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1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Este projeto visa traçar diretrizes do plano de ação missionária estratégica da CEM-CBPB 

(Coordenadoria de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Paraibana) para o período de 2009 

a 2014. Entre as principais propostas busca-se uma definição de papéis, divisão de 

responsabilidades e sinergia em um único projeto denominacional estadual. Pretende-se 

potencializar o trabalho nos níveis associacionais e de igrejas locais, através de recursos estratégicos 

humanos e orçamentários, facilitando assim a fomentação do cumprimento da missão integral das 

igrejas em seus contextos locais. 

A Denominação Batista surgiu no Brasil no ano de 1882, organizada por imigrantes norte-

americanos que fundaram a Primeira Igreja Batista do Brasil na cidade de Salvador - BA. Esta 

denominação adota a forma de governo congregacional democrática, possuindo igrejas autônomas e 

locais que se relacionam umas com as outras pela mesma fé e ordem de forma cooperativa e por 

laços fraternais. A chegada dos Batistas no estado da Paraíba se deu no ano de 1914, sendo criada a 

Primeira Igreja Batista na Paraíba, atualmente Primeira Igreja Batista em João Pessoa - PB. 

  A CEM é uma das três coordenadorias da CBPB, composta por 5 membros do conselho, 

dentre os quais  um é o coordenador. Esta coordenadoria tem em caráter permanente, um secretário 

executivo remunerado que responde por suas atividades. Sua missão abrange toda a propositura 

missionária da CBPB.  

 Este projeto busca elaborar um conjunto de ações que alavanquem a expansão missionária  

da Paraíba Batista.  

 

1.2 PÚBLICO ALVO 

 

Este projeto visa mobilizar associações (ADIBAL, ACIBAP, ABESP, ADIVAL e Associação 

Sertaneja), igrejas, organizações (Ordem de pastores, União de Homens, União Feminina 

Missionária e Juventude Batista da Paraíba), pastores e membros que integram o universo Batista 

Paraibano. Atualmente, segundo pesquisa realizada pela Convenção Batista Paraibana em maio de 

2008, existem aproximadamente 18 mil batistas distribuídos pelo Estado, com cerca de 230 igrejas 

e congregações integradas a esta convenção.  



2 OBJETIVO GERAL 
 

• Traçar diretrizes do plano de ação missionária, estratégica e orçamentária da CEM-CBPB. 

 
2.1 Objetivos específicos 
 

• Facilitar a unidade de todas as expressões da Paraíba Batista no cumprimento da missão 

integral das igrejas locais em seus contextos; 

• Potencializar o trabalho das associações, organizações e igrejas da Paraíba Batista; 

• Definir os papéis na divisão de responsabilidades na sinergia de um único projeto Batista 

estadual; 

• Assessorar os projetos das igrejas locais na elaboração dos seus alvos estratégicos; 

• Desenvolver parcerias com projetos missionários afins nacionais ou estrangeiros; 

• Capacitar multiplicar líderes para o gerenciamento de pólos estratégicos no estado; 

• Investir diretamente na construção de capelas padronizadas segundo a indicação estratégica 

definida pelas prioridades da CEM; 

 
2 INDICAÇÃO ESTRATÉGICA DAS PRIORIDADES MISSIONÁRIAS DA PARAÍBA 

 
Atualmente a CEM-CBPB, através de um plano intensivo de sensibilização e de 

conscientização do desafio missionário da Paraíba, tem assistido uma maior integração e 

participação dos Batistas paraibanos no desenvolvimento do projeto denominacional estadual. Isto 

tem se dado pela visualização do crescimento dinâmico da aplicação dos recursos humanos e 

financeiros da realidade batista paraibana. 

 Na presunção de diretriz estratégica da Cem em assessoria às igrejas do campo paraibano, 

listamos as cidades consideradas mais estratégicas do Estado que ainda não tem uma igreja batista 

sequer, no desejo de alcançar o alvo mensurável de uma igreja batista em cada cidade da Paraiba, 

apontamos as 10 maiores cidades em índice populacional como prioridades missionárias da CEM-

CBPB. Este recorte de prioridade deve orientar as atividades desta coordenadoria. 

    
Sertaneja Uiraúna.................................................................................................   13,681 
  São João do Rio do Peixe.................................................................... 17,661 
  Brejo do Cruz........................................................................................ 11,868 
  Paulista.................................................................................................   11,266 
  São José de Piranhas........................................................................... 18,402 

      
Vale Mogeiro.................................................................................................   13,231 
        
Centro Araruna................................................................................................   19,708 
  Barra de Santa Rosa........................................................................... 13,208 
  Soledade..............................................................................................   12,061 
  Aroeiras................................................................................................   19,520 

População da área estratégica   150,606 hab 



4  DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 
 
 
 Atualmente a CEM-CBPB, através de um plano intensivo de sensibilização e de 

conscientização do desafio missionário da Paraíba, tem assistido uma maior integração e 

participação dos Batistas paraibanos no desenvolvimento do projeto denominacional estadual. Isto 

tem se dado pela visualização do crescimento dinâmico da aplicação dos recursos humanos e 

financeiros da realidade Batista paraibana. 

 Buscando a permanente excelência no direcionamento dos recursos financeiros e humanos, e 

a devida transparência na apresentação de resultados, este projeto pretende traçar diretrizes 

orçamentárias para aplicação dos recursos da oferta de missões até 2014. 

 

 

DIRETRIZ ORÇAMENTÁRIA PARA A OFERTA ANUAL DE MISSÕES ESTADUAIS 2009 - 2014   

Valor arrecadado em 2008 
       
63.000,00          

          

Aplicação Quant. Valor (R$) Valor total (R$) 
Part. 
(%)   

Construção de capela padronizada 1  R$  15.000,00   R$    15.000,00  24%   

Incremento na folha missionária 2  R$    5.200,00   R$    10.400,00  17%   

Compra de terrenos e reformas  6  R$    2.000,00   R$    12.000,00  19%   

Projetos e impactos evangelísticos 5  R$    2.000,00   R$    10.000,00  16%   

Campanha publicitária de Missões 1  R$    4.410,00   R$      4.410,00  7%   

Capacitação de liderança 1  R$    5.000,00   R$      5.000,00  8%   

Ajuda direta a pessoa do missionário 5  R$       500,00   R$      2.500,00  4%   

Outros gastos 1  R$    3.690,00   R$      3.690,00  6%   

Total - -  R$    63.000,00  100%   

            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O gráfico 3 mostra a oferta de Missões Estaduais Paraibanas no interregno de 2003 a 2008. 

Verifica-se que a trajetória se deparou com períodos de altas e de baixas. De 2004 para 2006 

constatou-se uma queda acumulada de cerca de –15%. Mas, a partir de 2006 os resultados começam 

a atingir taxas de crescimentos positivas, alcançando no ano de 2006 para 2008 um crescimento na 

ordem de 55%. No acumulado de 2003 a 2008, constatou-se um crescimento de 90,5%. 

 

Gráfico 3 
Oferta de Missões Estaduais Paraibana – 2003 a 2008 

 
 

PERSPECTIVAS CEM –CBPB 2009 – 2014 

 

No geral, verifica-se no período analisado que a Paraíba vem alcançando resultados 

importantes no âmbito de suas campanhas de missões, tanto em nível nacional e mundial, como 

também, e principalmente neste, estadual. Através de um trabalho interno baseado em 

planejamento, motivação e integração do povo Batista Paraibano, foi se alcançando significativos 

resultados que, por sua vez, crescem a cada ano. 

O crescimento de mais de 40% em um ano nos deu sinais que desafiam a lógica de qualquer 

empresa, PIB’s nacionais ou mesmo grandes empresas que no mesmo período tem fatores máximos 

que ultrapassam em pouco os 10%. Percebemos que a análise prudente de pontos importantes e 

dinâmicos já estudados nesse documento projetará mudanças bastante otimistas no decorrer desses 

próximos anos. 

Diante do que temos visto, entendemos racionalmente que a continuidade do trabalho que 

tem sido feito, aplicado a todas as possibilidades batistas, resultará no desenvolvimento em 

progressão geométrica e exponencial de todos os fatores de crescimento representados como 

exemplo por números neste documento. 
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