Fernando Sousa, e

Jairo Torres.24

Foi decidido que a localização de sua sede deveria ser em uma cidade estratégica: Juazeiro, que, quando

somada ao município vizinho (Petrolina), representa a maior aglomeração urbana da região semiárida

brasileira. Na época, contava com cerca de 201.000 habitantes. As principais atividades econômicas do

município de Juazeiro são a industrialização e a agricultura irrigada. Além disso, a cidade também é "uma das

principais exportadoras de frutas da região".  Nesse contexto, a MBN começou suas atividades com a missão

de levar o Evangelho a toda região norte do estado da Bahia. Com média de um adventista a cada 100 pessoas,

planejamento e execução eficientes seriam necessários para levar a mensagem do advento a uma população de

2.430.239 pessoas não adventistas nesse campo missionário. Para alcançá-las, a missão inicialmente tinha

24.227 membros, distribuídos em 354 congregações - todos estavam bem motivados para o trabalho

missionário.  Desde a sua criação, essa unidade administrativa manteve-se inalterada em seu território de

abrangência, funcionando na sede provisória, que fica na Rua Imaculada Conceição, nº. 252, no bairro Piranga,

em Juazeiro.
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Para mobilizar o trabalho dos membros, a liderança administrativa do novo campo missionário foi rapidamente

escolhida e começou a trabalhar em 2013 (mesmo ano em que a Comissão Diretiva foi realizado). Durante a

Assembleia de Organização e Instalação da MBN em 11 de novembro de 2013, o Pastor Cleiton Lins da Silva

Motta foi eleito para liderar a Missão como presidente. Os pastores eleitos para servir ao lado dele foram

Eleonor Raimundo da Silva Júnior, como tesoureiro, e Nadilson Lemos Santos, como secretário. Além dos

administradores, também foram eleitos líderes de departamento. Devido ao início limitado da Missão, o

número de departamentos foi reduzido e seus respectivos chefes, na grande maioria, muitas vezes assumiram

mais de uma função.28

No final de 2013, a ULB lançou o projeto “Santuários da Esperança”, que consistia no desafio de construir mil

templos adventistas espalhados pelo território da União em cinco anos. Para que o projeto funcionasse

conforme o esperado, foi necessário o comprometimento das unidades administrativas e a motivação de seus

pastores, líderes e membros. O plano já estava em andamento quando a MBN foi fundada, de tal forma que sua

criação contribuiu para o andamento do projeto. Desde a sua fundação, 175 templos foram construídos na área

de atuação da ABN, representando mais de 10% do número total no campo da ULB.29

O projeto “Santuários de Esperança” foi especialmente importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia do

Norte da Bahia, pois seu campo de missão apresenta desafios geográficos, como o chamado “polígono da seca”.



Esse termo se refere a uma região semiárida no nordeste do Brasil onde secas prolongadas resultam em graves

danos à agricultura e sérios problemas sociais, o que reflete no desenvolvimento da Igreja na região. Os líderes

da Igreja Adventista reconheceram a importância desse projeto e seu benefício para lugares de difícil acesso.

Em 2018, a iniciativa “Santuários de Esperança” permitiu que Igreja chegasse às comunidades e territórios

rurais, o que dificilmente aconteceria sem a mobilização exercida pela campanha.”30

Ao longo de seus anos de atuação, a ABN fez a diferença na Bahia. Parlamentares estaduais e locais

frequentemente destacam o trabalho da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região, caracterizando-a como uma

instituição solidária voltada para atender às necessidades físicas, espirituais, sociais e emocionais da sociedade.

 A identidade da Igreja com a ação solidária, por exemplo, teve um grande impacto na comunidade. Os

programas de mobilização mais recorrentes são o projeto “Vida por Vidas”,  “Mutirão de Natal”,  “Dia do

Abraço e Sorriso”, ações jovens de distribuição de abraços e sorrisos à comunidade, campanhas de combate às

drogas e ao tabagismo e homenagens no “Dia Internacional da Mulher.”
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Muitos dos jovens nesse campo missionário participam da “Missão Calebe”,  um projeto realizado em locais

desafiadores para a pregação do Evangelho. Em 2015, por exemplo, produtores rurais da região do Vale do São

Francisco receberam jovens missionários durante uma crise hídrica. Após o projeto, alguns moradores

começaram a improvisar seus próprios locais de culto com madeira e palha de coco. Até o bar de um dos

bairros foi fechado e o índice de circulação de drogas caiu consideravelmente na região.
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Outra iniciativa importante é a distribuição anual de livros missionários por meio do projeto “Impacto

Esperança”.  Ainda em 2015, os líderes da Missão Bahia Norte entraram em contato com diversas rádios e

autoridades políticas locais para lhes apresentar o projeto. Em seguida, cerca de 80.000 cópias do livro “Viva

com Esperança” foram distribuídas à população.  Na edição de 2016, cerca de 1.000 membros da Igreja

Adventista do Sétimo Dia distribuíram 400.000 exemplares do livro “Esperança Viva”.  Em uma dessas ocasiões,

a igreja afixou outdoors, realizou "Feiras de Saúde"  e contou com a participação de crianças e jovens do

Colégio Adventista de Juazeiro, Desbravadores e Aventureiros.
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Com o crescimento da obra missionária na região, a unidade administrativa teve seu status alterado. Em

reunião da comissão realizada entre os dias 4 e 8 de maio de 2018, a Divisão Sul-Americana aprovou o relatório

da comissão avaliadora propondo mudança no status da Missão Bahia Norte, reconhecendo, assim, sua

consolidação financeira e organizacional.  Como resultado, a ULB votou pelo registro desse relatório em

comissão realizada em 15 de novembro.  Desde então, com a aprovação de todos os órgãos organizacionais, a

Missão Bahia Norte foi reconhecida como Associação Bahia Norte.
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Além da mudança de status, 2018 também foi um ano notável para essa instituição, devido ao intenso apoio de

seus membros. Até 25 de setembro, mês em que se celebra o "Batismo da Primavera",  houve cerca de 1.100

batismos. No ano anterior (2017), o campo havia atingido a marca de 800 batismos em apenas três meses.

Porém, dessa vez, o número de novos conversos foi maior e aconteceu em menos tempo. Isso contribuiu para
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que a ULB atingisse a meta de cerca de 8.000 batismos até o final de setembro daquele ano. 46

Em abril de 2019, o número de membros no campo missionário da ABN atingiu quase 30.000. Esse foi um

aumento de aproximadamente 5.000 em comparação aos 24.227 adventistas recebidos em sua fundação cerca

de cinco anos antes. Isso mostra que, embora a frase “Missão Bahia Norte, Missão Bahia Forte” seja antiga, o

objetivo de pregar, motivar e treinar os membros para levar a missão avante continua firme. A ULB,

mantenedora dessa instituição, tem apoiado de perto a Associação, sendo uma aliada na pregação do

Evangelho no território da ABN. No entanto, embora tenha sido realizado um trabalho missionário sério desde

que a mensagem chegou ao norte da Bahia na década de 1930, nem todos os 75 municípios do campo da

Associação Bahia Norte podem contar com um templo da Igreja Adventista. Nesse contexto, a ABN foi desafiada

a estabelecer uma igreja em cada município que compõe seu campo de missão.47

Para ter sucesso neste e em outros objetivos missionários, a liderança da ABN se baseia nas muitas lições

aprendidas ao longo de sua trajetória institucional. Com base nessas experiências, trabalha-se para superar os

obstáculos encontrados no processo de expansão evangelística no território. Num futuro próximo, a Associação

planeja ajudar os membros e líderes com mais treinamentos e incentivos para a missão; estar presente em

todas as sedes de municípios sem presença adventista hoje e, a partir daí, proceder com o evangelismo de

cidades e vilas ainda não alcançadas pela mensagem adventista; preparar pastores para servir às novas

gerações; preparar uma liderança forte para a futura igreja; e construir mais unidades escolares para que, por

meio da educação cristã, a Igreja tenha mais um aliado para a pregação do Evangelho no norte da Bahia.

A região norte da Bahia tem adventistas unidos e engajados no propósito de salvar e servir. No entanto, os

líderes e membros dessa Associação reconhecem que "o esforço humano por si só não é suficiente. Sem a

ajuda do poder divino, isso não tem utilidade alguma".  Mas em meio aos desafios, a confiança é certa de que,

conduzidos por Deus, as dificuldades associadas à geografia do campo não serão obstáculos para o progresso

da mensagem de salvação. Motivados pelo amor e pela esperança e seguros da direção divina, os missionários

do campo continuarão a expandir a pregação do Evangelho para novos locais.  E assim, cada adventista da

Associação Bahia Norte continuará a trabalhar incansavelmente para levar o Evangelho eterno às pessoas, na

certeza de que o Espírito Santo continuará a guiar o povo de Deus em direção à vitória.

48

49

Cronologia dos Líderes Administrativos 50

Presidentes: Claiton Lins da Mota (2013-atualmente).

Secretários: Nadilson Lemos Santos (2013-2015); Eleonor Raimundo da Silva Junior (2016); José Geovanio

Oliveira Melros (2017-atualmente).

Tesoureiros: Eleonor Raimundo da Silva Junior (2013-2016); Antônio Hélio da Silva Santiago (2017-atualmente).51
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