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Amados PASTORES e IRMÃOS das IGREJAS BATISTAS REGULARES DO BRASIL, 
 

A primeira metade do século XX foi muito difícil os crentes norte-americanos. O liberalismo 
teológico havia se espalhado como câncer em igrejas e seminários. Foi nesse cenário que 22 igrejas 
fundamentalistas, que haviam se desligado da Convenção Batista Americana, formaram a 
Associação Geral Batista Regular, 1932. 

Esse pequeno movimento era impulsionado por uma forte visão missionária. A prova disso é que 
apenas 3 anos depois, já desembarcava no Brasil, o primeiro missionário Batista Regular – o Pr. 
Edward Mclain. Naquela mesma década, outros tantos chegariam para levar a mensagem santa do 
evangelho às diversas regiões de nosso país. 

Percebendo a necessidade de estreitar a união e estimular a cooperação entre as igrejas, nossos 
pais se reuniram na cidade de Juazeiro do Norte-CE, e sob as “barbas do Padre Cícero” formaram a 
Associação das Igrejas Batistas Regulares do Brasil, em 1953. Esta instituição abençoaria o 
movimento, pelo menos, de três formas: primeiro, evitando o isolamento; segundo, protegendo a 
autonomia da igreja local; terceiro, promovendo um ambiente de interdependência. 

Já se passam 80 anos, desde que o primeiro missionário Batista Regular pisou em nosso país. De lá, 
até os nossos dias, a boa mão do Senhor tem nos conduzido. Novas igrejas surgem a cada ano. Os 
seminários se mantêm fiéis no preparo bíblico os novos pastores. Missionários locais estão levando 
o evangelho a outros países. Os acampamentos prosseguem como um ambiente de comunhão e 
edificação. As escolas continuam promovendo a boa educação cristã em suas comunidades. As 
Associações Estaduais têm sido um lugar de aproximação entre igrejas e pastores. Há muitos 
motivos para celebrar ao Senhor. 

Foi pensando nessas bênçãos, que a AIBREB criou o dia do Batista Regular. O terceiro domingo do 
mês de novembro ficou estabelecido como a data para celebrar nossa identidade, reafirmar nossos 
distintivos e louvar ao Senhor por todas as bênçãos que têm proporcionado. Há um pequeno vídeo 
promocional no site da AIBREB que pode ser utilizado para reforçar essa programação.  

Na mesma ocasião em que o dia do Batista Regular foi firmado, aquela Assembleia recomendou 
que, no dia do Batista Regular, as igrejas separassem uma oferta no valor de R$ 2,00 por membro 
da igreja local para o sustento e manutenção das despesas de nossa AIBREB. Pedimos, gentilmente, 
que a amada igreja dê uma atenção especial para essa oferta, já que a AIBREB não possui nenhum 
tipo de receita fixa. Esse recurso vai nos ajudar muito na preparação de nossa próxima reunião no 
ano de 2021.  

Portanto, não deixe essa data passar em branco. Aproveite esse domingo para relembrar a nossa 
história, celebrar as bênçãos e reestabelecer os rumos do futuro. Um povo sem consciência de quem 
é, além de não saber para onde vai, estará sempre a mercê de desvios. 

Deus nos abençoe e feliz dia do Batista Regular. 

Pr. Marcos Perin 
Presidente da AIBREB 

Salvador-BA –  Nov/2019 

 (71) 991737086 

 
 

“Eu neles, e tu em mim, a fim de sejam aperfeiçoados na unidade...” 
João 17.23 

  
Visite o nosso site: aibreb.org.br 


