
 

 

 

Encontro de Pastores Batistas 2015 
 
Participantes 

 Nos dias 22 a 24 de Abril de 2015, reuniram-se no Acampamento Batista Pioneiro, no 

município de Bozano, RS nome, os seguintes pastores: da Asociación de Iglesias Bautistas 

Germano-Argentinas (AGA) Pr. Rubén Modrow, Oskar Kunick, Pr. Fernando Sosa e Pr. Pablo 

Tschirch; da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil: Pr. Samuel Esperandio, Pr. Erich Luiz 

Leidner, Pr. Claiton Kunz, Pr. Gunter Scheguschewski’, Pr. Inácio Bloch, Pr. Jair Hein, Pr. Josemar 

Modes, Pr. Denis Beuter e Vanderli Kühl  e Pr. Valdino Schiewe; representantes de EBM 

International (MASA): Pr. Airton Nickel (Brasil) e Arturo Köbernick (Argentina).  

 

Motivação 

 Este encontro acontece em continuidade aos esforços de reunir as experiências destas 

duas convenções/associações, com o objetivo de avaliar, analisar e levantar propostas 

concretas que ajudem no ministério das mesmas. Além disto, aprofundar os relacionamentos e 

a comunhão entre os dois lados. 

 

Tema Geral 

O tema desenvolvido durante o encontro tratou da MISSÃO da IGREJA e como ela deve 

ser desenvolvida nos tempos atuais. O tema foi desenvolvido a partir da vivencia da Igreja e sua 

necessidade de continuar a obra recebida do Senhor Jesus Cisto. 
 

Assuntos Abordados 

O Pr. Samuel Esperandio trouxe o primeiro estudo, discorrendo sobre o tema “Teologia 

de Missões”, destacando os princípios bíblicos para a realização da obra da Igreja no mundo. O 

segundo estudo foi apresentado pelo Pr. Fernando Sosa sob o tema “A Igreja local e Missões”, 

com ênfase na necessidade de cada Igreja local estar consciente que é dela que parte o 

cumprimento da missão. O próximo estudo foi apresentado pelo Pr. Josemar Modes, tratando 

do tema “Teologia da Missão Integral”, apresentando primeiramente um histórico e as bases 

desta Teologia, cujo cerne é de levar todo o evangelho, a todo homem em todo lugar. Houve 

destaques para a ação social e o meio-ambiente, áreas para as quais as Igrejas devem estar 

envolvidas também, como cumprimento da missão. O próximo estudo foi apresentado pelo Pr. 



Airton Nickel, tratando do tema “Missões e a Família missionária”. Tema que abordou de forma 

muito profunda a necessidade das famílias missionárias serem acompanhadas de perto pelas 

Igrejas, em todas as suas necessidades, oportunizando a continuidade no campo. Por último, o 

Pr. Pablo Tschirch, apresentou a sua palestra sob o tema “Trabalho missionário cooperativo”. 

Apresentando biblicamente que o trabalho missionário realizado através da cooperação de 

Igrejas e agencias missionarias tem mais eficácia e um alcance mais abrangente. Como 

conclusão deste tema, os presentes foram desafiados a levantarem possibilidades de que esta 

verdade seja colocada em pratica. O resultado encontra-se abaixo. 

 

Após a apresentação de cada estudo houve debates, nos quais os temas foram 

discutidos, aprofundados e ampliados. Depois de duas plenárias, nas quais os temas foram 

discutidos com o objetivo de levar os temas adiante de forma prática, chegou-se ao seguinte 

Pacto, conforme registrado abaixo. 

 

Pacto do Encontro 2015 

1) Cremos na afirmação bíblica que é responsabilidade da Igreja fazer missões. 

2) Que a Igreja local se comprometa com mais intensidade no trabalho missionário, 

local, nacional e internacional, da forma tradicional ou por novos modelos. 

 3) Que haja um respaldo e acompanhamento adequado à família missionária, como 

parte essencial no trabalho missionário, a realizar a sua tarefa, tanto a nível espiritual, 

emocional e financeiro. 

4) Subscrevemos a Teologia da Missão Integral, com destaque para as questões da Ação 

Social e do Meio-Ambiente.  

5) Incentivamos as Convenções na implantação de um trabalho missionário em 

conjunto. 

6) Conclamamos as Igrejas a priorizar a Faculdade Batista Pioneira e o Instituto 

Teológico Bautista de Missiones para a formação de obreiros de nossas Convenções. 

7) Para a ampliação destes conceitos serão convidados para o próximo Encontro, os 

responsáveis dos Departamentos/Juntas de cada Convenção. 

 

Próximo Encontro 

- Data: 13 a 16 de abril de 2016. 

- Local: Missiones/Argentina 

 

Bozano, RS, 24 de Abril de 2015. 

 


