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Introdução 

A primeira versão deste Manual foi preparada pelo Escritório da OPBB em maio de 2016. O objetivo é responder as                    

perguntas rotineiramente feitas pelos pastores e candidatos a membros da OPBB. Ele é atualizado regularmente               

com as novas perguntas que são feitas pelo site www.opbb.org.br e pelo sistema de solicitações do atos6.com.  

 

Por que pertencer à OPBB? 

A OPBB não poderia fazer mais pelos pastores? Sim, poderia. Muitas vezes, lideranças, eleitas pelos próprios                

pastores, deixam a desejar. Esses períodos tristes acabam sendo “vacas magras” que comem os mandatos das                

boas lideranças. 

 

Por outro lado, muitas vezes os pastores são pouco solidários, são ausentes, concentrados apenas em seus                

próprios ministérios. Num ambiente democrático, é participando que conseguirmos mudanças. Alguns colocam o             

foco no valor da anuidade, mas seu valor não cobriria nem um plano de assistência funeral familiar, oferecido                  

gratuitamente aos pastores adimplentes.  

 

No meio pastoral batista, a OPBB é nossa quase única chance de fazermos algo juntos. Somos uma família de                   

profetas e sacerdotes. Então, devemos participar mais dos grupos de mentoria, concílios de exame, reuniões e                

congressos de pastores. Vamos orar uns pelos outros. A OPBB somos todos nós, mais de 12.000 filiados. Este                  

senso de coletivo é um valor precioso.  

 

As seções e as subseções são muito importantes, por estarem mais perto dos pastores e administrarem 60% da                  

anuidade que os pastores pagam. A OPBB também é essencial e o seu Conselho Geral fundamental, especialmente                 

em casos críticos. Veja, por exemplo, quando um seção erra contra um filiado. A quem ele recorreria, se não                   

existisse o Conselho Geral, formado pelos líderes de todos as seções? 

 

Que tal dar um passeio agora pelo site da OPBB? Que tal acessar o seu cadastro e conferir se tudo está certinho? 

 

O que a OPBB faz com o dinheiro das anuidades. 

 

A anuidade da OPBB corresponde, atualmente, a aproximadamente R$ 15,00/mês. Para evitar que sejam              

mantidos 33 escritórios, com 33 impressoras de carteiras, 33 sistemas de cadastros, 33 contratos com bancos                

para recebimentos de anuidades etc, o Conselho Geral, formado pelos líderes de todas as seções, decidiu                

centralizar toda a parte operacional no escritório nacional da OPBB. Em 2008, todos os serviços, historicamente                

prestados pelas seções, foram transferidos à OPBB. O Conselho Geral, formado pelos líderes de seções, estava                

feliz em deixar 70% das anuidades para cobrir as despesas desses serviços. A Assembleia Geral da OPBB decidiu,                  

entretanto, que a OPBB deveria prestar todos estes serviços, sim, mas com apenas 50% das anuidades. Em                 

2017, a Assembleia Geral dos pastores reduziu ainda mais o percentual que poderia ser retido, passando de 50%                  

para 40%. 

 

Observe, agora, o que a OPBB Nacional faz com 40% da sua anuidade: 

 

1. Mantém e aperfeiçoa regularmente o cadastro nacional de pastores batistas, provavelmente o mais             

atualizado do mundo. Através deste sistema - mantido pela OPBB Nacional, os quase 13 mil pastores têm                 

acesso individual ao sistema, com login e senha próprios, onde conseguem modificar seus dados, definir               

sua privacidade, fazer solicitações, historiar dados ministeriais, guardar documentos, fazer pagamento de            

suas anuidades, ver o histórico de todos os seus pagamentos e muito mais... 

2. Além disso, a OPBB administra o sistema de cobrança e paga as tarifas de boletos e cartão de crédito para                    

recebimento das anuidades; 

3. Controla, confecciona e envia a carteira de cada pastor; 

4. Mantém o escritório nacional, seus funcionários e todas as despesas regulares para a manutenção do CNPJ                

da Ordem; 

5. Mantém, exclusivamente, um Diretor Executivo; 

6. Realiza Congressos de Pastores, Regionais e Nacionais; 

http://www.opbb.org.br/


7. Patrocina reuniões da diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho Geral, onde os assuntos relacionados aos                

pastores são tratados e onde o pastor que se sentir injustiçado em outras instâncias da Ordem podem                 

recorrer; 

8. Realiza assembleias gerais e extraordinárias dos pastores, onde relatórios são prestados e onde as              

principais decisões são tomadas. 

 

Além desses serviços que historicamente eram das seções, quando repassavam 10% para a OPBB, graças à                

otimização dos serviços, passou a ser possível também, sem aumentar o valor real da anuidade: 

 

9. Paga o seguro contra morte acidental (R$ 20.000,00) e assistência funeral para cada membro da família                

pastoral (R$ 3.000,00) e traslado de corpo (sem limite). Isto inclui centenas pastores que não pagam                

anuidade, por terem mais de 70 anos. Somente este item, se o pastor contratar este serviço                

individualmente ou se apenas uma seção o fizesse, corresponderia ao total da anuidade paga pelo pastor.                

Ele só é possível por incluir milhares de vidas numa única apólice; 

 

10. Subsidia turmas de mentoria de pastores, em todo o Brasil. 

 

Acesse seu cadastro agora. Clique em “Meu Perfil” e em “Minhas Ordens de Cobrança”. Confira se o                 

pagamento de suas anuidades está devidamente registrado. Acessar o cadastro 

 

 

Como ofertar para os ministérios da OPBB 

É muito simples ofertar para a OPBB. Se ainda não estiver cadastrado, é necessário fazer o cadastro na página                   

www.opbb.org.br. Uma vez feito o login no seu cadastro, basta clicar em Meu Perfil - Meus Pagamentos -                  

Contribuir agora.  Caso queira, pode deixar agendado o pagamento recorrente. 

 

 

Por que acessar e atualizar o cadastro nacional da OPBB? 

O cadastro nacional da OPBB registra praticamente todos os pastores batistas do Brasil, sendo 12.000               

formalmente filiados. Ele já é, de longe, o maior registro histórico sobre esta grande família de pastores. Num                  

momento em que você menos imagina, estes dados podem fazer uma grande diferença.  

1. Mate a saudade. Ache aquele amigo que você não vê há muito tempo; 

2. Relacione-se. Busque alguém, abra o cadastro dele e, então, clique em “Conheço esta pessoa” para criar                

um relacionamento, seja de mentoria ou de parentesco; 

3. Felicite. Veja, ore e contate os pastores aniversariantes. Somos também uma fraternidade. Não é bom               

receber um telefonema ou uma mensagem no dia do nosso aniversário? Sabia que você pode, num                

clique, filtrar os aniversariantes especificamente de sua Seção?; 

4. Arquive. Guarde seus documentos, para você e para a posteridade. Faça upload de seus documentos               

relacionados à OPBB. Arquive, por exemplo, a ata e foto de sua ordenação. Clique em “Meu Perfil”, no                  

menu; 

5. Configure sua preferência de privacidade. Sabia que você pode dizer quem pode e quem não pode ver                 

suas informações? 

6. Peça. Faça solicitações direto ao presidente, ao diretor executivo ou ao escritório da Ordem; 

7. Construa um diário. Registre periodicamente um pequeno comentário sobre seu momento ministerial ou             

familiar (em dados complementares); 

8. Cuide de sua carteira. Confira os dados que serão impressos em sua carteira; 

9. Seja facilmente achado. Atualize seu endereço. Ele será usado, inclusive, para a entrega de sua               

carteira a cada dois anos; 

10. Fique bem na foto. Atualize hoje sua foto. A carteira é impressa automaticamente e vai acabar saindo                 

com aquela foto antiga; 

https://www.atos6.com/opbb
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11. Fiscalize. Confira o extrato de pagamento de suas anuidades; 

12. Sirva-se. Confira os nomes dos líderes de sua seção e de sua subseção.  

 

Como falar com a OPBB 

Você pode telefonar (21) 3217-6676 ou (21) 3217-6681 e pode escrever, mas a melhor forma de se comunicar                  

com a Ordem é fazer solicitações de dentro do cadastro da OPBB. Este serviço de atos6.com ajuda bastante, uma                   

vez que seu assunto é enviado diretamente à pessoa responsável, já incluindo os dados do remetente para fácil                  

resposta. E você nem precisa ficar procurando o email da Ordem. Claro que você pode continuar usando o telefone                   

e o e-mail tradicional, mas esta é mais uma facilitação. 

 

Os e-mails tradicionais da OPBB são: 

Diretor - executivo@opbb.org.br  

Escritório  - escritorio@opbb.org.br 

 

Observe ainda os Documentos Constitutivos que podem ser lidos ou baixados pelo site www.opbb.org.br,              

principalmente Estatuto, Regimento Interno e Código de Ética. Veja a aba "Recursos". 

 

Como pedir Ingresso à OPBB 

Para ser filiado à OPBB é preciso ter sido consagrado por uma igreja batista da CBB com a recomendação de um                     

concílio de pastores batistas. Os procedimentos para a filiação estão no Regimento Interno, que pode ser visto na                  

Aba de Recursos do site www.opbb.org.br. O candidato pode fazer o seu cadastro, inserir foto e todos os dados                   

complementares, mas somente terá o vínculo de filiado quando o líder da seção assim o definir. Uma vez membro,                   

a Ordem de Cobrança da primeira anuidade é emitida e ele poderá efetuar o pagamento de dentro de seu cadastro                    

(Meu Perfil, Minhas Ordens de Cobrança). Para conhecer melhor como funciona a relação da OPBB com os                 

pastores e as seções, recomendamos a leitura do Manual de Informações, também disponível no site. No site,                 

você encontra também a lista das seções, com os respectivos líderes, que poderão ser contatados. 

Resumindo, o pastor pode adiantar alguns passos: 

1) Preencha completamente o seu cadastro, inclusive “Dados Complementares” e boa foto com foco no rosto               

e fundo liso. Veja link para “Cadastro” no site www.opbb.org.br 

2) Leia os documentos constitutivos da Ordem. Veja link para “Recursos” so site www.opbb.org.br 

3) Faça o upload dos documentos conforme exigido pelo Regimento Interno, diretamente em seu cadastro 

4) Faça contato com o líder da Seção onde pretende pedir filiação para informar demais detalhes. 

 

O Cadastro (Atos6.com) 

Novo na OPBB? 

O próprio pastor deve fazer o seu cadastro assim que inicia seu processo de filiação à OPBB. Deve preencher todos                    

os dados de seu Perfil e dos Dados Complementares. Pode ainda anexar (upload) dos documentos exigidos. E não                  

se deve esquecer de  incluir uma foto com fundo liso e foco no rosto.  

 

NUNCA FAÇA UM CADASTRO DUPLICADO. Tenha certeza de que já não foi cadastrado em atos6.com. Pode ser que                  

o líder de seção já tenha feito o seu cadastro ou que você já esteja cadastrado em atos6.com por sua igreja.  

 

Se já está em atos6.com, acesse o seu cadastro já existente e veja no topo da página onde está o nome da Igreja                       

ou Organização. Clicando alí verá um botão para “Vincule-se a uma Igreja ou Organização”. Então, escolha                

“Ordem dos Pastores Batistas do Brasil”. Pronto, você pode agora passar de um cadastro para o outro em um                   

simples clique.  

 

Se desejar acelerar o processo, feito o cadastro, faça contato com o líder de sua Seção para, se for o caso, ele dar                       

a você o status de “Filiado” ou “Membro”. E faça contato com a OPBB para que seja gerado em seu cadastro a                      

Ordem de Cobrança da primeira anuidade. Então, você poderá pagar a anuidade clicando em “Meu Perfil” e                 

“Minhas Ordens de Cobrança” 

 

Usar atos6.com em sua Igreja a partir de seu cadastro na OPBB 

Não crie um cadastro novo em atos6.com para usá-lo em sua Igreja ou Organização. Acesse seu cadastro na                  

OPBB e veja no topo da página onde está o nome da Ordem. Clicando alí verá um botão para “Vincule-se a uma                      

mailto:executivo@opbb.org.br
mailto:escritorio@opbb.org.br
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Igreja ou Organização”. Então, ache e vincule-se à sua Igreja ou cadastre sua Igreja. Você poderá passar do                  

cadastro de sua Igreja para o da Ordem em um simples clique. 

 

E se já criou um novo cadastro para usar atos6.com em sua igreja ou organização? Será necessário apagar um                   

dos cadastros e não pode ser o da OPBB por conta do seu histórico registrado, inclusive registro de pagamentos e                    

dados de filiação. Em apenas cinco passos você resolve isso. Vamos lá: 

a) No cadastro da Igreja, dê permissões totais a um outro membro de sua confiança por alguns minutos. Isso                  

porque você vai “sair” e “voltar”, e esse líder precisará “devolver” as permissões a você.  

b) No cadastro da Igreja, edite seu Perfil e mude seu nome para algo como “Fulano de Tal Cadastro                  

Duplicado APAGAR”. Modifique seu email para um email fictício - este cadastro será apagado - para o                 

sistema permitir que você use o seu email verdadeiro no cadastro válido e único.  

c) A partir do cadastro dessa pessoa a quem você deu todas as permissões, exclua o cadastro de “Fulano de                   

Tal Cadastro Duplicado APAGAR”. Pronto, você não “existe” mais; 

d) Se você não tem acesso ao email cadastrado na OPBB, peça ao líder de seção ou escreva para                  

executivo@opbb.org.br para incluir seu novo email. Acesse seu cadastro na OPBB e veja no topo da                

página onde está o nome da Ordem Clicando alí verá um botão para “Vincule-se a uma Igreja ou                  

Organização”. Então, ache e vincule-se à sua Igreja. Você será vinculado à sua Igreja como um “não                 

membro”; 

e) Agora, peça àquela pessoa de confiança a quem você deu todas as permissões, da letra “a” acima, que                  

mude seu vínculo para “membro” e dê a você todas as permissões, ou seja, devolva os “seus poderes”. E,                   

então, retire as permissões desse líder. Agora, você voltou a ser o líder de sua igreja no cadastro dela,                   

usando o seu cadastro original da OPBB. 

 

Como acessar seu cadastro 

Acesse o site www.opbb.org.br → Cadastro → Login (ou entrar). Use seu e-mail como login e sua senha. Nunca                   

faça um novo cadastro se você já pertence à OPBB. 

 

Se não tem ou se esqueceu a senha, clique em “Esqueceu a senha”, informe seu email e clique em “Enviar”. Agora                     

veja seus emails. Atos6 envia link para criação ou renovação de sua senha. Clique no link enviado para o seu                    

email e cadastre a nova senha. Pode ocorrer de o link ir para sua caixa de spam ou o seu email não estar                       

registrado na OPBB. Se não tem um e-mail cadastrado no sistema, será necessário escrever para               

executivo@opbb.org.br, pedindo que registre o seu email em Atos6. 

 

Uma vez logado, observe no topo da tela em qual organização você está logado e, se for o caso, mude para OPBB.                      

Isso porque você pode estar vinculado também a outras organizações e/ou à sua própria Igreja, se ela também                  

usa atos6.com. 

 

Procura oportunidades de trabalho/Ministério? 

Foi ativada no cadastro da OPBB a opção "Procura oportunidades de trabalho/Ministério?", em dados              

complementares do cadastro dos pastores. Cada pastor pode marcar se está aberto a novo ministério. Devemos                

lembrar esta alternativa a todos os pastores. Podemos produzir listas, a partir da Busca Avançada, e servir às                  

nossas igrejas.  

 

Email já está em uso ou bloqueado para edição 

Quando você tenta cadastrar um e-mail e o sistema diz que ele já está em uso é sinal que você já está cadastrado                       

em atos6.com. Não faça novo cadastro. Faça login usando seu email e, se não sabe a senha, clique em “Esqueci a                     

senha”. Uma vez logado, peça vínculo à igreja ou organização que você deseja associar ou criar. 

 

Perdeu o acesso ao seu próprio email e não consegue acessar atos6? 

Para sua própria segurança, porque o cadastro é basicamente seu, depois que você faz o primeiro acesso em                  

atos6, o líder de Seção ou o Escritório da OPBB não podém mais modificar seu email. Somente você poderá                   

modificar seu email. Se você perder o acesso ao seu próprio email, então precisa contatar o suporte@atos6.com                 

para que eles incluam seu novo email.  

Enquanto o pastor não tem email cadastrado ou enquanto ele não faz o seu primeiro acesso, o líder de seção e o                      

escritório da OPBB podem incluir ou alterar o email dos pastores normalmente. 

 

mailto:executivo@opbb.org.br
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Todo pastor pode ver seus pagamentos 

Sobre a liberação para todo pastor ver o registro de seus pagamentos a partir de agosto, o objetivo é dar maior                     

transparência à OPBB.  

 

Número de Registro OPBB 

Para ver o seu Número de Registro na OPBB, acesse seu cadastro e, então,, “Ver meus dados complementares”. 

 

Os novos pastores estão recebendo como “Registro OPBB” o mesmo “Identificador” do sistema de cadastro, que                

pode ser visto no topo do seu perfil. Assim, mesmo antes de receber a carteira, o pastor já pode saber qual o seu                       

Registro OPBB. 

 

Mudando de Seção 

Ao mudar do campo de uma Seção para outra, comunique ao seu líder, que fará a transferência no sistema. Seu                    

vínculo, cadastro, histórico e registro de pagamentos não serão modificados. Pastores em processo formal de               

disciplina, falecidos ou desligados da Ordem não podem ser transferidos de Seção. Inadimplência não é motivo                

para deixar de transferir um pastor. 

 

 

O Programa de Mentoria da OPBB 
 

A OPBB, a partir novembro de 2016, começou a investir firme em mentoria de pastores. Esta foi uma decisão do                    

Conselho tomada em setembro de 2016. A decisão da Ordem é patrocinar cada vez mais turmas e estimular as                   

seções e subseções a fazer o mesmo. A Ordem também procura organizações interessadas em firmar parcerias. 

 

A OPBB inicia com o formato de mentoria praticado pela AAMP, mas nada impede que adaptações e ajustes sejam                   

feitos no futuro, a partir da própria experiência que desenvolver. Este programa é patrocinado com os 40% da                  

anuidade que ficam com a OPBB. As seções, claro, também podem e devem desenvolver esforços nesta direção                 

com os 60% da anuidade que lhes são repassados. 

 

No formato adotado, para cada turma de mentoria são selecionados até 15 pastores que, por ordem de inscrição,                  

estejam adimplentes com a OPBB e sejam aprovados no processo seletivo. Eles ficam hospedados - gratuitamente                

- em acomodações de alto padrão, envoltos por um ambiente de retiro, favorável à reflexão, à devoção e ao                   

compartilhamento. 

 

Os pastores têm à sua disposição um pastor sênior que compartilha, durante toda a semana, suas experiências, a                  

partir das demandas criadas pelos próprios pastores. Isso faz com que a agenda de cada turma seja única. Os                   

pastores são estimulados a continuar a experiência de mentoria, não apenas com o mentor e a turma, mas                  

também com outros colegas. 

 

Para participar, agora em novembro, faça sua inscrição no site www.aamp.org.br ou diretamente em              

www.mentoriapastoral.com.br. Para candidatar-se a futuras turmas, atualize o campo MENTORIA - em DADOS             

COMPLEMENTARES - do seu cadastro da OPBB (Atos6.com). 

 

 

A Apólice de Seguro da OPBB | SulAmérica 

 

São automaticamente incluídos na Apólice da OPBB os filiados que residem no Brasil, com o cadastro                

preenchido correta e completamente, em dia com as suas anuidades, com idade de até 75 anos. Somente a                  

primeira lista, de agosto de 2016, aceitou filiados de até 80 anos. Não há custo adicional para o pastor. É a OPBB                      

quem paga, com os 40% da anuidade que ficam na Sede - os outros 60% são remetidos à Seção do pastor. (Veja                      

aqui o mais mais a OPBB faz com a sua anuidade) 
 

É responsabilidade do pastor conferir que seu cadastro atendam essas exigências. Para saber se o seu                

nome está incluído na Apólice, veja “Dados Complementares” em seu cadastro. 

 

A Apólice da SulAmérica cobre: 

http://www.aamp.org.br/
http://www.mentoriapastoral.com.br/


1. MAC - MORTE ACIDENTAL (R$ 50.000,00) 

 

2. IPA - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL PARCIAL POR ACIDENTE (até R$ 50.000,00) 

 

3. IAC - INCLUSÃO AUTOMÁTICA DE CÔNJUGE / MAC (R$ 25.000,00)  

 

4. ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR (R$ 3.000,00) 

 

 

Para visualizar as Condições Gerais do Seguro, clique aqui 

Para visualizar as Condições Gerais da Assistência Funeral, clique aqui 

Para visualizar as Condições Gerais da Cobertura de Invalidez (total ou parcial) por acidente, clique aqui 

 

Os Serviços especificados serão prestados exclusivamente mediante o acionamento da Central de            

Atendimento 24h: 

 

4004 4935 | Capitais e Regiões Metropolitanas 

0800 726 4935 | Demais Localidades 

 

Em caso do Serviço de Assistência Funeral não ser acionado, as despesas efetuadas com o funeral, até                 

o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), serão reembolsadas mediante a apresentação da notas fiscais                

originais referentes aos serviços prestados. 
 

Segue, abaixo, os dados da OPBB (deverão ser informados no momento de acionamento da Central de                

Atendimento. 

 

Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 

Rua José Higino, 416 - Prédio 30 - Sala 101 Tijuca 

Rio de Janeiro, RJ, 20510-412 

(21) 3217-6676 

CNPJ: 06.026.551/0001-00 

 

 

A Carteira do Pastor Batista 

Acesse o seu cadastro na OPBB.  
 

Para que serve a carteira de pastor batista 

 

A carteira da OPBB é sua identificação de pastor batista. Ela é única e padronizada a mais de dez anos, usada por                      

mais de onze mil pastores e já é um documento conhecido em praticamente todos os hospitais do Brasil. A                   

carteira, respeitada porque usada apenas por pessoas preparadas, facilita muito o acesso onde a assistência               

pastoral é necessária. 

 

A carteira de pastor batista é exigida também nos Concílios. A principal exigência para um candidato ser recebido                  

como membro da Ordem é que em seu Concílio de Exame participem pelo menos sete pastores com uma carteira                   

válida da OPBB. 

 

A carteira de pastor batista é um símbolo de integração. Numa Denominação que se rege por laços de cooperação,                   

é especialmente necessário valorizar os pontos que destacam nossa fraternidade e nossa capacidade de andar               

juntos, mesmo sem um comando hierárquico central. A carteira expressa a habilidade de nos organizarmos               

voluntariamente. “Eu até conseguiria viver sem a minha carteira, mas eu faço questão de andar com ela no bolso                   

todo o tempo. Ela me diz que eu sou parte de uma grande família de pastores”.  

 

Antes de Solicitar sua Carteira 

As carteiras dos pastores batistas são impressas semanalmente. Verifique você mesmo o que pode estar               

atrasando a chegada de sua carteira. Acesse seu cadastro no site www.opbb.org.br e 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_47ac5c70e1094ddfbf8df3cfe7619a8f.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_371a6fbe1309428baf2ebd30f6b6d9e4.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/73e627_aa969659289f4e56aa95fa6b92af9739.pdf
http://www.opbb.org.br/


(1) No seu Perfil, clique em “Minhas Ordens de Cobrança” para conferir se há alguma anuidade vencida.  

(2) Veja se a foto e todos os dados do perfil e dos dados complementares estão no cadastro. Uma carteira não                     

pode ser impressa com dados incompletos; 

(3) Confira se o seu vínculo está como “Membro”, filiado, e se a sua Seção está correta; 

(4) Confira se o seu endereço está completo e correto; 

(5) Observe em “Dados Complementares” a data da ultíma carteira enviada. Uma nova carteira é impressa a cada                  

dois anos. Se você não recebeu a carteira na data registrada em seu cadastro, provavelmente houve um extravio.  

 

Se tudo estiver certo e entender que merece receber uma carteira da OPBB, clique em “Fazer uma solicitação”, no                   

menu à esquerda do cadastro e siga as instruções. Não se esqueça de informar o nome completo do pastor. 

 

“Parei de pagar porque não recebi a carteira” 

Um pastor não recebe a carteira por vários motivos: falta de pagamento, falta de dados, falta de foto, endereço                   

errado, etc. Um pastor que cumpre todos os requisitos, inclusive pagamento, e, ainda assim, não recebe a                 

carteira, deve contestar formal e tempestivamente. Sua contestação será a prova de que não se descuidou. Ainda                 

assim, deve continuar pagando. Quem está inadimplente, especialmente quando não reclama formalmente, perde             

poder de argumentação. Para reclamar com força, precisa estar adimplente. Lembre-se ainda que a carteira é                

gratuita. A anuidade não é para a carteira, é para manter o vínculo de filiado com a OPBB. 

 

Parcerias da OPBB 

 

AAMP 

A Associação de Amigos do Ministério Pastoral tem andado ao lado da OPBB desde 2001. O pastor Juracy Carlos                   

Bahia é o fundador da AAMP e foi o executivo da Ordem simultaneamente. Nos primeiros anos de seu ministério                   

na OPBB, a Ordem não tinha recursos e a AAMP era quem “bancava” as contas. A AAMP nunca recebeu um                    

centavo da OPBB. Ela é beneficiada nesta parceria pela oportunidade que tem de interagir com os pastores, alvos                  

de seu ministério. A AAMP tem um projeto de mentoria de pastores e distribui livros a preços muito especiais para                    

o pastor usar em seu ministério. Veja mais em www.aamp.org.br  

 

Atos6.com 

Atos6.com é o sistema gerenciador adotado pela OPBB em 2011 e serve também a centenas de igrejas batistas. A                   

AAMP, parceira do Atos6.com, ao descontinuar o software que serviu gratuitamente à OPBB por mais de dez                 

anos, exigiu que Atos6.com continuasse servindo à OPBB gratuitamente, o que representou grande economina              

mensal para a Ordem. A Ordem paga apenas os serviços que são terceirizados por Atos6.com, como é o caso do                    

mailing, boletos etc 

 

Parcerias Encerradas 

- O&M - novembro/2016  

- Willow Creek - julho/2017 

 

Pagamento de Anuidades 

 

Todo pastor batista filiado à OPBB paga uma anuidade até 70 anos de idade. A data de vencimento é 30 de junho.                      

A OPBB pode enviar um link para o pagamento. O remetente do e-mail será “notificacoes@atos6.com”. O sistema                 

permite pagamentos por boleto, cartão `VISA, MASTERCARD, DISCOVER, ELO, DINERS e AMEX`. Se preferir, ou               

se não receber o link para pagamento, acesse seu cadastro e pague anuidades a qualquer tempo.  

 

Como pagar e conferir anuidades pagas 

A OPBB não envia boleto impresso. A partir de 01/01/2017 não se recebe mais anuidades nas seções, nem no                   

escritório da OPBB e nem nos congressos e eventos para pastores. Somente dentro do seu cadastro. 

 

Para pagar ou conferir anuidades pagas, acesse seu cadastro no site www.opbb.org.br usando o seu login (email)                 

e senha.  

 

http://www.aamp.org.br/
mailto:notificacoes@atos6.com
http://www.opbb.org.br/


Em seu cadastro, clique em Perfil e, então, em “Minhas Ordens de Cobrança”. Havendo Ordens de Cobranças                 

abertas, clique em “Efetuar Pagamento”. O sistema aceita boleto e quase todos os cartões de crédito. O registro                  

do pagamento é automático e imediato em seu cadastro, evitando o aborrecimento comum de pagamentos não                

identificados. No cartão, é possível parcelar em até seis vezes. 

 

 

Pagamentos não detectados pelos sistema  

Caso tenha feito algum pagamento pelo sistema antigo que não consta em seu cadastro - o sistema antigo exigia                   

registro manual - mande-nos o comprovante. Se o pagamento não registrado foi feito na Seção, fale com o líder                   

de sua Seção. Por decisão do Conselho da Ordem, desde 01 de janeiro de 2017, não se recebe mais anuidades a                     

não ser de dentro do cadastro, exatamente para evitar o aborrecimento de anuidades pagas e não registradas no                  

sistema. 

Custo de Manutenção da Carteira 

 

O custo de manutenção da carteira, no valor de R$ 20,00, é acrescentado na última anuidade paga com atraso. A                    

carteira do pastor batista passou a ser gratuita para quem paga as anuidade até o vencimento, 30 de junho.  

 

Esta taxa só é cobrada do novo filiado, na primeira anuidade, quando seu ingresso na Ordem ocorre antes de 30                    

de junho e ele paga a anuidade com atraso, ou seja, depois de 30 de junho. 

 

Em 01 de julho, acrescenta-se R$ 20,00 ao valor da anuidade do ano em curso e retira-se esses R$ 20,00 da                     

anuidade do ano anterior.  

 

Valores históricos 

 

Ano Anuidade Após 30 de junho Baixa Renda 

2008 100,00 100,00 50,00 

2009 100,00 100,00 50,00 

2010 120,00 120,00 60,00 

2011 120,00 120,00 60,00 

2012 140,00 140,00 70,00 

2013 148,00 148,00 74,00 

2014 157,00 157,00 78,50 

2015 168,00 168,00 84,00 

2016 168,00 168,00  84,00  

2017 168,00 168,00 + 20,00 84,00 + 20,00 

2018 180,00 Vence 30/06/2018 90,00 
 

2019 190,00 190,00 95,00 
 

Facilitações para pagamento 

Facilitações aprovadas pelo Conselho da Ordem: 

Baixa Renda 

Faça contato com o seu líder de Seção e solicite que ele modifique a informação complementar de seu cadastro 

para “Baixa Renda”. Dessa forma, o pastor pode solicitar à OPBB que reduza o valor de sua anuidade em 50%. 

Esse dispositivo não se aplica à Taxa de Carteira, devida quando se paga a anuidade com atraso. O espírito desta 

medida é facilitar aquele pastor que ministra com severas dificuldades financeiras. Não se aplica quando seu 

ministério receber apoio financeiro de outras fontes, como salário da esposa, Convenção Estadual ou mesmo outro 

emprego. 



 

 

Isenção por Idade 

O pastor fica isento do pagamento de anuidades quando completa 70 anos de idade. Se há alguma Ordem de                   

Cobrança gerada por engano em seu cadastro, basta solicitar que seja excluída. Clique em "Fazer uma                

solicitação". O pastor não paga a anuidade do ano em que completa 70 anos, se o aniversário ocorre antes de 30                     

de junho. Se o aniversário é após o vencimento da anuidade, ele paga normalmente. Embora isento do                 

pagamento, o pastor, e sua esposa, continuam cobertos pela apólice de assistência funeral e seguro contra morte                 

acidental em vigor a partir de agosto/2016. 

Se o pastor, mesmo isento, desejar ofertar para a OPBB, basta clicar em Meu Perfil - Meus Pagamentos -                   

Contribuir agora. É muito simples e, caso queira, pode deixar agendado o pagamento recorrente.  

 

Ajudando a um colega 

Alguns companheiros ficam fora da Apólice de Seguro da Ordem por dificuldades no pagamento das anuidades. A                 

facilitação aprovada pela Ordem, isenção de 50% na anuidade para quem ganha até dois salários mínimos, nem                 

sempre é suficiente. Você pode ajudar a um ou dois desses companheiros, seja com informação, seja                

financeiramente. 

 

Parcelamento de anuidades 

Visando facilitar a todos os filiados, desde 18/09/2017 é possível realizar o pagamento das anuidades em aberto,                 

de forma parcelada em até 06 (seis) vezes através de cartão de crédito, tanto da anuidade do ano, como as                    

atrasadas. Essa modalidade libera imediatamente a emissão da Carteira e assegura a inclusão na apólice de                

seguro coletivo. Para realizar o pagamento parcelado via cartão de crédito basta acessar as ordens de cobrança                 

em aberto e selecionar pagamento com cartão de crédito e definir a quantidade de parcelas. Neste momento, o                  

sistema ainda não tem a funcionalidade de somar todos os valores em aberto e proporcionar o parcelamento total.                  

Por isso, é necessário selecionar cada ordem de cobrança em atraso e realizar o pagamento parcelado. Estamos                 

trabalhando para disponibilizar a funcionalidade de parcelamento total. Estamos trabalhando para atender cada             

vez melhor a todos os nossos filiados. Esperamos com isso atender às expectativas expressas por muitos. 

 

Depósito Identificado e dados bancários da OPBB 

O pagamento via depósito bancário é uma forma segura, mas deve ser usado somente em casos especiais e                  

PRECISA ser identificado com o CPF do depositante. Por este método, o registro do pagamento não é automático                  

no cadastro do pastor. Prefira pagar anuidades acessando com seu login (e-mail) e sua senha. Veja “Meu Perfil” no                   

menu à esquerda e, então, “Minhas Ordens de Cobrança”. Você verá o link para ‘Efetuar Pagamento”. 

 

Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 

CNPJ: 060265510001-00.  

Bradesco Ag: 1434-6 - CC: 4364-8 

 

Devida a partir da filiação 

A data de filiação de um pastor não pode ser alterada. Vale a data em que o primeiro líder de seção, mesmo que                       

não seja a sua, tenha modificado o vínculo do pastor para "membro" ou "filiado". A partir do ano da filiação, as                     

anuidades são devidas, mesmo que o pastor mude de seção.  

 

Todo pastor batista deve pagar a anuidade 

Desde que a OPBB criou o cadastro nacional, em 2002, e a carteira de pastor batista foi padronizada, não se aplica 

qualquer tipo de anistia. Isso é muito justo para com os que pagam anualmente. Vale lembrar de que o Escritório 

da Ordem não tem permissão para dar descontos ou anistiar anuidades. Quando se tem várias anuidades 

atrasadas, o que alguns pastores fazem é agendar o pagamento de uma anuidade atrasada cada mês. 

 

Se você deve várias anuidades, considere a possibilidade de fazer planos para acertar. Na verdade, o valor da 

anuidade é baixo, comparado com outras situações semelhantes e há, inclusive, vantagens interessantes. Sabia 

que se fizer um apólice de assistência funeral para a sua família nos mesmos termos da que a OPBB oferece 

gratuitamente, o irmão pagaria mais que o valor da anuidade? 

O mais importante, porém, é ficar "dentro" ajudando com sua experiência. 

 



 

 

 

 

 

 


