
 

Aliança Batista Mundial adia seu 22° Congresso  
Reunião global adiada até julho de 2021  

 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA 
 
(FALLS CHURCH, VIRGINIA – 27 de março de 2020) Em resposta à pandemia global da COVID-19, 
a Aliança Batista Mundial (BWA) realizou uma análise abrangente do planejamento para o 22° 
Congresso Batista Mundial, evento quinquenal agendado para julho de 2020, no Rio de Janeiro, 
Brasil. Essa análise incluiu o diálogo com parceiros do evento e de ministério no Rio de Janeiro, 
bem como autoridades competentes e órgãos consultivos de viagens e saúde nacionais e 
internacionais. As informações evoluíram rápido no último mês, as quais a equipe da BWA buscou 
avaliar e retransmitir tão logo fosse possível ao círculo de líderes globais da organização.       
 
Depois de deliberar em oração, a Aliança Batista Mundial chegou a uma decisão conjunta de adiar 
seu 22° congresso para o período de 7 a 10 de julho de 2021, no RioCentro, Rio de Janeiro, Brasil. 
Essa foi uma decisão difícil, mas não sem precedentes, já que o congresso fora também adiado 
durante a Grande Depressão da década de 1930 e cancelado durante a Segunda Guerra Mundial; 
e, mais recentemente, a epidemia da SARS levara ao adiamento da Conferência Batista Mundial 
de Juventude em 2003. 
 
“Estes são tempos desafiadores para muitos da família batista global e para a população ao redor 
do mundo. Nesses dias incertos, a solidariedade àqueles que necessitam demanda sacrifícios e 
decisões difíceis”, afirmou Elijah Brown, Secretário Geral da BWA. “Quando escolhemos o tema 
‘Juntos’ para o congresso, cinco anos atrás, nunca poderíamos imaginar o quanto esse conceito 
viria a ser importante. Agora, mais do que nunca, é imperativo que nós estejamos juntos como 
povo da esperança e campeões da compaixão. Aguardo ansiosamente nossa reunião no Rio em 
julho de 2021.”  
 
Durante esse intervalo de um ano, a equipe da BWA e os líderes globais do Congresso seguirão 
trabalhando diligentemente para aprimorar ainda mais os grandes planos que estavam em curso 
para o evento em julho, incluindo o oferecimento de programações dedicadas a todas as idades. 
 
“Nós seguimos altamente comprometidos em proporcionar um tempo de adoração, comunhão, 
estabelecimento e fortalecimento de relacionamentos e serviço com programas voltados para 
crianças, jovens e adultos – possibilitando famílias e pessoas de todas as idades a 
experimentarem esse maravilhoso evento ‘Together (Juntos)’”, disse Carolina Mangieri, Diretora 
de Eventos Globais e Comunhão da BWA. “Minha oração é que, com o adiamento, ainda mais 
pessoas consigam participar do Congresso da BWA ano que vem. Depois dessa fase de isolamento 
físico sem precedentes, o ‘Together’ será um momento poderoso de nos unirmos como família 
batista global para adorar, celebrar e servir lado a lado.” 



Historicamente, o Congresso Batista Mundial tem sido um evento com impactos duradouros. Os 
líderes do evento anteveem que será assim também em 2021, quando batistas do mundo inteiro 
se reunirão novamente. 

“Deus lidera seu povo; nós confiamos nele e o seguimos. Ele nos fez lembrar que nosso tempo 
está nas mãos dele”, declarou Jerry Carlisle, Presidente do Comitê do Congresso Baptista 
Mundial. “Estou ansioso para estar ‘Junto’ com a família batista do mundo inteiro em julho de 
2021, sabendo que Deus deve ter algo especial guardado para nós!”   

As deliberações do Congresso incluíram o Presidente da BWA, Paul Msiza, e outros diretores, 
como o futuro Presidente, Tomás Mackey, o Secretário Geral da União Batista Latinoamericana 
(UBLA), Parrish Jácome, o Presidente do Comitê do Congresso, Jerry Carlisle, e os presidentes dos 
departamentos de mulheres, homens e jovens, além da liderança das três convenções batistas do 
Brasil. A decisão pelo adiamento foi unânime.  

“Em momentos de grave crise e desafios como esse que atualmente enfrentamos, nós nos 
voltamos a nosso Pai em oração para pedir sabedoria. A melhor decisão para o bem da família 
BWA e a comunidade local no Rio de Janeiro é a de adiar o 22° Congresso Batista Mundial para 
julho de 2021”, afirmou Paul Msiza, Presidente da BWA. “Convido todos os membros da BWA a 
prestar apoio ao Secretário Geral Elijah Brown, sua diretoria e a equipe do Congresso enquanto 
trabalham duro para negociar com todas as partes interessadas na preparação para 2021. 
Também convido todos a orar, pois sabemos muito bem que nosso socorro vem do SENHOR, 
como declara o Salmo 121."  

As inscrições para o 22° Congresso Batista Mundial permanecem abertas. “Encorajo você a se 
inscrever hoje mesmo”, disse o futuro presidente da BWA, Tomás Mackey. “Esse Congresso fará 
parte de uma jornada santa que está nos atraindo como uma família reunida de todo o mundo 
em celebração e adoração e nos comissionando para a missão de Deus, que está em curso. Você 
fará questão de estar presente nesse encontro transformador.” 

Além disso, a Aliança Batista Mundial oferece um leque de ações pastorais e práticas para 
aqueles que têm sido impactados ao redor do mundo. Isso inclui promover uma convocação 
global de oração, nesta segunda-feira, dia 30 de março, às 10h15 (horário de Brasília). Esse 
encontro irá lançar uma maratona de oração de 24 horas, na qual batistas ao redor do mundo 
serão encorajados a orar. Clique aqui para mais informações. 

Os inscritos no Congresso foram notificados, e questões adicionais relacionadas ao adiamento são 
respondidas em uma lista de Perguntas Frequentes (FAQ) disponível na nova página eletrônica do 
Congresso: BWARio.org. 

### 

https://baptist.lpages.co/praying-together/
https://bwario.org

