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O CANDIDATO À FILIAÇÃO deve seguir 
obrigatoriamente os seguintes passos:

1º COLETA DE DOCUMENTOS

1. Preencher o Formulário para ingresso na Ordem disponibilizado 
no seguinte endereço:
 https://batistacarioca.com.br/opbbcarioca/opbb-carioca-documentos/

2.	 Pedir	 a	dois	pastores	 (	 filiados	a	OPBB	 -	Seção	Carioca	 )	 para	
assinarem de forma legível o documento colocando o número da 
carteira no formulário de ingresso “abonadores” recomendando-o à 
filiação.

3. Formar dossiê com os seguintes documentos, além do 
Formulário:

- Ata do concílio de exame assinada pelo secretário e pelo presidente 
do concílio;
-	Certidão	de	nascimento	ou	casamento;
-	Carteira	de	identidade	e	CPF;
-	Diploma	ou	Certificado	de	conclusão	do	Curso	Teológico;
-	Certidão	 de	Nada	Consta.	A	 certidão	 pode	 ser	 obtida	 no	 portal	 da	
Justiça	Federal	(www.justicafederal.jus.br)	
-	SPC	e	Serasa
- Anexar ao formulário uma foto 3X4 recente, colorida com fundo 
branco 
(não	será	necessariamente	a	foto	da	carteira).

Completado	 a	 etapa	 de	 coleta	 de	 documentos,	 o	 candidato	 deverá	
escanear	todo	o	dossiê.	A	resolução	deve	estar	boa	e	de	maneira	que	a	
análise	posterior	seja	fácil.	Caso	contrário	será	reprovado.

Grupo de WhatsApp para os candidatos: o candidato poderá procurar a 
relatoria	da	Comissão	de	Filiação	para	participar.
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2 º CADASTRO VIRTUAL

Em seguida, o candidato fará o cadastro no site atos6.com, seguindo 
as orientações:

- Preencher completamente o seu cadastro, inclusive “Dados 
Complementares”,	colocando	em	seguida,	uma	boa	foto	com	foco	no	
rosto e fundo liso
	(será	a	foto	da	carteira);
-Mencionar,	no	cadastro	a	que	Igreja	e	região	você	pertence;
 bem como detalhes adicionais;
-Fazer o upload dos documentos do dossiê escaneado para o seu 
cadastro no atos6.com; 
-No	cadastro	criado,	vincule-se	a	Ordem	dos	Pastores	Batistas	do	Brasil;

Envio	à	Sede
Agora,	você	deverá	enviar	ao	escritório	da	OPBB	-	Seção	Carioca,
 o seu dossiê físico. O material deve ser remetido para
	Senador	Furtado,	nº	12	-	Maracanã.	

Comissão	de	Acompanhamento	e	Filiação	
A	 Comissão	 de	 Acompanhamento	 e	 Filiação	 fará	 a	 análise	 do	
documento.	Se	 você	 tiver	 dúvidas,	 poderá	 entrar	 em	 contato	 com	o	
Relator	da	Comissão,	 	através	do	site,	na	seção	Filie-se	à	Ordem,	em	
Fale com o Relator.
Os documentos físicos devem estar semelhantes aos escaneados e 
enviados para o cadastro do atos6.com.

A	recepção	ocorrerá,	se	os	documentos	forem	aprovados,	num	evento	
previamente	divulgado.	Após	isso,	em	até	03	dias,	aparecerá	o	Status	
de	membro	filiado	em	seu	cadastro,	e	na	área	de	Ordem	de	Cobrança,	a	
sua primeira anuidade. Você poderá efetuar o pagamento diretamente 
por lá.
A	Seção	não	recebe	dinheiro	em	espécie	e/ou	pagamentos	em	conta,	
relativos a anuidades.

Lembre-se:	você	será	o	responsável	pelo	cadastro	criado.	Cuide	dele.	
Mantenha-o atualizado.
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ADICIONAIS 
CAPÍTULO III
DA FILIAÇÃO E DESLIGAMENTO

Art. 8º -	Por	delegação	da	OPBB	a	filiação	e	desligamento	de	pastores	
são	 prerrogativas	 desta	 Seção,	 com	 fulcro	 nos	 seus	 documentos	
constituídos.

Art. 9º - O	 parecer	 para	 filiação	 será	 dado	 por	 uma	 Comissão	 de	
Acompanhamento	 e	 Filiação	 de	 novos	 associados,	 composta	 por	 5	
(cinco)	pastores	com	fulcro	neste	Estatuto	e	normas	da	OPBB.

§	1º	-	Só	poderão	ser	associados	à	OPBB-CA	pastores	que	aceitem	as	
doutrinas,	os	princípios	e	as	práticas	adotadas	pela	Convenção	Batista	
Brasileira	–	CBB,	e	que	sejam	membros	de	igrejas	filiadas	à	CBC	ou	em	
processo	de	filiação,
e	em	casos	especiais	de	igrejas	filiadas	apenas	à	CBB,	podendo	haver	
exceções, conforme previsto neste Estatuto, no parágrafo terceiro 
deste	artigo	e	exceções	previstas	no	Estatuto	da	OPBB.

§	 2º	 -	 Somente	 serão	 associados	 à	 OPBB-CA	 pastores	 que	 tenham	
cumprido todas as formalidades constantes deste Estatuto para 
ordenação	e	filiação,	bem	como	observância	do	Estatuto	da	OPBB.	

§	3º	-	No	caso	de	pastor	que	sirva	como	missionário	no	exterior,	enquanto	
membro	de	Igreja	da	Convenção,	poderá	ser	mantida	a	sua	filiação.

Art. 10 -	O	processo	de	filiação	obedecerá	aos	seguintes	critérios:
I	-	Pedido	de	filiação	formalizado	pelo	pastor	à	Seção;
II	 -	 Declaração	 de	 seus	 compromissos	 ministeriais	 e	 fidelidade	 aos	
princípios, doutrina e práticas batistas;
III	 -	 Declaração	 que	 firme	 conhecer	 e	 acatar	 o	 Estatuto,	 Regimento	
Interno
e	Código	de	Ética	da	OPBB;
IV	-	Cópia	de	certidão	de	casamento	ou	nascimento,	identidade	e	CPF;
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V	-	Declaração	da	instituição	onde	o	candidato	cursou	ou	cursa	teologia	
atestando	sua	regularidade	acadêmica,	financeira	e	disciplinar	com
a	instituição;
VI	 -	 Declaração	 firmada	 de	 que	 não	 tem	 restrições	 ao	 crédito	 e	
condenação	criminal;
VII	-	Ata	de	Concílio;
VIII	 -	 No	 caso	 de	 pastores	 oriundos	 de	 outros	 países	 devem	 anexar	
comprovantes	 que	provem	 sua	 consagração	 ao	ministério	 pastoral	 e	
legalização	para	permanência	no	Brasil.
IX	-	A	OPBB	poderá	filiar	pastores	que	residam	no	exterior,	para	fins
de	 congraçamento,	 assistência	 mútua,	 atualização	 ministerial,	
realização
de eventos e outras ações pertinentes ao exercício do ministério 
pastoral,	desde	que	seja	membro	de	uma	Igreja	Batista,	cuja	declaração	
doutrinária
não	conflite	com	os	documentos	constitutivos	da	CBB	e	OPBB.

Art. 11 - A	formalidade	no	Processo	de	Filiação	poderá	ser	simplificada,	
se	previamente	acionada	a	Comissão	de	Acompanhamento	e	Filiação	
com	observância	do	constante	no	Documento	“Exame	e	Consagração	
ao	Ministério	Pastoral”	da	CBB,	no	que	segue:

I	-	For	registrada	a	participação	no	concílio	de	pelo	menos	sete	pastores
com carteira de pastor batista válida;
II	-	O	parecer	favorável	do	concílio	for	de	pelo	menos	80%	dos	pastores	
presentes	no	momento	da	votação;
III	 -	 O	 candidato	 ter	 comprovado	 ao	 concílio	 possuir	 boa	 formação	
teológica;
IV	-	O	candidato	encaminhar	à	Seção,	aos	cuidados	da	comissão
de	 Acompanhamento	 e	 Filiação	 uma	 pasta	 com	 os	 seguintes	
documentos:

a) Pedido	 formal	 de	 igreja	 filiada	 à	Convenção	 dirigido	 à	OPBB-CA,	
informando,	inclusive,	que	o	candidato	possui	pelo	menos	dois	anos
de	membresia	de	uma	igreja	batista	filiada	à	CBB;

b)	Declaração	da	instituição	onde	o	candidato	cursou	ou	cursa	teologia,	
atestando	sua	regularidade	acadêmica,	financeira	e	disciplinar	com	a	
instituição;
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c)	Cópia	da	certidão	de	casamento	ou	nascimento,	identidade,	CPF;

d)	 Trabalho	 escrito	 e	 firmado,	 contendo,	 dentre	 outros,	 os	 seus	
compromissos	ministeriais	e	declaração	de	fidelidade	aos	princípios	e	
práticas batistas;

e)	 Testemunho	 do	 pastor	 do	 candidato	 que	 atesta,	 inclusive,	 seu	
envolvimento efetivo com o ministério da igreja;

f)	 Declaração	 expressa	 do	 cônjuge,	 se	 casado,	 testemunhando	 a	
vocação	ministerial	do	candidato;

g)	 Declaração	 que	 afirme	 conhecer	 e	 acatar	 o	 Estatuto	 da	OPBB,	 o	
Estatuto	da	OPBB-CA,	Regimento	Interno	e	Código	de	Ética	da	OPBB;

h)	Declaração	firmada	de	que	não	tem	restrições	ao	credito	e	condenação	
criminal.

§	1º	-	A	Comissão	de	Acompanhamento	e	Filiação	prepara	um	parecer	
que	o	candidato	entregará	à	Igreja	como	subsídio	para	a	convocação	do	
Concilio	Examinador	e	para	os	trabalhos	deste.
V	 -	 Convocação	 do	 concílio	 com	 pelo	 menos	 30	 (trinta)	 dias	 de	
antecedência	e,	sempre	que	possível,	com	um	intervalo	mínimo	de	sete	
dias	entre	os	concílios	de	exame	e	de	consagração,	e	que,	no	caso	de	
reprovação	do	candidato,
o	novo	concílio	tenha	sido	convocado	após	180	(cento	e	oitenta)	dias;
VI	 -	 Que	 casos	 excepcionais	 tenham	 sido	 considerados	 e	 decididos	
previamente	pela	Seção.

§	 2º	 -	 Para	 não	 prejudicar	 o	 exercício	 do	ministério,	 o	 presidente	 da	
OPBB-CA	 poderá	 autorizar	 a	 emissão	 da	 primeira	 carteira	 do	 novo	
pastor.
A	renovação	desta	carteira,	entretanto,	só	ocorrerá	após	sua	filiação	ser	
efetiva	na	Seção.
Art.	12	-	Para	filiação	à	OPBB-CA	de	pastores	advindos	de	outra	Seção
da	OPBB,	 o	 procedimento	 de	 transferência	 será	 efetuado	 direto	 na	
sede,
sob	a	orientação	do	Coordenador	Executivo,	sendo	o	ato	comunicado	
à	Assembleia	Geral	pela	Comissão	de	Acompanhamento	e	Filiação	da	
OPBB-CA.
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§	1º	-	A	OPBB-CA	transferirá	para	outra	Seção,	com	status	de	associado,	
somente	quando	não	houver	pendências	de	qualquer	natureza	em	seu	
cadastro.

§	2º	-	Fica	impedida	a	transferência	se	o	associado	estiver	respondendo	
processo	disciplinar	de	qualquer	natureza,	garantido	sempre	o	amplo	
direito	de	defesa	e	do	contraditório.

§	 3º	 -	 Em	 caso	 de	 transferência	 por	 mudança	 de	 domicílio	 ou	 por	
compromissos	 ministeriais	 temporários	 ou	 outras	 circunstâncias	
especiais,
é	facultado	aos	pastores	permanecer	na	OPBB-CA.

Art. 13 -	A	OPBB	poderá	ter,	além	dos	associados	efetivos,	associados	
honorários e especiais, conforme constante dos seus documentos 
reguladores	internos	por	proposta	do	seu	Conselho	Administrativo.

Art. 14 - O	desligamento	do	associado	da	OPBB-CA	ocorre
pelos seguintes motivos:
I	-	Por	iniciativa	do	associado;
II	-	Por	morte;
III	-	Por	iniciativa	da	OPBB-CA.

Art. 15 - O desligamento obedece aos seguintes critérios gerais 
mínimos,
por	decisão	e	responsabilidade	da	Assembleia	Geral:
I	-	Por	solicitação	do	associado,	desde	que	não	esteja	sob	Comissão	de	
Ética,
ou desvio doutrinário, ou ainda com assuntos pendentes
para	com	a	OPBB-CA;
II	-	Por	ter	perdido	a	condição	de	membro	de	uma	Igreja	Batista	filiada
à	Convenção,	salvo	nos	seguintes	casos:

a)	Para	exercer	um	ministério	no	exterior,	vinculado	à	CBB	ou	CBC;

b)	Quando	a	igreja	onde	passou	a	ser	membro	estiver	em	processo	de	
filiação	na	Convenção.
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c)	Em	casos	especiais	quando	a	igreja	da	qual	faz	parte	não	for	filiada	à	
CBC,	mas	apenas	à	CBB,	embora	na	área	de	atuação	da	CBC.
III	-	Em	razão	de	desvio	doutrinário,	falta	grave,	desvios	éticos,	inclusive
nas	igrejas,	sempre	mediante	parecer	da	Comissão	de	Ética;
IV	 -	 Por	 inadimplemento	 de	 três	 anuidades	 consecutivas	 ou	
intermitentes;
V	-	Por	quebra	da	ordem	estatutária,	regimental,	bem	como	do	Código
de	Ética.

§	1º	-	O	desligamento	da	OPBB-CA	será	efetivado	após	o	cumprimento
das formalidades previstas em seus documentos constitutivos e normas 
internas, assegurando sempre ao associado amplo direito de defesa e 
do	contraditório;	

§	 2º	 -	 O	 desligamento,	 seja	 por	 iniciativa	 do	 associado	 ou	 da	
OPBB,	 ocorrerá	 obedecendo	 ao	 procedimento	 que	 conclua	 pelo	
descumprimento	 dos	 deveres	 contidos	 neste	 Estatuto,	 Normas	
Internas,	Código	de	Ética,	garantido	sempre	o	amplo	direito	de	defesa	
e	do	contraditório;

§	3º	-	O	desligamento	da	OPBB-CA	será	efetivado	após	o	cumprimento	
das formalidades legais prevista em seus documentos constitutivos
e normas internas.

Art. 16 - No	ato	de	filiação	à	OPBB-CA	o	pastor	associado	habilita-se	a	
receber	uma	carteira	de	identificação	expedida	pela	OPBB,	e	no	caso	
de	desfiliação,
fica	obrigado	a	devolvê-la.

Art. 17 - No	caso	de	desligamento	do	pastor	por	desvio	doutrinário,
a	 refiliação	 somente	 poderá	 ocorrer	 mediante	 parecer	 de	 um	 novo	
Concílio
de	Recondução,	convocado	nos	termos	deste	estatuto,	que	examinará	
as causas do desligamento e emitirá parecer, dispensando, no caso, 
nova	consagração.

§	 1º	 -	 Em	 caso	de	 refiliação	 cujo	 candidato	 tenha	 sido	desligado	por	
questões	morais,	a	refiliação	somente	será	acolhida	mediante	parecer	
favorável	da	Comissão	de	Ética.
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§	 2º	 -	 A	 refiliação,	 quando	 o	 desligamento	 não	 foi	 por	 motivos	
doutrinários, será sempre apreciada pela Assembleia Geral, mediante 
parecer
da	Comissão	de	Ética.

Art. 18 - O	pastor-candidato	a	refiliação,	separado	judicial
ou	 extrajudicialmente,	 divorciado,	 casado	 após	 o	 divórcio,	 poderá	
ser	 filiado	 somente	 após	 parecer	 favorável	 da	 Comissão	 de	
Acompanhamento	e	Filiação.

Art. 19 -	 Para	 filiação	 de	 pastor	 que	 tenha	 sido	 reconduzido	 ao	
ministério,	por	questão	doutrinária,	cumpre-se	novamente	toda	rotina	
de procedimentos estabelecidos para o primeiro exame.

§	 1º	 -	 A	 recondução	 é	 sempre	 em	 atendimento	 ao	 pedido	 de	 uma	
Igreja,	ligada	à	Convenção,	em	expresso	acordo	com	a	Igreja	da	qual	o	
candidato é membro, para exercer o seu pastorado titular ou colegiado.

§	2º	-	É	indispensável	um	interstício	de	dois	anos	desde	o	desligamento	
da	OPBB	ou	de	uma	igreja	local.

§	3º	-	Havendo	problema	de	ordem	doutrinária,	o	candidato	deverá
ser	submetido	a	exame	especial	nas	áreas	doutrinárias	específicas.

Art. 20 -	 A	 Comissão	 de	 Ética	 da	OPBB-CA,	 composta	 de	 5	 (cinco)	
pastores	terá	a	incumbência,	com	fulcro	no	Código	de	Ética	da	OPBB	
e no Estatuto
da	OPBB-CA,	de	apresentar	parecer	à	Assembleia	Geral	da	OPBB-CA,	
quando	acionada	pelo	Conselho	Administrativo	da	OPBB-CA.
Parágrafo	único	-	Todos	os	assuntos	relacionados	à	Comissão	de	Ética	
serão	 encaminhados	 pela	 Diretoria	 ao	 Conselho	 Administrativo	 da	
OPBB-CA,
para	o	encaminhamento	devido	à	Comissão	de	Ética	e	o	seu	relatório
à Assembleia Geral.


