
 

 

 
Querida liderança, 
 

A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus 
e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós 

 
Esperamos, de coração, que os irmãos e igreja estejam bem e em paz. 
 
Os últimos meses têm marcado, definitivamente, nossas vidas e história. No entanto, apesar do grau 
de incerteza ainda ser grande, temos confiança de que acompanhados pela bondade e misericórdia do 
nosso Deus conseguiremos, juntos e com sucesso, enfrentar a pandemia e os desafios por ela 
impostos.  
 
Informamos que orientados por nossa missão - cuidar e servir os pastores batistas brasileiros - estamos 
trabalhando como nunca, pois entendemos que pastores bem cuidados cuidam bem de suas igrejas e, 
consequentemente, igrejas bem cuidadas ajudam o nosso país a se tornar um país melhor. 
 
Por isso, queremos compartilhar com os irmãos algumas ações realizadas por nós nesse tempo: 
 
1. CAMPANHAS DE APOIO AOS PASTORES EM CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA - Nossas lideranças 
estaduais, de mãos dadas com líderes pastorais e igrejas locais, antes de qualquer manifestação 
governamental, criaram prontamente campanhas de apoio aos nossos pastores que se encontravam 
em condições de emergência. Famílias pastorais, em todo o Brasil, têm sido acolhidas e atendidas pela 
ação solidária de nossos líderes e igrejas. 
 
2. AUXÍLIO EMERGENCIAL - Assim que o Governo Federal anunciou o Auxílio Emergencial, após ações 
estratégicas, conquistamos o acréscimo no rol de categorias profissionais para o recebimento do 
auxílio os ministros de culto, missionários, teólogos e profissionais assemelhados. Em seguida, 
emitimos um documento com orientação jurídica apontando os caminhos para recebimento do auxílio 
emergencial oferecido pelo Governo Federal. Notificamos, com alegria, que centenas de famílias 
pastorais foram contempladas com o auxílio emergencial. Para ter acesso ao documento orientativo, 
acesse o link bit.ly/auxiliopastores 
 
3. PASTORAL PARA PASTORES - Cientes da sobrecarga emocional e espiritual sobre a mente e o 
coração de nossos pastores, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil tem produzido e entregado 
pequenas doses de mensagens audiovisuais para renovar o ânimo e as forças de nossos queridos 
líderes, em todo o Brasil. Para acessar a playlist, acesse youtube.com/opbbnacional 
 
4. APLICATIVO MINISTERIAL - Em parceria com uma empresa de tecnologia, desenvolvemos uma 
solução que permite que nesse tempo de pandemia, mesmo à distância, o pastor permaneça 
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pastoreando seu rebanho e a igreja siga realizando suas atividades (PGMs, EBDs, Celebrações etc). 
Além disso, essa solução disponibiliza um canal para que os membros e frequentadores enviem suas 
contribuições (dízimos e ofertas) a Igreja. Essa solução é um aplicativo digital – disponível 
gratuitamente nas plataformas digitais GooglePlay e AppleStore. Lembrando que as igrejas ganharão 
de presente a confecção do aplicativo (não pagarão nada por isso; apenas mensalidades, a partir de 
R$39,90). Para mais informações, acesse o link www.opbb.app 
 
5. ASSEMBLEIAS E MANDATOS EM TEMPOS DE PANDEMIA - Com o apoio de nossa assessoria jurídica, 
encaminhamos um documento orientativo para nossos pastores e igrejas a respeito de mandato de 
líderes de organizações religiosas e/ou realização de reuniões ou assembleias de forma virtual em 
tempos de pandemia. Para acessar o documento, acesse bit.ly/assembleiasvirtuais 
 
6. FERRAMENTAS PARA EVANGELIZAÇÃO NO MUNDO DIGITAL - Em parceria com a Christian Vision, 
oferecemos gratuitamente para todos os nossos pastores e igrejas recursos digitais para auxiliar na 
programação do evangelho no meio dessa era digital: 
 
yesHEis é um aplicativo que permite, de modo fácil e simplificado, o compartilhamento do Evangelho 
a amigos e familiares. Para usufruir imediatamente desse recurso, acesse br.yesheis.com/br 
 
CV Resources é uma biblioteca de vídeos de altíssima qualidade disponível para você e sua igreja. Basta 
acessar a página de cadastro e, ao final do seu registro, realizar o download e utilizar os vídeos como 
recursos ministeriais. Acesse resources.cvglobal.co 
 
CV Outreach é um recurso de inteligência artificial que auxilia sua igreja (independentemente do 
tamanho) a se conectar com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Para conhecer e se cadastrar, 
acesse agora mesmo cvoutreach.com.br 
 
Caso não tenha visualizado a webinar completa, clique aqui. 
 
7. PROGRAMA DE DOAÇÃO DE SOFTWARES – Em parceria com a TechSoup Brasil entregamos um 
extraordinário benefício para as Igrejas Batistas do Brasil. Para mais informações, acesse 
bit.ly/opbbtech 
 
Aproveitamos para lembrar que, além dos benefícios entregues durante o tempo de pandemia, a 
Ordem dos Pastores Batistas do Brasil oferece, também, para todos os pastores batistas brasileiros: 
 
PROGRAMA DE MENTORIA PASTORAL - Um ambiente (seguro) onde líderes pastorais menos 
experientes têm a oportunidade de serem acompanhados por líderes mais experiente e, juntos, 
construírem um sistema de suporte que permite o compartilhamento do conteúdo de seus corações 
e a construção mútua de uma caminhada ministerial segura. Centenas de pastores de todo o Brasil, 
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têm sido transformados e abençoados por esse projeto. Para conhecer e ouvir o testemunho de quem 
já participou, acesse mentoriapastoral.com.br (aba TESTEMUNHOS). 
 
PLANO ODONTOLÓGICO - Nossos pastores têm a opção de usufruir de um dos melhores planos 
odontológicos do país com um preço exclusivo. O plano cobre mais de 200 procedimentos, sem 
nenhuma carência e/ou coparticipação.  Além disso, a adesão ao Plano dá direito a descontos de até 
85% em medicamentos (em várias redes de farmácias e drogarias do país). Para mais informações 
acesse opbb.org.br/odonto 
 
SEGURO DE VIDA - Todos os pastores adimplentes (com suas anuidades em dia) e com seu cadastro 
atualizado estão cobertos pelo Seguro de Vida oferecido e custeado pela Ordem dos Pastores Batistas 
do Brasil. O Seguro, de até R$ 50 mil, além da morte por acidente (MA) do titular, cobre invalidez 
permanente total ou parcial por acidente (IPA) do titular, morte do cônjuge por acidente (MA) e garante 
serviço de assistência funeral para toda família pastoral (SAF). Para mais informações acesse: 
opbb.org.br/seguro 
 
Outras ações já estão em andamento para, muito em breve, entregarmos novos produtos e serviços 
que se traduzam no bem-estar dos nossos filiados, suas respectivas famílias e ministérios. 
 
Mas para a garantia da continuidade dos atuais benefícios e a oferta de novos benefícios, precisamos 
do auxílio dos queridos irmãos. 
 
Como sabem, nossa Organização é sustentada exclusivamente pelos recursos advindos das anuidades. 
Dissemelhante de outras organizações auxiliares e/ou executivas, a Ordem dos Pastores Batistas do 
Brasil não tem participação no plano cooperativo denominacional. Por isso, queremos contar com a 
ajudar dos irmãos para que, juntos, consigamos avançar e assegurar a manutenção de nossa tão 
relevante organização. 
 
Queremos convidá-los a participar do sustento desses benefícios junto ao seu pastor, subsidiando 50% 
ou 100% do valor da anuidade de 2020 (R$ 210,00). Para ajudar, ofereceremos – até a data de 
vencimento da anuidade, dia 30 de junho de 2020 – parcelamento (em até 10x sem juros no cartão 
de crédito). 
 
Para acessar e pagar a anuidade, basta o pastor: 
 

1. Clicar aqui e acessar seu cadastro (ou seguir este vídeo tutorial) 
2. Em seguida, clicar aqui e acessar sua(s) anuidade(s) (ou seguir este tutorial) 
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Convidamos as igrejas que tiverem condições para tal, como ato de generosidade e apoio, realizem o 
pagamento à vista. 
 
Aproveitamos para reiterar que o vencimento da Anuidade 2020 está programado para o dia 30 de 
junho de 2020. 
 
Recebam nosso abraço. 
 
Estamos certos de que, com a bênção do Senhor, sairemos fortalecidos. 
 
Fraternalmente, em Cristo, 
 

 

 
 

ADILSON SANTOS 
Presidente | OPBB 

 

 
DANIEL VENTURA 

Dir. Executivo | OPBB

 


