ALIANÇA BATISTA MUNDIAL E O CONGRESSO DO 1º SÉCULO DE EXISTÊNCIA
De 27 à 31 de outubro, a cidade de Birmingham, na Inglaterra, sediou o Congresso da Aliança Batista Mundial, que este ano,
celebrou seu centésimo aniversário.

Jocilene Malas

Mais de 13 mil batistas de todas as partes do mundo, reuniram-se na cidade
inglesa, numa festa de cores, línguas e costumes, onde o nome de Jesus foi exaltado
e glorificado grandemente. Pode-se antever alí a grande festa da qual um dia
participaremso no céu onde pessoas de todas as línguas, povos e raças estarão
celebrando e adorando ao Cordeiro.

A noite de abertura, contou com uma bela apresentação, onde as bandeiras de todos os países
intercaladas por enormes bandeiras de 20 pés de altura, imitando correntes de àguas, circularam por vários
minutos todo o ambiente do imenso auditório do National Indoor Arena, local onde eram realizadas as
reuniãos de grande porte do congresso.
A última vez que um congresso da Aliança Batista Mundial foi realizado na Inglaterra foi em 1905, por
ocasião do primeiro congresso. Naquela época, 85 por cento dos batistas estavam situados na Europa. Hoje, o
quadro está bastante diferente, tendo 65 por cento da população batista sediados em 2 países de terceiro
mundo, segundo informação do secretário geral da BWA (Baptist World Aliance), Delton Lotz.

David Coffey
novo presidente

Pr. Fausto Aguiar de Vasconcelos

Na cerimonia de abertura, os delegados das diversas nações foram recepcionados por cartas do Primeiro Ministro
da Inglaterra, Tony Blair, do prefeito de Birmingham e do secretário particular da Rainha da Inglaterra.
Em suas cartas, dirigiram-se aos 35 milhões de batistas como uma poderosa comunidade que poderá fazer
diferença no mundo de hoje.
O tema deste congresso foi "Jesus Cristo, a Água Viva", confirmando a ênfase dos últimos 5 anos ao evangelismo
por parte da Aliança Batista Mundial.
Nossos irmãos coreanos encarregaram-se de grande parte da abertura, com um coral de mais de 70 crianças,
orquestra e solistas, todos membros da igreja do então presidente da Aliança, Dr. Billy Kim, pastor da Igreja Batista
Central em Suwon, Corea, que conta atualmente com 15,000 membros. Jovens americanos da Igreja Batista de
Tallowood em Houston, Texas, também participaram com belas coreografias onde o foco central foi sempre o tema
do congresso.
Durante o congresso, diversos lideres de louvor de diferentes partes do mundo tiveram participação, ministrando
momentos de celebração e adoração através da música, bem como a participação de corais da Hungria, EUA, Corea,
e Brasil. Bandas e Grupos louvaram ao Senhor em diversas línguas durante os cultos ali realizados, muitas vêzes,
adornados de trajes típicos, o que muito alegrou o ambiente de culto, pela diversidade de culturas. Foi uma festa
para olhos, ouvidos e espírito.

Entre as muitas pessoas que trouxeram a mensagens aos congressitas, estavam lideres como
Dr. Billy Kim, Jimmy Carter (ex-presidente norte-americano), Rick Warren e Fausto Aguiar de
Vasconcelos.
Apesar da apreensão diante dos atentados terroristas ocorridos em Londres, nenhum
distúrbio foi verificado, e nenhuma inconveniência foi sentida por parte de nenhum dos
congressistas.
O atual presidente da Aliança Batista Mundial é David Coffey da Grã-Bretanha.
Dois novos cargos executivos foram eleitos: pastor Fausto Vasconcelos, pastor da Primeiria
Igreja Batista do Rio de Janeiro e atual presidente da Convenção Batista Brasileira, assumi a
diretoria executiva de evangelismo. Ron Harris, tornou-se diretor da nova Divisão de
Melhoramentos da BWA. O próximo congresso da Aliança Batista Mudial, será realizado no
Hawaí em 2010.

Cerimônia de abertura

BATISTAS BRASILEIROS NO CONGRESSO
Tivemos a participação de 250 batistas brasileiros neste evento histórico.
Irmãos de igrejas do Norte, Nordeste, Centro- Oeste, Sul e Sudeste do Brasil , fizeram-se
presentes.
A Igreja Batista da Liberdade em São Paulo levou a maior caravana ao congresso, pois tinha
como responsabilidade, levar o único coral brasileiro que participou do congresso.
O Coral Aliança, como foi chamado pelo lider do grupo, contou com a participação de 65
componentes, sob a liderança do Maestro Donaldo Guedes, ministro de música da Liber SP. O
Pr. Eli Fernanades, pastor titular da Igreja Batista da Liberdade em São Paulo, esteve presente
durante toda a turnê do Coral, que antes de chegar à terras britânicas, realizou uma viagem
missionária em diversas cidades de Portugal e Espanha.
O Coral Aliança teve o privilégio de ser o coral mais cotado entre os participantes do
congresso, o que muito alegrou o coração dos brasileiros alí presentes.
Outro destaque brasileiro, foi a participação do pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que
além de estar assumindo um importante cargo na Aliança Batista Mundial, foi o preletor da
última noite do congresso. Pr. Fausto, trouxe uma mensagem forte e desafiadora aos batistas de
todo o mundo, levando-os a pensar no posicionamento, desafios e metas para os próximo
século que se inicia na vida da Aliança.
Dos Batistas Brasileiros na América do Norte, tivemos a participação do pastor Daniel Paixão
(Flórida), e do casal Sotiris e Jocilene Malas ( Igreja Batista da Liberdade em New York).
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Eli Fernades e Monica de Oliveira, Sotiris e
Jocilene Malas na abertura do congresso

