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JUSTIFICATIVA - PDL 0073/2018 
A Convenção Batista do Estado de São Paulo denominada CBESP, foi fundada no dia 

16 de dezembro de 1904, com o nome de União Baptista Paulistana. O local da primeira 
Assembleia se deu na cidade de Jundiaí, com o registro de sete igrejas representadas. 
Atualmente com sua sede na Rua João Ramalho, 440 - Perdizes - São Paulo - SP. Em todo o 
Estado são cerca de 1.600 Igrejas e Congregações com aproximadamente 500.000 pessoas 
que participam ativamente das nossas atividades. Estão presentes em todas as regiões do 
Estado. Dos 645 municípios paulistas está em 467 deles. O povo Batista é heterogêneo. 
Constituído de pessoas de todas as classes sociais. Destaca-se a sua dedicação à leitura e 
aos estudos com grande contribuição na área acadêmica. A Convenção Batista do Estado de 
São Paulo, notadamente, se destaca nas seguintes áreas: EDUCAÇÃO FORMAL - 
Destacamo-nos atuando na educação. Os seus educandários estão por todo o Brasil. Aqui em 
São Paulo tem um Colégio centenário como o Colégio Batista Brasileiro, unidade de Perdizes. 
Tem também outras unidades como: Bauru e Anhanguera. Além de inúmeros outros colégios 
administrados por igrejas locais. EDUCAÇÃO TEOLÓGICA - Mantem três faculdades 
teológicas. São elas: Faculdade Teológica Batista de São Paulo, há mais de cinquenta anos 
formando pastores e teólogos. A Faculdade Teológica Batista de Campinas e a Faculdade 
Teológica Batista de Bauru e outras instituições teológicas administradas por Associações e de 
igrejas locais. Todas formando líderes para as igrejas, teólogos e pastores. SOCIAL - O Lar 
Batista de Crianças com dez unidades na Capital e no Interior. Atendendo mais de 1.300 
crianças no sistema de internatos e apoio àquelas em situação de risco. E ainda outro número 
de crianças de aproximadamente 2.500 que recebem reforço escolar, alimentação, enquanto 
os seus pais trabalham. Recanto dos Avós - Instituição que assiste os idosos. Com uma 
história de amor e carinho àqueles que necessitam de amparo. Mantem uma Aliança 
estratégica com a JMN Junta de Missões Nacionais - JMN com o Projeto Social denominado 
CRISTOLÂNDIA, atuando no atendimento e na recuperação de usuários de drogas e 
moradores de rua na conhecida Cracolândia Paulista bem como acolhimento e abrigo de 
imigrantes haitianos e venezuelanos que tem chegado em nossa cidade. Ademais, a 
Convenção Batista do Estado de São Paulo atua ainda através das suas Organizações 
Auxiliares, com mulheres por meio da UFMBESP União Feminina Missionária Batista do 
Estado de São Paulo; com homens por meio da UMMBESP União Missionária Masculina; com 
jovens por meio da JUBESP Juventude Batista do Estado de São Paulo; de líderes por meio da 
OPBB-SP Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo e ODBESP Ordem dos 
Diáconos Batistas do Estado de São Paulo; na música por meio da AMBESP Associação dos 
Músicos Batistas do Estado de São Paulo. 

Em face do exposto, solicito a colaboração de todos os membros desta edilidade para 
aprovação da presente propositura, dada a sua relevância e interesse público. 
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