
PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA 

CONVENÇÃO BATISTA CARIOCA 
 

PRÓLOGO 
O Projeto de Reestruturação da Convenção Batista Carioca, apresentado e descrito nas páginas se-
guintes, é o resultado da dedicação e do empenho de uma Comissão eleita pela Assembleia da CBC 
em maio de 2017, cujos componentes são nomeados ao final deste preâmbulo, oriunda de uma forma-
ção anterior e original, mais restrita em termos de participantes, que deu início a todo o processo de 
reuniões, pesquisas e reflexões decorrentes.  
 
O trabalho da primeira comissão levou à elaboração de um documento submetido à aprovação da As-
sembleia próxima passada, com mensageiros reunidos na Primeira Igreja Batista do Recreio, que for-
mulava os pressupostos fundamentais para a continuidade do Projeto de Reestruturação (Anexo 1). 
 
A partir da aprovação dos citados pressupostos fundamentais, a Comissão, em sua nova composição, 
passou a se reunir com o firme intuito de desenvolver uma proposta que atendesse, ao mesmo tempo, 
as expectativas por mudanças impostas ao longo dos últimos anos, as constantes requisições de inédi-
ta realidade contextual que já não pode mais ser ignorada ou tratada com indiferença, a necessidade 
de motivar o envolvimento das igrejas locais de modo concreto, a urgência de se definir um modelo 
dinâmico de atuação convencional, em que haja maior leveza da estrutura junto à notória eficiência 
dos seus objetivos, e a atualização de métodos compatíveis com os desafios contemporâneos do tes-
temunho cristão e as gritantes questões da sociedade moderna. 
 
À guisa de introdução, convém fazer duas relevantes considerações antes de abordarmos diretamente 
o texto deste relatório:  
 
1. O Projeto de Reestruturação que agora trazemos para a apreciação do plenário da CBC não se re-
duz a reformulações periféricas, adequação de nomenclaturas ou meras reformas de fachada. Isto é, 
não se trata tão somente de ajustes estéticos, como abrir portas no lugar de janelas, retirar telhas anti-
gas para a conservação do teto, substituir carpetes por piso de porcelanato ou redecorar os ambientes 
internos — se quisermos comparar com as obras de um imóvel. Trata-se, na verdade, não de adequa-
ções momentâneas, e sim de uma reconstrução sobre outro terreno.  
 
O que temos neste Projeto em pauta é uma proposta de troca de paradigmas. Ou mais: de troca de 
mentalidade. Chegamos a uma inevitável conclusão: ou mudamos a partir de um novo jeito de ver, ou 
permaneceremos reféns de uma visão que, por ser ultrapassada, torna-se também equivocada e ino-
perante. 
 
E porque somos uma comunidade que compreende as Escrituras como regra de fé e prática, lancemos 
mão de uma citação repetida nos três evangelhos sinóticos — repetição que, por si, já demonstra a 
importância e relevância do que aqui afirmamos. Em Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5, registram-se as 
seguintes palavras do Senhor:  
 
“Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o 
rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha; se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se 
derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova; e am-
bos se conservam”. 
 
O que este Projeto de Reestruturação está a propor é que sigamos exatamente as orientações do 
Mestre. Trazemos, diante dos irmãos e irmãs da Convenção Batista Carioca, não remendo para roupa 
velha, nem odres obsoletos com ornamentos. Este Projeto propõe roupa nova e novo vinho.  
 
2. As mudanças aqui propostas devem ser conduzidas – e é sensato que assim se faça – através de 
um gradual e consistente processo. O Projeto estabelece as diretrizes e propõe as alterações estrutu-
rais e metodológicas que julga necessárias, mas na plena consciência de que os redirecionamentos, 
sobretudo quando sugeridos aos costumes e às mentalidades, carecem de tempo de solo, isto é, do 
intervalo imprescindível entre a semente e os frutos.  
 



O período requerido para que as propostas se efetivem e os intentos se concretizem será definido em 
outras instâncias, conforme decisão a ser tomada pela assembleia convencional, visto que tais enca-
minhamentos e sua cronologia fogem do escopo central do Projeto de Reestruturação e da finalidade 
desta Comissão eleita para elaborá-lo. 
 
Cabe ainda uma palavra sobre os desafiantes temas tratados neste Projeto e a metodologia utilizada 
para abordá-los a contento.  
 
Quando se fala em reestruturação, deparamo-nos com um campo abrangente e complexo. Muitas são 
as áreas a considerar e, da mesma forma, muitos são os entrelaçamentos entre essas áreas, com 
seus naturais desdobramentos e inevitáveis decorrências. Não é fácil identificar a ponta do novelo, 
nem desfazer seus nós para tecer algo que seja, ao mesmo tempo, útil e coerente.  
 
Achamos por bem centralizar a atenção em três áreas específicas, compreendidas como essenciais 
para empreender uma mudança real. Ou seja, as três áreas que, uma vez reestruturadas em suas par-
ticularidades, atenderiam a pretensão da reestruturação geral: 
 
Na primeira parte, tratamos do Conselho Geral, em termos de composição e atuação. Em seguida, 
focalizamos as Associações, no que tange a um novo patamar de relacionamento com as igrejas locais 
e a CBC. Enfim, na última parte, consideramos o sustento financeiro, em que se propõe uma alternati-
va para tentar abrir novos horizontes à atual condição financeira da CBC.   
 
Resta agradecer, a Deus e aos irmãos convencionais, pelo privilégio que nos foi concedido de partici-
par de um momento tão significativo para a Convenção Batista Carioca. Como relator, desejo agrade-
cer a dedicação de cada membro da Comissão. Os prováveis defeitos neste Projeto são de minha in-
teira responsabilidade. E suas virtudes, claro está, devemos a eles. 
 
A COMISSÃO 
Anderson do Nascimento Pereira    João Emílio Cútis Pereira 
Carlos Elias de Souza Santos    João Luiz de Sá Melo 
David da Silva Curty      João Reinaldo Purin Jr. 
Dejalmir da Cunha Waldheim    José Maria de Souza 
Dirley de Oliveira Lopes     José Paulo Moura Antunes 
Flavio Pereira da Silva     Lucia Helena da Silva 
Ilazy Ildefonso de Oliveira     Mauricio do Amaral Bossois 
Joacir de Souza Costa     Nancy Gonçalves Dusilek 
        Carlos Cesar P. Novaes (relator) 

 
 
 
 
 
 

  



PARTE I – CONSELHO 
As alterações propostas para o Conselho Geral almejam torná-lo mais ágil e célere nas decisões, con-
centrando sua atuação no que seja, de fato, planejamento e coordenação. Para tanto, entendemos que 
sejam necessárias as seguintes mudanças estruturais no Conselho Geral: 
 
1.1 Composição 
Como é 
A atual composição do Conselho comporta os seguintes elementos representativos:  
- 7 (sete) membros da Diretoria da CBC; 
- 21 (vinte e um) membros eleitos pela Assembleia Geral; 
- 13 (treze) presidentes de Associações;  
- 7 (sete) presidentes de Organizações Internas e Auxiliares. 
Total de membros com voz e voto: 48 (quarenta e oito).  
 
O que muda 
O Projeto de Reestruturação propõe que a nova formação do Conselho possua, como componentes 
representativos: 
- 7 (sete) membros da Diretoria da CBC 
- 18 (dezoito) conselheiros eleitos pela Assembleia da CBC (com a renovação pelo terço). 
Total de membros com voz e voto: 25 
 
+ 6 (seis) suplentes (por um ano). 
 
 
Propostas complementares: 
a) O Departamento de Associações (atual substituto do Fórum das Associações) é composto pelos 
presidentes e executivos das mesmas, tratando dos assuntos e temas que lhes são pertinentes. Pro-
pomos que haja uma reunião mensal desses representantes com o Diretor Geral da CBC a fim de 
apresentar os relatórios das atividades realizadas e abordar as propostas feitas. Somente os casos que 
exigem considerações mais específicas serão levados à reunião do Conselho pelo próprio Diretor Geral. 
Dessa maneira, não se requer a representação formal das Associações nas reuniões do Conselho. 
- Passam a ter assento no Conselho, apenas com direito a voz para apresentar esclarecimentos quan-
do necessário, os Missionários representantes das regiões da Rede de Igrejas (a Rede Batista Carioca 
de Igrejas é explicada adiante, no ponto 2 da Parte II). 
  
b) Os presidentes e executivos das Organizações Internas e Auxiliares formam o Comitê Executivo e 
se reúnem com o Diretor Geral para tratar dos assuntos e temas que lhes são próprios. À semelhança 
com o tópico anterior, propomos que haja uma reunião mensal a fim de apresentar os relatórios das 
atividades realizadas e abordar as propostas feitas. Somente os casos que exigem considerações 
mais específicas serão levados à reunião do Conselho pelo próprio Diretor Geral. Dessa maneira, não 
se requer a representação formal do Comitê Executivo nas reuniões do Conselho. 
- Esta proposta ainda acrescenta que os diretores dos Departamentos da CBC passem a fazer parte 
do Comitê Executivo, participando das reuniões periódicas com o Diretor Geral para cumprir o mesmo 
propósito de apresentação de relatórios e propostas. 
- Os presidentes e executivos das Organizações Internas e Auxiliares, bem como os diretores dos De-
partamentos da CBC, conservam assento no Conselho, mas apenas com direito a voz para apresentar 
esclarecimentos quando necessários. 
  
c) Propomos que a Diretoria da CBC se reúna mensalmente, ou quantas vezes forem necessárias no 
interregno das reuniões ordinárias mensais, com o Diretor Geral e os diretores da Junta de Ação Social 
e Junta de Educação, para tratar dos assuntos que lhes são pertinentes e tomar decisões com força 
estatutária. A Diretoria deverá apresentar ao Conselho os relatórios das decisões tomadas nessas 
reuniões ou quando for necessário o posicionamento formal do mesmo (que, caso se requeira, será 
convocado extraordinariamente para deliberar acerca dos assuntos abordados). 
- Conservam assento no Conselho os diretores das Juntas, mas apenas com direito a voz quando for 
necessário algum esclarecimento. 
 
d) Propomos que os 18 (dezoito) conselheiros eleitos pela Assembleia sejam profissionais e técnicos 
de diferentes áreas (como ministérios eclesiásticos, gestão administrativa, educação, jurídica, ação 
social e outras capacitações afins) que prestem auxílio, de fato e com conhecimento de causa, aos 



presidentes e diretores das organizações. Para tanto, propomos também que os 18 membros sejam 
subdivididos, conforme a formação profissional ou técnica dos mesmos, nas 3 áreas representativas 
do Conselho (Diretoria, Comitê Executivo e Rede de Igrejas), com 6 conselheiros em cada uma. 
- Será solicitado às igrejas que enviem, ao Conselho e ao Diretor Geral, nomes e indicações de profis-
sionais de diversas áreas, engajados na igreja local, envolvidos com a denominação e com disponibili-
dade de tempo para participar das reuniões, para que a Comissão de Indicações (eleita na primeira 
sessão de cada Assembleia Convencional) possa encaminhá-los à homologação do plenário. Subli-
nhe-se, pois, que as indicações para a composição do Conselho não serão mais conforme percentuais 
das Associações, atendendo a critérios de representatividade regional, mas essencialmente de pesso-
as qualificadas nas áreas de atuação do Conselho. 
 
1.2. Reuniões e Relatórios 
Como é 
Atualmente, nas reuniões bimestrais do Conselho, são prestados relatórios das seguintes representações: 
Diretoria Executiva e Diretor Geral, Junta de Educação, Junta de Ação Social, Departamento de Associa-
ções, Departamento de Adolescentes, Departamento de Evangelismo e Missões, Associação dos Educa-
dores, Associação dos Músicos, Associação dos Diáconos, Seção Carioca da Ordem dos Pastores, Juven-
tude, União Masculina e União Feminina. Na ocasião, também são abordados assuntos trazidos por essas 
representações em debates que se prologam, não raro, em detalhes ou particularizações que acabam 
consumindo muito tempo das reuniões e, consequentemente, prejudicando a tomada de decisões.  
 
O que muda 
As reuniões do Conselho (uma por trimestre, totalizando quatro ao ano) serão mais enxutas e objeti-
vas, com foco real no planejamento e coordenação da CBC como um todo, deixando os relatórios e 
decisões das Organizações Internas, Assessorias, Departamentos e Rede de Igrejas restritos a seus 
próprios fóruns, em reuniões com o Diretor Geral. O Conselho só tratará de assuntos concernentes a 
essas áreas quando trazidos pelo Diretor Geral às reuniões ordinárias ou extraordinárias, por se tratar 
de algo que requeira sua deliberação formal, e seus representantes estarão presentes à reunião do 
Conselho, com direito a voz, para prestar esclarecimentos que se fizerem necessários.  
- Haverá uma periódica avaliação de presença e participação direcionada aos membros do Conselho, 
com critérios específicos a serem criados pelo próprio Conselho, a fim de que não se perpetuem situa-
ções de ausências frequentes ou falta de engajamento ativo no cumprimento do mandato dos conse-
lheiros. 
 
1.3 Diretoria e Processo Eletivo 
O que muda 
No propósito de aperfeiçoar a qualidade dos serviços prestados pela Diretoria da Convenção no tocan-
te ao tempo processual e à maturação necessária para o desenvolvimento de projetos, propomos que:  
a) os mandatos dos cargos da Diretoria passem a ter duração total de dois anos; 
b) todos os membros da Diretoria possam ser eleitos e reeleitos; 
c) após o cumprimento de mandatos de eleição e reeleição, seja requerido o interregno de, no mínimo, 
dois anos para a obtenção do direito para nova indicação e eleição; 
d) a avaliação de presença e participação utilizada para membros do Conselho seja estendida aos 
membros da Diretoria em relação às suas reuniões. 
 
1.4 Conselho Geral de Administração e Missões 
Propomos ainda que a nomenclatura oficial usada pelo Conselho seja Conselho Geral de Administra-
ção e Missões, no intuito de favorecer a mais exata compreensão a respeito da sua principal atribui-
ção, que é conduzir o planejamento e a coordenação das atividades convencionais e, em especial, 
promover a expansão e o crescimento das igrejas na cidade do Rio de Janeiro. 
 
 

  



PARTE II – REDE BATISTA CARIOCA DE IGREJAS 
As alterações propostas para o relacionamento das atuais Associações com a CBC, no Projeto de Re-
estruturação agora apresentado, almejam modernizar e atualizar o envolvimento das igrejas locais com 
os propósitos da Convenção Carioca: 
 
2.1 Conceituação 
Já nos referimos à Rede de Igrejas na Parte I, quando tratamos do Conselho. A ideia da Rede Batista 
Carioca de Igrejas é parte essencial das propostas de mudança deste Projeto, convém fazer uma con-
ceituação clara e adequada a respeito da nomenclatura usada. 
 
A Rede Batista Carioca de Igrejas, que a partir de agora chamaremos, por efeito prático, de Rede de 
Igrejas — como já nomeada na Parte I — trata-se do inter-relacionamento das igrejas batistas filiadas 
à Convenção Batista Carioca. As igrejas que compõem essa Rede estabelecem uma cooperação con-
tínua e harmonizada em prol do crescimento e da expansão do Reino de Deus através da proclamação 
do Evangelho e do testemunho cristão. 
 
O conceito já não se refere à ideia anterior de associações de igrejas como pessoa jurídica, diretoria e 
estrutura próprias ou autonomia estatutária, mas ao relacionamento intensivo e coordenado das igre-
jas, capitaneado pelo Diretor Geral da Convenção, para a obra missionária de evangelização da cidade 
do Rio de Janeiro — sem, entretanto, exercer qualquer ingerência na autonomia das igrejas locais, 
como garante o princípio batista de interdependência de cada igreja. 
 
Independentemente do número de regiões geográficas em que dividamos as igrejas, a que chamamos 
atualmente de Associações, tais divisões geográficas farão parte da Rede de Igrejas, cada qual ado-
tando a nomenclatura respectiva à sua área. Por exemplo: Rede Norte de Igrejas, Rede Oeste de Igre-
jas, Rede Sul de Igrejas, e assim por diante. 
 
2.2 Atribuições da Rede de Igrejas 
Entendemos que o carro-chefe da atuação convencional é, por excelência, a obra evangelística e mis-
sionária, pois o propósito precípuo e maior da CBC é expandir o Reino e seus valores por meio da mul-
tiplicação de igrejas e da prática da ação social. 
 
A Rede de Igrejas, portanto, se empenhará em prover os desdobramentos naturais para que o propósi-
to essencial seja atingido. Dessa forma, providenciará apoio espiritual às igrejas locais e às suas lide-
ranças, material específico para mensagens, pequenos grupos, estudos bíblicos ou arte de divulgação, 
treinamento de liderança, palestras a respeito de temas afins, mentoria ou consultoria, e outros tipos 
de suporte ao trabalho de evangelização do Rio de Janeiro. 
 
Farão parte da Rede de Igrejas as igrejas locais pertencentes à Convenção Carioca e que tenham la-
ços de fidelidade aos princípios e às doutrinas batistas, bem como aquelas que se sintam movidas 
pelo interesse de participar da abrangente obra de evangelização do Rio de Janeiro e de multiplicação 
de igrejas.  
 
2.3 Missionários representantes e projetos 
A Rede de Igrejas terá missionários, a ser indicados pelo Diretor Geral e homologados pelo Conselho, 
que desenvolverão projetos específicos de evangelização e multiplicação de igrejas nas diversas regi-
ões de influência evangelizadora e missionária. 
 
2.4 Rede de Igrejas Conectadas 
As igrejas estarão conectadas ao portal da Rede de Igrejas que viabilizará o inter-relacionamento des-
sas igrejas por meio da internet e dos canais virtuais a que tiverem acesso. 
 
Convém salientar que a CBC deve ter à disposição um prestador de serviços da área, tanto para o 
estabelecimento do portal na internet quanto para a condução do processo das adaptações técnicas 
exigidas pela inclusão das igrejas à conexão da Rede. 
 
 

  



PARTE III – SUPORTE FINANCEIRO 
As alterações propostas para o suporte financeiro da CBC, no Projeto de Reestruturação agora apre-
sentado, almejam tornar viável a cooperação das igrejas em termos de sustento das atividades e dos 
projetos da Convenção Carioca e da Rede de Igrejas: 
 
3.1 Situação atual 
A nossa atual condição em termos financeiros é bastante crítica. E, a não ser que mudemos os crité-
rios e os horizontes da nossa compreensão de cooperação financeira, a situação tende a piorar e 
agravar-se cada vez mais, até que se torne irreversível e insolúvel. 
 
Alguns dados concretos e de grande relevância devem ser levados em consideração ao tratarmos des-
te tema: 
 

 

PLANO COOPERATIVO CBC 

ANO ENTRADA ANUAL MÉDIA MENSAL 

2012 R$ 1.894.890,37 157.907,53 

2013 R$ 1.999.016,92 165.847,41 

2014 R$ 2.011.517,26 167.626,43 

2015 R$ 2.219.832,04 184.986,00 

2016 R$ 2.068.192,06 172.349,33 

2017 R$ 1.923.451,36 160.287,60 

 

MISSÕES RIO 

ANO ALCANÇADO ALVO 

2012 R$ 209.558,68 400.000,00 

2013 R$ 262.759,29 500.000,00 

2014 R$ 312.061,04 500.000,00 

2015 R$ 221.459,96 600.000,00 

2016 R$ 300.488,09 800.000,00 

2017 R$ 398.250,60 804.000,00 

 
 
ARRECADAÇÃO DO PLANO COOPERATIVO 
44% da arrecadação do Plano Cooperativo procedeu de apenas 6 (seis) igrejas cooperantes 
(R$ 853.618,66 de um total geral em 2017 de R$ 1.923.451,36). 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Receitas     2.420.072,49     2.610.558,12     1.956.924,89     2.394.818,51      2.393.459,10     2.600.031,67 

Despesas 1.521.819,35     1.457.372,72 1.758.092,44 2.348.053,71 2.539.032,10 2.697.890,86 

 
(agradecemos especialmente ao irmão Sérgio Paulo Silva pela contribuição com os dados transcritos acima) 

 

 
3.2 Igrejas conectadas 
A partir dessa visão realista da nossa situação atual, o Projeto de Reestruturação — ainda nesse con-
texto de mudança de mentalidade e de visão — propõe que o suporte financeiro, para além da maneira 
como ocorre atualmente, seja viabilizado da seguinte forma: 
a) A contribuição passa a reforçar a participação direta das igrejas locais no sustento de missionários e 
projetos da Rede de Igrejas. 
b) As igrejas que desejarem participar do sustento de missionários e projetos assume o compromisso 
de contribuição de 12 parcelas mensais de acordo com os valores relativos aos projetos missionários 
adotados. 
c) Os recursos devem ser diretamente repassados à CBC. 
  



CONCLUSÕES GERAIS 

1. Fica muito claro que o Projeto de Reestruturação requer um período para o processo de mudanças, 
a começar das necessárias mudanças estatutárias, conforme sugerido no Anexo 2. 
 
2. O processo de mudanças, para as devidas adaptações e adequações estruturais, ficará sob a con-
dução, orientação e supervisão do Conselho e do Diretor Geral. É imprescindível, porém, que a As-
sembleia da Convenção vote um cronograma mínimo para a efetivação desse processo. Sugerimos 
que o cronograma mínimo seja o seguinte: 
 
2018 – Aprovação do Projeto de Reestruturação pela Assembleia / Ampla divulgação entre igrejas, 
pastores e líderes do Projeto de Reestruturação da CBC 
 
2018-2019 – Alterações estatutárias / Eleição da Diretoria nos novos moldes / Nova composição do 
Conselho / Nova rotina de funcionamento do Conselho /  
 
2018-2020 – Criação e implantação da Rede Batista Carioca de Igrejas / Divulgação e engajamento 
das igrejas / Início da adoção de projetos missionários pelas igrejas. 
 
3. As Assembleias Convencionais deverão ser o ponto culminante de comunhão e celebração da Rede 
de Igrejas, com seus mensageiros e representantes. Para tanto, sugerimos com ênfase que as assem-
bleias se tornem cada vez mais inspirativas, delegando ao Conselho as questões deliberativas. 
 
4. Devemos aproveitar o atual contexto denominacional carioca, em que estamos levando em conside-
ração pontos tão determinantes na reestruturação da CBC, para sugerir ao Conselho, ou a um Grupo 
de Trabalho especialmente eleito com essa atribuição, uma séria e criteriosa avaliação acerca da real 
necessidade de mantermos o Colégio Batista sob responsabilidade da Convenção, em vista dos desgas-
tes relacionais e financeiros que já há muito tempo são gerados de maneira aparentemente insolúvel. 
 
5. Sugerimos que, por meio do próprio Conselho ou de um Grupo de Trabalho eleito para tanto, sejam 
repensadas as finalidades específicas e metodologia de atuação da Junta de Ação Social, a fim de que 
se torne ainda mais eficaz e significativa em suas atribuições frente aos grandes desafios da realidade 
social do Rio de Janeiro.  
 
6. É importante realçar, também, que no Projeto de Reestruturação todas as propostas de mudanças 
estão intrinsecamente relacionadas. Isso significa que possíveis mutilações do Projeto poderão preju-
dicar — e, sem dúvida, prejudicarão — a implantação das mudanças com suas implicações e decor-
rências naturais. Razão pela qual a aceitação do Projeto como um todo é fortemente recomendada. 

 
 

  
 
 
 

  



Anexo 1 – PRESSUPOSTOS PARA O PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO 
RELATÓRIO DA COMISSÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CBC  
A Comissão abaixo relacionada — incumbida pela Assembleia da Convenção Batista Carioca de apre-
sentar 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 com-
plexidade e abrangência, exige que partamos de pressupostos devidamente fundamentados e, no in-
tuito de tornar as futuras mudanças estruturais, no mínimo, plausíveis e viáveis, convém que tais pres-
supostos recebam apoio e endosso do plenário convencional, depois de terem sido aprovados por 
unanimidade pelo Conselho da CBC. 
 
Portanto, apresentamos a seguir os pressupostos mencionados para consideração dos irmãos con-
vencionais, 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 expec-
tativas 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, não 
apenas financeira, entre as igrejas; 
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. 
 

2. Tal estrutura deverá ser formada a partir dos seguintes direcionamentos: 
a) O Conselho será composto 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. 
 
3. A composição do Conselho deve ser qualitativa, e não representativa, a fim de que haja planejamen-
to e execução com evidente eficiência. 
 
4. As Associações, bem como as organizações, devem ser compreendidas como braços da CBC. No 
que tange às Associações, atuando em áreas geográficas distintas, as mesmas possuem fórum pró-
prio onde prestarão relatórios ao Conselho, bem como dele receberão encaminhamentos. Nesse con-
texto, 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 descentralizar a operação. As igrejas, mais do que exorta-
das 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 repac-
tuação 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. 



Anexo 2 – ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

Artigos do Estatuto que precisam ser analisados pela Comissão a ser eleita para Reforma do Estatuto, 
visando atender às propostas da reestruturação. 
 
1. REDE DE IGREJAS 
1.1 Comunhão de Igrejas passa a se chamar Rede Batista Carioca de Igrejas: 
Artigo 14 - A Assembleia Geral da Comunhão das Igrejas (neste Estatuto, chamada de Assembleia 
Geral) é o órgão soberano da Convenção.  
 
1.2 Relacionamento da CBC com a Rede de Igrejas: 
Artigo 20 - Para viabilizar a realização dos propósitos e objetivos da Convenção, a Assembleia Geral 
poderá fazer recomendações às igrejas filiadas, respeitado sempre o princípio da autonomia da igreja 
local e o que está disposto no Parágrafo Único, Artigo 2º deste Estatuto. 
 
1.3 Regime administrativo da Rede de Igrejas: 
Artigo 61 - O regime administrativo especial da Coordenadoria das Associações de Igrejas, incluindo a 
escolha do seu coordenador executivo, será definido pelo Conselho e constará do Manual de Adminis-
tração da Convenção, e os documentos regulamentadores do funcionamento das organizações que o 
compõem sempre respeitarão o disposto neste Estatuto, suas normas e regras complementares, bem 
como nos demais documentos básicos da Convenção. 
Artigo 75 - A Convenção, por seu Conselho e, em última instância por sua Assembleia Geral, tem legi-
timidade para exercer a supervisão permanente da Diretoria Geral e das suas organizações internas, 
tendo pleno direito ao acesso a todos os dados e informações relacionados com o desenvolvimento de 
suas atividades e com a situação econômico-financeira e fiscal de cada uma delas. 
§1º - As organizações internas e auxiliares estão obrigadas a enviar, ao Conselho, os relatórios men-
sais detalhados e respectivos balancetes até o dia 30 (trinta) do mês seguinte e, até 75 (setenta e cin-
co) dias após o encerramento do ano fiscal, os balanços anuais, com suas notas explicativas, acom-
panhados dos respectivos pareceres de auditorias externas, se necessário. 
 
1.4 Alterações internas na estrutura departamental: 
Artigo 80 - A Convenção tem legitimidade para reestruturar, fundir ou simplesmente dissolver qualquer 
das suas organizações internas, por iniciativa do Conselho ou da Assembleia Geral, mas sempre com 
a decisão final desta última, nas seguintes hipóteses: 
III - Quando for julgado como conveniente, pela Assembleia Geral, a sua fusão ou incorporação por 
outra entidade da própria Convenção. 
 

2. CONSELHO 
2.1 Composição da diretoria e processo eletivo: 
Artigo 29 - Institucionalmente, a Convenção é dirigida por sua Diretoria (neste estatuto, chamada de 
Diretoria Institucional), eleita pela Assembleia Geral para mandato de 01 (um) ano é composta de Pre-
sidente, Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-presidentes, Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários. 
Artigo 37 - O processo de eleição da Diretoria Institucional estará disciplinado em documento próprio a 
ser elaborado pelo Conselho e aprovado pela Assembleia Geral, no qual deverão estar incluídos, ne-
cessariamente, os seguintes princípios: 
§1º - O mensageiro só poderá ser eleito membro da Diretoria Institucional para 02 (dois) mandatos 
consecutivos, independentemente dos cargos ocupados, e quando isso ocorrer, será observado o in-
terstício de 02 (dois) anos para que seja novamente eleito. 
 
 
2.2 Composição do Conselho: 
Artigo 40 - O Conselho tem a seguinte constituição: 
I - Diretoria Institucional, composta de 07 (sete) membros; 
II - 21 (vinte e um) membros eleitos pela Assembleia Geral, mediante apreciação de indicações feitas 
pelo Conselho, observada pelo menos 01 (uma) indicação para cada associação; 
III - Presidente ou representante de cada organização interna e auxiliar, civilmente capaz; 
IV - Presidente ou representante de cada associação, civilmente capaz; 
 
2.3 Renovação do Conselho: 
§4º - Os membros eleitos pela Assembleia Geral, para exercerem um mandato de 03 (três) anos no 
Conselho, serão renovados anualmente pelo terço; 



2.4 Executivos e outros com direito a assento e voz no Conselho: 
§9º - Os executivos das organizações internas e de associações de igrejas e os representantes das 
missões estrangeiras que cooperam com a Convenção participarão das reuniões do Conselho com 
direito ao uso da palavra. 
Artigo 46 - Qualquer membro de igreja batista filiada à Convenção, desde que portador de carta de 
recomendação de sua igreja, assinada por seu pastor ou substituto legal, poderá assistir às reuniões 
do Conselho, tendo direito à palavra, no que se submeterá à ordem parlamentar vigente, mas sem 
direito a fazer diretamente uma proposta, a votar e a ser votado.  
 
2.5 Composição dos Comitês e Áreas: 
Artigo 48 - Na pauta da primeira reunião do Conselho após a Assembleia Geral Ordinária serão incluí-
dos, dentre outros, os seguintes assuntos: 
I - Posse dos seus novos membros; 
II - Eleição dos membros das assessorias e comissões existentes; 
Artigo 49 - A Diretoria Geral de Administração (neste estatuto, chamada de Diretoria Geral) é o órgão 
responsável pela administração executiva integrada da Convenção, cabendo-lhe precipuamente zelar 
pela realização dos fins que justificam a existência da Convenção e fazer cumprir as diretrizes funda-
mentais, as normas gerais e as decisões baixadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho.  
Parágrafo Único - Para assessorá-la na coordenação do trabalho geral da Convenção e viabilizar sua 
mais plena integração e sinergia, a Diretoria Geral contará com um Comitê Executivo, no qual terão 
assento os coordenadores executivos dos seus departamentos e das suas organizações internas, con-
forme disciplinado em documento próprio que a este dispositivo fará referência, e que poderá ser alte-
rado a qualquer tempo pelo Conselho.   
 
2.6 Periodicidade das reuniões do Comitê Executivo: 
Artigo 51 - O Comitê Executivo reunir-se-á mediante convocação do Diretor Geral, com a obrigatorie-
dade da presença de todos os empregados da Convenção e suas organizações internas por ele con-
vocados, e suas atas deverão ser imediatamente entregues à Diretoria Institucional, na pessoa do seu 
Presidente. 
 
2.7 Atribuições do Diretor Geral: 
Artigo 52 - Compete ao Diretor Geral da Convenção: 
 
2.8 Prestação de contas à Diretoria, ao Diretor Geral e Conselho - JASC e JEDUC 
Artigo 102 - Aprovada esta reforma estatutária, a Junta de Educação e a Junta de Ação Social estarão 
sob a ação administrativa da Diretoria Geral e seus coordenadores executivos se reportarão adminis-
trativamente ao Diretor Geral, a ele prestarão contas, com ele planejarão seu trabalho e por ele serão 
comandados. 
 
2.9 Deliberações no Conselho – Assembleias inspirativas 
Artigo 24 - A Assembleia Geral conforme o programa aprovado se subdividirá em câmaras setoriais, 
compostas por mensageiros inscritos na Assembleia Geral, conforme escolha que responda ao inte-
resse de cada um deles, e que terão as seguintes finalidades: 
I - Apreciar os relatórios das organizações internas e auxiliares, compreendendo seu desempenho e 
seus resultados no período apreciado, inclusive os aspectos técnicos das contas e do balanço financei-
ro e patrimonial das organizações, à luz dos pareceres do Conselho Fiscal, bem como o planejamento 
e o orçamento do ano seguinte; 
II - Estudar outros assuntos que lhe sejam encaminhados pelo Conselho e dar parecer sobre eles à 
Assembleia; 
III - Encaminhar, através da sua Diretoria, o parecer da Câmara à Assembleia Geral; 
Artigo 21 - Compete privativamente à Assembleia Geral: 
 
2.10 Personalidade Jurídica 
Artigo 99 - As organizações internas que hoje tenham personalidade jurídica e escolham renunciar a 
essa condição, serão acolhidas institucional e legalmente na personalidade jurídica da Convenção. 
 

(agradecemos o empenho do Pr. David Curty no preparo desta didática prévia para alterações estatutárias) 


