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A câmara Municipal de Alagoinhas,

Estado da Bahia, intlrpretando o
sentimento do povo que representa por outorga, faz inserir nls seus Anais,
MOçÃO DE LOUVOR E APTAUSOS à TGREJA BATTSTA BETEL pfto, 10 (dez)
anos de Ministério e Consagração pastoral.
A lgreja Batista Betel nasceu no ano de 2008. Começamos nossb trabalho na
garagem de uma casa no Conjunto do Jardim das Hortênsias. Dàí fomos para
o Conjunto Alagoinhas lV, onde compramos uma casa e estabefecemos uma
congregação, fizemos um grade trabalho espiritual e social no Conjunto
Alagoinhas lV. A lgreja Batista Betel durante o tempo que ficou r{a Alagoinhas

lV, mudou a realidade daquele bairro, tirando muitos lovenl das drogas,
muitos homens e mulheres do vício do alcoolismo, prostituíção, recuperando
muitas famílias e pessoas presas nas drogas, enviamos muitas pessoas para
os centros de recuperação, onde voltaram transformadas e recuperadas.
Após o período no Conjunto Alagoinhas lV, compramos um terreno na rua 0g

de dezembro e começamos ali a construção do nosso Telnplo

(SEDE).

lnauguramos nosso primeiro Templo bastante pequeno e cbmeçaros a
trabalhar, trabalho sério e aos poucos esse trabalho foi ganhand proporções

no bairro, na cidade. A lgreja mudou a realidade também da Rua 0g de
dezembro, ao se estabelecer naquele lugar, com isso foi ganhando a
credibilidade e confiança das pessoas, o tempo foi passando a igreja foi
crescendo tanto com número de membros como também em Tqmplos.
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Ganhamos tanta credibilidade que o Pastor Silas Malafaia se fez presente em
nossa cidade, e o Pastor Presidente Weverton Guimarães ser corlvidado para

contar sobre a história da lgreja no maior encontro de Líderes Evangélicos
promovido pelo Pastor Silas Malafaia, a ESLAVEC- Escola lnternacional de
Pastores, que é realizado todos os anos. Todas as programaçõps de nossa
igreja são gratuitas para dar acessibilidade a todo povo.
Somos a única lgreja na cidade e região com Alvará do Corpo de Bombeiros
de Combate a lncêndio e pára-raios, sendo parabenizado pelo Corpo de

Bombeiro por ser a 1o lgreja a investir na qualidade e sequrança dos
membros. Completamos 10 (dez) anos agora de Ministério e Consagração
Pastoral, muitas vidas rendidas ao Senhor, pessoas transformadas. Nestes l-0
(dez) anos ampliamos em 04 (quatro) templos nos bairros flo Petrolar,
Mangalô, Santa Terezinha e Rua 08 de Dezembro (Sede).
Sala das Sessões, em 18 de setembro de 2O!8.
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