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Objetivo e Abrangência:
Este documento tem por objetivo estabelecer procedimentos a serem 
adotados em todas as relações institucionais com autoridades políticas e 
empresariais, bem como com partidos políticos e seus membros como pré-
candidatos, candidatos e mandatários, filiados ou não à Ordem dos Pastores 
Batistas
do Brasil - Seção Carioca (OPBB Carioca), antes, durante e após os processos 
eleitorais que porventura estejam envolvidos.

Fundamentação:
A) Considerando a natureza religiosa, filantrópica, apartidária e associativa
da OPBB Carioca, nos moldes do artigo 1º do seu estatuto;

B) Considerando sua Missão de promover o cuidado e a capacitação
dos pastores, suas famílias e ministérios para a Glória de Deus;

C) Considerando sua Visão voltada à promoção de pastores e ministérios 
relevantes na expansão do Reino de Deus;

D) Considerando os seus objetivos institucionais previstos nos seus artigos 4º
e 5º do seu Estatuto bem como o Planejamento Estratégico;

E) Considerando os direitos e deveres dos pastores batistas associados,
nos moldes dos artigos 21 e 22 do seu Estatuto;

F) Considerando a vocação política, natural, salutar, necessária e individual
de seus associados;

G) Considerando as previsões bíblicas relativas ao tratamento às autoridades, 
quer sejam eclesiásticas ou políticas, segundo 1ª Timóteo 2.1-4 e Romanos 
13.7;

H) Considerando as previsões bíblicas relativas à paz na cidade,
conforme Salmo 122.6;

I) Considerando o que estabelece o Artigo 11 do Programa de Transparência 
e Ética da Convenção Batista Carioca, que diz: “O membro da Diretoria 
Institucional, como definida no Estatuto da Convenção, ou executivo de 
órgãos e organizações internas e auxiliares que desejar disputar mandatos 
políticos eleitorais, deverá demitir-se do cargo 180 (cento oitenta) dias antes 
da disputa. De igual forma ficam impedidos do uso do nome das organizações
a que sirvam para fins políticos.”;
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J) Considerando as disposições da Declaração Doutrinária da Convenção 
Batista Brasileira (CBB), no que tange à separação entre a igreja e o Estado;

K) Considerando o princípio da igualdade, deferidos a todos, constante
no artigo 5º, Caput da Constituição da República Federativa do Brasil.

O Conselho Administrativo da OPBB Carioca, de acordo com suas atribuições, 
previstas nos artigos 38 a 41, especificamente os artigos 39, § 1º e 41, inciso VII, 
do Estatuto, estabelece as seguintes normas e diretrizes a serem adotadas:

I - Nenhum dirigente ou filiado poderá oficializar convite em nome
da OPBB Carioca a autoridades políticas, candidatos ou mesmo
 pré-candidatos, sobretudo em ano eleitoral, para seus eventos e atividades, 
exceção feita a programas cujo objetivo específico seja o debate
 da questão política;
II - Em virtude da OPBB Carioca se reunir em espaços cedidos por igrejas e 
outras organizações, caso haja autoridades presentes no recinto,
serão mencionadas e distinguidas pública e honrosamente, sendo adotados
os protocolos oficiais nos casos de representantes dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário;
III - As autoridades poderão ser alvo das orações públicas da mesa diretora
ou dos dirigentes dos encontros;
IV - As autoridades, se filiadas à OPBB Carioca, somente terão direito a voz 
para manifestações que envolvam estritamente os objetivos, a visão, a missão
e os princípios da OPBB Carioca;
V - Se não filiadas, as autoridades não terão direito a voz;
VI - Todas as autoridades, que porventura estejam presentes, receberão 
tratamento mediante protocolos oficiais;
VII - Os dirigentes da OPBB Carioca deverão portar-se de forma apartidária, 
quando estiverem falando ou se manifestando em nome da mesma;
VIII - Os diretores e dirigentes devem abster-se de quaisquer atos que 
contrariem a natureza religiosa, filantrópica, apartidária, objetivos, visão, 
missão e princípios da OPBB Carioca, além de absterem-se de compromissos 
ou manifestações em nome da OPBB Carioca, com qualquer partido político, 
candidato, mandatário, empresa ou grupo econômico, a não ser nos atos 
e relações essenciais a seus objetivos e princípios bíblicos e estatutários, 
primando sempre por uma conduta ética e transparente e vedando assim 
qualquer tipo de favorecimento;
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IX - A OPBB Carioca não solicitará e não aceitará patrocínio ou ofertas 
de nenhuma forma de autoridades políticas, candidatos ou mesmo pré-
candidatos e também de empresa ou grupo econômico ligados a estes;
IX - O membro da Diretoria, o Coordenador Executivo, o Membro do Conselho 
Administrativo e o membro de Comissões da OPBB-Carioca que desejar 
disputar mandatos políticos eleitorais, deverá demitir-se do cargo 180 (cento 
oitenta) dias antes da disputa.

Entra em vigor, na data a seguir.

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2018.

            Rogério de Rezende Alves              Rômulo de Paulo Borges
  Presidente             Coordenador Executivo

            David da Silva Curty  Walter Ferreira da Silva Jr
  Relator                        Vice Presidente

            Marcelo Lopes de Medeiros           Mauro Fonseca
  OAB | Jurídica             OAB | Jurídica

             Vitor Gonçalves Nascimento Marcos Coelho da Silva
  2º Vice Presidente                    3º Vice Presidente

             Alex Brito de Souza                  Alexandre Gonçalves dos Santos
  1º Secretário            2º Secretário

             Elzio Bento de Oliveira
  3º Secretário


