Kit de Filiação 2020/21

Bem-vindo!
PASTORES BATISTAS CARIOCAS:
“Uma Família Para Pertencer”
Quero lhe desejar boas-vindas!
É muito bom vê-lo juntando-se à nossa família de pastores.
Somamos cerca de 12 mil vocacionados ao Ministério da Palavra em todo o Brasil.
Pertencer aos pastores batistas cariocas é, sobretudo, fazer parte de uma grande rede de
amigos. E nessa interação, vivenciar a comunhão, compartilhamento, o cuidado mútuo e
crescimento. Isso é fantástico!
É, fazer parte de programas de cuidado (as turmas de mentoria) e capacitação (conferências,
treinamentos), de pastores e líderes, visando a excelência ministerial com ênfase na Expansão do Reino de Deus.
Para o nosso direcionamento estratégico, temos como referência maior a Visão e Missão,
que compartilho com você a seguir:
Visão | “Pastores saudáveis e ministérios relevantes na expansão do Reino de Deus”
Missão | “Promover o cuidado e a capacitação dos pastores, suas famílias e ministérios para a Glória de Deus”.
Esse material faz parte do nosso DNA organizacional e a partir deles avançaremos na construção do futuro.

Um abraço,

Romulo Borges
Coordenador Executivo

Foto
3x4

FORMULÁRIO DE CADASTRO

SEÇÃO CARIOCA

REDE (SUBSEÇÃO):
DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
/
/
SEXO: ( ) M ( ) F CPF:
RG:
ÓRGÃO EMISSOR:
DATA DE EMISSÃO:
ESTADO CIVIL:
E-MAIL:
TELEFONE FIXO ( )
CELULAR ( )
ENDEREÇO
CEP:
LOGRADOURO:
BAIRRO:

ESTADO:
Nº:

CIDADE :
COMPLEMENTO:

DADOS MINISTERIAIS
DATA DO BATISMO:
/
/
IGREJA QUE FOI BATIZADO:
PELO PASTOR:
IGREJA BATISTA QUE FOI CONSAGRADO:
IGREJA BATISTA QUE PERTENCE:
DATA DO INGRESSO NA ATUAL IGREJA QUE É MEMBRO:
FUNÇÃO:
PASSOU POR OUTRA DENOMINAÇÃO? ( ) SIM OU ( ) NÃO
EM CASO AFIRMATIVO: QUAL IGREJA E PERÍODO?

DADOS PROFISSIONAIS
PROFISSÃO:
ONDE TRABALHA ATUALMENTE?
CARGO:
OUTROS CURSOS:

/

/

/
		

/
		

DADOS COMPLEMENTARES
PAI:
MÃE:
NATURALIDADE:
DATA DO CONCÍLIO:

/

DATA CONSAGRAÇÃO:
RG:

/

/

/

INSTITUIÇÃO TEOLÓGICA EM QUE CURSOU:
ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TEOLOGIA):

INFORMAÇÕES FAMILIARES
NOME DO CÔNJUGE:
E-MAIL DO CÔNJUGE:
DATA DO CASAMENTO:

/

/

NOME DOS FILHOS (CASO HAJA) E DATA DE NASCIMENTO:
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

ATENÇÃO
ESTE FORMULÁRIO SÓ TEM VALIDADE SE ACOMPANHADO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

1. Foto digitalizada em alta resolução (padrão passaporte ou 3x4);
2. Pedido formal de filiação assumindo todos os compromissos inerentes ao mesmo (anexo);
3. Declaração de seus compromissos ministeriais afirmando que conhece e acata a
Declaração Doutrinária, os Princípios e a Filosofia da CBB, que afirme conhecer e acatar
os Documentos Constitutivos da OPBB e que não possui pendências disciplinares ou
financeiras em instituições onde tenha estudado; com apresentação de declaração formal
da instituição de ensino teológico (anexo).
4. Se casado (a), declaração expressa do cônjuge testemunhando vocação ministerial do(a)
candidato(a) e concordância em apoiá-lo(a) (anexo);
5. Cópia digitalizada e autenticada da certidão de casamento, identidade e CPF;
6. Certidões de antecedentes criminais da Justiça Estadual e Federal (cf. www.tjrj.jus.br e
www.jfrj.jus.br), consulta ao Sistema de Proteção ao Crédito (SPC)/Serasa;
7. Testemunho (por escrito e com firma reconhecida) do pastor do candidato, atestando seu
envolvimento efetivo com o ministério da/na igreja local;
8. Ata do Concílio de Exame e da Consagração (cópias autenticadas):
Deve constar na ata do concílio examinatório o registro da presença de pelo menos sete pastores
membros da OPBB com carteira de pastor batista válida e aprovação de pelo menos 80% dos
pastores presentes no concílio examinatório;
9. Certificado de conclusão de curso teológico (cópia autenticada):
Casos especiais serão analisados pela Seção com parecer da C.A.F.;
10. No caso de pastores oriundos de outros países, anexar comprovantes de sua consagração
ao ministério pastoral e legalização para permanência no Brasil.

Requerimento e Taxa de Filiação
Modo de requerimento
Considerando a Pandemia que afeta a vida social, e impõe condições de distanciamento social e controle de acesso aos espaços. Os requerimentos de filiação deverão ser realizados
através de plataforma própria orientada pela organização, dentro do cronograma estabelecido.
Não será possível recebimento de requerimentos de filiação quando fechada a etapa do cronograma/agenda destinada à esta finalidade.
O pedido de filiação deve obrigatoriamente percorrer as seguintes etapas:
(1) leitura do Kit Filiação, compilação dos materiais e anexos exigidos e preenchimento do formulário, conforme as instruções;
(2) digitalização de todo o material, na versão final, com todas as autenticações necessárias:
formulário e anexos em alta qualidade;
(3) criação do cadastro atos.com (cf. no item “orientações para o uso do atos6.com”);
(4) cadastro e preenchimento do requerimento de filiação online e/ou renovação na página
www.batistacarioca.com.br/pastores/filiacao, anexando os documentos digitalizados (mesmo procedimento feito no atos6.com);
(5) pagamento da taxa de requerimento de filiação dentro do prazo denominado “abertura e
data limite do processo para recebimento dos requerimentos de filiação”;
(6) enviar via Sedex a cópia física autenticada para a Convenção Batista Carioca, A/C:
Comissão de Acompanhamento e Filiação, à Rua Senador Furtado, 12 – Maracanã – CEP:
20270-020;
(7) aguardar as demais etapas do cronograma divulgado.
Na plataforma de requerimentos online você deverá acompanhar o andamento das solicitações,
bem como os apontamentos da equipe quanto a qualquer observação. Portanto, guarde sua
senha e e-mail criados.
Taxa de requerimento
Ao fazer o requerimento de filiação, o candidato deve observar, antes , se possuí todos os
documentos e condições para o cumprimento das etapas necessárias para a filiação. Também
deve ter ciência de que a taxa de requerimento de 2021 (R$ 110,00) não será estornada, tal
como não garantirá a sua aprovação, e terá validade de até um ano.

Orientações para uso do Atos6.com
Em seguida o candidato fará o seu cadastro no site atos6.com observando o
seguinte roteiro:

1. Criação do cadastro em: http://bit.ly/3amGXvp
2. Preenchimento na totalidade do seu cadastro, considerando o “Perfil”, os “Dados
Complementares”, e colocando em seguida (upload), uma boa foto com foco no rosto e
fundo liso padrão passaporte (que será a foto da carteira).
a. Observe que são dois modelos de foto: a física (do formulário) e a digital (da plataforma
atos6.com). Podem ser as mesmas, porém em formatos distintos, respectivamente
impressa e digital.
3. Mencionar no cadastro a que Igreja e a Subseção você pertence; bem como detalhes
adicionais, de status ministerial e solicitados. Não deixe nada em branco.
4. Fazer o upload dos documentos do dossiê (toda a pasta) digitalizado, em alta resolução e
enquadramento, para o seu cadastro criado no atos6.com;
5. Plataforma de Requerimentos & Atos6.com: para sua compreensão geral, a plataforma de
requerimentos será usada apenas para o seu pedido inicial de filiação, acompanhamento
deste, bem como, outros requerimentos administrativos de outras áreas; a plataforma
atos6.com será usada como seu cadastro de pastor batista, portanto, você deverá mantêla atualizada sempre.
Observações gerais:
Os documentos físicos devem ser os mesmos digitalizado e enviados para a plataforma
de requerimentos online e o cadastro do atos6.com. A recepção/ingresso ocorrerá, se os
documentos forem aprovados e, as exigências cumpridas, dentro do cronograma estabelecido
pela Comissão e amplamente divulgado. Após a oficialização do ingresso, em até 30 dias
aparecerá o status de membro filiado em seu cadastro no ato6.com, e na área financeira, a
ordem de cobrança da sua primeira anuidade, requisito para a confecção de sua identidade
pastoral. Você deverá efetuar o pagamento diretamente por lá, através dos meios disponíveis.
Cabe ressaltar que 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.

Pedido Formal de Filiação
À Seção Carioca da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil
Saudações,

inscrito no CPF sob
Eu,
e no RG sob o nº
o nº
residente e domiciliado à
número
no bairro
na cidade/município
declaro para os devidos fins ter sido conciliado e ordenado ao
na data
Ministério Pastoral nas dependências da
/
/
e, por meio deste formulário, solicito minha filiação a Ordem
dos Pastores Batistas do Brasil, declarando, voluntariamente, conhecer e cumprir todas
as formalidades constantes do Manual Operacional, Estatuto, no Regimento Interno, no
Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, sua Seção Carioca, bem como,
os documentos da Convenção Batista Carioca, seu Estatuto, Manuais e Regimentos, e os
documentos da Convenção Batista Brasileira.

No aguardo do atendimento a este pedido, subscrevo-me, atenciosamente,

,

Local

/

/

Nome legível

Assinatura (idêntica a RG e com firma reconhecida)

Abonadores:
Pr.

Nº DA CARTEIRA OPBB:

Pr.

Nº DA CARTEIRA OPBB:

Pr.

SUBSEÇÃO:

Declaração de Compromissos Ministeriais e
Fidelidade Doutrinária

Eu,
e no RG sob o nº
inscrito no CPF sob o nº
número
no
residente e domiciliado à
na cidade/município
bairro
assumo compromisso de fidelidade a Deus, a quem creio e sirvo, a Igreja Batista que vier
pastorear, Convenção Batista Carioca, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil Seção
Carioca, e seus espectros nacionais. Comprometo-me, também, a reconhecer e a obedecer
as Sagradas Escrituras (Bíblia) como Palavra de Deus e a permanecer fiel às doutrinas
bíblicas defendidas e proclamadas pelos Batistas Brasileiros, conforme previsto na
Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Na hipótese de vir a ter uma outra
experiência pessoal, entendimento e/ou prática diferente do contexto eclesiológico seguido
pela Convenção Batista Brasileira, comprometo-me a espontaneamente exonerar-me do
pastorado e/ou da função denominacional que estiver exercendo, sem nenhuma tentativa
de aliciamento (membros e/ou colaboradores), nem tão pouco impedir que estes irmãos
recorram à Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista Carioca e Ordem dos Pastores
Batistas do Brasil – Seção Carioca, para as devidas orientações. Declaro, portanto, para todos
os fins e efeitos de direto que aceito todas as condições estabelecidas no presente Termo,
comprometendo-me (obrigando-me) a honrá-lo em todos os aspectos, perante o Deus Eterno,
a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil Seção Carioca, a Convenção Batista Brasileira e
a Convenção Batista Carioca, autorizando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil Seção
Carioca, em qualquer tempo, a tomar todas as medidas legais cabíveis para o cumprimento
do presente Termo, que assino. Por ser expressão inequívoca da verdade, mediante a fé
depositada no Senhor Jesus Cristo, assino a presente declaração.

Local

,

/

/

Nome legível

Assinatura (idêntica a RG e com firma reconhecida)

Declaração do Cônjuge (Para Casados)
Eu,
inscrito no CPF sob o nº

e no RG sob o nº

residente e domiciliado à
bairro

número

no

na cidade/município

declaro ser membro da Igreja

e, por meio deste documento,

assumo meu compromisso e concordância em apoiar a decisão do meu cônjuge (nome do
cônjuge)
CPF sob nº

inscrito no
em filiar-se a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil

e ingressar-se no Ministério Pastoral para o qual, reconheço, ter sido vocacionado(a) e
chamado(a) pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ministério que me comprometo a participar e
ajudar.

Local

,

/

/

Nome legível

Assinatura (idêntica a RG e com firma reconhecida)

