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ABAME Empossa Diretoria 2018 - Presidente é
o Pastor Adelmi Andrade
Ele é Pastor da Igreja Batista Viver com Cristo - BTN 2
Com informações de Pastor Adelmi, Tiago Santos-(Jornal Visão) e Pedro Santos

ABAME Empossa Diretoria 2018 - Presidente é o Pastor Adelmi Andrade
divulgação

Posse da Nova Diretoria da ABAME

No dia 28 de abril foi realizado no templo da Igreja
Evangélica Casa de Deus, no Bairro Centenário um Culto
Solene em Ação de Graças para a posse da nova
diretoria da ABAME – Associação Baiana de Ministros
Evangélicos.
A noite da posse foi enaltecida com um culto de louvor,
ministrada pelo Pastor Manoel Miguel e dirigida pela
Pastora Ironeide Laurentino, além de representada por
várias instituições eclesiásticas do município de Paulo

Afonso, bairros e cidades vizinhas
A nova diretoria tem como presidente o Pastor Adelmi
Silva de Andrade, líder da Igreja Batista Viver com Cristo BTN 2 e os demais cargos da diretoria foram preenchidos
pelos seguintes associados da ABAME:
divulgação

divulgação

Vice-presidente:
Manoel Miguel da
Silva Junior
Primeiro Secretário: Posse da Nova Diretoria da ABAME
Denis Carlos Reis
Alves dos Santos
Segundo Secretário: Edilson Pereira de Oliveira
Primeiro Tesoureiro: Luiz Carlos Ruero Junior
Segundo Tesoureiro: José Valdeilton da Silva
Além da diretoria tem ainda um vogal, uma comissão de
ética e três conselheiros.
O pastor Adelmi Silva era o vice-presidente na gestão
anterior e vinha dirigindo interinamente a ABAME desde o

ano passado e, como tem bastantes habilidades em rádio,
evangelismos e serviços sociais prestados a comunidade,
o trabalho foi fortificando e contando com o apoio e
participação de muitas novas igrejas evangélicas de
Paulo Afonso.
Desde a sua nomeação a nova diretoria já esteve
presente com atual Prefeito Luiz de Deus, visitou a
Câmara de Vereadores, reuniu-se com religiosos na 1ª
Cia. de Infantaria e realizou vários reuniões e cultos
evangelísticos em Igrejas e praças públicas;
A ABAME tem um papel fundamental no desenvolvimento evangélico do município com grande
participação nas programações do calendário municipal sendo responsável pela realização da
Marcha para Jesus, Semana da Bíblia, Dia do Evangélico e comemorações da Reforma
Protestante, além da promoção de eventos gospel. (Com informações de Pastor Adelmi, Tiago
Santos-(Jornal Visão) e Pedro Santos
Pastor Adelmi Andrade, Presidente da
ABAME
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