
 
É isso mesmo: o Colégio Americano Batista do Centro de Vitória foi vendido 
para a Prefeitura de Vitória.  
 
O negócio foi feito pelo Instituto Batista de Educação de Vitória - IBEV, 
instituição da Convenção que administra o Colégio Americano e a FABAVI, e 
recebeu o aval do Conselho Geral da Convenção Batista do Espírito Santo, no 
último dia 5, com apenas um voto contra, o do Pr. Addison Caio Magalhães 
Cintra. A notícia da venda, que surpreendeu a todos, batistas e não batistas, foi 
publicada recentemente num jornal de Vitória, mas na verdade o negócio entre 
a direção do Colégio e a Prefeitura já estava sendo tratado há mais de ano. 
 
Nossa igreja, co-fundadora do Colégio, há quase cem anos, não foi sequer 
comunicada da transação. Alguém pode dizer que o Conselho do IBEV não 
tinha a obrigação de informar à Primeira Igreja Batista de Vitória sobre 
alienação do patrimônio do Colégio. Obrigação, talvez não tivesse, mas, por 
consideração, deveria tê-lo feito. Assim, como as demais igrejas, só tomamos 
conhecimento da venda pela imprensa. 
 
Temos ainda a informação de que o patrimônio do Colégio em Jardim Camburi 
e em Campo Grande também foram vendidos e que o imóvel onde funcionam o 
Colégio Americano e a FABAVI na Praia do Canto já foi alienado para adquirir 
um terreno no Bairro Consolação, onde será construída uma nova unidade. O 
que se percebe, com tudo isso, é que a instituição criada por Loren Reno, em 
l907, para ser um instrumento de evangelização e de formação de líderes 
cristãos, optou por tornar-se uma empresa, que compra e vende, cujo objetivo 
é o lucro financeiro e a competitividade no mundo da educação. Ou seja, o 
material tomou o lugar do espiritual. Qualquer espaço na mídia tornou-se mais 
relevante do que o jardim de oração.  
 
É uma pena que a evangelização tenha deixado de ser prioridade para o 
Colégio Americano há muito tempo e o sonho de Loren Reno foi ficando 
perdido ao longo dos anos. Hoje os números falam mais alto que os princípios 
que nortearam a criação da pequena escola, que nasceu na sala do casal 
Reno até chegar à magnífica propriedade que acaba de ser vendida. É 
lamentável que, às vésperas de completar cem anos, o Colégio Americano, 
fundado pelo grande Reno, deixa de existir no Centro de Vitória. Lá se vai a 
nossa história, num flagrante desrespeito à memória daqueles que, com tanto 
amor e sacrifício, plantaram a semente do evangelho e da educação batista 
confessional em nossa cidade. 
 
Com a venda do histórico imóvel, o Seminário Teológico Batista do Espírito 
Santo, o SETEBES, cujo diretor é o Pr. Gênesis Ferreira Bezerra, e que 
sempre funcionou na suas dependências, fica numa situação extremamente 
difícil, pois, sem sede própria, depende agora da alternativa de espaço que a 
direção do IBEV vai apresentar. Vamos acompanhar atentamente o desenrolar 
dos acontecimentos. 



A propriedade do nosso Colégio Americano Batista do Centro vai ser 
transformada numa escola municipal, cujo nome, segundo informações, será 
São Clemente. 
 
Oremos pela Denominação Batista no Espírito Santo!  
Oremos para que o Espírito Santo tenha liberdade para agir no meio do seu 
povo e na vida dos seus líderes!  
Oremos para que haja mais humildade e menos soberba por parte daqueles 
que dirigem nossas instituições.  
Oremos para que haja mais dependência do poder do Senhor e menos 
confiança na força do homem.  
Oremos para que Deus tenha misericórdia de nós! 
 
Pr. Oliveira de Araújo (PASTOR DA PIB DE VITORIA) 
 


