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A FEPAS – Federação das Entidades e 
Projetos Assistenciais, foi organizada em 

1986 para agregar as entidades e projetos 
sociais ligados às igrejas da CIBI –

Convenção das Igrejas Batistas 
Independentes. 

QUEM SOMOS



MISSÃO

A FEPAS tem como missão, promover a 
justiça do Reino de Deus por meio da 
transformação social junto a 
comunidades, atuando com assessoria, 
capacitação técnica e apoio à captação 
de recursos, visando o aprimoramento 
de entidades e ações sociais vinculadas 
a igrejas da CIBI. 
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ENTIDADES E PROJETOS FEDERADOS

31   
Indígenas

Idosos 

Refugiados 

Quilombolas

Ribeirinhos

Reeducandos – penas alternativas

Crianças e adolescentes vulneráveis



ENTIDADES FEDERADAS NO BRASIL

4.420 atendidos

440 funcionários e voluntários



Programas e projetos 

desenvolvidos em parceria 

com a Interact



Apadrinhamento Sueco

Programa executado em parceria com a INTERACT (Organização cristã 

sueca) que acontece por meio das contribuições voluntárias de 

cidadãos suecos comprometidos com a defesa dos direitos humanos, 

que apadrinham crianças e adolescentes atendidos nas instituições 

federadas, que são monitoradas e avaliadas pela FEPAS através de 

visitas técnicas às instituições e envio de relatórios trimestrais.



2021 - Projetos beneficiados pelo 

Apadrinhamento Sueco em 2021

▪Projeto Acolher | Macapá – AP

▪Projeto Curumim Cunhantã | Itacoatiara - AM

▪Projeto Casa dá Vida | Itaporanga – PB

▪Associação Beneficente da 1ª Igreja Batista Independente | São Felix- BA

▪Centro Social Beneficente Filadélfia | Pindaí – BA

▪Projeto Saciar | Rio de Janeiro – RJ

▪Associação Beneficente Semeando Esperança | Campinas – SP

▪Associação Beneficente Reviver | Cascavel – PR



2022 - Plano Apadrinhamento Sueco

▪Projeto Acolher | Macapá – AP

▪Projeto Curumim Cunhantã | Itacoatiara - AM

▪Projeto Casa dá Vida | Itaporanga – PB

▪Associação Beneficente da 1ª Igreja Batista Independente | São Felix- BA

▪Centro Social Beneficente Filadélfia | Pindaí – BA

▪Projeto Saciar | Rio de Janeiro – RJ

▪Associação Beneficente Semeando Esperança | Campinas – SP

▪Associação Beneficente Reviver | Cascavel – PR

▪ Instituto CURAE | Patos/PB 



Programa desenvolvido pela Federação das Entidades e Projetos
Assistenciais da CIBI – FEPAS em parceria com a Interact, que
ajuda no custeio das mensalidades dos cursos de graduação de
membros das igrejas Batistas Independentes que estão
cursando o ensino superior. Todos os candidatos que
preenchem os requisitos necessários para o programa têm suas
inscrições analisadas pela assistente social que faz a seleção de
acordo com a situação socioeconômica do candidato e do grupo
familiar, sendo a aprovação dos selecionados de
responsabilidade da Diretoria da FEPAS e da representante da
Interact para o Brasil.

Programa Bolsas de Estudos



2021 - Relatório Bolsas de Estudos 

Bolsista Curso

Fábio Roberto Rodrigues Nunes Pedagogia

Moises da Silva Coelho Gestão de Recursos Humanos

Lidiane Rodrigues dos Santos Biblioteconomia

Thayana Almeida Merencio da Silva Preparatório em Missões

Maria Dalva Medeiros Serviço Social

Mariza Santana dos Santos Educação Física

Margarida Mariano de Oliveira Serviço Social





2022 - Plano Bolsas de Estudos 

Bolsista Curso

Claudia Ferreira Silva Machado Tecnologia em Design Gráfico

Victória Fortini Scaravatti Especialização em Gestão em RH

Ivonete de Sousa Santos Licenciatura em Pedagogia Infantil

Simone Farias da Silva Pedagogia

Thauana Marina da Silva de Sousa Teologia

Lidiane Rodrigues dos Santos Biblioteconomia

Maria Dalva Medeiros Serviço Social

Fabio Roberto Rodrigues Neves Pedagogia

Margarida Mariano de Oliveira Serviço Social



Centro de apoio a grupos étnicos em situação de vulnerabilidade

CAGESV – Altamira/PA



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
o Nesse período de Pandemia toda a assistência aos indígenas foram de forma externa, 

sendo disponibilizadas máscaras, álcool gel e álcool líquido 70°, bem como as 
orientações de prevenção e cuidados relacionados à COVID-19; 

o Doação de Bíblias para a etnia Arara e alguns itens de higiene pessoal e calçado para 
outras etnias; 

o Houve também atendimentos em apoio espiritual, discipulado e outros por meio de 
ligações telefônicas e internet e também presencial com doação de Bíblia;

o Viagem a duas aldeias do Povo Arara localizadas a cerca de 146 km de distância da 
cidade de Altamira. Foram entregues brinquedos as crianças numa reunião informal 
com leitura da Palavra e louvores ao Senhor, finalizando a comunhão com um delicioso 
lanche e bolos com guaraná;

o Foram realizados 470 atendimentos ao longo do ano. 

2021 – CAGESV 

ALTAMIRA/PA



PLANO 2022 - seguir com a estratégia evangelística com os povos indígenas. 
Assessorar a relação dos indígenas com não indígenas em estabelecimentos 
comerciais, agências bancárias, etc. 

- 300 indígenas atendidos por mês.



Projeto OPA - Pacaraima



• Foram acolhidas no ano 2021, 556 pessoas divididas em 164 famílias, onde um 30% foram 
crianças de 0 a 12 anos, 7% adolescentes de 13 a 17 anos e 63% adultos.

• Foram desenvolvidas 07 ações de saúde em parceria com a OIM e Médicos sem fronteiras.

• Foram distribuídos 10 kits de recém nascido para mulheres grávidas.

• Foram distribuídos 20 mosquiteiros para famílias da igreja.

• Foram distribuídos mais de 350 kits de higiene pessoal para as famílias abrigadas em 
parceria com a OIM, ACNUR, Médicos sem fronteiras.

• São fornecidas três refeições ao dia para as famílias, e desde novembro de 2021 
conseguimos uma parceria com FTLog da OPAC Pacaraima  para o fornecimento de refeições 
para a igreja. 

2021 – Relatório 
Acolhimento a venezuelanos



• Chegada de um casal para apoiar no trabalho com a igreja e com o projeto;

• Manter as parcerias com OIM, ACNUR, Médicos sem fronteiras, FatLog;

• Atualmente estão acolhidas 08 famílias, sendo um total de 29 pessoas 
esperando processo de interiorização pela OPAC Pacaraima. 

2022 – Plano 
Projeto OPA





2021 – RELATÓRIO - PROJETO FÉ 
CIDADÃ 
Atividades realizadas:

o Processo seletivo para contratação da 
equipe;

o Processo seletivo para contratação dos 7 
mobilizadores;

o Formação dos mobilizadores via online 
com 136h/aula – plataforma;

o Visita à 25 igrejas alcançando 1640 pessoas 
com o tema da transparência;

o Início mapeamento das escolas,  CAEs e 
outros conselhos das 7 cidades;

o Reuniões com MP, CGU e outros órgãos nas 
7 cidades.



• Encontro presencial –
lançamento do Projeto em 
Recife – novembro;

• Visita CGU



Campina 
Grande

Fortaleza

o Formação dos grupos locais nas 7 cidades; Jaboatão dos Guararapes

Natal



o Formação dos grupos locais nas 7 cidades; 

Recife

C
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Maceió

129 voluntários



2021 – RELATÓRIO PROJETO FÉ CIDADÃ

Atividades realizadas: 

• Elaboração do material do Projeto Igreja Legal

• Tradução e adaptação do Material 

“Com transparencia ganamos todos y todas” 



2022 – PLANO - PROJETO FÉ CIDADÃ 

o Realizar segundo encontro com mobilizadores (19 a 22/03);
o Consolidar grupo e a formação dos voluntários nas 7 cidades;
o Realizar visita às escolas, CGU, MP, e outros órgãos estabelecendo parcerias;
o Realizar com os grupos locais monitoramento de licitações dentro do objetivo do 

projeto – alimentação escolar;
o Realizar 14 oficinas de formação nas escolas utilizando material CTGG; 
o Realizar 15  oficinas de formação nos projetos sociais da CIBI/FEPAS utilizando o 

material CTGG;
o Realizar formação com igrejas nas 7 cidades sobre  política anticorrupção – Projeto 

Igreja Legal



2022 – CAMPANHA DE ORAÇÃO 



PROJETOS EM 
PARCERIA COM 



2021 -Umoja virtual 
Piloto

Difundir o UMOJA de 
forma diferenciada e 
segura em igrejas locais 
distribuídas nas cinco 
regiões do país para que 
contribuam na superação 
dos impactos 
econômicos, sociais, 
culturais e políticos 
agravados pela 
pandemia.





2022 – PLANO UMOJA VIRTUAL

o Aperfeiçoar plataforma a partir das aprendizagens do projeto piloto;
o Oferecer o curso para 2 turmas durante o período, com 30 formandos; 
o Oferecer monitoramento para 10 cursistas após a formação teórica;
o Sistematizar boas práticas em igrejas no Brasil para divulgação - ebook
o Incluir na plataforma um módulo sobre atuação em desastres.



2021 -Comunidades transformadas 

processos sustentáveis
o Curso para confecção de máscaras – Itaporanga/PB, São Lourenço/RS, Macapá/AP,  

Ribeiro Gonçalves/PI – 1102 máscaras confeccionadas e distribuídas
o Curso produção de produtos de limpeza – Patos/PB
o Curso de trufas e artesanato – Capão Bonito/SP
o Horta orgânica comunitária – Pacaraima/RR
o Curso de salgados – Rio de Janeiro/RJ
o Curso brinquedos em feltro – Itapetininga/SP
o Guarantã do Norte/MT – mudança na liderança







PARCEIROS


