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MOÇÃO CMJN  -  Nº  002/2018 

 

 

MOÇÃO DE HOMENAGEM E RECONHECIMENTO 

 

 

A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo a indicação do Vereador 

Matheus Moraes dos Santos, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 

 

considerando que a Igreja Batista de João Neiva foi organizada no dia 06 de 

setembro de 1918, com 08 membros fervorosos e interessados no avanço do 

Reino de Deus, vindos de Belo Horizonte e Vitória, entre os anos de 1914 e 

1916, sendo eles Silvino Mattos, Maria Elizabeth Kale Mattos, Policarpo Silva, 

Henrique Kale, Henrique Pereira, Felício de Almeida, Joana do Nascimento e 

Manoel Moreira, que deram início à Missão Batista em João Neiva, que 

futuramente se organizou na Igreja Batista de João Neiva; 

 

considerando que durante os 100 anos de sua existência, a Primeira Igreja 

Batista vem a cada ano demonstrando sua preocupação com as pessoas, na 

propagação do Evangelho de Jesus Cristo, e não somente por ser reconhecida 

pela idoneidade na pregação da palavra de Deus, mas também com forte 

atuação nas áreas de educação cristã através da EPB (Escola Popular Batista) e 

EBF (Escola Bíblica de Férias), ambas desenvolvidas pela igreja com a finalidade 

de educar as crianças no período de férias escolares; 

 

considerando que, ainda na área de educação cristã, a PIBJN atuou na 

formação de juniores e adolescentes através da organização de Embaixadores 

do Rei (para meninos), e Mensageiras do Rei (para meninas). A EBD (Escola 

Bíblica Dominical) destaca-se como um dos maiores expoentes na área de 

educação cristã, e há 100 anos funciona nas manhãs de domingo; 

 

considerando a importante atuação da Primeira Igreja Batista com a juventude, 

através da JUBAJONE (Juventude Batista Joãoneivense), que sempre foi um 

baluarte na PIBJN, uma organização forte e das mais animadas, e se destaca 

pela sua vitalidade em todas as atividades da Igreja; 

 

considerando a atuação das organizações Homens Batista e União Feminina 

Missionária, em seus respectivos segmentos, com estudo da palavra e visitações 

nos lares, hospitais, presídios, asilos, orfanato e clínicas de recuperação de 

dependentes químicos; 
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considerando a atuação da PIBJN frente à musicalidade e ás artes cênicas, que 

fez de muitos membros da igreja exímios artistas e músicos de primeira linha, 

pois a música sempre fez parte da história dos Batistas no mundo inteiro, e isso 

não foi diferente na PIBJN, haja vista que as filhas do fundador da igreja, Sr. 

Silvino Mattos, foram as primeiras organistas da igreja; 

 

considerando a atuação na área social, a PIBJN se destaca com diversas 

práticas de assistência social em nossa cidade, que atendem pessoas 

independentemente de seu credo religioso. Destaca-se o “Projeto Legal”, um dos 

projetos de grande importância social e religiosa implantado pelo Pastor Joaquim 

Aguilar, onde as crianças e adolescentes de diversos bairros de João Neiva 

adquiriam na igreja, aos domingos, valores em cédulas de legal, dinheiro fictício, 

e trocava-o durante a semana por brinquedos, roupas, doces, balas e outros 

tipos de alimentos. O objetivo do projeto era ensinar às crianças e adolescentes 

o verdadeiro caminho que leva à salvação em obediência à palavra de Deus, e a 

lidarem com a vida, trabalhando valores cristãos e forjando o caráter, a fim de 

prepará-los para a vida adulta, e principalmente mantê-los longe do uso de 

substâncias psicoativas que até hoje são um problema sério em nossa cidade. 

Com este projeto, muitos adolescentes deixaram o mundo das drogas e hoje são 

homens e mulheres valorosos na sociedade de João Neiva; 

 

considerando que a PIBJN vem realizando ao longo de sua existência, através 

de doações de seus membros e executado pelo corpo diaconal da igreja, ação 

social com entrega de cestas básicas, remédios, fraldas, internações em 

hospitais, e até construção de casas. Destacamos o trabalho social feito pela 

irmã Alzira Pereira Sampaio há aproximadamente 50 anos, que sozinha recolhia 

alimentos na casa dos irmãos e preparava cestas básicas e entregava para as 

pessoas necessitadas da igreja e às vezes de fora. Outra atividade social que 

vem sendo desenvolvida com frequência pela igreja é a realização de bazar, que 

é um projeto que tem por objetivo oferecer roupas, calçados, brinquedos, 

eletrodomésticos e cobertores, todos seminovos, a um preço simbólico, dando 

oportunidade para que pessoas em situação de vulnerabilidade social possam 

adquiri-los; 

 

considerando que a PIBJN tem ao longo de sua história obedecido ao  Ide de 

Jesus, que é pregar o evangelho a toda criatura, e esta igreja tem feito sua parte 

orando e contribuindo anualmente com missões mundiais, nacionais e estaduais; 

 

considerando que a Primeira Igreja Batista de João Neiva, durante toda sua 

existência, enfrentou muitas lutas, adversidades e perseguições, mas nunca 
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perdeu a fé no Deus vivo, e se manteve firme em seus propósitos doutrinários à 

luz da palavra de Deus; 

 

considerando que esse é um momento histórico, e a cidade tem muito que 

agradecer aos evangélicos que há cem anos chegaram a João Neiva e 

organizaram a Primeira Igreja Batista, e aos irmãos que deram continuidade a 

esse maravilhoso trabalho; 

 

 

Aprovou por unanimidade a presente MOÇÃO DE HOMENAGEM E 

RECONHECIMENTO à PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE JOÃO NEIVA pela 

comemoração dos cem anos de existência. 

 

 

Palácio Legislativo Senador Silvério Del Caro, em 04 de setembro de 2018. 

 

 

 

Waldemar José de Barros 

Presidente 

 


