
TERMO DE PARCERIA MISSIONÁRIA 
 

  Termo de Parceria Missionária que firmam entre si as partes abaixo qualificadas, entendendo a 

grande comissão dada por Jesus em Mateus 28:18 a 20, e cientes do poder e dos limites estabelecidos em 

Atos 1:8, certas de estarem cumprindo a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, acordando com os termos e 

condições seguintes: 
 

I – DAS PARTES 
 

1. Convenção Batista Paraibana, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com sede a rua 
Aderbal Pirajibe nº 311 Jaguaribe, João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, CNPJ  08.851.818-
0001-20, neste ato representada por sua Secretaria Executiva de Expansão Missionária, Pra. Diana 
Flavia, CPF , doravante denominada Coordenadoria de Evangelismo e Missões (CEM). 
 

2. Igreja Batista ____________________, CNPJ n.º ________, situada na _____________________, 
aqui representada pelo seu presidente, Pr. _____________, CPF _________, doravante denominada 
Igreja-mãe. 

 

II – DA FINALIDADE 
 

  A presente parceria se firma com a finalidade de plantar uma igreja batista na cidade de 
______________, contemplando parte do sustento do obreiro em parceria com a CEM, ficando as despesas 
de aluguel da casa pastoral e do salão de cultos, encargos sociais, e demais despesas operacionais, na 
responsabilidade da Igreja parceira. A CEM compete: Apoiar o trabalho direta e indiretamente, dando 
orientações. A Igreja compete: Suprir de material, realizar viagens missionárias e atividades de impacto 
evangelístico e missionário, até que a Congregação alcance condições de auto propagação, auto sustento e 
auto governo. 
 

III – DAS PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 
 

1. Para fazer face às despesas referentes às finalidades, a igreja mãe assumirá a participação 
financeira, de R$ ________. 

2. Caberá a Coordenadoria de Evangelismo e Missões (CEM) cumprir com a parceria de ajuda 
missionária no valor de R$ ------------   

3. As receitas (dízimos e ofertas) da Frente Missionária serão entregues e geridas por ela própria, 
prestados os devidos relatórios, observadas a participação com o Plano Cooperativo a CBPB no valor 
de 10% das entradas. 

4. A Frente Missionária estará envolvida com missões e realizará as campanhas de Missões Mundiais, 
Missões Nacionais e Missões Estaduais.  

5. O não cumprimento de qualquer um dos itens desta parceria, esta sujeito ao cancelamento da 
parceria. 

 

IV – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARCEIRAS 
 

1.  Caberá a Coordenadoria de Evangelismo e Missões (CEM): 
a. Gerenciar o projeto missionário, por meio de sua estrutura de coordenação. 
b. Treinar e capacitar os obreiros. 
c. Definir de plano de trabalho, metas e estratégias. 

 

2. À Igreja mãe cabe: 
a. Apoiar o trabalho da frente missionária com visitas periódicas de apoio pastoral, incentivo, 

orientação, eventos de impacto, mutirões evangelísticos, viagens missionária, entre outras 
atividades. 

b. Acompanhar e ajudar o missionário no desenvolvimento de seu trabalho. 
c. Prestar informações periódicas sobre o progresso da frente missionária. 
d. Providenciar  moradia para o missionário. 



e. Promover a organização da congregação em Igreja, em comum acordo com a 
Coordenadoria de Evangelismo e Missões (CEM), no tempo apropriado, observadas as 
finalidades desta parceria. 

f. Manter estreito relacionamento com a Convenção Batista Paraibana  e seus Coordenadores, 
para informar suas ações junto à frente missionária bem como receber informações, fazer-lhe 
solicitações e compartilhar estratégias para frente missionária. 

 

3. Aos missionários cabem: 
a. Submeterem-se às diretrizes da CBPB e Coordenadoria de Evangelismo e Missões 

(CEM); 
b. Ser bom mordomo de seu tempo de maneira a aproveitá-lo ao máximo na realização de seu 

trabalho missionário, apresentando agenda de trabalho ao seu coordenador e à Igreja-mãe. 
c. Prestar relatório bimensal a Coordenadoria de Evangelismo e Missões (CEM) e à Igreja-

mãe, com cópia para o Conselho de Planejamento da CBPB. 
d. Fazer promoção missionária quando convocado; 
e. Manter canal de notícias e informações de seu campo com a CEM e com a igreja-mãe. 

 

V – DO PRAZO 
 

 O prazo de vigência da presente parceria é de 3 (Três) anos, sendo prorrogável anualmente após 
este período, em comum acordo entre as partes, sendo que: No quarto ano da parceria a ajuda é de  75% e 
no quinto ano com 50% da parceria, tudo a critério do Conselho de Planejamento da CBPB. 
 

VI – DA FIDELIDADE DOUTRINÁRIA 
 

  Os parceiros aceitam como fiel interpretação da Bíblia Sagrada o documento denominado Declaração 
Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, e a Congregação ora plantada será estabelecida com esta base 
doutrinária.  

Caso a igreja mãe incorra em desvio doutrinário, admitindo um novo entendimento ou nova posição 
teológica, compromete-se a voluntariamente deixar a parceria, sem qualquer constrangimento de membros 
ou demais parceiros, ficando o patrimônio existente em total responsabilidade dos parceiros que 
permanecerem fiéis às doutrinas batistas. 
 

VII – DA MEMBRESIA 
 

  A membresia da Congregação, inclusive a família missionária, para fins de controle e administração 

eclesiástica, estará vinculada à Igreja Batista _________________. 
 

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

   O presente Termo de Parceria Missionária é firmado de forma irrevogável e irretratável, e não gera 
vinculo trabalhista ou encargos sociais entre missionário e CBPB. 
             Em caso de alteração da presente composição de parceria somente será feita com a unanimidade 
dos parceiros e conselho de Planejamento da CBPB, com comunicação prévia de 60 dias.   
  
            Os casos omissos serão resolvidos em comum acordo entre os parceiros. E, por estarem assim justos 
e contratados, assinam o presente Acordo em 02 (duas) vias de igual teor, uma para cada parceira, na 
presença de Deus, sob a orientação do Espírito Santo, comprometendo-se por si e seus e sucessores ao fiel 
e cabal cumprimento do presente. 
 
 João Pessoa, ___ de __________ de 2011. 
 
 Pr. _______________                                                                                           Pra. Diana Flavia  

             Igreja Mãe                                                                                                        CEM/CBPB 

Missionários: 

________________________________________                ________________________________________ 


