DIAGNÓSTICO BAHIA – CBNBA
Justificativa:
Após quarenta e dois anos de existência da CBN Bahia, cometemos erros e acertos com os
quais aprendemos muito. Hoje se observa a necessidade de avaliar a nossa caminhada e tentar
responder aos seguintes questionamentos: Até onde chegamos? Para onde vamos? Quais as
prioridades? O diagnóstico Bahia – CBNBA servirá de ferramenta com a qual procuraremos
responder essas perguntas.
Objetivo Geral:
O DIAGNÓSTICO BAHIA – CBNBA visa levantar dados informativos que possam nortear as
prioridades de investimento da CBN no âmbito do estado da Bahia, para que o
desenvolvimento do trabalho Batista Nacional seja mais produtivo e eficaz;
Estabelecer metas a serem atingidas no próximo quadriênio;
Apontar estratégias que possamos facilitar o alcance das metas propostas.
Objetivos Específicos:
Levantar dados sócios econômicos do estado da Bahia, relacionando a população, atividade
econômica e educação;
Verificar em quais regionais encontram-se as cidades mais populosas e com maior renda no
estado;
Relacionar municípios por região eclesiástica, identificando onde há maior concentração de
cidades e da população;
Identificar o quantitativo de igrejas por regional, estabelecendo relação entre estas e a
população e a economia de cada uma;
Traçar o caminho histórico da CBNBA desde sua constituição até os dias atuais, destacando os
principais missionários e igrejas empenhadas na evangelização e abertura de novos trabalhos
no estado da Bahia;
Levantar dados sobre as igrejas filiadas à CBNBA, relacionando ao tempo de organização,
membresia, número de congregações e participação no Plano Cooperativo, (Dados do
departamento: infantil, adolescentes, jovens, mulheres e homens), serviço social que a igreja
realiza, número de pastores na igreja e onde exercem a função pastoral;

Identificar a formação pastoral destacando: Onde fez o curso teológico, tempo de duração;
modo regular ou modular; presencial, semipresencial ou à distância; especialização; mestrado
e doutorado;
Conhecer a contribuição dos seminários da CBNBA na formação de pastores (tempo de
existência, nº de formados, nº de ingressantes e concluintes por ano nos últimos cinco anos,
foco do projeto pedagógico, perfil dos formandos;
Metodologia:
Levantar e catalogar os dados, estabelecer correlações entre as informações por meio de
tabelas e gráficos visando uma melhor compreensão, interpretar-los na forma textual,
apontando os pontos positivos e críticos observados, propor ações corregedoras, sugerir
metas e estratégias que possam nortear as discussões.
Organizar, em parceria com as demais instituições e departamentos o fórum de debate que
acontecerá de 08 a 10/06 de 2016, na reunião conjunta da CBNBA, na cidade de Santo Estevão,
com um painel de apresentação do trabalho, discussão, conclusões e estabelecimento de
metas e estratégias;
Realização:
SEAMI - Secretaria Administrativa de Missões do Estado da Bahia
Coordenação do Trabalho:
Pr. Edvaldo Ferreira de Oliveira
Pr. José Carlos de Oliveira
Pr. Marcelo Gomes Farias
Pr. Rosivaldo Veloso

FICHA DE COLETA DE DADOS PARA AS IGREJAS:

(preencher e devolver)

Nome da Igreja:
CNPJ:
Organizada anos:
Endereço:
CEP:
Total de Membros:
Nº de homens (acima de 30anos):
Nº de mulheres (acima de 30anos):
Nº de Jovens (entre 17 a 30 anos)
Nº de adolescentes (entre 12 a 16anos):

Nº de crianças (entre 1 a 12anos)

Receita da igreja (média mensal):
Desenvolve algum projeto social:
Possui departamento de missões:
A documentação da igreja estar regular: ( estatuto atualizado, cnpj, imunidade do iptu,
conta bancaria, etc)
Pastor (s) :
Formação Teológica:
Outros Cursos:
Contribui com o INSS:

Nome da Congregação:
Anos de existência:
Endereço:
CEP:
Total de Membros:
Dirigente do Trabalho:
Formação:

Nº de crianças (entre 1 a 12anos) :

Possui Templo Próprio: (faça a observação que for necessária)
Possui Terreno:

Qualquer informação que julgar necessária:

Qualquer sugestão para a CBNBA:

