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Informações relevantes para novos (e antigos) obreiros 

Criado em Março/2016 

Objetivo: Através da presente circular, desejamos informar aos novos obreiros, pastores, missionários e 

missionárias, diretores e diretoras de instituições, e líderes em geral, as atividades e características gerais do 

trabalho convencional da Pioneira, procurando proporcionar a inclusão e a participação efetiva de cada igreja, 

congregação, campo missionário, instituição, dos membros das igrejas e de cada pessoa interessada, com a 

certeza do acolhimento e o propósito de que haja um sentimento comunitário e de pertencimento. 

1. Histórico da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil 

1.1. Fundação: 15 de maio de 1910, em Linha Formosa, interior de Sta Cruz do Sul (RS), hoje município de 

Vale do Sol. O templo da igreja ainda existe no local, onde há um membro remanescente; mantém-se 

um pequeno grupo sob a liderança da IBPioneira de Sta Cruz do Sul (Missão em Vera Cruz); 

1.2. Os nomes adotados na sucessão histórica são: 

1.2.1. Convenção das Igrejas Batistas Alemãs do Rio Grande do Sul (1910 a 1939); 

1.2.2. Associação das Igrejas Batistas Teuto-brasileiras (1939 a 1965); 

1.2.3. Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil (1965 até o presente); 

1.3. Contexto histórico: não deixar de ler o livro: Os Pioneiros 1910 – 2010, que destaca o sentimento de 

pertencimento dos “batistas pioneiros”; disponível na secretaria da convenção (à venda), biblioteca 

da Faculdade Batista Pioneira (consulta) e nas bibliotecas das igrejas; realça o caráter étnico que 

marcou o início da convenção e seus reflexos históricos; 

2. Relações fraternais e cooperativas 

2.1. Filiada à Convenção Batista Brasileira (CBB), onde tem assento no Conselho Geral da CBB com duas 

vagas com voz e voto: Diretor Executivo e Presidente; pode haver indicação de membro para o 

Conselho eleito nas assembleias; 

2.2. Todas as igrejas da Pioneira são filiadas à CBB, podendo enviar mensageiros para as assembleias e ter 

participação nas juntas e entidades convencionais; 

2.3. Participação nas atividades missionárias da CBB (Junta Missões Nacionais e Junta de Missões 

Mundiais), assim como na Juventude Batista Brasileira, Seminários (Sul, Norte e Edquatorial), 

Associação Brasileira de Instituições Batistas de Educação Teológica (ABIBET) e Departamento e 

Comitê de Ação Social;  

2.4. Cooperação fraterna com as demais Convenções Batistas Estaduais/Regionais filiadas à CBB (exemplo: 

CB Paranaense, CB do RS, CB Catarinense, CB Estado de SP e CB do Espírito Santo); 

3. Parcerias internacionais 

3.1. EBM International 

3.1.1. Agência missionária em associação com 29 convenções batistas da Europa, África, América 

Latina e Índia; 

3.1.2. Fomento da obra social e missionária através da EBM Masa, desde 1969; 
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3.2. Associacion Germano Argentina (AGA): cooperação nas áreas de liderança, ensino teológico, e 

comunhão fraternal; (AGA também é membro da EBM International); 

3.3. Aliança Batista Mundial: relação fraterna através da CBB; 

4. Estrutura convencional 

4.1. Conselho de Planejamento e Coordenação (Composição: presidente + 4 vices; + presidentes das juntas; 

+ assessores: Diretor Executivo, Diretor Adjunto e Presidente da Ordem dos Pastores), também 

identificado como CPC; 

4.2. Secretaria Geral: funciona na sede da convenção em Curitiba, sob a liderança do Diretor Executivo, e 

a equipe é formada por: Diretor Adjunto com ênfase em missões; Secretárias na área financeira; 

Secretária da Jevam; Secretária Executiva da JUFEMI; Diretor Executivo da JUMAP e equipe;  

4.3. Junta de Evangelismo e Missões (JEVAM): coordena os campos missionários; trabalha em parceria com 

as igrejas no estabelecimento de novas frentes missionárias e plantação de igrejas; coordena projetos 

missionários específicos ou em parceria; em 2016 são 28 frentes/projetos missionários; 

4.4. Junta de Serviço Social (JSS): coordena o trabalho social, e dirige a Sociedade Batista de Beneficência 

TABEA, que é o “guarda chuva” das Instituições Sociais da Convenção: 

4.4.1. Lar de Idosos Tabea (Panambi, RS); 

4.4.2. Lar Irmãos Dentzer (Toledo, PR); 

4.4.3. Lar da Criança Henrique Liebich e Núcleo Social de Ijuí (RS); 

4.4.4. Lar Criança Feliz e Núcleo Social de Cotia (SP); 

4.4.5. Centro de Atendimento Integral ao Surdo (CAIS, Ijuí – RS); 

4.4.6. Núcleo Social de Diadema (SP); 

4.4.7. Centro Social Pioneiro – Espaço Feliz (Santa Rosa, RS); 

4.5. Junta de Educação Ministerial (JEM): coordena o trabalho educacional e é a mantenedora da 

Faculdade Batista Pioneira; além do curso bacharel em Teologia, desenvolve cursos de formação e de 

liderança cristã, destacando-se o Wake up, um curso de um semestre para jovens e com imersão total 

em evangelismo e missões, e as matérias básicas do primeiro semestre de Teologia; 

4.6. Junta de Mocidade e Adolescentes da Pioneira (JUMAP): desenvolve o ministério com jovens e 

adolescentes, através de eventos regionais e gerais; dá suporte para o ministério com jovens nas 

igrejas; e o ministério de casais; 

4.7. Junta Feminina Missionária (JUFEMI): desenvolve o ministério com crianças, moças, mulheres e idosos, 

através de eventos regionais e gerais; dá suporte para o ministério feminino, de juniores e terceira 

idade nas igrejas locais; 

4.8. Acampamentos: 

4.8.1. Acampamento Batista Pioneira (ABP): sediado em Bozano (RS), a 16 km de Ijuí, recebe os grandes 

eventos convencionais (Acajumer [Juniores], Acamzeca [Adolescentes] e Congresso de Jovens) e 

hospeda retiros, congressos, treinamentos, encontros das juntas, das instituições, igrejas e 

outros grupos; 

4.8.2. Acampaz: sediado a 7 km de Maravilha (SC), recebe eventos regionais e de integração, servindo 

as igrejas especialmente da Regional Centro, mas também recebe eventos das juntas e de outros 

grupos; 

4.9. Regionais: cada regional tem representantes da liderança das diversas juntas e da ordem dos pastores, 

bem como coordenadores de educação cristã; vide mapa: 

4.9.1. Capixaba; 

4.9.2. Sampa; 

4.9.3. Atlântico 

4.9.4. Oeste do PR; 

4.9.5. Centro (Oeste de SC); 



4.9.6. Pioneiros; 

4.9.7. Fronteira; 

4.9.8. Tchê; 

4.9.9. Sul; 

4.10. OPBB – Pioneira: trata-se da seccional da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil (OPBB), que congrega 

os pastores, obreiros e obreiras, missionários e missionárias; promove o encontro regional de 

pastores, e o congresso dos pastores e esposas; é instrumento para ordenação de pastores servindo 

as igrejas, e serve de apoio institucional e ministerial para as igrejas; 

4.11. Grupo de Trabalho de Educação Cristã: composto por representantes das diversas juntas, sob a 

coordenação da relatora do GTEC; reúne-se periodicamente, promove o treinamento e formação dos 

coordenadores regionais de educação cristã; promove o desenvolvimento de Programa de Educação 

Cristã nas igrejas; 

4.12. Grupo de Trabalho de Assuntos Especiais: composto por membros do CPC com assessoria da OPBB-

Pioneira, trata de assuntos que precisam esclarecimento e/ou posicionamento formal da convenção; 

5. Programas e Eventos: 

5.1. Plano Cooperativo: compromisso das igrejas filiadas em ofertar 10% dos dízimos para o trabalho 

cooperativo, administrado pela convenção e suas juntas; é uma forma democrática e participativa das 

igrejas proverem o suporte financeiro para o trabalho realizado em conjunto; demonstra a fidelidade 

das igrejas ao trabalho cooperativo e ao compromisso assumido na filiação; 

5.2. Assembleias regulares: ocorrem a cada 2 anos, geralmente na metade do ano, podendo haver 

Assembleia Extraordinária a qualquer momento, mediante convocação do presidente (conforme 

Estatuto); e no ano que não tem assembleia realiza-se o Congresso da Pioneira, quando são tratados 

assuntos de interesse denominacional, cujo objetivo é mais devocional e não deliberativo;  

5.3. Campanha de Missões da Pioneira: esforço anual das igrejas e congregações, visando sustento da obra 

missionária mantida pela JEVAM; 

5.4. Programa de Adoção Missionária (PAM-Pioneira): oportunidade para toda membresia das igrejas em 

cooperar com o sustento personalizado de campos missionários da JEVAM; estende-se a empresas e 

também às crianças (PAM-Pioneira Kids); 

5.5. Impacto JUMAP: é um grande congresso para todas as faixas etárias, a cada 2 anos, liderado pela 

JUMAP; promove despertamento para compromisso com Deus e a Obra missionária; 

5.6. Acamzeca: acampamento de adolescentes, sempre na segunda quinzena de janeiro, no ABP e liderado 

pela JUMAP; 

5.7. Congresso de Jovens: ocorre sempre no período do carnaval, no ABP, sob a liderança da JUMAP; 

5.8. Congresso de Casais: anualmente, promovido pela JUMAP; 

5.9. Retiro de Jovens adultos: anualmente, promovido pela JUMAP; 

5.10. Acajumer: acampamento de juniores, ocorre sempre na primeira quinzena de janeiro, no ABP, sob a 

liderança da JUFEMI; 

5.11. Congresso de Mulheres: encontro das MCAs, liderado pela JUFEMI a cada 2 anos; 

5.12. Congresso Fémenina: congresso para moças, realizado a cada 2 anos, dirigido pela JUFEMI; 

5.13. Congresso da Terceira Idade: dirigido pela JUFEMI, ocorre no segundo semestre anualmente; 

5.14. Congresso de Pastores e Esposas: anualmente, promovido pela OPBB-Pioneira; 

5.15. Encontros de homens: realizado anualmente, no ABP (para o RS), no Acampaz (Regional Centro) e 

outras regionais conforme calendário; 

5.16. Encontros Regionais:  

5.16.1. Encontro Geral da Regional (Secretaria geral e juntas com oficinas/treinamentos); 

5.16.2. Encontro dos pastores da regional (OPBB-Pioneira); 

5.16.3. Enjumer (Encontro de Juniores - Jufemi); 



5.16.4. Encontro das MCAs (Encontro de mulheres – Jufemi) 

5.17. Retiro Vocacional: anualmente, no ABP, promovido pela Faculdade Batista Pioneira; 

5.18. Outras celebrações especiais conforme o calendário de atividades, emitido anualmente e enviado 

para as igrejas no mês de novembro do ano anterior, com o propósito de ajudar as igrejas a planejarem 

seus próprios calendários levando em consideração as atividades convencionais. 

6. Órgãos oficiais de comunicação  

6.1. O Batista Pioneiro: com 11 edições ao longo do ano, com 16 páginas coloridas em tamanho tabloide; 

o editor é o diretor executivo da convenção, e presta-se a noticiar os trabalhos convencionais, 

regionais e das igrejas locais; é o informativo oficial da Sociedade Batista de Beneficência Tabea, braço 

institucional do trabalho social da convenção; instrumento de informação e formação bíblica, 

doutrinária e ética; distribuição gratuita; 

6.2. Site: www.pioneira.org.br: é uma página que informa sobre o trabalho convencional, abrigando as 

informações e páginas das juntas, instituições e links de sites das igrejas da convenção; página 

vinculada às outras mídias sociais, como facebook e twinter; 

6.3. Correspondência por e-mail e via correios, ou ainda via transportadora; 

6.4. Duas linhas de telefone fixo na secretaria e celulares institucionais para os colaboradores locais;  

 

Ministério Pastoral nas IBP – OPBB/Pioneira 

 

A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil existe desde 1940 e é dividida em secções e subsecções.  A Secção 
Pioneira foi organizada de forma oficial em fevereiro de 1975. 
 
A secção Pioneira, tem por missão organizar, capacitar e apoiar os pastores em sua função ministerial, para 
um serviço de excelência no reino de Deus junto às igrejas da Convenção Batista Pioneira do Sul do Brasil. A 
Liderança da secção é formada por uma Diretoria composta de um Presidente, Vice-presidente, Secretário, 
Tesoureiro e 2 Conselheiros. Os 18 líderes e vice-líderes, representantes das 9 regionais, auxiliam a Diretoria 
na consecução de seus fins. 
  
No decorrer do ano acontecem os encontros de pastores nas regionais (com o objetivo de trazer comunhão e 
apoio mútuo ao ministério local) e o Congresso de Pastores e Esposas da Pioneira acontece anualmente 
sempre no mês de Outubro, tradicionalmente na semana da criança. Neste congresso acontece a Assembleia 
anual da Ordem, os Concílios de exame para Ordenação Pastoral e também o encontro da UNESPA – União 
das Esposas de Pastores. O congresso sempre trata de um tema central com o objetivo de capacitar e apoiar 
os pastores no seu ministério.  
 
Conheça um pouco mais da OPBB/ Pioneira: 

1. Encontro das Regionais - O encontro dos Pastores dentro das regionais da CBP acontece com o 
objetivo de trazer mais comunhão as igrejas da regional para um forte sentido de pertencimento. 

2. Assembleia da OPBB -  A assembleia acontece anualmente no congresso de Pastores e Esposas e 
bianualmente na Assembleia da CBP. 

3. Tutoria -  No Programa de Tutoria, os obreiros recém-formados são acompanhados por seus tutores 
durante o período de dois anos. 

4. Mentoria -  em processo de construção 
5. Processo de Ordenação Pastoral – A igreja recomenda e solicita à Ordem a condução do processo de 

exame, com vistas à ordenação. O pedido deve ser realizado preferencialmente após o primeiro ano 
de ministério do Obreiro, e até o final do mês de março do ano subsequente, para que haja tempo 
hábil de todo processo ser concluído. 

6. Cultos de Posse e Ordenação – As datas destas ocasiões são acertadas pela igreja em comum acordo 
com a Ordem e a CBP.  Para estes cultos a Ordem fica responsável por providenciar os documentos 
necessários e também envia um representante assim como a CBP. 
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7. Sustento ministerial - Para a remuneração dos Pastores, Obreiros e Missionários é sugerido às igrejas 

o Plano de Recomendação da Convenção Batista Pioneira - CBP, que estipula um piso salarial como 
orientação às igrejas. No site da Ordem (www.opbbpioneira.org.br –no link Recursos/ 
Recomendações) o Plano de Recomendação Salarial está disponível. 

8. Administração Eclesiástica - As igrejas da CBP têm por base estatutária a forma de governo 
democrático, sendo a administração colegiada entre o pastor e a liderança da igreja. 

9. Ministério pastoral e a Convenção Batista Pioneira - CBP: Zela-se por uma caminhada conjunta do 
ministério pastoral e a igreja local com as atividades convencionais. 

10. Todos os pastores filiados a OPBB têm o dever de pagar a anuidade a OPBB – Nacional. 
 

No site da Ordem você encontra essas informações e outras mais  www.opbbpioneira.org.br. 
Secretaria da Ordem: secretaria.ordem@pioneira.org.br Fone 51.8046.9619/ 51 3711.3835 
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