
 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CBC  
 
 
 

A Comissão abaixo relacionada — incumbida pela Assembleia da Convenção 
Batista Carioca de apresentar uma proposta de projeto de reestruturação e readequações 
diversas para propiciar uma maior integração entre igrejas locais e Convenção — entende 
que a formulação de tal projeto, por sua complexidade e abrangência, exige que partamos 
de pressupostos devidamente fundamentados e, no intuito de tornar as futuras mudanças 
estruturais, no mínimo, plausíveis e viáveis, convém que tais pressupostos recebam apoio 
e endosso do Conselho da CBC e, por extensão, do plenário convencional. 
 Portanto, apresentamos a seguir os pressupostos mencionados para consideração 
dos destinatários competentes, a fim de que o projeto de reestruturação siga esses 
mesmos direcionamentos e propósitos. Acreditamos, assim, que os resultados adiante 
serão mais precisos e coerentes em relação às expectativas dos batistas cariocas.  
 
 
 
PRESSUPOSTOS DA REESTRUTURAÇÃO 
 
 
I. No tocante ao propósito da CBC: 
 
A CBC deve centralizar suas promoções, atividades e ênfases em três áreas: 
 
a) Evangelização e missões; 
b) Apoio amplo às igrejas, capacitação de liderança e promoção da comunhão e 
cooperação entre as igrejas, não só financeiramente; 
c) Ação social como marca notória da presença batista. 
 
 
 
II. No tocante à estrutura da CBC: 
 
 
1. Buscar uma estrutura simples, efetiva e reconhecidamente produtiva, a fim de que a 
CBC se torne cada vez mais ágil em suas ações. Para alcançar tal objetivo, deve-se 
lançar mão de uma consultoria profissional na área de administração e estrutura, 
escolhida pela diretoria da CBC. 
a) o Conselho deverá ser formado pelos membros da diretoria (7) somados a 18 outros 
membros eleitos pela Assembleia Convencional, sendo renovado pelo terço a cada ano; 
b) as qualificações dos conselheiros serão definidas no Manual de Organização da CBC; 
c) os conselheiros eleitos pela primeira vez deverão participar de um curso de 
capacitação promovido pela CBC. 
 
2. A composição do Conselho deve ser qualitativa, e não representativa, a fim de que haja 
planejamento e execução com evidente eficiência. 
 
3. As Associações, bem como as Organizações, devem ser compreendidas como braços 
da CBC em suas áreas geográficas de atuação, com fórum próprio que prestará relatórios 
ao Conselho, bem como dele receberá encaminhamentos. Nesse contexto, será 
direcionado ao Departamento das Associações um projeto de redistribuição geográfica 
mais consequente e com uma clara integração de propósitos e objetivos. 



 
 
III. No tocante ao método da CBC: 
 
1.A CBC deve centralizar o planejamento e decentralizar a operação. As igrejas, mais do 
que exortadas simplesmente a participarem do Plano Cooperativo, devem ser chamadas 
a investir em projetos reconhecidamente necessários e eficientes, substituindo a ideia de 
que a CBC faz com o apoio das igrejas pela de que as igrejas fazem com o apoio da 
CBC. 
 
2.Essa nova proposta de sustento denominacional deve ser estabelecida e promovida por 
uma repactuação entre a CBC e as igrejas — que enfatize uma cooperação mais efetiva 
na proclamação do evangelho, na obra missionária e na ação social. 
 
3.Formar um fundo fixo do Plano Cooperativo de 5% e, no final de cada ano, disponibilizar 
o saldo para atender às organizações, mediante projetos especiais, a critério do conselho 
da CBC. 
 
4. A CBC terá um(a) missionário(a) coordenador (a) que será o representante oficial da 
Convenção junto a cada associação no contexto dessa nova configuração descrita acima, 
a ser nomeado pelo Diretor Geral em consonância com as associações e com a 
homologação pelo Conselho. 
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