
À Conferência Nacional da Igreja Batista do Sétimo Dia do Brasil e Federação             
de Jovens Batistas do Sétimo Dia do Brasil. 
 
Sujeita ao beneplácito crivo referente ao aceite da inscrição desta Chapa que            
se apresenta: 
 

Presidente – Marcos Mateus Cavalheiro, Primeira Igreja Batista do Sétimo          
dia de Curitiba; 
Vice Presidente – Pr. Emanuel Lourenço da Silva, Primeira Igreja Batista do            
Sétimo Dia de Porto União 
 
1 Secretário – Beatriz Dias de Almeida, Segunda Igreja Batista do Sétimo Dia             
de Joinville; 
2 Secretário – Luiz Gustavo Razoto Taborda, Primeira Igreja Batista do           
Sétimo Dia de Bocaiuva do Sul. 
 
1 Tesoureiro – Leivone Telles dos Santos, Segunda Igreja Batista do Sétimo            
Dia de Joinville; 
2 Tesoureiro – Arturo Daniel Pereira Posada, Primeira Igreja Batista do           
Sétimo Dia de Porto União 
 
 

Primeira Igreja Batista do Sétimo dia de Curitiba. 
Pastor titular: Jarbas João da Silva. 
Rua Dr. Pamphilo D'Assumpção, 542 - Parolim, Curitiba - PR, 80220-040 
Telefone: (41) 3332-4746 
 
Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de Porto União. 
Pastor titular: Emanuel Silva. 
Rua: Dom Pedro II, 522 - Cidade Nova, Porto União - SC, 89400-000 
Telefone: (42) 3524-2020 
 
Segunda Igreja Batista do Sétimo Dia de Joinville.  
Presidente da Diretoria da Igreja: Divonsir Telles dos Santos. 
Rua Max Pruner, 902 - Jarivatuba, Joinville - SC, 89230-600 
Telefone: (47) 996.528.556 
 
Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de Bocaiuva do Sul 
Pastor Titular: Claudir Oliveira 
Rua Benjamin C Teixeira, 1600 - Centro - Bocaiúva do Sul, PR – CEP:              
83450-000 

Telefone: (41) 997.550.117 

https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=primeira+igreja+batista+do+7%C2%BA+dia+de+porto+uni%C3%A3o+telefone&sa=X&ved=2ahUKEwjQwPrc8YPbAhUBhZAKHY9wDwEQ6BMwBHoECAEQHg
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&tbm=lcl&ei=DtD4Wqq5IIaFwQTwj4O4Aw&q=igreja+batista+do+s%C3%A9timo+dia+de+porto+uniao&oq=igreja+batista+do+s%C3%A9timo+dia+de+porto+uniao&gs_l=psy-ab.3..33i160k1.108387.113073.0.113319.24.22.1.0.0.0.222.2593.0j15j1.16.0....0...1c.1.64.psy-ab..8.16.2414...0j38j35i39k1j0i22i30k1j0i67k1.0.GQkyPJcMXT4
https://www.google.com.br/search?site=async/lcl_akp&q=segunda+igreja+batista+do+s%C3%A9timo+dia+de+joinville+telefone&sa=X&ved=2ahUKEwjirNvM8IPbAhXETJAKHZ6tDXUQ6BMwBHoECAEQJA
https://www.google.com.br/search?q=igreja%20batista%20do%20s%C2%B4tiimo%20dia%20joinville&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&oq=igreja+batista+do+s%C2%B4tiimo+dia+joinville&aqs=chrome..69i57.15924j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=-26307998,-48821849,4159&tbm=lcl&rldimm=9870316004361508518&ved=0ahUKEwithsLC04PbAhWKIpAKHQaLCEAQvS4IVDAC&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1


 

São de fato os objetivos dessa Chapa que se apresenta:  

 

Primeiramente, enxerga-se a necessidade de fazer um 

censo.  
Por meio das práticas de visitações, será feita uma análise dos perfis de cada              

Igreja, no que tange região e sua cultura. Assim, será possível realizar um             

levantamento de quantos jovens são membros ativos e qual a melhor forma de             

ser trabalhado o crescimento espiritual e, que esteja em conformidade à           

doutrina Batista do Sétimo Dia.  

Estima-se que esse trabalho seja realizado no primeiro ano da gestão desta            

Chapa. Todavia, entende-se necessária a realização de ajustes anuais em          

relação aos dados estatísticos, tendo em vista o constante remanejamento dos           

membros e o crescimento em número destes. 

 

Integração entre os jovens de todas as nossas igrejas do          

Brasil. 

A fim de ser estimulada maior ligação de irmandade e de comunhão entre             

todas as igrejas do Brasil, esta Chapa propõe que sejam promovidos muitos            

eventos locais, regionais e nacionais e que tais eventos ocorram a cada            

trimestre. 

 

Programações aos pais dos jovens. 

Por ser uma gestão que visa não tão somente na efetividade, mas também na              

eficácia do trabalho de desenvolvimento espiritual no seio familiar, faz-se          

imprescindível a realização de retiros ou encontros nas Igrejas locais com           

profissionais da saúde como, por exemplo, psicólogos.  



Para que haja a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento dos jovens           

nas respectivas Igrejas; sempre respeitando as particularidades de cada Igreja          

e região, é que se considera necessária a promoção de eventos dessa            

natureza a cada semestre. 

 

Programações aos líderes dos jovens. 

De forma incisiva, será promovida uma consistente capacitação de líderes de           

jovens, sempre à luz da Palavra de Deus, somada à doutrina Batista do Sétimo              

Dia. Com o fito de galgarem-se maiores resultados e transformações, é de se             

crer que tal feito não dependerá somente da Federação de Jovens, mas das             

vicissitudes da vida cristã que será estimulada entre nossos irmãos Batistas do            

Sétimo Dia do Brasil. 

Outrossim, dada a importância da prática do assessoramento espiritual aos          

jovens, faz-se mister a nomeação de líderes em potencial para os jovens em             

todas as Igrejas, bem como a criação de encontros regionais e locais com a              

participação de tais representantes juntamente aos líderes que há muito          

servem às Igrejas Batistas do Sétimo Dia. 

Atendendo às necessidades específicas de cada Igreja, acredita-se que a          

ocorrência de encontros trimestrais será mais eficaz. 

 

Diante tudo exposto, afirma-se que, se de fato eleita, em todos os trabalhos             

que serão realizados por essa Chapa que se apresenta em prol dos jovens da              

Igreja Batista do Sétimo Dia do Brasil, estará sempre em comum acordo à             

Conferência Batista do Sétimo Dia do Brasil. Porque está entendida a           

necessidade de caminhar em unidade para o benefício do desenvolvimento          

espiritual das Igrejas Batistas do Sétimo Dia do Brasil.  

Uma vez que, juntos e pelo santo temor ao Senhor, auxiliados pelo Santo             

Espírito de Deus, obedecendo ao ordenamento do Senhor Jesus, será          

proclamado o Evangelho por toda nossa nação.  



Promovendo maior maturidade aos jovens que são hoje a Igreja viva do            

Senhor; discipulando-os, capacitando-os a serem testemunhas de Jesus,        

nosso Cristo.  

Comprometemo-nos numa verdadeira entrega de coração a qualquer        

empreitada que se faz imprescindível para o alcance do êxito. Acreditamos que            

além de boas ideias e ótimas intenções também carecemos de toda mão de             

obra diligente que se possa ter, pois estamos todos certos que a ajuda divina,              

que é o mais importante para o bom funcionamento em todo trabalho espiritual,             

já a temos pela fé. 


