
 

 

 

ORIENTAÇÃO PARA O PROCESSO DE FILIAÇÃO  
 

1º Passo – O candidato deve ser recomendado pela igreja como um vocacionado para o ministério pastoral. A igreja 

encaminha a Carta de Solicitação de Concílio à Seção e Subseção (opbb.bahia@gmail.com). O candidato receberá da 

Comissão de Acompanhamento e Filiação na Subseção, ou baixará no site (http://opbbba.org.br/) o formulário para 

filiação na OPBB. O formulário deverá ser preenchido devidamente, sem alteração do conteúdo (campos) e estrutura. O 

formulário contém: 

- Pedido formal da igreja, a Carta de Solicitação. A Igreja deve ser filiada à Convenção Batista Baiana. Este pedido deve 

ser encaminhado à Seção, informando a decisão da igreja em assembleia, idoneidade do candidato, contendo o 

testemunho do pastor acerca do envolvimento do candidato com o ministério da igreja, e que o mesmo tem no mínimo 

dois anos como membro da igreja. Esta carta deve estar assinada pelo pastor ou representante legal da igreja, que não 

seja o candidato.  

- Cadastro Nacional de Pastores; Carteira da OPBB; Solicitação de ingresso na OPBB-BA; Declaração da esposa, 

Declaração de fidelidade doutrinária; Declaração que afirme conhecer e acatar o Estatuto da OPBB, o Estatuto da Seção, 

Regimento Interno e Código de Ética da OPBB. 

- Deve estar anexo ao formulário: Xerox do RG, CPF e comprovante de residência. Diploma e histórico do curso de 

teologia. Certidão de casamento ou nascimento (candidato solteiro). Nada consta SPC/SERASA e Antecedentes 

Criminais. Declaração da instituição onde cursou teologia atestando sua regularidade acadêmica e financeira com a 

instituição. 

Após a entrega de toda documentação exigida, o candidato realizará a avalição escrita onde terá a primeira verificação de 

sua formação teológica, ética e eclesiástica, o exame é elaborado e aplicado pela Seção. O candidato preciso ter o 

mínimo de 70% de aproveitamento na avalição para ser aprovado. O candidato que for reprovado só poderá 

refazer a avalição depois de 30 dia do resultado da avaliação.  

2º Passo – Após o exame e aprovação a igreja solicitante receberá o parecer para ajustar a data da convocação do 

concílio, juntamente com a Ordem. Para o Concílio de Exame, os pastores da região serão convidados pelo menos com 

30 dias de antecedência, o concílio deverá ter pelo menos sete Pastores Batistas com carteiras válidas. Será aprovado o 

candidato cujo o parecer favorável seja de pelo menos 80% dos pastores presentes na votação, com carteiras válidas. Em 

caso de reprovação será remarcado um novo concílio após 180 dias, em caso de reprovação segue-se o mesmo prazo. 

Entre o Concílio de Exame e a Ordenação deve-se obedecer criteriosamente o intervalo mínimo de sete dias.   

3º Passo – Após o Concílio de Ordenação a Subseção encaminhará a documentação original, com a ata do Concílio e 

Ordenação para Seção para concluir o processo com a analise final da CAF (Comissão de Acompanhamento e Filiação) e 

consequente homologação do candidato como membro da OPBB na assembleia da OPBB-BA. Seguindo esse 

procedimento regimental com a autenticação da CAF o candidato terá sua filiação automática.  

Pr. Márcio Chagas da Silva 

Diretor Executivo da OPBB-BA 

mailto:opbb.bahia@gmail.com
http://opbbba.org.br/?fbclid=IwAR3PWeEVl-pS3Li1WNjEE6CsSoNBK-OqHhLUHAIdQph5MYStowYYMGLI_zs


 

 

 

CARTA DE SOLICIAÇAO DA IGREJA 

A _______________________________________________, devidamente 

filiada à Associação __________________________, CBB/CBBA, reunida em 

Assembleia Geral no dia ____ / _____ / _____ decidiu, por meio desta, solicitar a 

Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – Seção Bahia / Subseção 

_________________________ a organização para realização do Concílio Examinatório 

e Ordenação ao Ministério Pastoral do irmão (seminarista/bacharel em teologia), 

_________________________________________ ao ministério pastoral. 

Declaramos que o mesmo é membro desta Igreja, em comunhão a mais de dois 

anos, recebido no rol de membro da Igreja em ____/____/_____, com envolvimento 

efetivo no ministério da Igreja, no(s) respectivo(s) cargo(s): ______________________ 

______________________________________________________________________.  

Eu _______________________________________, Pastor da Igreja dou 

testemunho do seu exemplar procedimento como discípulo de Jesus Cristo, sua 

dedicação e aptidão para obra, sua vida integra, não tendo nada que lhe impossibilite seu 

encaminhamento ao ministério pastoral. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Para firmar, assino o presente documento. 

___________________________________________ 

Assinatura 

___________________, _____ de __________ de _________ 

                                            Local                                  Data 

 



 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Aos 

Membros da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – Seção Bahia|Subseção...  

Ref.: Concílio Examinatório  

Prezados Senhores, 

A ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL – SEÇÃO BAHIA |SUBSEÇÃO ...., por meio 

do presidente Pr. ...., no uso de suas atribuições, atendendo a solicitação da Igreja 

Batista... pastoreada pelo Pastor...., devidamente filiada à Convenção Batista Baiana, 

convoca os membros da Subseção .... para participarem do CONCÍLIO EXAMINATÓRIO 

do candidato ao ministério pastoral, o bacharel em teologia irmão nome ...., que 

ocorrerá na seguinte data .... de ......... de ...... às .... , no templo da Igreja Batista... sito à 

Rua...  

Ressaltamos que o processo de filiação (documentação, avaliação escrita, concílio e 

ordenação) do candidato está seguindo criteriosamente os critérios regimentais 

estabelecidos no Regimento Interno da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. 

Observação: O pastor deverá estar com a sua carteira de identificação pastoral emitida 

pela OPBB para apresentar no momento da realização do Concílio Examinatório.  

 

Cidade, ....... de ................... de 2021 

Atenciosamente, 

XXXXXXXXXX 
Presidente da Subseção  

OPBB Nº  

 

 

 



 

 

 

RESULTADO DA AVALIÇÃO |OPBB-BA  

 

Saudação de paz.   

 

Informamos que o candidato à filiação na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 

– Seção Bahia, PEDRO FUMAÇADO, fez a Avaliação Escrita no dia 01 de junho de 2022, 

solicitada pela Subseção ..., cumprindo o critério regimental da OPBB. O mesmo foi 

aprovado com a nota 00% de aproveitamento, estando apto para ser encaminhado para 

o Concílio Examinatório.    

Salvador, 01 de junho de 2022 

Atenciosamente,  

 
Márcio Chagas da Silva 

Dir. Executivo 
OPBB Nº: 6553. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEDIDO FORMAL DE FILIAÇÃO A OPBB 

À ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL  

SAUDAÇÕES,  

EU, _______________________________________, BRASILEIRO, CASADO (  ) 

SOLTEIRO (  ), PORTADOR DO RG: _____________________ ÓRGÃO 

EXPEDIDOR:_________ EM: ____/____/______ CPF:___________________ 

RESIDENTE: _________________________________ CIDADE ________________ 

BAIRRO ______________  CEP: ______________ ESTADO______. 

TENDO SIDO ORDENADO AO MINISTÉRIO DA PALAVRA NAS 

DEPENDÊNCIAS DA IGREJA ____________________________________________ 

EM ______/_____/______.  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 ESTATUTO, NO REGIMENTO INTERNO E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA ORDEM DOS 

PASTORES BATISTAS DO BRASIL. 

NO AGUARDO DO ATENDIMENTO A ESTE PEDIDO, ATENCIOSAMENTE.   

NOME LEGÍVEL ______________________________  LOCAL ___________, ___ /____ / _____ 

 

ASSINATURA DO CANDIDTADO (idêntica a RG) ______________________________________ 

 

ASSINATURA DOS ABONADORES, MEMBROS DA OPBB (A assinatura deve ser legível, em 

caso de rubrica subscreva o nome completo).  
 
PR. _____________________________ OPBB Nº: ______ SUBSEÇÃO ______________ 
 
PR. _____________________________ OPBB Nº: ______ SUBSEÇÃO ______________ 
 
LOCAL ___________________________, _______ / _______________ / _______ 
 
 

ASSINATURA DO PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO 

________________________________________________ OPBB Nº ______ 

 

 



 

 

FORMULÁRIO DE CADASTRO |OPBB 

SEÇÃO _________________________ SUBSEÇÃO ____________________________ 

DADOS PESSOAIS  

NOME COMPLETO _____________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO ____ /____ /______ E-MAIL: __________________________ 

CPF: ______________________ SEXO ______________ ESTADO CIVIL ____________ 

TELEFONE FIXO (___) ____________________ CELULAR (___) ___)_______________ 

ONDE TRABALHA: ______________________________________________________ 

CARGO: __________________________________ PROFISSÃO __________________ 

ENDEREÇO  

CEP: _______________ ESTADO _______________ CIDADE ____________________ 

LOGRADORO: ______________________________________________ Nº ________ 

COMPLEMENTO: ________________________________ BAIRRO: _______________ 

DADOS COMPLEMENTARES  

PAI: _________________________________________________________________ 

MÃE: ________________________________________________________________ 

NATURALIDADE: _____________________________ RG: ______________________ 

DATAS: CONCÍLIO: ___ ___ ____ ORDENAÇAO: ___ ___ ____ FILIAÇÃO: ___ ___ ____ 

ANO DE CONCLUSÃO DO CURSO: ________________ 

INFORMAÇÕES FAMILIARES 

NOME DO CÔNJUGE: ___________________________________________________ 

E-MAIL DO CÔNJUGE: __________________________________________________ 

NOME DOS FILHOS E DATA DE NASCIMENTO  

1. ___________________________________________      _____ /_____ /_______ 

2. ___________________________________________      _____ /_____ /_______ 

3. ___________________________________________      _____ /_____ /_______ 

4. ___________________________________________      _____ /_____ /_______ 

5. ___________________________________________      _____ /_____ /_______ 

6. ___________________________________________      _____ /_____ /_______ 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS MINISTERIAIS E 

FIDELIDADE DOUTRINÁRIA. 

Eu,__________________________________, (Nacionalidade) __________________, 

(Estado Civil) ____________, RG ______________, CPF________________, residente à 

Rua ______________________________, Nº. ________, Cidade __________________, 

(UF)______, membro da Igreja ___________________________________: PROMETO 

ser fiel e assumo o compromisso, primeiramente diante do Deus Eterno e da Igreja 

Batista que vier pastorear e da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil – Seção Bahia, 

obedecer a Bíblia  Sagrada, que é a Palavra de Deus, e permanecer fiel às doutrinas 

bíblicas defendidas e proclamadas pelos Batistas no documento denominado 

Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, na hipótese de vir a ter uma 

outra experiência pessoal, entendimento e prática, diferente do contexto eclesiológico 

seguido pela  denominação Batista, conforme a Convenção Batista Brasileira, 

comprometo-me a  exonerar-me, espontaneamente, do pastorado que estiver 

exercendo ou da função denominacional, sem nenhuma tentativa  de aliciamento dos 

membros da Igreja, nem tão pouco impedir que estes irmãos recorram à Convenção 

Batista Brasileira ou Baiana para as devidas orientações.   

DECLARO 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 e a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e 

perante a Convenção Batista Brasileira e Baiana autorizando a Ordem dos Pastores 

Batistas do Brasil - Seção Bahia em qualquer tempo a tomar todas as medidas legais 

cabíveis para o cumprimento do presente Termo, que assino.  

Nesta oportunidade, DECLARO e afirmo conhecer, acatar e zelar pelo 

cumprimento da Declaração Doutrinária, os Princípios e a Filosofia da CBB, do Estatuto 

da Seção, Estatuo, Regimento Interno e Código de Ética da OPBB, estando disposto a 

mim orientar por eles.  

Por ser expressão inequívoca da verdade, mediante a fé depositada no Senhor 

Jesus Cristo assino o presente Termo de Fidelidade Doutrinária.  

 

______________________________________ 

Pastor Compromissado  
(Reconhecer Firma) 

 

 



 

 

 

DECLARAÇÃO DA ESPOSA 

 

EU,________________________________, (Nacionalidade) _________________, RG 

Nº _______________________, CPF Nº _____________________, residente à Rua 

___________________________________ Nº _____, bairro ___________________,  

cidade ______________________________ UF _____,  DECLARO ser membro da 

Igreja _______________________________________. E, por meio deste documento, 

assumo meu compromisso e concordância em apoio a decisão do meu cônjuge 

__________________________________________, inscrito no CPF Nº 

_____________________, em filiar-se a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e 

ingressar no ministério pastoral para o qual, reconheço, ter sido vocacionado e chamado 

pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ministério que me comprometo a participar e ajudar.  

 

LOCAL _________________, ______ / ___________ / ______ 

 

______________________________________________ 

ESPOSA COMPROMISSADA 
(Com firma reconhecida) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELAÇÃO DOS PASTORES PRESENTES NO CONCÍLIO EXAMINATÓRIO 

O NOME DEVE SER ESCRITO SEM ABREVIAÇÃO E COM LETRAS DE FORMA PARA 

FACILITAR A LEITURA.  

 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 
 

NOME: _________________________________ SUBSEÇÃO:  __________________  

OPBB nº ________ DATA DE VALIDADE DA CARTEIRA _____/_____/______ 

 



 

 

 

 

LISTA PARA VERIFICAÇÃO DOS ITENS 
A DOCUMENTÇÃO TERÁ VALIDADE SE ESTIVER COMPOSTA COM AS SEGUINTES PEÇAS: 

PRIMEIRA ETAPA – PARA BARIR O PROCESSO DE FILIAÇÃO 

1. (   ) Carta de solicitação da igreja;  

2. (   )Pedido formal de filiação a OPBB;  

3. (   ) Formulário de cadastro da OPBB;  

4. (   ) Declaração de compromissos ministeriais e fidelidade doutrinária (com firma 

reconhecida);  

5. (   ) Declaração da esposa(com firma reconhecida);  

6. (    ) 1 Foto 3X4 atual. 

7. (    ) Cópia do RG (atualizado) e CPF (apresentar quando da entrega das cópias, os originais). 

8. Cópia da certidão de casamento ou nascimento, caso seja solteiro (apresentar 

quando da entrega das cópias, os originais). 

9. (    ) Comprovante de Residência,  

10. (    ) Certidão de antecedente criminais  

11. (    ) Nada consta SPC/SERASA  

11 (   ) Diploma e histórico do curso de teologia (cópias  autenticadas). 

12. (   ) Declaração da instituição onde o candidato cursou teologia atestando sua 

regularidade acadêmica e financeira com a instituição; 

SEGUNDA ETAPA - APÓS O CONCÍLIO E ORDENAÇÃO 

12 ( ) Edital de convocação do concílio, conforme orientado pela Seção e 

disponibilizado no site da OPBB-BA; 

12 (    ) Resultado da avaliação escrita realizado pela Seção;  

13 (    ) Ata do Concílio de Exame e Ordenação (cópias  autenticadas). 

14 (    ) Relação de pastores presentes no Concílio Examinatório. 

 

Observações:  

- Escanear e enviar os documentos na ordem apresentada no checklist (lista de 

verificação).  

- A documentação deve ser enviada para o e-mail em um só arquivo em PDF. Não 

dever ser enviada desmembrada.  

- Após a conclusão a documentação original completa deverá ser enviada para ser 

arquivada no escritório da OPBB-BA.   


