
RELATÓRIO MISSIONÁRIO-CEM-PB 

 

Amados irmãos, 

Deus nos proporcionou uma parceria abençoada com a Igreja Batista do Estoril, Bauru-SP. 

A Coordenação de Evangelismo e Missões recebeu uma equipe de 17 irmãos liderados pelo 

Pastor Gilson Souto Maior Júnior que nos trouxe uma tonelada e meia de roupas e sapatos 

para missionários conveniados da CBPB. 

A princípio receberam as doações apenas alguns obreiros, mas uma porta foi aberta e os 

irmãos de Bauru mal chegaram em seus lares e já estão programando uma volta à Paraíba, 

onde abençoarão mais pessoas. 

A equipe foi composta pelos irmãos: Gilson Souto Maior Junior (Pastor), Shirlei Batista de 

Alcântara Souto Maior (esposa do Pastor), Nathan de Alcântara Souto Maior e Kaleb de 

Alcântara Souto Maior (filhos do Pastor), Miriam Santos Santiago, Vilma Garcia Peres, 

Silvia Garcia da Silva, Giselda Manfrinato Santos, Neuma Berbel Senis, Oirsson Carneiro 

Alonso, Paulo Fernando Rodrigues de Almeida, Fernanda Néia e Silva Almeida, Rosenvaldo 

Lucas, Rosângela Goretti do Santos Ramos, Celso Shigueru Sassaki, Eunice Alves da Silva, 

Moisés Adalberto da Silva Café, e Vera Mota. 

 

Nosso percurso:  

 

Dia 25/05, saída da equipe de Campinas às 7h20 com chegada em João Pessoa às 

14h05 (escala em Brasília). 

Ao chegar a João Pessoa a equipe foi recepcionada pela Convenção Batista 

Paraibana nas pessoas do Presidente, Secretária da CEM, Secretário Executivo e 

funcionários. Logo em seguida, já houve o primeiro encontro com os pastores e 

obreiros do litoral e proximidades, que receberam, cada um, uma caixa 

personalizada contendo roupas, calçados e itens de higiene pessoal. Foi um belo 

encontro onde a emoção tomou conta do ambiente. No cair da noite, levamos os 

irmãos de Bauru para conhecer as dependências onde ficariam hospedados, a 

Igreja Batista Sal e Luz, no Bessa, dirigida pelo Pastor Rômulo. À noite participamos 

do culto na Igreja Evangélica Batista de João Pessoa, onde o Pastor Ebenezer 

Munguba fez as honras de anfitrião. 

 No dia seguinte (5ª feira, 26/05), viajamos até Cajazeiras (475 km). Antes, 

paramos em Soledade e oramos no local onde será construída a Primeira Igreja 



Batista Multiplicadora, Pastor Dorivan nos acolheu e direcionou as orações.  Ao 

chegarmos em Cajazeiras almoçamos no Hotel Gravatá, patrocínio do pai do Pastor 

Gilson, o Sr Gilson Souto Maior, um irmão de coração na Obra Missionária. Em 

seguida, fomos recepcionados pelo Pastor Sérgio Damasceno. À noite participamos 

de um culto e distribuição das doações. Ouvimos depoimentos dos Obreiros e nos 

comovemos com a coragem e fé de cada um. 

No dia seguinte (6ª feira, 27/05), visitamos a construção da Segunda Igreja Batista 

de Cajazeiras e oramos no local. Viajamos para Marizópolis, onde a Missionária 

Zezé nos mostrou a construção do templo. Oramos ali e pela fé pudemos ver uma 

Igreja forte, cheia e missionária, uma verdadeira benção na cidade. Viajamos em 

seguida para Campina Grande (343 km). Fomos recepcionados pelo Pastor 

Sebastião Tavares e à tarde fizemos as doações. Mais uma vez fomos encantados 

com as palavras do Pastor da PIB Campina Grande e do Pastor Carlos, de Nova 

Palmeira, que nos contaram detalhes do trabalho desenvolvido. Voltamos para João 

Pessoa. 

No sábado, dia 28/05, fizemos um pequeno tour na cidade de João Pessoa, e 

visitamos a praia de Carapibus, no município do Conde. 

No domingo de manhã, o Pastor Gilson, líder da equipe de Bauru-SP, pregou no 

segundo culto da PIBJP. Almoçamos e nos despedimos. Acabava ali a visita 

missionária. 

Os irmãos voltaram para Bauru-SP, embarcado no aeroporto de Bayeux, às 15h50, com 

previsão de chegada em Campinas por volta das 23h35 (escala em Recife). Deus abençoe 

cada componente da Equipe. Que possam voltar em breve. 

Esta visita trouxe muito mais que doações. Pudemos orar juntos, falar de nossas 

fraquezas e virtudes, fizemos amigos e fortalecemos nossos laços Convencionais. 

Obreiros que receberam as doações: Rozélia (São José de Piranhas); Valdemir 

Pereira (Araçagi); Luciano Lustosa (Solânea); Alberto Rodrigues Costa (Mato 

Grosso); Alessandro Dias Azevedo (Picuí); Sebastião José (Frei Martinho); 

Francisco Cleidivan (Cachoeira dos Índios); Francisco Pereira Junior (Triunfo); 

Luiz Alessandro da Silva (Pilõezinhos); Carlos Alberto Alves Dias (Nova Palmeira); 

Alex Marques de Melo (Carrapateira); José Marcelino do Nascimento (Novo 

Cruzeiro-Campina Grande); José Marcelino do Nascimento (Marcos Moura-João 

Pessoa); Josinete Medeiros (sede da Convenção); Josafá Rodrigues (sede da 

Convenção); Alexsander Lambert Lima (São Bento); José Valmir F. Nascimento 

(São José do Rio do Peixe); Genival de Oliveira (Serra Branca); Raquel Nunes 

Chaves (Santa Terezinha); Agenor Rufino, Genival, Ronilson, José Barbosa, 

Anderson, e Genilsom (Pitimbu, assentamentos dos sem terra). Receberam 

também doações a Pastora Diana, esposo e filhos. 



Finalizamos, pedindo oração de todos em favor de nossos obreiros, nossa Convenção, 

pelos irmãos de Bauru-SP e pela Obra missionária Paraibana, que é maior do que 

nós. 

Forte abraço, 

Pastora Diana Flávia Cavalcanti -Executiva de Evangelismo e Missões da CBPB 

 

"Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao 

mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal" 

I Timóteo 1.15 

 


