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A União Leste Brasileira é uma unidade administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada no

território da Divisão Sul-Americana. Sua sede fica na Rua João Marques Oliveira, nº 819, CEP 42.710-900, bairro

Buraquinho, na cidade de Lauro de Freitas, estado da Bahia, Brasil.1

A União Leste Brasileira está situada na região leste do país, em uma área com aproximadamente 1.700

quilômetros de costa marítima. A União inclui igrejas nos estados da Bahia e Sergipe. Sua área geográfica

totaliza 586.649.519 quilômetros quadrados,  com uma população de 17.420.416 pessoas.2 3
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A população da Bahia é a maior do nordeste e a quarta maior do Brasil, sendo a maioria dos habitantes

afrodescendentes.  A faixa etária majoritária é entre 15 e 34 anos de idade.  A partir de 2015, a taxa de

analfabetismo por grupo etário era de 7,5% com idades entre 7-14 anos; 1,6%, entre 15-17 anos; e 13,5%, acima

dos 18 anos.  Em todo o estado, existem 23.015 escolas (públicas e privadas) de ensino básico, que servem mais

de 3,5 milhões de estudantes. O estado é servido por 116 instituições de ensino superior, incluindo 7 públicas e

109 privadas.
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A União Leste Brasileira gerencia quatro associações e três missões: a Associação Bahia, com sede na cidade de

Salvador; a Associação Bahia Central, com sede em Feira de Santana; a Associação Bahia Sul, com sede em

Itabuna; a Associação Bahia Norte, com sede em Juazeiro; a Missão Bahia Sudoeste, com sede em Vitória da

Conquista; a Missão Bahia Sul, com sede em Eunápolis; e a Missão Sergipe, localizada na cidade de Aracaju,

estado de Sergipe.8

A União Leste Brasileira conta com cerca de 250 distritos pastorais, 1.069 igrejas e 1.501 grupos. O número de

membros totaliza 206.912, liderados por 350 pastores, dos quais 246 são ordenados e 104 são licenciados ao

ministério. O território inclui duas lojas da Casa Publicadora brasileira, uma em Salvador e outra na Faculdade

Adventista da Bahia, e seis lojas da fábrica Multibom.

Além disso, a União dispõe de 24 escolas denominacionais e uma faculdade adventista - a Faculdade Adventista

da Bahia – com total de aproximadamente 14.000 alunos e 1.300 professores, com mais de 10 cursos na cidade

de Cachoeira. O campo conta ainda com a clínica-escola denominada Clínica Adventista da Bahia, ao lado de

uma agência ADRA.9

A Associação Bahia administra as seguintes instituições de ensino: Colégio Adventista de Castelo Branco,

Colégio Adventista da Liberdade, Colégio Adventista de Itapagipe, Colégio Adventista de Salvador, Colégio

Adventista de São Caetano do Sul, Colégio Adventista de Lauro de Freitas, Colégio Adventista de Amaralina,

Escola Adventista de Jardim Cruzeiro, Colégio Adventista de IAPI, Escola Adventista de Paripe e Colégio

Adventista de Praia Grande.

Já a Associação Bahia Central atende às seguintes unidades de ensino: Colégio Adventista de Feira de Santana,

Colégio Adventista da Bahia, Escola Adventista de Santo Antônio de Jesus e Escola Adventista de Valença. Sob

supervisão da Associação Bahia Sul estão o Colégio Adventista de Eunápolis, Escola Adventista de Teixeira de

Freitas, Escola Adventista de Ilhéus, e Colégio Adventista de Itabuna. Na Associação Bahia Norte se encontram a

Escola Adventista de Jacobina e o Colégio Adventista Juazeiro. A Missão Bahia Sudoeste administra o Colégio

Adventista Barreiras, Colégio Adventista de Vitória da Conquista, Colégio Adventista de Itapetinga, Colégio

Adventista de Itapetinga II e a Escola Adventista de Jequié. Já a Missão Sergipe conta com a Escola Adventista de

Siqueira Campos e Escola Adventista de Lagarto.



A TV Novo Tempo é transmitida pelo canal 39 na região metropolitana de Salvador. Nos canais fechados, ela

está presente nos canais 184 e 684 da NET e Claro TV;  33 e 233 na SKY; 14 e 214 na OI TV. Além disso, a Rádio

Novo Tempo funciona na modalidade de transmissão AM 920, e está disponível para mais de 4,5 milhões de

habitantes. Em todo o território, existem cerca de 73 retransmissores.

10

11

História Organizacional

Em 1995 a União Leste Brasileira foi desmembrada e, como consequência, foi criada a União Nordeste

Brasileira. A união passou a supervisionar os estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do

Norte e Sergipe, e recebeu da União Norte Brasileira os estados do Ceará e Piauí.12

À medida que a igreja crescia, a direção optou por criar uma nova unidade administrativa na região nordeste.

Assim, em 2010, foram adquiridos terrenos na região metropolitana de Salvador, a 12,4 quilômetros do

Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães.

Em 2012, a Divisão Sul-Americana nomeou administradores para a nova instituição, a União Leste Brasileira.

Geovani Souto de Queiroz foi eleito presidente; Cícero Gama, secretário; e Ivo de Azevedo Vasconcelos,

tesoureiro. Nos dias 11 e 12 de novembro, a assembleia geral da União reuniu-se, juntamente com a primeira

assembleia geral da União Leste Brasileira.13

O Pastor Hebert Kleber, que deixou a Associação Costa Norte, foi eleito para liderar os Aventureiros,

Desbravadores, Jovens e Música; o Pastor Josanã Alves, que deixou a Missão Nordeste, foi nomeado para os

departamentos de Mordomia Cristã e Saúde. Para dirigir o Ministério da Criança, Jovem e da Mulher foi

nomeada Rosecler Queiroz. O Professor Marcio Góes foi eleito para dirigir o departamento de Educação; o

Pastor Geraldo Magela, da União do Sul Brasileira, o Ministério de Publicações e Família; o Pastor Osmar Borges,

que deixou a Associação Bahia Sul, os departamentos de Evangelismo, Escola Sabatina, Pequenos Grupos e

Ministério Pessoal.14

Em 5 de dezembro de 2013, a sede da União Leste Brasileira foi inaugurada na Rua Ismar R. Prates, nº 819,

bairro Portão, em Lauro Freitas, Grande Salvador, Bahia. Na época da sua fundação, a união contava com 984

igrejas e 173.657 membros entre os 15.058.490 habitantes em seu território. Atualmente, a Missão Bahia Norte

também faz parte do campo.15

Os idealizadores que conduziram a fundação da nova unidade administrativa foram: Geovani Souto de Queiroz,

Miguel Pinheiro Costa, Erton Kohler, Ivo de Sousa Vasconcelos, Antônio Hélio de S. Santiago, André de Sousa

Dantas, Daniel Weber Thomas, Jairo Torres, Cleiton Lins da Mota, José Wilson da Silva Barbosa, Moisés Moacir,

Eliezer Junior, Carlos Ferreira da Silva, Adean Queiroz, Antônio Miguel, Dr. Elias Oliveira e outros. Eles

incentivaram os diretores das igrejas locais, pastores, administradores e líderes das igrejas a acreditar e

trabalhar em prol do projeto, considerando as seguintes razões: (1) aproveitar a oportunidade de crescimento



do Adventismo na região; (2) melhor servir as igrejas existentes na região da Bahia e Sergipe; (3) reduzir as

distâncias entre os campos e as instituições que os administram; e (4) permitir a criação de novas organizações

denominacionais, tais como escolas, colégios e escritórios, centradas no avanço da pregação do evangelho.

A Missão Bahia Norte, atual Associação Bahia Norte, em Juazeiro, Bahia, foi criada em 2014. Já a Missão Bahia

Sul terá em breve sua sede em Eunápolis, Bahia.

Em 2013, a União lançou o projeto Santuário de Esperança, com o objetivo de plantar mil novas igrejas em cinco

anos.  Em 29 de setembro de 2018, o encontro com o tema “Tempo de celebrar” reuniu 30.000 pessoas no

estádio Roberto Santos, em Salvador, com o intuito de agradecer a Deus por terem conseguido construir 1.000

novas igrejas adventistas. O evento contou com a presença do maestro Williams Costa Junior e sua esposa,

Sonete Costa; o jornalista Cid Moreira, que narrou um texto de agradecimento a Deus; o cantor americano

Wintley Phipps; e o quarteto Arautos do Rei. Também estiveram presentes o Pastor Erton Köhler, presidente da

Divisão Sul-Americana, e o Pastor Geovani Souto de Queiroz, presidente da União Leste Brasileira, com os

presidentes das sedes regionais. O Pastor Mark Finley pregou, e o Pastor Luís Gonçalves, evangelista da Divisão

Sul-Americana, conduziu uma cerimônia na qual 800 pessoas foram batizadas.
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A União sempre trabalhou para capacitar jovens estudantes que dedicam suas férias ao evangelismo e serviço

ao próximo. Um exemplo disso é a Missão Calebe, que surgiu na Bahia e hoje é um projeto realizado em todo o

mundo. O Projeto Vida Por Vidas é um dos principais colaboradores da Fundação Baiana de Hematologia e

Hemoterapia (Hemoba), uma vez que impulsiona jovens adventistas a doarem sangue com frequência. Em uma

das últimas mobilizações,  5.000 jovens se vestiram de vermelho para simular uma grande bolha de sangue.19 20

A União Leste Brasileira também apoia o projeto Impacto Esperança em seu território. Um exemplo disso foram

os 8.785.000 livros missionários distribuídos entre 2013 e 2016. Em 2019, a cidade de Mata de São João, sede do

projeto naquele ano, recebeu 6.500 unidades.  Além disso, por meio do Mutirão de Natal, outro projeto

desenvolvido em 2013/2014, foram arrecadadas e doadas 45 toneladas de alimentos.  A união também apoiou

a organização de mais de mil feiras de saúde entre 2015 e 2018, atendendo cerca de 100 mil pessoas.   Já o

Projeto Maná ajudou a distribuir lições trimestrais da Escola Sabatina. Entre 2013 e 2018, a união atingiu a

marca de 496.317 assinaturas.
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Como resultado de todos esses projetos e do intenso trabalho missionário realizado por líderes e membros, em

2013, 16.470 pessoas foram batizadas; em 2014, 18.143; em 2015, 19.004; em 2016, 15.298; em 2017, 18.350; e

em 2018, 18.423. No total, entre 2013 e 2018, 105.379 novos membros passaram a fazer parte da União.

O lema da União é “A Igreja do Futuro,” visando investir fortemente na próxima geração a fim formar novos

líderes. Os projetos incluem: (1) Lidere o Amanhã, levando jovens às universidades adventistas a fim de

prepará-los para o serviço missionário ativo; (2) Um Ano em Missão, que recruta e treina jovens para servir em

lugares carentes durante um ano; (3) Missão Calebe, com ênfase na atuação em comunidades; (4) Aventureiros,

um programa para crianças de seis a nove anos; (5) Clubes de Desbravadores, um programa social e



evangelístico para jovens de 10 a 15 anos; e (6) o Ministério Jovem, para ajudar e evangelizar pessoas de 16 a 36

anos.

A União Leste Brasileira assume a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia de “proclamar a todas as pessoas o

evangelho eterno no contexto das três mensagens angélicas de Apocalipse 14: 6-12, levando-as a aceitar Jesus

como seu Salvador pessoal [...].”  A União adota esse objetivo como missão institucional e trabalhará para a

criação de mais três unidades administrativas em seu território. A abertura da Missão Bahia Sul já foi votada e,

em breve, entrará em funcionamento. A Missão Bahia Oeste, projetada para ter sede em Barreiras, atenderá o

Oeste baiano. Outro projeto é a Missão Bahia Leste, que terá sua sede em uma das cidades da região

metropolitana.
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Hoje, as regiões mais desafiadoras para os evangelistas da União Leste Brasileira são as seguintes: Chapada

Diamantina, no centro do estado, onde há poucas igrejas e poucos membros; oeste da Bahia, que é

economicamente forte, mas não apresenta crescimento homogêneo; e o Quadrilátero da Seca. Nessa última

região, a população precisa deixar suas casas em busca de água, comida, trabalho e sustento, o que causa um

grande êxodo populacional e dificulta o evangelismo.

A União Leste Brasileira enfrenta três desafios principais. Um diz respeito às grandes cidades e regiões

metropolitanas de Aracaju e Salvador, com cerca de 5,5 milhões de habitantes, envolvendo questões sociais,

econômicas e culturais. Em segundo lugar, o desafio da pobreza, tanto na capital quanto no campo. Em terceiro

lugar está a seca que assola a região, resultando em frequentes deslocamentos de famílias. No entanto, a União

coleta experiências positivas que inspiram planos para o futuro com visão de cumprir a meta adventista de

proclamar o evangelho eterno.25

Cronologia dos Funcionários Administrativos

Presidentes: Giovani Souto de Queiroz (2013-2018); Stanley Arco (2018-atualmente).

Secretários: Cícero Ferreira Gama (2013), Eber Liessi (2014-2015); André Henrique de S. Dantas (2016-

atualmente).

Tesoureiros: Ivo de Azevedo Vasconcelos (2013-2018); William Ferreira (2018-atualmente).26
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