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Instalação e Boas-Vindas

Palavra do Presidente | OPBB
Palavra do Presidente | AMBB

Adoração AMBB | Oração
INOVE | Rubens Monteiro
Adoração AMBB | Oração

Intervalo Saída AMBB
OPBB | Assembleia

AMBB | Ensaio Coral
OPBB e AMBB | Encerramento  | Oração Final

09h00
09h10
09h20
09h30
09h45
10h10
10h20
10h30

12h20

21 JAN 1ª SESSÃO

OPBB | Instalação e Boas-Vindas
AMBB | Oficinas

Palavra do Presidente | OPBB
Representação Denom. (Diáconos)

INOVE | Ákilla Nascimento
OPBB | Assembleia

AMBB | Ensaio do Coral
OPBB e AMBB | Encerramento  | Oração Final

14h30

14h40
14h50
15h00
15h25
16h00
17h20

 2ª SESSÃO

A Agenda deste ano contempla a 
presença da Associação dos Músicos 
Batistas do Brasil. Para tanto, haverá, 

durante o Congresso, reuniões da AMBB à 
parte da programação da Ordem. 
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Abertura
Palavra do Presidente | OPBB
Palavra do Presidente | AMBB
Coral | AMBB
Mensagem | Adeildo Nascimento
Coral | AMBB
Encerramento

19h30
19h35
19h40
19h50
20h20
21h00
21h30

6ª SESSÃO

OPBB | Instalação e Boas-Vindas
AMBB | Oficinas
Palavra do Presidente | OPBB
Representação Denominacional
INOVE | Enock Pessoa
OPBB | Assembleia
AMBB | Assembleia
OPBB e AMBB | Encerramento  | Oração Final

14h30

14h40
14h50
15h00
15h25
16h00
17h20

5ª SESSÃO

Instalação e Boas-Vindas
Palavra do Presidente | OPBB
Palavra do Presidente | AMBB
Adoração AMBB | Oração
INOVE | Tércio Ribeiro
Adoração AMBB | Oração
Intervalo Saída AMBB
OPBB | Assembleia
AMBB | Ensaio Coral
OPBB e AMBB | Encerramento  | Oração Final

09h00
09h10
09h20
09h30
09h45
10h10
10h20
10h30

12h20

22 JAN 4ª SESSÃO

Instalação e Boas-Vindas
Representação Denominacional
Adoração AMBB | Oração
INOVE | Davi Lago
Adoração AMBB | Oração
Informações Finais | Encerramento

19h30
19h40
20h00
20h15
21h00
21h20

3ª SESSÃO

ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL
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Ministério pastoral
e “detox digital”
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uito se tem falado sobre a Quarta Revolução Industrial 
que jogou a todos para dentro dos ambientes digitais. 
A invenção do computador, da internet e do celular 
fez com que a comunicação se tornasse fácil acessível 

em toda a aldeia global. São inegáveis os benefícios em várias 
áreas como transportes, medicina, economia, agricultura e em 
vários outros segmentos de nossa sociedade mundial.

Um dos pontos mais impressionantes e 
também preocupantes é o uso do celular 
que foi massificado, popularizado, 
estando presente em todas as regiões do 
planeta. No mundo de aproximadamente 7 
bilhões de pessoas, 5 bilhões acessam a 
tecnologia através de aparelhos móveis 
que chamamos de celular. No Brasil, com 
aproximadamente 220 milhões de 
habitantes já temos mais de 220 milhões 
de aparelhos em funcionamento. Significa 
dizer que apesar de uma parcela da 
população não ter condições econômicas 
e estruturais para ter um aparelho, muitos 
brasileiros têm 2, 3, e às vezes até mais 
aparelhos de celular, somente uma 
pessoa. O celular se tornou um invasor da 
vida social de todos. Além de fazer 
chamadas, e para isso ele foi concebido, o 
celular conectado à internet possibilita 
acesso a e-mails, mídias sociais, aplicativos, 
operações bancárias e fotos digitais e 
vídeos de alta qualidade que podem ser 
compartilhadas entre todos.

O que é preocupante é que esta invasão, 
que tenho chamado de algemas digitais, 
está interferindo nos relacionamentos, na 
produtividade no trabalho e na saúde 
emocional dos usuários. Uma pesquisa da 
revista Você S/A revela que 41% dos 
brasileiros entram em pânico longe do 
smartphone (edição Outubro/2018) 
demonstrando que muitos estão viciados 
e dependentes do aparelho celular e 
todos os seus recursos. Em seu livro: 
“Celular: como dar um tempo” Catherine 
Price cita o psicólogo Larry Rosen que 
afirma: “ O celular provoca ansiedade de 
modo deliberado ao proporcionar novas 
informações e gatilhos emocionais toda 
vez que pegamos o aparelho. Isso nos faz 
ter medo de que cada vez que o largamos, 
mesmo por 1 segundo, percamos algo. 
”Eu recordo Paulo, em Atenas, quando no 
capítulo 17 do livro de Atos, no verso 21, o 
texto diz que “todos os atenienses, como 
também os estrangeiros que ali residiam, 
não tinha um outro interesse a não ser 
contar ou ouvir a última novidade”. Hoje,  
esse fenômeno da busca por novidades e 

Pr. Adilson Santos

PALAVRA DO PRESIDENTE



ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL

uito se tem falado sobre a Quarta Revolução Industrial 
que jogou a todos para dentro dos ambientes digitais. 
A invenção do computador, da internet e do celular 
fez com que a comunicação se tornasse fácil acessível 

em toda a aldeia global. São inegáveis os benefícios em várias 
áreas como transportes, medicina, economia, agricultura e em 
vários outros segmentos de nossa sociedade mundial.

Um dos pontos mais impressionantes e 
também preocupantes é o uso do celular 
que foi massificado, popularizado, 
estando presente em todas as regiões do 
planeta. No mundo de aproximadamente 7 
bilhões de pessoas, 5 bilhões acessam a 
tecnologia através de aparelhos móveis 
que chamamos de celular. No Brasil, com 
aproximadamente 220 milhões de 
habitantes já temos mais de 220 milhões 
de aparelhos em funcionamento. Significa 
dizer que apesar de uma parcela da 
população não ter condições econômicas 
e estruturais para ter um aparelho, muitos 
brasileiros têm 2, 3, e às vezes até mais 
aparelhos de celular, somente uma 
pessoa. O celular se tornou um invasor da 
vida social de todos. Além de fazer 
chamadas, e para isso ele foi concebido, o 
celular conectado à internet possibilita 
acesso a e-mails, mídias sociais, aplicativos, 
operações bancárias e fotos digitais e 
vídeos de alta qualidade que podem ser 
compartilhadas entre todos.

O que é preocupante é que esta invasão, 
que tenho chamado de algemas digitais, 
está interferindo nos relacionamentos, na 
produtividade no trabalho e na saúde 
emocional dos usuários. Uma pesquisa da 
revista Você S/A revela que 41% dos 
brasileiros entram em pânico longe do 
smartphone (edição Outubro/2018) 
demonstrando que muitos estão viciados 
e dependentes do aparelho celular e 
todos os seus recursos. Em seu livro: 
“Celular: como dar um tempo” Catherine 
Price cita o psicólogo Larry Rosen que 
afirma: “ O celular provoca ansiedade de 
modo deliberado ao proporcionar novas 
informações e gatilhos emocionais toda 
vez que pegamos o aparelho. Isso nos faz 
ter medo de que cada vez que o largamos, 
mesmo por 1 segundo, percamos algo. 
”Eu recordo Paulo, em Atenas, quando no 
capítulo 17 do livro de Atos, no verso 21, o 
texto diz que “todos os atenienses, como 
também os estrangeiros que ali residiam, 
não tinha um outro interesse a não ser 
contar ou ouvir a última novidade”. Hoje,  
esse fenômeno da busca por novidades e 

 

informações on time 24/7 (vinte e quatro 
horas, sete dias por semana) tem 
produzido uma multidão de internautas 
“ávidos por irrelevância”, distraídos e com 
as mentes sequestradas pela tecnologia. 
Os prejuízos são vários, nos 
relacionamentos que se tornaram 
superficiais, a produtividade no trabalho 
está caindo assustadoramente e no 
aumento das doenças emocionais, 
principalmente a depressão.

O remédio bíblico citado por Paulo na 
carta aos Romanos no capítulo 12, verso 
2, é cada vez mais atual: “E não vos 
amoldeis ao esquema deste mundo, mas 
sede transformados pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual 
seja boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus.” Precisamos de desintoxicação 
digital para renovar a mente. Alguns 
sociólogos e clínicos estão usando o 
termo de “detox digital”. Desligar o celular 
por algumas horas durante os dias para 
ter tempo de piedade, leitura da Palavra, 
oração e meditação, renova a mente, 
alimenta o espírito e nos prepara para os 
desafios do dia a dia. Neste tempo, 
“pensar nas coisas que são de cima” 
(Col 3.2) se constitui no nosso grande 
desafio para continuarmos relevantes nesta 
sociedade digital. Antes da “Inteligência 
Artificial” precisamos cada vez mais de 
“Inteligência Espiritual”.

Pr. Adilson Santos
Presidente da OPBB
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Heber Aleixo de Souza
3º VICE-PRESIDENTE

Diana Flávia Cavalcanti 
A. H. de S. e Silva

2ª VICE-PRESIDENTE

João Reinaldo
Purin Júnior

VICE-PRESIDENTE

Adilson Ferreira Santos
PRESIDENTE
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São Paulo

Rio de Janeiro

Paraíba

Distrito Federal



ORDEM DOS PASTORES BATISTAS DO BRASIL

Daniel Ventura Braga
DIRETOR EXECUTIVO

Rio de Janeiro

João Martins Ferreira
3º SECRETÁRIO

Diego Juliano Bravim
2º SECRETÁRIO

Raquel Miranda dos 
Santos Theophilo

1ª SECRETÁRIA

Rio de Janeiro

Espírito Santo

São Paulo
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O Conselho Geral da OPBB se reuniu ordinariamente nos meses 
de fevereiro, junho e novembro para alinhamento das operações 
cotidianas da Organização. Nossos encontros, com expressiva 
representação das lideranças estaduais e o altruísmo dos 
membros da diretoria estatutária, foram fundamentais para os 
resultados colhidos durante o ano de 2019. Entre os dias 22 e 24 
de abril de 2019 a OPBB realizou sua Assembleia e Congresso 
anual, com a presença de dezenas de filiados de todo o Brasil. Em 
razão da revisão/atualização do Código de Ética, o tema escolhido 
para o Congresso foi “Ética, direto ao ponto”, tendo como 
preletores os pastores: Ebenezer Carlos, Lourenço Rega, Sidney 
Costa e Victor Ramos. Nessa ocasião foi aprovado também o novo 
Regimento Interno da OPBB. Ambos documentos estão disponíveis 
no site da OPBB, através do link www.opbb.org.br/recursos. 

Pr. Daniel Ventura

Visão Geral
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Vale destacar o crescimento vivenciado pela organização – experimentamos 
37,8% de aumento na receita (anuidades) e 8,21% de aumento na adimplência. 
Cálculo realizado no dia 31 de outubro de 2019, tendo como referência o 
mesmo período do ano anterior (01 JAN a 31 OUT). Tal crescimento 
proporcionou repasse histórico (até o dia 30 de setembro de 2019) de 
aproximadamente R$ 800 mil para as Seções.

Outro destaque é que além de oferecer Assistência Funeral Familiar e Seguro 
de Vida de R$ 50 mil (em caso de invalidez ou morte acidental do filiado 
adimplente) e R$ 25 mil (em caso de morte do cônjuge), a OPBB entregou este 
ano para os pastores batistas brasileiros, em parceria com a SulAmérica 
Odonto, mais um produto/serviço para o bem-estar do pastor e de sua família 
(informações adiante).

Mantendo a missão de cuidar de seus filiados, a OPBB acolheu durante este 
ano dezenas de pastores nas Semanas de Mentoria Pastoral, proporcionando a 
cada um deles os benefícios da caminhada mútua na vida pessoal, familiar e 
ministerial. 

Queremos avançar ainda mais e promover ações que se traduzam no cuidado 
dos nossos pastores. Por isso, convido você a caminhar conosco e nos ajudar 
a construir uma organização forte e relevante, tanto para o pastor e sua família 
como para a Igreja de Cristo e o Reino de Deus.

Anuidade OPBB

O histórico financeiro dos últimos anos revela a Graça de Deus sobre nossa 
organização. Sem empréstimos ou financiamentos, experimentamos aumento 
constante da adimplência, garantindo crescimento de 37,8% na receita 
(cálculo realizado em 31 de outubro de 2019, tendo como referência o mesmo 
período do ano anterior – 01 JAN a 31 OUT). Isso proporcionou repasse 
recorde, de aproximadamente R$ 800 mil, para as Seções (até o dia 30 de 
setembro de 2019). Como esse resultado, o Escritório Nacional foi capaz de 
investir (de modo direto e/ou indireto) mais de R$ 1 milhão na vida dos nossos 
pastores (incluindo Seguro de Vida e Semana de Mentoria). Vale destacar que, 
mesmo com altos investimentos, a OPBB se apresentou (até a confecção deste 
relatório, em 31 de outubro de 2019), superavitária. 

15
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Aplicativo OPBB

O que a OPBB faz com as anuidades? 

Além do site oficial (www.opbb.org.br), a OPBB ampliou seu canal de 
comunicação, entregando aos pastores batistas um aplicativo totalmente 
gratuito – onde podem ser obtidas informações atualizadas sobre as operações 
da organização. O aplicativo está disponível na App Store e na Google Play 
(basta procurar por OPBB), ou através do link bit.ly/opbbapp.

Mesmo com uma anuidade monetariamente reduzida (comparada com outras 
organizações semelhantes), correspondendo a pouco mais de R$ 15,00/mês, é 
repassado às Seções Estaduais 60% do valor pago pelos pastores. Com os 
40% restantes, o Escritório Nacional:

Administra o Cadastro 
Nacional e paga as tarifas de 

recolhimento de anuidades

Controla, confecciona e 
envia a carteira do pastor, 

sem custos ¹ 

Mantém seu Escritório 
Nacional e seus funcionários

Mantém integralmente
seu Diretor Executivo

Realiza eventos
(estaduais e nacionais)

Patrocina reuniões da 
Diretoria Estatutária e do 

Conselho Geral da Ordem

Realiza Assembleias
Gerais e Extraordinárias

Subsidia Semanas de 
Mentoria Pastoral em várias 

regiões do Brasil

Paga a Apólice coletiva de 
seguro contra morte acidental 

e assistência funeral ² 

¹ Sem custo para o pastor que paga em dia as anuidades.
² Assistência para toda a família pastoral, sem custo adicional para o pastor.

Baixe nosso aplicativo!16
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TC
Traslado de Corpo**
sem limite de custo

SAF
Serviço de Assistência 

Funeral Familiar*
R$ 3.000,00

IAC-MA
Inclusão Automática 

de Cônjuge
R$ 25.000,00

morte acidental do cônjuge

IPA

Apólice de Seguro de Vida (Morte Acidental)

Os Serviços especificados são prestados exclusivamente mediante o 
acionamento da Central de Atendimento da SulAmérica Seguros, 
através dos seguintes números: 

São automaticamente incluídos na Apólice de Seguro da OPBB os filiados que 
residem no Brasil, com o cadastro preenchido correta e completamente, em dia 
com suas anuidades e com idade de até 75 anos. Não há custo adicional para 
o pastor. O Escritório Nacional assume o pagamento integral da apólice, 
garantindo proteção para o pastor e para a sua família. 

A Apólice de Seguro cobre:

* Esse serviço é oferecido em caso de morte por qualquer motivo do segurado titular, do cônjuge 
e dos filhos até 21 anos ou 24 anos se dependente na regulamentação do Imposto de Renda.

** Não há limite de custo, para os segurados que moram no Brasil, mesmo que estejam viajando 
para qualquer lugar do Globo.

MA
Invalidez Parcial ou 
Total por Acidente 
 até R$ 50.000,00

Morte Acidental 
R$ 50.000,00

segurado titular

Demais localidadesAtendimento
24 horas.

Capitais e regiões
metropolitanas

0800 778 10734090 1073 
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Plano Odontológico 

Com muito esforço e profusa dedicação, o Escritório Nacional conseguiu 
entregar para seus filiados (e familiares) um excelente Plano Odontológico, com 
o melhor custo-benefício do Brasil, em parceria com a SulAmérica.

Sem carência ou coparticipação, os titulares e seus respectivos dependentes 
têm direito a usufruir de mais de 200 procedimentos:

Valor e Forma de Pagamento

Benefício Extra

Com o objetivo de beneficiar a família pastoral, a OPBB conseguiu negociar e 
aprovar junto a SulAmérica a inclusão de dependentes por consanguinidade e 
afinidade, conforme descrito abaixo:

Além do Plano Odontológico, o titular e seus dependentes têm direito a 
desfrutar do benefício de até 85% de desconto em medicamentos em várias 
redes de farmácia e drogarias.

1º grau: Sogro(s), genro(s) e nora(s)

1º grau: Padrasto(s), madrasta(s) e enteado(s)

2º grau: cunhado(s)

1º grau: pai/mãe e filho(s) solteiros ou casados

2º grau: irmão(s), avô(s) e neto(s)

3º grau: tio(s), sobrinho(s), bisavô(s) e bisneto(s)

O investimento anual (por vida) é de apenas R$ 204,00 (duzentos e quatro 
reais). Esse valor pode ser pago via boleto bancário (à vista) ou cartão de 
crédito (em até 6 vezes sem juros).

Afinidade:Consanguinidade:

Odonto

Cirurgia     75 
Diagnóstico     17 
Urgência     06 
Radiologia     08
Prevenção     07 
Odontopediatria    18 
Dentística     16 
Periodontia     18 
Endodontia     19 
Prótese     16 
DTM  (Disfunção Temporomandibular)   03 

QUANTIDADE

18
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Ranking de Eficiência

O ranking (disponível no sistema de cadastro) leva em consideração três critérios:

1. Percentual de pastores adimplentes
2. Percentual de pastores que acessaram o cadastro nacional com o e-mail e senha.
3. Percentual de pastores com o cadastro completo (e-mail, celular, foto, 
endereço, data de consagração etc)

Conforme anunciado e aprovado pelo Conselho Geral da OPBB, as 3 (três) 
primeiras seções e as 10 (dez) primeiras subseções mais avaliadas no 
ranking de eficiência durante o ano de 2019 serão premiadas nesta Assembleia, 
pelo Escritório Nacional.

Queremos, desde já, parabenizar a liderança das seções e subseções 
vencedoras e registrar, também, nosso voto de reconhecimento aos pastores 
filiados que contribuíram para que sua seção e/ou subseção fosse premiada.

Informações e Adesão

Avaliação Trimestral

Dúvidas, fale conosco através do e-mail escritorio@opbb.org.br
ou WhatsApp (21) 3217-6676.

Haverá, trimestralmente, uma avaliação da base de usuários para cálculo da 
sinistralidade (relação entre as despesas com a utilização dos serviços 
odontológicos e a receita que a operadora receberá pelo contrato). Se o índice 
de sinistralidade for superior a 60%, haverá um reajuste no valor por vida. 
Portanto, orientamos os titulares e seus dependentes para que façam o uso 
consciente e não excessivo (sem necessidade real) do plano, pois isso pode 
afetar a todos os beneficiários.

www.opbb.org.br/odonto

Interessados em obter mais informações
ou aderir ao plano, basta acessar

19
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Identidade Pastoral Batista

A carteira da OPBB é a identificação do pastor batista. Ela é única, padronizada 
e usada por mais de 13 (treze) mil pastores, e já é um documento reconhecido 
em praticamente todos os hospitais do Brasil. A carteira é, também, documento 
exigido durante nossos concílios.

A carteira da OPBB é/será oferecida digitalmente (através do aplicativo – 
disponível no link bit.ly/appopbb e fisicamente (através dos Correios).

Para recebimento da carteira (digital e física) – além da condição de 
adimplência e cadastro preenchido correta e completamente – o filiado deverá 
atualizar a foto de seu cadastro, conforme os novos padrões estabelecidos (abaixo):

A imagem deve possuir resolução de pelo menos 300 DPI / 3 Megapixels.
A imagem deve ser capturada e salva digitalmente nos formatos: JPG, JPEG ou PNG.

Digitalizada / Resolução

• A fotografia deve ser colorida.
• A fotografia deve ser tirada de frente, contra fundo branco.
• O rosto e os ombros devem estar enquadrados na fotografia.
• O filiado deve direcionar seu olhar para a câmera.
• Não são/serão permitidos reflexos, penumbras ou sombras em nenhuma 
parte da fotografia.
• O filiado deve apresentar fisionomia neutra e os olhos devem estar abertos e visíveis.
• Caso use óculos, a armação não pode ser grossa e as lentes não podem 
refletir luz (ambiente ou da câmera). Óculos escuros não são/serão aceitos.

Padrão 3x4 ou Passaporte

Para visualizar os exemplos de fotografias (cf. padrão exigido), acesse 
www.opbb.org.br/fotocarteira

20
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A OPBB este ano completa 80 anos de existência. Desejamos, 
juntamente com todos nossos filiados, celebrar (nas cinco regiões do 
Brasil) o Jubileu de Carvalho da nossa Organização. As datas são:

Nordeste (PE)

09 de maio
Igreja Batista
da Capunga

Norte (PA)

08 de agosto
Primeira Igreja Batista
do Pará

Centro-Oeste

12 de setembro
Igreja Memorial Batista
de Brasília

Sudeste (RJ)

20 de junho 
Primeira Igreja Batista
do Recreio

Sul (PR)

17 de outubro
Igreja Batista do Bacacheri

21
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Conclusão

Informo com muita alegria que, durante o fechamento deste relatório, em 31 de 
outubro de 2019, a OPBB registra em seu cadastro nacional, 13.539 pastores 
filiados (4,5% superior ao período anterior). Queremos, a cada ano, 
compartilhar as bênçãos recebidas do nosso Pai e os investimentos que a 
OPBB tem realizado na vida, na família e no ministério dos pastores batistas. 
Contamos com apoio e oração de todos os irmãos. A Deus toda honra e glória 
que somente a Ele são devidos!

22

Não deixe de visitar nosso Espaço Lounge, localizado próximo aos 
stands, no Centro de Convenções de Goiânia.

Espaco Lounge 



Regimento
Interno

CAPÍTULO I

DO NOME, SEDE, ESTRUTURA E CONSTITUIÇÃO

Artigo 1º - A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, doravante OPBB, fundada em 1940, por 
tempo indeterminado, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro à Rua José Higino, 416, 
Prédio 30, salas 101,102 e 103, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20510-412, é uma 
organização religiosa de natureza federativa, sem fins econômicos.

Artigo 2º - A Ordem dos Pastores Batista do Brasil, doravante OPBB, é constituída por 
pastores batistas, membros de igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, doravante 
CBB.

Artigo 3º - A OPBB é estruturada organizacionalmente através das Seções que podem ter 
Subseções Regionais a elas vinculadas.

Artigo 4º São Órgãos da OPBB:

I - A Assembleia Geral
II - O Conselho Geral
III - O Conselho Fiscal
IV - Direção Executiva

Artigo 5º - São documentos constitutivos da OPBB

I - Estatuto
II - Regimento Interno
III - Código de Ética
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CAPÍTULO III

DAS SEÇÕES E SUBSEÇÕES

Artigo 7º - Cada Seção fará constar do seu Estatuto o que está prescrito no artigo 3º do 
Estatuto da OPBB.

Artigo 8º - O Estatuto da Seção e suas respectivas reformas entram em vigor após a 
homologação pela OPBB, através do seu Conselho Geral, doravante Conselho e não 
pode contrariar a letra e o espírito do estatuto da OBBB.

Artigo 9º - É da responsabilidade da Seção a manutenção atualizada do cadastro 
nacional da OPBB, especialmente, as filiações, desligamentos e transferências de 
filiados; no caso de desligamento, os motivos da medida.
Parágrafo Único - A Seção é guardiã dos documentos do processo de filiação e 
desligamento apenas daqueles que filia
ou desliga, devendo as atas digitalizadas de ordenação e de filiação serem incluídas no 
cadastro do filiado, dispensando exigência de documentos de filiados vindos de outras 
Seções com status de filiado.

Artigo 10 – As seções da OPBB se obrigam a:

I – Atender todos os pedidos de a transferência de filiados em até 30 dias da solicitação 
de transferência de pastores que não possuem impedimentos, caso contrário será feita 
automaticamente pela Direção Executiva da OPBB.
II – Remeter  o  seu  Estatuto,  quando  tiver,  para  homologação  da  OPBB,  ficando  
suspenso  o  repasse  de  recursos financeiros enquanto não o fizer.

CAPÍTULO II

DOS FINS

Artigo 6º - A OPBB tem por finalidade:

I - Promover a convivência, fraternidade e solidariedade entre os filiados;
II - Zelar pelo ministério batista, sob todas as formas e aspectos, a fim de que o ministério 
pastoral seja exercido por vocacionados com boa formação teológica e conduta exemplar;
III - Tratar dos interesses dos filiados, junto as entidades particulares e aos poderes 
públicos.
IV - Fazer gestões junto as igrejas, que objetivem a valorização, a capacitação continuada 
e o sustento pastoral;
V - Representar o ministério batista na sociedade;
VI - Promover encontros, simpósios, conferências, congressos e retiros, visando à 
confraternização, à capacitação do ministério pastoral e o posicionamento da OPBB, face 
às demandas da época
VII  -  Diligenciar  junto  aos  poderes  constituídos,  o  cumprimento  das  garantias,  
efetivação  dos  institutos  e direitos constitucionais e o pleno exercício da liberdade 
religiosa, pela efetiva prática dos direitos humanos e pela influência dos valores e princípios 
cristãos, na cultura, nas leis e na vida brasileira;
VIII - manter  as igrejas e a liderança denominacional informadas sobre os assuntos 
relacionados com o ministério batista, especialmente sobre os melhores procedimentos 
para orientação, exame e consagração  de candidatos ao pastorado. 

III – Manter o padrão de eficiência mínima estabelecido pelo Conselho da OPBB, e enviar 
relatórios administrativos trimestrais ao mesmo.
Parágrafo  único  –  As  Seções  que  estiverem  inativas  até  o  final  do  exercício  fiscal,  
terão  os  repasses  não  feitos incorporados ao patrimônio da OPBB.
IV – Cumprir fielmente o Estatuto e Regimento Interno da OPBB, sob pena do presidente da 
seção ser afastado do cargo por até 3 meses; e, persistindo o problema, o mesmo perderá 
a condição de membro da OPBB.
V - Abrir contas bancárias para os devidos repasses financeiros.

Artigo 11 - A Seção pode subdividir-se em Subseções, dentro do seu território, observando o 
seguinte:

I - Ter número igual ou superior a 10 (dez) filiados atuantes ou residentes na região 
correspondente à Subseção;
II - A vedação de se tornar pessoa jurídica, respeitadas as que já o são;
III - Subordinar-se a quem presta relatórios contínuos de suas atividades;
IV - Ter uma diretoria, com no mínimo 4 membros, homologada pela Seção;
V - Cooperar com a Seção na formação dos Concílios, na filiação e desligamento de 
pastores, na observância da ética; VI - Receber percentual da contribuição dos seus 
respectivos filiados, a critério da Seção.

Artigo 12 - A eleição da diretoria da Seção observará o que dispõe o Regimento Interno da 
OPBB
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Artigo 7º - Cada Seção fará constar do seu Estatuto o que está prescrito no artigo 3º do 
Estatuto da OPBB.

Artigo 8º - O Estatuto da Seção e suas respectivas reformas entram em vigor após a 
homologação pela OPBB, através do seu Conselho Geral, doravante Conselho e não 
pode contrariar a letra e o espírito do estatuto da OBBB.

Artigo 9º - É da responsabilidade da Seção a manutenção atualizada do cadastro 
nacional da OPBB, especialmente, as filiações, desligamentos e transferências de 
filiados; no caso de desligamento, os motivos da medida.
Parágrafo Único - A Seção é guardiã dos documentos do processo de filiação e 
desligamento apenas daqueles que filia
ou desliga, devendo as atas digitalizadas de ordenação e de filiação serem incluídas no 
cadastro do filiado, dispensando exigência de documentos de filiados vindos de outras 
Seções com status de filiado.

Artigo 10 – As seções da OPBB se obrigam a:

I – Atender todos os pedidos de a transferência de filiados em até 30 dias da solicitação 
de transferência de pastores que não possuem impedimentos, caso contrário será feita 
automaticamente pela Direção Executiva da OPBB.
II – Remeter  o  seu  Estatuto,  quando  tiver,  para  homologação  da  OPBB,  ficando  
suspenso  o  repasse  de  recursos financeiros enquanto não o fizer.

D) O presidente ou o executivo da Seção lançam no Sistema de Cadastro Nacional o vínculo 
de filiado, autorizando, assim, a emissão da Carteira de Identidade de Pastor Batista.

Art. 19 - Os filiados à OPBB são identificados mediante Carteira de IDENTIDADE 
PASTORAL, padronizada e emitida EXCLUSIVAMENTE pelo Conselho da OPBB.

§1º  – O modelo, o  controle,  a  expedição  e  a renovação  da Carteira DE  IDENTIDADE 
PASTORAL são  administrados EXCLUSIVAMENTE pelo Conselho da OPBB.

§2º – Terá os seus direitos suspensos conforme Art. 9º do Estatuto o filiado que não mantiver 
a sua carteira válida. Caso permaneça durante 5 (cinco) anos nessa condição será 
desligado automaticamente da OPBB, sendo assegurado o amplo direito de defesa e 
contraditório.

§3º – Sendo quitada a dívida o filiado será reintegrado automaticamente a OPBB.

§4º - Para efeito de cadastramento de filiados na categoria de Baixa Renda é necessário 
preencher e assinar formulário de solicitação, renovado anualmente, com validação pela 
Seção e encaminhamento ao Escritório Nacional da OPBB.

 

CAPÍTULO IV

DA FILIAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, DESLIGAMENTO,

REFILIAÇÃO E RECONDUÇÃO 

SEÇÃO I - FILIAÇÃO

Artigo  13  -  O  parecer  para filiação  em  cada  Seção  será  dado  por  uma  Comissão  de  
Acompanhamento  e  Filiação, composta de no mínimo 5 (cinco) filiados.

Artigo 14 - Só podem ser filiados à OPBB pastores que aceitem a Declaração Doutrinária, 
Princípios e Filosofia da CBB, assim como os documentos constitutivos da OPBB, e que fazem 
parte de Igrejas filiadas ou em processo de filiação à CBB.

Artigo 15 - No caso de filiação de pastores advindos de outras denominações, é necessário a 
realização de um concílio examinatório, após comprovada a filiação, por no mínimo 2 (dois) 
anos, a uma Igreja da CBB.

Artigo 16 - As Seções, quando solicitadas pela Igreja, farão análise prévia dos candidatos  ao 
concilio examinatório e darão parecer quanto à convocação de concílio e exame.

Parágrafo Único. Atendidas todas as exigências para convocação do concílio examinatório, o 
parecer favorável deste será válido para filiação a OPBB se:

A) Constar formação teológica, ética e eclesiástica através de exame simulado elaborado e 
aplicado pela seção e caso seja necessário a mesma poderá solicitar apoio ao  escritório  
nacional da OPBB,  cujo  resultado é  encaminhado  ao concílio examinatório.

B) Constar na ata do concílio examinatório o registro da presença de pelo menos sete 
pastores membros da OPBB com carteira de pastor batista válida.
C) Ter aprovação de pelo menos 80% dos pastores presentes no concílio examinatório.

Artigo 17 - Somente serão filiados à OPBB pastores que tenham cumprido todas as 
formalidades constantes deste Regimento para ordenação e filiação.

Art. 18 - O processo de filiação obedecerá aos seguintes critérios:

A) O candidato à filiação a OPBB encaminha à Comissão de Acompanhamento e Filiação 
os seguintes documentos:

I - Pedido formal de filiação assumindo todos os compromissos inerentes ao mesmo;
II  -  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.
III - Cópia de certidão de casamento, identidade e CPF;
IV - Certificado de antecedentes criminais, consulta ao Sistema de Proteção ao Crédito 
(SPC)/Serasa;
V - No caso de pastores oriundos de outros países, anexar comprovantes de sua 
consagração ao ministério pastoral e legalização para permanência no Brasil;
VI - Testemunho do pastor do candidato que atesta, seu envolvimento efetivo com o 
ministério da igreja;
VII - Declaração expressa do cônjuge, membro de uma igreja batista, testemunhando 
vocação ministerial do candidato e concordância em apoiá-lo;
VIII - Ata do concílio de exame;
IX – Certificado de conclusão de curso teológico, casos especiais serão analisados pela 
Seção com parecer da comissão de acompanhamento e filiação.

Parágrafo Único – Caso os documentos acima sejam apresentados a Comissão de Filiação 
e Acompanhamento por ocasião do concílio examinatório, esta deverá encaminhar os 
mesmos a Seção juntamente com a Ata de Concílio de Exame e Consagração para o processo 
de filiação.

B) A Comissão de Acompanhamento e Filiação dá parecer à Assembleia da Seção, que 
decide pela filiação do candidato.

C) A filiação é automática, sendo apenas homologada pela Assembleia da Seção, quando: 

I - O parecer do Concílio de Exame é válido, conforme Art. 16;

II  -  Os  documentos  listados  no  Art.  18  foram  apresentados  à  Comissão  de  
Acompanhamento  e  Filiação  antes  da realização do Concílio Examinatório;
III  -  A  Comissão  de  Acompanhamento  e  Filiação  deu  parecer  favorável,  a  pedido  de  
uma  Igreja,  subsidiando  a convocação do Concílio Examinador e os trabalhos deste;
IV - Os pastores da região onde serve e onde pretende servir o candidato tenham sido 
convocados com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;
V - Houve um intervalo mínimo de sete dias entre o Concílio examinatório e a consagração 
ao ministério.
VI - No caso de reprovação do candidato, o novo concílio examinatório será convocado 
após 120 (Cento e vinte) dias do primeiro concilio;

III – Manter o padrão de eficiência mínima estabelecido pelo Conselho da OPBB, e enviar 
relatórios administrativos trimestrais ao mesmo.
Parágrafo  único  –  As  Seções  que  estiverem  inativas  até  o  final  do  exercício  fiscal,  
terão  os  repasses  não  feitos incorporados ao patrimônio da OPBB.
IV – Cumprir fielmente o Estatuto e Regimento Interno da OPBB, sob pena do presidente da 
seção ser afastado do cargo por até 3 meses; e, persistindo o problema, o mesmo perderá 
a condição de membro da OPBB.
V - Abrir contas bancárias para os devidos repasses financeiros.

Artigo 11 - A Seção pode subdividir-se em Subseções, dentro do seu território, observando o 
seguinte:

I - Ter número igual ou superior a 10 (dez) filiados atuantes ou residentes na região 
correspondente à Subseção;
II - A vedação de se tornar pessoa jurídica, respeitadas as que já o são;
III - Subordinar-se a quem presta relatórios contínuos de suas atividades;
IV - Ter uma diretoria, com no mínimo 4 membros, homologada pela Seção;
V - Cooperar com a Seção na formação dos Concílios, na filiação e desligamento de 
pastores, na observância da ética; VI - Receber percentual da contribuição dos seus 
respectivos filiados, a critério da Seção.

Artigo 12 - A eleição da diretoria da Seção observará o que dispõe o Regimento Interno da 
OPBB
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D) O presidente ou o executivo da Seção lançam no Sistema de Cadastro Nacional o vínculo 
de filiado, autorizando, assim, a emissão da Carteira de Identidade de Pastor Batista.

Art. 19 - Os filiados à OPBB são identificados mediante Carteira de IDENTIDADE 
PASTORAL, padronizada e emitida EXCLUSIVAMENTE pelo Conselho da OPBB.

§1º  – O modelo, o  controle,  a  expedição  e  a renovação  da Carteira DE  IDENTIDADE 
PASTORAL são  administrados EXCLUSIVAMENTE pelo Conselho da OPBB.

§2º – Terá os seus direitos suspensos conforme Art. 9º do Estatuto o filiado que não mantiver 
a sua carteira válida. Caso permaneça durante 5 (cinco) anos nessa condição será 
desligado automaticamente da OPBB, sendo assegurado o amplo direito de defesa e 
contraditório.

§3º – Sendo quitada a dívida o filiado será reintegrado automaticamente a OPBB.

§4º - Para efeito de cadastramento de filiados na categoria de Baixa Renda é necessário 
preencher e assinar formulário de solicitação, renovado anualmente, com validação pela 
Seção e encaminhamento ao Escritório Nacional da OPBB.

 

Artigo  13  -  O  parecer  para filiação  em  cada  Seção  será  dado  por  uma  Comissão  de  
Acompanhamento  e  Filiação, composta de no mínimo 5 (cinco) filiados.

Artigo 14 - Só podem ser filiados à OPBB pastores que aceitem a Declaração Doutrinária, 
Princípios e Filosofia da CBB, assim como os documentos constitutivos da OPBB, e que fazem 
parte de Igrejas filiadas ou em processo de filiação à CBB.

Artigo 15 - No caso de filiação de pastores advindos de outras denominações, é necessário a 
realização de um concílio examinatório, após comprovada a filiação, por no mínimo 2 (dois) 
anos, a uma Igreja da CBB.

Artigo 16 - As Seções, quando solicitadas pela Igreja, farão análise prévia dos candidatos  ao 
concilio examinatório e darão parecer quanto à convocação de concílio e exame.

Parágrafo Único. Atendidas todas as exigências para convocação do concílio examinatório, o 
parecer favorável deste será válido para filiação a OPBB se:

A) Constar formação teológica, ética e eclesiástica através de exame simulado elaborado e 
aplicado pela seção e caso seja necessário a mesma poderá solicitar apoio ao  escritório  
nacional da OPBB,  cujo  resultado é  encaminhado  ao concílio examinatório.

B) Constar na ata do concílio examinatório o registro da presença de pelo menos sete 
pastores membros da OPBB com carteira de pastor batista válida.
C) Ter aprovação de pelo menos 80% dos pastores presentes no concílio examinatório.

Artigo 17 - Somente serão filiados à OPBB pastores que tenham cumprido todas as 
formalidades constantes deste Regimento para ordenação e filiação.

Art. 18 - O processo de filiação obedecerá aos seguintes critérios:

A) O candidato à filiação a OPBB encaminha à Comissão de Acompanhamento e Filiação 
os seguintes documentos:

I - Pedido formal de filiação assumindo todos os compromissos inerentes ao mesmo;
II  -  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.
III - Cópia de certidão de casamento, identidade e CPF;
IV - Certificado de antecedentes criminais, consulta ao Sistema de Proteção ao Crédito 
(SPC)/Serasa;
V - No caso de pastores oriundos de outros países, anexar comprovantes de sua 
consagração ao ministério pastoral e legalização para permanência no Brasil;
VI - Testemunho do pastor do candidato que atesta, seu envolvimento efetivo com o 
ministério da igreja;
VII - Declaração expressa do cônjuge, membro de uma igreja batista, testemunhando 
vocação ministerial do candidato e concordância em apoiá-lo;
VIII - Ata do concílio de exame;
IX – Certificado de conclusão de curso teológico, casos especiais serão analisados pela 
Seção com parecer da comissão de acompanhamento e filiação.

Parágrafo Único – Caso os documentos acima sejam apresentados a Comissão de Filiação 
e Acompanhamento por ocasião do concílio examinatório, esta deverá encaminhar os 
mesmos a Seção juntamente com a Ata de Concílio de Exame e Consagração para o processo 
de filiação.

B) A Comissão de Acompanhamento e Filiação dá parecer à Assembleia da Seção, que 
decide pela filiação do candidato.

C) A filiação é automática, sendo apenas homologada pela Assembleia da Seção, quando: 

I - O parecer do Concílio de Exame é válido, conforme Art. 16;

II  -  Os  documentos  listados  no  Art.  18  foram  apresentados  à  Comissão  de  
Acompanhamento  e  Filiação  antes  da realização do Concílio Examinatório;
III  -  A  Comissão  de  Acompanhamento  e  Filiação  deu  parecer  favorável,  a  pedido  de  
uma  Igreja,  subsidiando  a convocação do Concílio Examinador e os trabalhos deste;
IV - Os pastores da região onde serve e onde pretende servir o candidato tenham sido 
convocados com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;
V - Houve um intervalo mínimo de sete dias entre o Concílio examinatório e a consagração 
ao ministério.
VI - No caso de reprovação do candidato, o novo concílio examinatório será convocado 
após 120 (Cento e vinte) dias do primeiro concilio;
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Art. 21 - O desligamento obedece aos seguintes critérios por decisão e responsabilidade da 
Seção:

I - Solicitação do interessado, o desligamento será imediato;
II - Ter perdido a condição de membro de uma Igreja Batista filiada à CBB ou a uma 
Convenção Batista Estadual ou Regional, salvo nos seguintes casos:

A) Para exercer um ministério no exterior vinculado à CBB ou a Convenção Estadual da Seção;
B) Quando a igreja onde passou a ser membro estiver em processo de filiação na CBB;
C) Quando a Igreja da qual faz parte não for filiada à Convenção Estadual, mas apenas à 
CBB, embora na área de atuação da Seção;

SEÇÃO III - DESLIGAMENTO

Art. 20 - Para transferência de pastores oriundos de outra Seção da OPBB, o pedido de 
transferência será efetuado DIRETAMENTE à Seção que recebe, sob a coordenação do 
Executivo, sendo o ato comunicado à Assembleia Geral da Seção.

§  1º  -  Fica  impedida  a  transferência  se  o  filiado  estiver  respondendo  processo  disciplinar  
de  qualquer  natureza, garantido sempre o amplo direito de defesa e do contraditório;

§  2º  -  Em  caso  de  mudança  de  domicílio  ou  por  compromissos  ministeriais  
temporários  ou  outras  circunstâncias especiais, é facultado ao filiado permanecer na sua 
Seção de origem.

D) O presidente ou o executivo da Seção lançam no Sistema de Cadastro Nacional o vínculo 
de filiado, autorizando, assim, a emissão da Carteira de Identidade de Pastor Batista.

Art. 19 - Os filiados à OPBB são identificados mediante Carteira de IDENTIDADE 
PASTORAL, padronizada e emitida EXCLUSIVAMENTE pelo Conselho da OPBB.

§1º  – O modelo, o  controle,  a  expedição  e  a renovação  da Carteira DE  IDENTIDADE 
PASTORAL são  administrados EXCLUSIVAMENTE pelo Conselho da OPBB.

§2º – Terá os seus direitos suspensos conforme Art. 9º do Estatuto o filiado que não mantiver 
a sua carteira válida. Caso permaneça durante 5 (cinco) anos nessa condição será 
desligado automaticamente da OPBB, sendo assegurado o amplo direito de defesa e 
contraditório.

§3º – Sendo quitada a dívida o filiado será reintegrado automaticamente a OPBB.

§4º - Para efeito de cadastramento de filiados na categoria de Baixa Renda é necessário 
preencher e assinar formulário de solicitação, renovado anualmente, com validação pela 
Seção e encaminhamento ao Escritório Nacional da OPBB.

 
SEÇÃO II - TRANSFERÊNCIA

Artigo  13  -  O  parecer  para filiação  em  cada  Seção  será  dado  por  uma  Comissão  de  
Acompanhamento  e  Filiação, composta de no mínimo 5 (cinco) filiados.

Artigo 14 - Só podem ser filiados à OPBB pastores que aceitem a Declaração Doutrinária, 
Princípios e Filosofia da CBB, assim como os documentos constitutivos da OPBB, e que fazem 
parte de Igrejas filiadas ou em processo de filiação à CBB.

Artigo 15 - No caso de filiação de pastores advindos de outras denominações, é necessário a 
realização de um concílio examinatório, após comprovada a filiação, por no mínimo 2 (dois) 
anos, a uma Igreja da CBB.

Artigo 16 - As Seções, quando solicitadas pela Igreja, farão análise prévia dos candidatos  ao 
concilio examinatório e darão parecer quanto à convocação de concílio e exame.

Parágrafo Único. Atendidas todas as exigências para convocação do concílio examinatório, o 
parecer favorável deste será válido para filiação a OPBB se:

A) Constar formação teológica, ética e eclesiástica através de exame simulado elaborado e 
aplicado pela seção e caso seja necessário a mesma poderá solicitar apoio ao  escritório  
nacional da OPBB,  cujo  resultado é  encaminhado  ao concílio examinatório.

B) Constar na ata do concílio examinatório o registro da presença de pelo menos sete 
pastores membros da OPBB com carteira de pastor batista válida.
C) Ter aprovação de pelo menos 80% dos pastores presentes no concílio examinatório.

Artigo 17 - Somente serão filiados à OPBB pastores que tenham cumprido todas as 
formalidades constantes deste Regimento para ordenação e filiação.

Art. 18 - O processo de filiação obedecerá aos seguintes critérios:

A) O candidato à filiação a OPBB encaminha à Comissão de Acompanhamento e Filiação 
os seguintes documentos:

I - Pedido formal de filiação assumindo todos os compromissos inerentes ao mesmo;
II  -  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.
III - Cópia de certidão de casamento, identidade e CPF;
IV - Certificado de antecedentes criminais, consulta ao Sistema de Proteção ao Crédito 
(SPC)/Serasa;
V - No caso de pastores oriundos de outros países, anexar comprovantes de sua 
consagração ao ministério pastoral e legalização para permanência no Brasil;
VI - Testemunho do pastor do candidato que atesta, seu envolvimento efetivo com o 
ministério da igreja;
VII - Declaração expressa do cônjuge, membro de uma igreja batista, testemunhando 
vocação ministerial do candidato e concordância em apoiá-lo;
VIII - Ata do concílio de exame;
IX – Certificado de conclusão de curso teológico, casos especiais serão analisados pela 
Seção com parecer da comissão de acompanhamento e filiação.

Parágrafo Único – Caso os documentos acima sejam apresentados a Comissão de Filiação 
e Acompanhamento por ocasião do concílio examinatório, esta deverá encaminhar os 
mesmos a Seção juntamente com a Ata de Concílio de Exame e Consagração para o processo 
de filiação.

B) A Comissão de Acompanhamento e Filiação dá parecer à Assembleia da Seção, que 
decide pela filiação do candidato.

C) A filiação é automática, sendo apenas homologada pela Assembleia da Seção, quando: 

I - O parecer do Concílio de Exame é válido, conforme Art. 16;

II  -  Os  documentos  listados  no  Art.  18  foram  apresentados  à  Comissão  de  
Acompanhamento  e  Filiação  antes  da realização do Concílio Examinatório;
III  -  A  Comissão  de  Acompanhamento  e  Filiação  deu  parecer  favorável,  a  pedido  de  
uma  Igreja,  subsidiando  a convocação do Concílio Examinador e os trabalhos deste;
IV - Os pastores da região onde serve e onde pretende servir o candidato tenham sido 
convocados com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência;
V - Houve um intervalo mínimo de sete dias entre o Concílio examinatório e a consagração 
ao ministério.
VI - No caso de reprovação do candidato, o novo concílio examinatório será convocado 
após 120 (Cento e vinte) dias do primeiro concilio;

III - Em razão  de desvio doutrinário, falta grave, desvios éticos, inclusive nas igrejas, 
sempre mediante parecer da Comissão de Ética da Seção;
IV - Quebra da ordem estatutária, regimental, bem como do Código de Ética da OPBB.
V - Serão garantidos o amplo direito de defesa e do contraditório em todos os casos.

Art. 22 – A diretoria da OPBB poderá avocar para si qualquer caso controvertido de filiação, 
disciplina e desligamento, havendo descumprimento de atos constitutivos.
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Art. 21 - O desligamento obedece aos seguintes critérios por decisão e responsabilidade da 
Seção:

I - Solicitação do interessado, o desligamento será imediato;
II - Ter perdido a condição de membro de uma Igreja Batista filiada à CBB ou a uma 
Convenção Batista Estadual ou Regional, salvo nos seguintes casos:

A) Para exercer um ministério no exterior vinculado à CBB ou a Convenção Estadual da Seção;
B) Quando a igreja onde passou a ser membro estiver em processo de filiação na CBB;
C) Quando a Igreja da qual faz parte não for filiada à Convenção Estadual, mas apenas à 
CBB, embora na área de atuação da Seção;

Art.  23  -  Para  RECONDUCAO  de  pastores,  por  questões  doutrinárias,  cumpre-se  
novamente  toda  a  rotina  de procedimentos estabelecidos para o primeiro exame.

§ 1º - A recondução é sempre em atendimento ao pedido de uma Igreja BATISTA, ligada à 
CBB, 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 2 (DOIS) anos desde a filiação a uma igreja Batista da CBB.

SEÇÃO IV - RECONDUÇÃO

Art. 24- Pastores que se julgarem prejudicados em qualquer decisão da Seção podem recorrer 
à Diretoria e ao Conselho da OPBB, em última instância, após recurso à própria Seção.

§ 1º - O recurso deverá ser encaminhado e protocolizado em até 30 (trinta) dias após a 
decisão que lhe deu causa.
§ 2º - O recurso deverá ser julgado na próxima reunião do Conselho.
§ 3º - A filiação, a transferência, o desligamento, refiliação e a recondução são registrados 
no cadastro nacional da OPBB pela Seção.
§ 4º - Os casos disciplinares envolvendo os presidentes de seções serão tratados 
diretamente pelo Conselho Geral da OPBB. 

PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 25 - A refiliação A OPBB, em caso de desligamento por desvio doutrinário, só ocorre 
mediante parecer de um concílio  de  recondução,  convocado  nos  termos  deste  Regimento,  
que  examina  os  assuntos  que  deram  causa  ao desligamento, dispensando-se nova 
consagração.

Parágrafo Único - Em caso de refiliação de candidato que pediu desligamento ou foi desligado 
por questões morais, esta poderá ocorrer após parecer favorável da Comissão de Ética.

Art. 26 - A refiliação, quando o desligamento não foi por motivos doutrinários, será decidida pela 
Seção, dispensando novo Concílio.

Art. 27 - O candidato à refiliação, separado judicial ou extrajudicialmente, divorciado, casado 
após o divórcio ou casado com divorciada, poderá ser filiado somente após parecer favorável 
da Comissão de ÉTICA.

SEÇÃO V - REFILIAÇÃO

III - Em razão  de desvio doutrinário, falta grave, desvios éticos, inclusive nas igrejas, 
sempre mediante parecer da Comissão de Ética da Seção;
IV - Quebra da ordem estatutária, regimental, bem como do Código de Ética da OPBB.
V - Serão garantidos o amplo direito de defesa e do contraditório em todos os casos.

Art. 22 – A diretoria da OPBB poderá avocar para si qualquer caso controvertido de filiação, 
disciplina e desligamento, havendo descumprimento de atos constitutivos.
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CAPÍTULO V

DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 28 - A Assembleia Geral Ordinária da OPBB é realizada, de preferência, na mesma 
cidade e época da Assembleia Geral  da  CBB.  No  caso  da  Seção,  é  realizada,  de  
preferência,  na  mesma  cidade  e  época  da  Assembleia  Geral  da Convenção Estadual 
ou Regional. Quando necessário, a realização da Assembleia Geral Extraordinária se dará 
em local e data a serem determinados na convocação.

Parágrafo Único - A convocação das Assembleias é feita pelo Presidente ou seu substituto 
legal, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante publicação no site da OPBB, 
e/ou outras mídias de reconhecida circulação entre os filiados, devendo o objeto da 
convocação ser mencionado, quando se tratar de Assembleia Geral Extraordinária.

CAPÍTULO VI

DA DIRETORIA DA OPBB E ELEIÇÃO

Art.  29  -  A  Diretoria  da  OPBB,  eleita  pela  Assembleia  Geral  Ordinária,  é  composta  de  
Presidente,  Primeiro  Vice- Presidente, Segundo Vice-Presidente e Terceiro Vice-Presidente; 
Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário, para mandato de 2 (dois) anos, 
observado o disposto no Regimento Interno.

§ 1º - Os membros da diretoria da OPBB não podem ser eleitos, por mais de 1 (um) mandato 
sendo vedada a reeleição.
§ 2º - Somente poderão ser eleitos para qualquer cargo da diretoria filiados residentes e 
domiciliados no território nacional e que tenham carteira válida da OPBB.
§ 3º - A Diretoria é responsável por seus atos, inclusive por excesso de mandato, de acordo 
com a lei.
§ 4º - A Diretoria fará avaliação a cada dois anos do Diretor Executivo, observando inclusive 
os indicadores de eficiência da OPBB, apresentando relatório ao Conselho Geral.

Art. 30 - A diretoria da OPBB é também a diretoria do Conselho Geral da OPBB, e a diretoria 
da seção é também a diretoria do conselho seccional.

Art. 31 - Pelo exercício do cargo, nenhum membro da Diretoria, Conselho Geral da OPBB, 
recebe remuneração ou tem participação  na receita da OPBB;  os  membros  da  diretoria 
poderão  ser  reembolsados, mediante comprovação  de despesas feitas a serviço da 
OPBB.

Art. 32 - A eleição da Diretoria da OPBB observará o seguinte procedimento:

I  -  A  indicação  de  nomes  para  a  Diretoria  deverá  ser  precedida  de  consulta  ao  
candidato  indicado  sobre  sua disponibilidade de participar pelo menos das reuniões 
ordinárias do Conselho da OPBB.
II - A eleição da Diretoria é feita por escrutínio secreto para todos os cargos, sem limite do 
número de indicação de nomes, observando-se o seguinte procedimento:
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A) Período de até 5 (cinco) minutos para indicação de nomes para Presidente;
B) A votação se dá em cédulas especiais;
III - Aberto o processo de eleição, os filiados à OPBB presentes à Assembleia indicam 
nomes para Presidente, seguindo a votação;
IV - Na hipótese de nenhum candidato alcançar a maioria absoluta, haverá novo escrutínio, 
concorrendo apenas os dois mais votados;
V - Eleito Presidente, há indicação de nomes para a vice-presidência, por até 10 
(dez) minutos; 
VI – Eleitos os Vice-presidentes, há indicação de nomes para a secretaria, por até 10 
(dez) minutos.
VII - A comissão escrutinadora faz a apuração dos votos em local fora do plenário e 
encaminha à Mesa Diretora o resultado  da  votação  com  todos  os  dados  apurados  e  
essa  proclama,  em  seguida,  os  mais  votados  para  vice- presidência, e os mais votados 
para secretaria, respectivamente;
VIII - Os casos de empate são decididos pelo critério de maior  tempo de consagração ao 
ministério, persistindo o empate, pela maior idade;
IX  - É vedado  aos indicados concorrerem, simultaneamente, à vice-presidência e à 
secretaria,  sendo-lhe facultado optar por uma das indicações;
X - Não havendo tempo hábil na sessão para apuração para vice-presidência e secretaria, 
a comissão prossegue com o seu trabalho e dá o resultado na sessão seguinte.

§ 1º - Os trabalhos da Assembleia Geral prosseguem durante a apuração dos votos.
§ 2º  -  A  Mesa  Diretora  proclama  os  eleitos,  informando  seus  nomes  e  respectiva  
votação.  Os  demais resultados constam como documento anexo à ata e ficam à 
disposição dos interessados.

Art. 33 - A Mesa Diretora é constituída de toda a diretoria, podendo funcionar, no mínimo, 
com um Presidente e dois Secretários.

Art. 34 - A Diretoria reúne-se quando necessário para os seguintes fins:

I - Considerar os relatórios da DireçãoExecutiva;
II – Elaborar relatório informativo àConvenção
III – decidir sobre assuntos pertinentes a OPBB
IV  -  Estudar  e  decidir  sobre  situações  especiais,  inclusive  no  campo  da  ética  e  de  
recursos  impetrados,  podendo constituir comissões especiais, quando necessário.
V - É competência da Diretoria indicar o Diretor Executivo que é eleito pelo Conselho Geral da 
OPBB e homologado pela assembleia Geral da OPBB, cujas atribuições constam neste 
regimento.

Art. 35 - As atribuições de cada membro da diretoria estão contidas no Estatuto da OPBB.
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CAPÍTULO VII

DO CONSELHO GERAL DA OPBB

Art. 36 - A OPBB tem os seguintes órgãos responsáveis pela administração e consecução 
dos seus fins:

I – Assembleia Geral
II - Conselho Geral
III - Conselho Fiscal
IV - Direção Executiva
V - Seções e Subseções

Art.  37  -  Para  consecução  de  suas  finalidades  a  OPBB  terá  um  Conselho  Geral  que  
planeja,  coordena  e  dirige  as atividades da OPBB.

Art. 38 - O Conselho Geral da OPBB é constituído pela Diretoria da OPBB, por presidente e 
executivo ou representante de cada Seção e em seus impedimentos, por substitutos 
devidamente autorizados e pelo último presidente da OPBB.

A - O Conselho Geral tem as seguintes finalidades:

I - Planejar, coordenar e avaliar o trabalho da OPBB, oferecendo sugestões à Assembleia Geral;
II - Servir como órgão de consulta da OPBB;
III - estudar as situações especiais de emergência, sugerindo as providências cabíveis;
IV - Eleger e destituir o Diretor Executivo, por indicação da Diretoria;
V - Aprovar o relatório do Conselho a ser encaminhado à Assembleia Geral;
VI - Homologar estatuto encaminhado pelas Seções;
VII - considerar os assuntos encaminhados pela Diretoria, pelas Seções e pastores;
VIII - Encaminhar à Assembleia Geral da OPBB, para aprovação, as reformas regimentais e 
estatutárias.

§ 1º - Os filiados poderão apresentar requerimento por escrito, à Diretoria, visando 
participar da reunião regular do Conselho Geral da OPBB, conforme calendário 
anteriormente divulgado, para tratar de assunto específico. Caberá à Diretoria a decisão 
sobre o direito à presença e o critério do direito da voz.
§ 2º - A seção poderá indicar um terceiro representante para o Conselho Geral com direito a voz; 

Art. 39 - O Conselho reúne-se, ordinariamente duas vezes por ano, sendo uma delas por 
ocasião da Assembleia Geral Ordinária da OPBB e, extraordinariamente, quando necessário, 
mediante convocação do Presidente da OPBB ou do seu substituto legal, no impedimento do 
Presidente.

Art. 40 - O Conselho da OPBB define o valor e o processo de recolhimento da anuidade dos 
filiados, ad referendum da Assembleia Geral.

§ 1º - Da anuidade dos filiados, 60% são destinados à Seção.
§ 2º - A anuidade tem valor unificado e padronizado para todos os filiados.
§ 3º - A OPBB e a seção criam facilitações, especialmente através de programas de 
capacitação, para os filiados que vivem em severas limitações financeiras.
§ 4º - O filiado que é adimplente, a partir dos 70 (setenta) anos é dispensado da ANUIDADE 
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CAPÍTULO IX

DO CONSELHO DA SEÇÃO

Art. 43 - O Conselho da Seção, constituído conforme o seu Estatuto tem por fim:

I - Planejar, coordenar e avaliar o trabalho da Seção, oferecendo sugestões à Assembleia 
Geral;
II - Servir como órgão de consulta da Seção;
III - Estudar as situações especiais de emergência, sugerindo as providências cabíveis;
IV - Eleger e destituir o Diretor Executivo, por indicação da Diretoria;
V - Elaborar o relatório do Conselho a ser encaminhado à Assembleia Geral;
VI - Considerar os assuntos encaminhados pela Diretoria, subseções e filiados;
VII – Servir como órgão recursal em primeira instância.

Art. 44 - O Conselho da Seção reúne-se quando necessário, mediante convocação do 
Presidente da Seção ou do seu substituto legal, no impedimento do Presidente.

CAPÍTULO VIII

DO DIRETOR EXECUTIVO

Art. 41 - A OPBB tem um Diretor Executivo Indicado pela diretoria, eleito pelo Conselho 
Geral e homologado pela assembleia Geral da OPBB com as seguintes atribuições:

I - Manter sob sua guarda e responsabilidade o patrimônio e o acervo da OPBB;
II - Administrar o escritório, inclusive exercendo as funções de tesoureiro, abrindo, 
movimentando e encerrando contas bancárias, conjuntamente com o presidente ou um 
membro da diretoria por ele autorizado.
III - Apresentar relatório à Diretoria e ao Conselho;
IV - Dinamizar o relacionamento da OPBB com as Seções;
V - Assessorar a Diretoria, Conselho e as Comissões constituídas;
VI - Coordenar e controlar a produção e a emissão das carteiras de identidade pastoral 
dos filiados à OPBB e outros produtos que utilizam a logomarca da OPBB;
VII - Manter atualizado o Cadastro das Seções e dos filiados à OPBB;
VIII - Coordenar a realização de assembleias, bem como reuniões do Conselho e da Diretoria
IX - Gerir as atividades administrativas da OPBB;
X - Encaminhar à CBB, o relatório informativo da OPBB conforme orientação desta.

Art. 42 - O Diretor Executivo da OPBB tem assento ao Conselho Geral da OPBB para 
cumprimento das suas funções, com direito apenas à voz;

§ 1º  -  O  Diretor  Executivo  pode ser  remunerado  ou  não.  No  caso  de  remuneração,  
esta  é fixada  pela Diretoria  e homologada pelo Conselho.
§ 2º - O Diretor Executivo é avaliado a cada dois anos pela Diretoria que dará parecer ao 
Conselho e na ausência deste, à Assembleia GERAL.

para a OPBB, tendo direito à Carteira de Pastor Batista.
§5º - Para efeito de cadastramento de filiados na categoria de renda insuficiente é 
necessário preencher e assinar formulário de solicitação, renovado anualmente, com 
validação pela Seção e encaminhamento ao Escritório Nacional da OPBB.
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CAPÍTULO XI

DOS RELATÓRIOS

Art. 47 - O conselho geral apresenta relatório anual à assembleia geral ordinária da OPBB 
e, excepcionalmente, às assembleias gerais extraordinárias. e o conselho das seções 
apresentam seus relatórios as suas assembleias gerais.

Parágrafo Único - O relatório, de forma expressa, deve conter no mínimo:

I - Informativo sobre as atividades desenvolvidas no exercício;
II - Atividades financeiras, acompanhado de parecer técnico;
III - Cumprimento das recomendações da Assembleia Geral;
IV - Planos e calendários para o exercício seguinte;
V - Síntese das atividades, com informações sobre filiações e desligamentos
VI - Quadro geral comparativo dos indicadores de eficiência

CAPÍTULO X

DO DIRETOR EXECUTIVO DA SEÇÃO

Art. 45 - A Seção, se necessário, terá um Diretor Executivo indicado pela Diretoria, eleito 
pelo Conselho Seccional e Homologado pela Assembleia Geral com as seguintes 
atribuições:

I - Manter sob sua guarda e responsabilidade o patrimônio e o acervo da Seção;
II - Administrar o escritório, inclusive exercendo as funções de tesoureiro, abrindo, 
movimentando e encerrando contas bancárias, dando ciência ao presidente;
III - Apresentar relatório à Diretoria e ao Conselho da Seção;
IV - Dinamizar o relacionamento da OPBB com as Subseções.
V - Assessorar a Diretoria, Conselho e as Comissões constituídas;
VI - Coordenar e controlar as autorizações para emissão da Carteira de Pastor Batista, do 
diploma do pastor e outros produtos que explorem a logomarca da OPBB;
VII - Manter atualizado o Cadastro das Subseções e dos filiados à OPBB de sua Seção;
VIII - Coordenar a realização das assembleias, bem como reuniões do Conselho e da Diretoria;
IX - Gerir as atividades administrativas da Seção;
X - Encaminhar à Convenção Estadual ou Regional, o relatório informativo da Seção 
conforme orientação desta.

Art. 46 - O Diretor Executivo da seção tem assento no conselho da Seção para cumprimento 
das suas funções, com direito apenas à voz;

§ 1º - O Diretor Executivo pode ser remunerado ou não. No caso de remuneração, esta é 
fixada pela Diretoria da Seção sendo homologada pelo conselho da seção.
§ 2º - O Diretor Executivo é avaliado a cada dois anos pela Diretoria da Seção, que dará 
parecer ao Conselho e na ausência deste, à Assembleia Geral.
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CAPÍTULO XII

DAS COMISSÕES

Art. 48 - Na primeira Sessão da Assembleia Geral Ordinária, o Presidente nomeia as 
seguintes comissões:

I - Escrutinadora, ficando sua composição a critério do presidente;
II - Assuntos Especiais - composta de 5 (cinco) filiados, a quem compete emitir parecer e 
apresentá-lo à Assembleia Geral, sobre os assuntos especiais a ela encaminhados, por 
escrito, assinados por 5 (cinco) filiados à OPBB, pelo menos, e devidamente 
fundamentados.
III - Comissão de assessoria e apoio parlamentar composta de pelo menos três filiados.

Parágrafo  Único  -  O  Presidente  pode  nomear  outras  comissões,  conforme  a  necessidade,  
dando-lhes  a  devida competência administrativa.

CAPÍTULO XIII

DO CONSELHO FISCAL

Art. 49 - O Conselho Fiscal, é constituído de 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) 
anos, renovados a cada ano em 1/5, indicados pelo Conselho Geral e eleitos pela Assembleia 
Geral, e 3 (três) suplentes com mandato de 2 (dois) anos.

Parágrafo  Único  -  Os  membros  do  Conselho  Fiscal,  na  medida  do  possível,  devem  ter  
formação  contábil  e administrativa.

Art. 50 - Compete ao Conselho Fiscal:

I - Examinar os livros e documentos relacionados com a vida econômico-financeira da OPBB 
ou da Seção, conforme o caso;
II - Acompanhar a execução do orçamento;
III - analisar a escrita contábil e os balanços patrimoniais, encaminhando os respectivos 
pareceres à Assembleia Geral.

§ 1º - Encontrando irregularidades ou indícios de irregularidades, o Conselho Fiscal as 
encaminha imediatamente, de forma expressa, à Diretoria para as devidas providências
§ 2º - O Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização econômico-financeira e patrimonial 
da OPBB apresenta seu parecer diretamente à Assembleia Geral, dando conhecimento prévio 
ao Conselho Geral da OPBB, recomendando a esse as medidas necessárias para o bom 
andamento da Organização.
§ 3º - Cabe ao Conselho Fiscal a sugestão de auditorias quando necessárias.
$ 4 – O conselho fiscal se reúne no mínimo uma vez por semestre para cumprir suas funções, 
e extraordinariamente quantas vezes for necessário.

Art.  51  -  Nenhum  membro  do  Conselho  Fiscal  recebe  remuneração,  podendo  ser  
reembolsado  por  despesas  no exercício de sua função.
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CAPÍTULO XV

DO CÓDIGO DE ÉTICA

Art. 55 - A OPBB tem um Código de Ética, aprovado pela Assembleia Geral, que normatiza 
a conduta dos filiados, que é adotado, obrigatória e integralmente, também pela Seção e 
suas Subseções.

§ 1º - Cabe à Assembleia Geral alterar o Código de Ética, desde que da convocação conste 
Reforma do Código de Ética.
§ 2º - As propostas de reforma do Código de Ética são apresentadas por Comissão Especial 
e representativa, constituída por iniciativa da Assembleia Geral, ou do Conselho Geral, ou 
ainda, da Diretoria da OPBB.

CAPÍTULO XVI

DAS REGRAS PARLAMENTARES

Art. 56 - As regras parlamentares da OPBB, das Seções e subseções são as adotadas pela CBB.

CAPÍTULO XIV

DA LOGOMARCA E CARTEIRA

Art. 52 - A OPBB tem a sua logomarca como identificação exclusiva que deve ser utilizada 
obrigatoriamente por todas as suas Seções, Subseções e só pode ser alterada pelo seu 
Conselho e que obtenha homologação da Assembleia Geral.

Art. 53 - A Carteira de identidade pastoral tem padrão único constando, entre outros dados, 
as logomarcas da OPBB e da CBB, sua validade e a Seção do filiado.

§  1º  -  A  produção,  coordenação,  controle  e  emissão  da  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE  
PASTORAL  são  administrados EXCLUSIVAMENTE PELO CONSELHO DA OPBB, através 
do Diretor Executivo.
§ 2º - A validade da Carteira de IDENTIDADE PASTORAL é fixada EXCLUSIVAMENTE pelo 
Conselho e será válida até 2 (dois) anos;
§ 3º - A carteira com data de validade vencida perde o valor como identificação.

Art. 54 – Para a renovação da carteira é exigido que o filiado esteja adimplente.

Parágrafo único – O filiado à OPBB só poderá fazer indicações, votar e ser votado se tiver 
carteira válida da OPBB.
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Vanderlei Batista Marins

A COMISSÃO DE REFORMA

Assembleia da OPBB, 2018 | Poços de Caldas - MG.

CAPÍTULO XVII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 57 - Os casos omissos neste regimento são resolvidos pela Assembleia Geral, ou pelo 
Conselho Geral da OPBB, neste caso, “ad-referendum” da Assembleia Geral.

Art. 58 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação e só pode ser reformado em 
Assembleia Geral da OPBB, em cuja convocação conste “reforma de Regimento Interno”, por  
iniciativa da Assembleia  Geral ou pelo Conselho Geral da OPBB, pelo voto favorável de 2/3 dos 
filiados presentes.
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O presente Código de Ética, doravante Código, regulamenta os direitos e deveres 
dos pastores  inscritos na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, formada das Seções 
existentes, no âmbito das Convenções Batistas Estaduais ou  Regionais, aqui chamadas  de 
Convenção, incluindo-se a Convenção Batista Brasileira e Ordem e Seções, respectivamente.

§ 1° - Compete à Ordem zelar pela observância deste Código e seus princípios; firmar 
jurisprudência e atuar nos casos omissos.
§ 2° - Compete à Ordem e às Seções zelarem pela observância dos princípios, diretrizes e 
aplicação deste Código,
§ 3° - Cabe ao Pastor Batista e aos interessados comunicar, conforme instruções deste 
Código, diretamente, ou por meio de suas Seções, à Ordem, com clareza e embasamento, 
fatos que caracterizem a inobservância do presente Código e das normas que 
regulamentam o exercício do ministério pastoral nos seus mais variados aspectos.
§ 4° - A Ordem poderá introduzir alterações no presente código, nos termos do art. 45, por 
meio de discussões com seus filiados ou propostas das Seções.

Art. 2º – Todos os pastores batistas filiados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil 
comprometem-se a observar este Código. Por conseguinte, no seu descumprimento 
sujeitar-se-ão aos sansões nele previstas.

A P R O VA D O  P E L A  A S S E M B L E I A  G E R A L  E M  N ATA L / 2 0 1 9

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO PASTOR

Art. 8° - São direitos fundamentais do Pastor:

I - exercer o seu ministério sem discriminação de qualquer natureza;
II - ter condições de trabalhar em ambiente que honre e dignifique seu ministério, 
fazendo jus a remuneração justa;
III - resguardar o segredo de ordem profissional;
IV - ser cientificado de qualquer denúncia ou documento que a Ordem vier a receber 
sobre sua pessoa ou ministério;
V - defender-se em processo ou julgamento a seu respeito;
VI – Ser cientificado primeiramente por colega que sabe de informações ou fatos, 
devidamente comprovados, que venham a desabonar seu nome, ministério e família, 
respeitando o direito de exposição pública do seu nome e ficando proibido de comentar 
isso entre os demais colegas pastores;
VII - recusar submeter-se a diretrizes contrárias ao exercício digno, ético e bíblico do 
ministério pastoral;
VIII  -  exercer  o  ministério  com  liberdade  dentro  dos  princípios  bíblicos,  não  sendo  
obrigado a aceitar funções e responsabilidades incompatíveis com seus dons e talentos 
ou contra sua compreensão doutrinária e consciência;
IX  – apontar,  por  escrito  a quem  de  direito,  falhas  nos  regulamentos  e normas  das  
instituições em que trabalha, quando julgar indignas no exercício do ministério ou 
prejudiciais às pessoas, devendo, nesse caso, dirigir-se aos órgãos competentes;
X - requerer à Ordem desagravo público quando atingido no exercício de seu ministério 
ou vida pessoal, por outro colega.

DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 3° - O Pastor Batista, de que trata este Código, é o ministro religioso, que atua na 
pregação e comunicação do Evangelho, no ministério eclesiástico  e denominacional, 
reabilitando e aperfeiçoando  vidas, sem discriminação de qualquer natureza.

Parágrafo Único – Ao ingressar na OPBB o pastor declara concordar e submeter-se a este 
Código de ética e às demais decisões da Ordem.

Art. 4° - O Pastor compromete-se com o bem-estar das pessoas sob seus cuidados, 
utilizando todos os recursos lícitos e éticos disponíveis, para proporcionar o melhor 
atendimento possível, agindo com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade, 
assumindo a responsabilidade por seus atos.

Art.  5°  -  O  Pastor  tem  o  dever  de  exercer  seu  ministério  com  honra,  dignidade  e  a  
exata  compreensão  de  sua responsabilidade

Art. 6° - O Pastor deve aprimorar sempre seus conhecimentos e usar, no exercício de seu 
ministério, o melhor do progresso técnico-científico nas pesquisas bíblicas e teológicas.

Art. 7° - O Pastor deve honrar sua responsabilidade para com os outros colegas de 
ministério, mantendo elevado nível de dignidade e harmonioso relacionamento com todas 
as pessoas. 

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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DOS DEVERES FUNDAMENTAIS DO PASTOR 

Art. 9° - Constituem deveres fundamentais do pastor:

I - exercer o ministério mantendo comportamento digno, zelando e valorizando a dignidade 
do ministério pastoral;
II - manter atualizados os conhecimentos bíblicos, teológicos, ministeriais e culturais 
necessários ao pleno exercício de sua função ministerial, cuidando para não defender   ou 
aceitar situações e ideias normalmente acolhidas culturalmente, mas não em conformidade 
com os ideais bíblicos e éticos cristãos;
III - zelar pela saúde espiritual e pela dignidade das pessoas que lidera e com quem se 
relaciona no exercício de seu ministério;
IV - guardar segredo profissional, resguardando a privacidade das pessoas que sejam ou 
não membros da igreja que pastoreia;
V - promover a saúde espiritual coletiva no desempenho de suas funções, 
independentemente de exercer o ministério dentro ou fora do âmbito eclesiástico, bem 
como no âmbito denominacional;
VI - propugnar pela harmonia entre os colegas de ministérios;
VII  -  abster-se  da  prática  de  atos  que  impliquem mercantilização  do  ministério  pastoral  
e eclesiástico ou sua má conceituação, pois o exercício do ministério pastoral é 
incompatível com qualquer procedimento de mercantilização;
VIII - assumir responsabilidade pelos atos praticados;
IX - afastar-se do tratamento de situação em que estão envolvidos parentes e a própria 
família, especialmente se tiver algum cargo ou função decisória;
X  -  não  utilizar  indevidamente  o  conhecimento  obtido  em  aconselhamento  ou  prática  
ministerial  equivalente  ou mesmo o conhecimento teológico e da autoridade emanada do 
cargo ou função ministerial, como instrumento de manipulação de pessoas ou obtenção de 
favores pessoais, econômicos ou familiares;
XI - nunca fazer ou se utilizar de denúncias anônimas, mas seguir os princípios bíblicos, 
especialmente os descritos em Mateus 18.15-17, para corrigir o erro de um irmão na fé ou 
colega de ministério;
XII - não faltar com o decoro parlamentar, sempre agindo de modo equilibrado nas 
participações parlamentares, seja na Igreja, seja na vida denominacional;
XIII - não ser conivente com erros doutrinários ou ministeriais;
XIV  -  não  anunciar e utilizar  títulos que não possua, nem utilizar títulos eclesiásticos que  
não correspondam aos estritamente reconhecidos pela Declaração Doutrinária da 
Convenção Batista Brasileira;
XV - não se utilizar de dados imprecisos, não comprovados ou falsos para demonstrar a 
validade de prática ministerial ou de argumentos em sermões, palestras, etc.
XVI - não divulgar publicamente, nem a terceiros reservadamente, casos que estão sendo 
tratados ministerialmente ou em aconselhamento, mesmo que omita nomes;
XVII - responsabilizar-se por toda informação que divulga e torna pública ou a terceiros 
reservadamente;
XVIII - não utilizar palavras chulas e torpes na pregação, em palestras e no trato público; 
XIX - abster-se de utilizar meios de comunicação e mídias sociais em situações que 
impliquem infração tipificada direta ou indiretamente em quaisquer incisos e artigos deste 
Código e que possam caracterizar ofensa a qualquer pessoa ou instituição.
XX - não aceitar serviço ou atividade ministerial que saiba estar entregue a outro Pastor, sem 
conhecer as razões da substituição ou da impossibilidade do substituído;
XXI - quando convidado a pregar, dar palestras, consultoria ministerial ou qualquer outro 
serviço em Igreja que possua o seu próprio Pastor, indagar de quem faz o convite se o 
Pastor concordou com o convite e, em seguida, procurar o Pastor e acertar com ele os 

detalhes da tarefa a executar;
XXII - indenizar prontamente o prejuízo que causar, por negligência, erro inescusável ou dolo;
XXIII - apresentar-se ao público de modo compatível com a dignidade do ministério 
pastoral, sendo cumpridor de seus compromissos e sóbrio em seu procedimento;
XXIV - evitar, o quanto possa, que membros da Igreja que pastoreia, pratiquem atos 
reprovados pelas leis do País e pelos princípios éticos bíblicos;
XXV - abster-se de pronunciamento tendencioso ou discussão estéril sobre assuntos 
doutrinários, ministeriais ou que venham desmerecer o ministério;
XXVI - consultar a Comissão de Ética de sua Seção, quando em dúvida sobre questões não 
previstas neste Código;
XXVII  -  atuar com absoluta imparcialidade em todo aspecto ministerial e envolvimento  
denominacional,  não ultrapassando os limites  de  sua  atribuição e competência, quando  
no  exercício  de  cargos eletivos ou executivos, eclesiásticos ou denominacionais;
XXVIII - não acobertar erro ou conduta antiética de outro Pastor;
XXVIX - não se utilizar de sua posição para impedir que seus subordinados e membros da 
Igreja atuem dentro dos princípios éticos bíblicos;
XXX  -  não  se  aproveitar  de  situações  decorrentes  do  relacionamento  pastoral  para  
obter  vantagens  financeiras, políticas ou de qualquer outra natureza;
XXXI – abster-se de patrocinar causa contrária à ética bíblica e às leis do País que 
contrariem à Palavra de Deus e que venham prejudicar a reputação do ministério pastoral;
XXXII – sendo possível, rejeitar o patrocínio de demandas judiciais contra irmãos na fé, 
colegas de ministério, igrejas, entidades, instituições ou qualquer órgão denominacional, 
conforme princípios ético-cristãos em 1 Coríntios 6.1-11.

Parágrafo  Único  -  No  caso  de demanda  justa ou  reclamação  contra  Igreja,  entidade,  
instituição  ou  executivos  no exercício de sua função, o pastor deverá preferir utilizar-se 
dos órgãos cristãos, especialmente, os denominacionais, para apresentar suas 
reclamações e exigências.

XXXIII  –  ser zeloso no cumprimento dos pactos  assumidos  pela  igreja,  tais  como:  Plano 
Cooperativo, ofertas missionárias, outros meios de sustento da cooperação  
denominacional e decisões tomadas pelas  igrejas em Assembleia da Convenção.
XXXIV – no caso de assumir função no âmbito político-partidário, evitar envolvimento em 
situações que coloquem o seu caráter em dúvida e que venham trazer risco para o 
Evangelho, sendo recomendável o afastamento temporário do exercício do pastorado.
XXXV – sempre que possível evitar ser fiador e/ou avalista cumprindo o que preceitua 
Provérbios 11.15; 17.18.

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 9° - Constituem deveres fundamentais do pastor:

I - exercer o ministério mantendo comportamento digno, zelando e valorizando a dignidade 
do ministério pastoral;
II - manter atualizados os conhecimentos bíblicos, teológicos, ministeriais e culturais 
necessários ao pleno exercício de sua função ministerial, cuidando para não defender   ou 
aceitar situações e ideias normalmente acolhidas culturalmente, mas não em conformidade 
com os ideais bíblicos e éticos cristãos;
III - zelar pela saúde espiritual e pela dignidade das pessoas que lidera e com quem se 
relaciona no exercício de seu ministério;
IV - guardar segredo profissional, resguardando a privacidade das pessoas que sejam ou 
não membros da igreja que pastoreia;
V - promover a saúde espiritual coletiva no desempenho de suas funções, 
independentemente de exercer o ministério dentro ou fora do âmbito eclesiástico, bem 
como no âmbito denominacional;
VI - propugnar pela harmonia entre os colegas de ministérios;
VII  -  abster-se  da  prática  de  atos  que  impliquem mercantilização  do  ministério  pastoral  
e eclesiástico ou sua má conceituação, pois o exercício do ministério pastoral é 
incompatível com qualquer procedimento de mercantilização;
VIII - assumir responsabilidade pelos atos praticados;
IX - afastar-se do tratamento de situação em que estão envolvidos parentes e a própria 
família, especialmente se tiver algum cargo ou função decisória;
X  -  não  utilizar  indevidamente  o  conhecimento  obtido  em  aconselhamento  ou  prática  
ministerial  equivalente  ou mesmo o conhecimento teológico e da autoridade emanada do 
cargo ou função ministerial, como instrumento de manipulação de pessoas ou obtenção de 
favores pessoais, econômicos ou familiares;
XI - nunca fazer ou se utilizar de denúncias anônimas, mas seguir os princípios bíblicos, 
especialmente os descritos em Mateus 18.15-17, para corrigir o erro de um irmão na fé ou 
colega de ministério;
XII - não faltar com o decoro parlamentar, sempre agindo de modo equilibrado nas 
participações parlamentares, seja na Igreja, seja na vida denominacional;
XIII - não ser conivente com erros doutrinários ou ministeriais;
XIV  -  não  anunciar e utilizar  títulos que não possua, nem utilizar títulos eclesiásticos que  
não correspondam aos estritamente reconhecidos pela Declaração Doutrinária da 
Convenção Batista Brasileira;
XV - não se utilizar de dados imprecisos, não comprovados ou falsos para demonstrar a 
validade de prática ministerial ou de argumentos em sermões, palestras, etc.
XVI - não divulgar publicamente, nem a terceiros reservadamente, casos que estão sendo 
tratados ministerialmente ou em aconselhamento, mesmo que omita nomes;
XVII - responsabilizar-se por toda informação que divulga e torna pública ou a terceiros 
reservadamente;
XVIII - não utilizar palavras chulas e torpes na pregação, em palestras e no trato público; 
XIX - abster-se de utilizar meios de comunicação e mídias sociais em situações que 
impliquem infração tipificada direta ou indiretamente em quaisquer incisos e artigos deste 
Código e que possam caracterizar ofensa a qualquer pessoa ou instituição.
XX - não aceitar serviço ou atividade ministerial que saiba estar entregue a outro Pastor, sem 
conhecer as razões da substituição ou da impossibilidade do substituído;
XXI - quando convidado a pregar, dar palestras, consultoria ministerial ou qualquer outro 
serviço em Igreja que possua o seu próprio Pastor, indagar de quem faz o convite se o 
Pastor concordou com o convite e, em seguida, procurar o Pastor e acertar com ele os 

detalhes da tarefa a executar;
XXII - indenizar prontamente o prejuízo que causar, por negligência, erro inescusável ou dolo;
XXIII - apresentar-se ao público de modo compatível com a dignidade do ministério 
pastoral, sendo cumpridor de seus compromissos e sóbrio em seu procedimento;
XXIV - evitar, o quanto possa, que membros da Igreja que pastoreia, pratiquem atos 
reprovados pelas leis do País e pelos princípios éticos bíblicos;
XXV - abster-se de pronunciamento tendencioso ou discussão estéril sobre assuntos 
doutrinários, ministeriais ou que venham desmerecer o ministério;
XXVI - consultar a Comissão de Ética de sua Seção, quando em dúvida sobre questões não 
previstas neste Código;
XXVII  -  atuar com absoluta imparcialidade em todo aspecto ministerial e envolvimento  
denominacional,  não ultrapassando os limites  de  sua  atribuição e competência, quando  
no  exercício  de  cargos eletivos ou executivos, eclesiásticos ou denominacionais;
XXVIII - não acobertar erro ou conduta antiética de outro Pastor;
XXVIX - não se utilizar de sua posição para impedir que seus subordinados e membros da 
Igreja atuem dentro dos princípios éticos bíblicos;
XXX  -  não  se  aproveitar  de  situações  decorrentes  do  relacionamento  pastoral  para  
obter  vantagens  financeiras, políticas ou de qualquer outra natureza;
XXXI – abster-se de patrocinar causa contrária à ética bíblica e às leis do País que 
contrariem à Palavra de Deus e que venham prejudicar a reputação do ministério pastoral;
XXXII – sendo possível, rejeitar o patrocínio de demandas judiciais contra irmãos na fé, 
colegas de ministério, igrejas, entidades, instituições ou qualquer órgão denominacional, 
conforme princípios ético-cristãos em 1 Coríntios 6.1-11.

Parágrafo  Único  -  No  caso  de demanda  justa ou  reclamação  contra  Igreja,  entidade,  
instituição  ou  executivos  no exercício de sua função, o pastor deverá preferir utilizar-se 
dos órgãos cristãos, especialmente, os denominacionais, para apresentar suas 
reclamações e exigências.

XXXIII  –  ser zeloso no cumprimento dos pactos  assumidos  pela  igreja,  tais  como:  Plano 
Cooperativo, ofertas missionárias, outros meios de sustento da cooperação  
denominacional e decisões tomadas pelas  igrejas em Assembleia da Convenção.
XXXIV – no caso de assumir função no âmbito político-partidário, evitar envolvimento em 
situações que coloquem o seu caráter em dúvida e que venham trazer risco para o 
Evangelho, sendo recomendável o afastamento temporário do exercício do pastorado.
XXXV – sempre que possível evitar ser fiador e/ou avalista cumprindo o que preceitua 
Provérbios 11.15; 17.18.

DOS DEVERES DO PASTOR PARA COM A SUA VIDA PESSOAL

IV  - desenvolver  dependência contínua da ação de  Deus, deixando de lado sentimentos  
que contrariem essa dependência, como o ódio, vingança, rancor, mágoa, agressividade, 
espírito crítico negativista, dissimulação, mentira, vaidade e outros contrários aos ideais 
éticos bíblicos; 
V - como líder moral e espiritual do povo de Deus, desenvolver a sua vida interior e o seu 
caráter de modo a ser um modelo de conduta em todos os sentidos e um exemplo de 
pureza em suas conversações e atitudes (1 Pedro 5.3; 1 Timóteo 4.12);
VI - manter a sua saúde física e emocional com bons hábitos de alimentação e o devido 
cuidado de seu corpo;
VII - administrar bem o seu tempo de modo a equilibrar obrigações pessoais, deveres 
eclesiásticos e responsabilidades familiares;
VIII  -  ser honesto e responsável em sua vida financeira,  pagar em dia todos seus  
compromissos, inclusive com instituições de ensino ministerial, e contribuir efetiva e 
regularmente para sua igreja e para a Ordem,  não procurando benesses ou privilégios por 
ser pastor, ofertando generosamente para boas causas e adotando estilo cristão de vida, 
pautado pela simplicidade e amor;
IX - ser verdadeiro em sua palavra, pregando ou ensinando, jamais plagiando trabalhos de 
outrem, exagerando os fatos, fazendo mau uso de experiências pessoais ou divulgando 
maledicência;
X  -  ser como Cristo em  atitudes e ações em relação a todas as pessoas, sem quaisquer  
distinções ou posição de influência dentro da Igreja ou da comunidade.

Art. 10 - Em relação à sua vida pessoal o Pastor deve:

I - desenvolver uma vida devocional, aplicando-se contínua e regularmente à oração e ao 
estudo da Palavra de Deus (1 Timóteo 4.7; Atos 6.4);
II - ser estudioso, mantendo-se atualizado com o pensamento teológico, a literatura bíblica 
e a cultura geral (2 Timóteo 3.16,17; 1 Timóteo 3.2), participando, na medida de suas 
condições, em encontros e conferências, que contribuam para o crescimento de seu ministério;
III - cultivar continuamente a renovação de sua mente de modo a prepará-la para enfrentar 
os diversos desafios de sua vida como ministro de Deus, perseverando na manutenção da 
pureza de seus pensamentos (Romanos 12.2);

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 11 - Em relação à sua família o Pastor deve:

I - tratar com justiça todos os membros de sua família, dando-lhes o tempo, o amor e a 
consideração que precisam;
II - ter em sua companhia, quando casado(a), uma pessoa em condições de ajudá-lo no 
ministério (1 Timóteo 3.2,11), uma vez que, como Pastor, ele aspira à excelente obra do 
episcopado;
III  -  compreender o papel singular de seu cônjuge, quando casado(a) reconhecendo   
sua  responsabilidade  e companheirismo no casamento e o cuidado dos filhos;
IV  -  tratar todos os seus familiares como estabelece a Palavra de Deus,  constituindo-se 
exemplo para o rebanho (Efésios 5.24-3; 6.4; 1 Timóteo 3.4,5);
V - proceder corretamente em relação à sua família, esforçando-se para dar-lhe o 
sustento adequado, o vestuário, a educação, a assistência médica, bem como o tempo 
que merece (1 Pedro 3.7; 1 Timóteo  3.4,5; Tito 1.6; Lucas 11.11,13);
VI - evitar comentar, em presença dos filhos, os problemas, aflições ou frustrações da 
obra pastoral (1 Coríntios 4.1-4), demonstrando, contudo, para eles os desafios 
contínuos que estão presentes no ministério;
VII - reconhecer a ação de seu cônjuge, junto a família, como algo essencial, não o 
envolvendo em tarefas eclesiásticas que venham comprometer seu desempenho 
familiar ou contrárias aos seus dons e talentos (1 Pedro 3.7).

DOS DEVERES DO PASTOR PARA COM A FAMÍLIA 

IV  - desenvolver  dependência contínua da ação de  Deus, deixando de lado sentimentos  
que contrariem essa dependência, como o ódio, vingança, rancor, mágoa, agressividade, 
espírito crítico negativista, dissimulação, mentira, vaidade e outros contrários aos ideais 
éticos bíblicos; 
V - como líder moral e espiritual do povo de Deus, desenvolver a sua vida interior e o seu 
caráter de modo a ser um modelo de conduta em todos os sentidos e um exemplo de 
pureza em suas conversações e atitudes (1 Pedro 5.3; 1 Timóteo 4.12);
VI - manter a sua saúde física e emocional com bons hábitos de alimentação e o devido 
cuidado de seu corpo;
VII - administrar bem o seu tempo de modo a equilibrar obrigações pessoais, deveres 
eclesiásticos e responsabilidades familiares;
VIII  -  ser honesto e responsável em sua vida financeira,  pagar em dia todos seus  
compromissos, inclusive com instituições de ensino ministerial, e contribuir efetiva e 
regularmente para sua igreja e para a Ordem,  não procurando benesses ou privilégios por 
ser pastor, ofertando generosamente para boas causas e adotando estilo cristão de vida, 
pautado pela simplicidade e amor;
IX - ser verdadeiro em sua palavra, pregando ou ensinando, jamais plagiando trabalhos de 
outrem, exagerando os fatos, fazendo mau uso de experiências pessoais ou divulgando 
maledicência;
X  -  ser como Cristo em  atitudes e ações em relação a todas as pessoas, sem quaisquer  
distinções ou posição de influência dentro da Igreja ou da comunidade.

Art. 10 - Em relação à sua vida pessoal o Pastor deve:

I - desenvolver uma vida devocional, aplicando-se contínua e regularmente à oração e ao 
estudo da Palavra de Deus (1 Timóteo 4.7; Atos 6.4);
II - ser estudioso, mantendo-se atualizado com o pensamento teológico, a literatura bíblica 
e a cultura geral (2 Timóteo 3.16,17; 1 Timóteo 3.2), participando, na medida de suas 
condições, em encontros e conferências, que contribuam para o crescimento de seu ministério;
III - cultivar continuamente a renovação de sua mente de modo a prepará-la para enfrentar 
os diversos desafios de sua vida como ministro de Deus, perseverando na manutenção da 
pureza de seus pensamentos (Romanos 12.2);

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 12 - Em relação à Igreja em que exerce o seu ministério, o Pastor deve:

I - tratar a Igreja com toda consideração e estima, sabendo que ela é de Cristo (Efésios 
5.23,25; 1 Pedro 5.2);
II - quando sustentado pela Igreja, considerar ponto de honra dedicar-se ao ministério 
pastoral, não participando de qualquer outra incumbência, mesmo na Causa, sem 
conhecimento da Igreja (1 Timóteo 5.17);
III - quando Pastor de dedicação exclusiva, não aceitar qualquer outro trabalho  
remunerado sem o expresso consentimento da Igreja (1 Timóteo 5.18; 6.9; 2 Timóteo 2.4); 
IV - ser imparcial no seu trabalho pastoral, não se deixando levar por partidos ou 
preferências pessoais. Deve, pelo contrário, levar a Igreja a fazer somente a vontade do 
Senhor (I Pedro 5.1-3;3.2);
V - não assumir compromissos financeiros pela Igreja sem sua autorização
VI - respeitar as decisões da Igreja, com prudência e amor, orientando seu rebanho e 
esclarecendo-o na tomada de decisões administrativas;
VII - procurar ser um pastor-servo da Igreja, seguindo o exemplo de Cristo, na fé, no 
amor, em sabedoria, na coragem e na integridade;
VIII - ser razoável e imparcial em relação a todos os membros da Igreja, no cumprimento 
de seus deveres pastorais, zelando pela privacidade de cada um deles;
IX - dedicar tempo adequado à oração e ao  preparo,  de  forma  a  ser  a  sua  
mensagem  biblicamente  fundada, teologicamente correta e claramente transmitida.
X - manter rigorosa confidencialidade no aconselhamento pastoral e, caso seja  requerido 
pelo aconselhando, dar ciência a quem de direito e atender às exigências da lei; 
XI - procurar levar pessoas à salvação e a tornarem-se membros da Igreja, sem, 
entretanto, manipular os convertidos, fazer proselitismo de membros de outras Igrejas 
ou menosprezar outras religiões;
XII - não cobrar qualquer valor material aos membros da Igreja, pela ministração em 
casamentos, funerais, aniversários
e outros; quanto aos não-membros, estabelecer procedimentos que levem em conta 
oportunidades de servir e testemunhar do Evangelho;
XIII - não promover ou aprovar qualquer manobra para manter-se em seu cargo, ou 
ainda obter, para isso, qualquer posição denominacional; deve, antes, colocar-se, 
exclusivamente, nas mãos de Deus para fazer o que lhe aprouver (1 Coríntios 10.23,31);
XIV - ser prudente em relação à aceitação de convite para o pastorado, não se  
oferecendo ou insinuando, mas buscando a orientação e a direção do Espírito Santo 
(Atos 13.1-2), inclusive podendo fazer contatos com a liderança denominacional;
XV - não insistir em permanecer numa Igreja quando perceber que seu ministério não  
está contribuindo para a edificação da própria Igreja e o crescimento do reino de Deus 
(Filipenses 1.24-25);
XVI - recebendo algum convite para pastorear outra Igreja, não utilizá-lo como recurso, 
para auferir vantagens no atual ministério, ou qualquer constrangimento;
XVII - não deixar seu pastorado sem prévio conhecimento da Igreja;
XVIII - apresentar sua  renúncia à Igreja somente quando estiver  realmente convencido  
de que deve afastar-se do pastorado, não utilizando a renúncia como recurso para 
auferir vantagens pessoais ou posição política a seu favor;
XIX - ao deixar uma Igreja para outro pastorado, não fazer referências desairosas contra 
a Igreja de onde saiu.
XX – Ser membro da Igreja onde exerce o ministério pastoral principal, excetuando no 
ministério interino.

DOS DEVERES DO PASTOR PARA COM A IGREJA

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 13 - Em relação ao trabalho que exerce, o Pastor deve:

I - exercer seu ministério com toda a dedicação e fidelidade a Cristo (1 Coríntios 4.1,2);
II - como servo de Cristo a serviço de sua Igreja, portanto, não receber outros 
pagamentos, além de seu sustento regular, por qualquer serviço que a ela preste (1 
Timóteo 5.17,18);
III - zelar pelo decoro do púlpito, tanto quanto por seu preparo e fidelidade na 
comunicação da mensagem divina ao seu povo, como por sua apresentação pessoal;
IV - mencionar, sempre que possível, as fontes de que se serviu quando pregar ou 
escrever. A autenticidade deve ser a característica marcante na ação pastoral;
V - nas visitas e contatos pessoais com suas ovelhas, ter elevado respeito pelo lar que o 
recebe e pelas pessoas com quem dialoga (Colossenses 4.6);
VI - guardar sigilo absoluto sobre o que saiba em razão do aconselhamento, 
atendimentos e problemas daqueles que o procuram para orientação, não usando, 
jamais, as experiências da conversação pastoral como fontes de ilustração para suas 
mensagens, palestras, comparações ou conversas (1 Timóteo 3.1-6);
VII - ser imparcial no seu pastorado, quer no tratamento de problemas, quer na atenção 
para com os membros de sua Igreja;
VIII - empregar com fidelidade seu tempo e energias, exercendo os seus dons e 
talentos, adotando convenientes hábitos de trabalho e programas feitos com 
racionalidade;
IX - ter consciência, como líder do povo de Deus, de que não pode saber todas as 
coisas e, por isso, deve assessorar-se  de  pessoas  idôneas  e  capazes, inclusive  
colegas,  que  possam  ajudá-lo  na  formulação  de  planos  e  tomada  de decisões;
X - mostrar-se pronto a receber conselho e repreensão, seja dos seus colegas de 
ministério, seja de seus irmãos não-ministros, toda vez que sua conduta for julgada 
repreensível;
XI - respeitar as horas de trabalho dos membros de sua Igreja, evitando procurá-los ou 
incomodá-los em seu local de trabalho, para tratar de assuntos de menos importância 
ou adiáveis (Eclesiastes 3.1,11);
XII – não assediar membros de outras igrejas, nem patrocinar a abertura de frentes de 
trabalho ou equivalentes nas proximidades de outras igrejas batistas.
XIII - informar à pessoa que lhe pedir conselhos, de forma clara e inequívoca, quanto 
aos eventuais riscos de suas pretensões e as consequências que poderão lhe advir de 
alternativa das decisões que tiver de tomar como resultado de aconselhamento 
pastoral;
XIV - ao aconselhar, ter o cuidado de não decidir pelo aconselhando, ou emitir conceitos 
sobre pessoas denunciadas, antes de ouvi-las. 
XV  – não  utilizar  títulos  que  não  lhe  pertençam ou exercer atividade profissional para  
a qual não tenha a devida habilitação ou licença.

DOS DEVERES DO PASTOR PARA COM O TRABALHO 

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 14 - Em relação à Denominação o Pastor deve:

I - manter-se leal aos princípios e doutrinas da Denominação Batista, conforme 
preceituam os documentos e decisões
da Convenção e da Ordem ou cortar suas relações com elas, se, em boa consciência, 
nelas não puder permanecer;
II - prestar sua cooperação leal à Ordem e às entidades de sua Denominação;
III - trabalhar para melhorar a Denominação em seus esforços por expandir e estender 
o Reino de Deus;
IV - dosar a sua cooperação denominacional de modo a não comprometer a eficiência 
de seu trabalho pastoral na
Igreja, sua vida pessoal, familiar, matrimonial e doméstica;
V - não utilizar sua influência de posição, cargo ou título, para aliciamento e/ou 
encaminhamento de pessoas para serem empregadas em instituições e entidades 
denominacionais;
VI - não desrespeitar entidades ou instituições denominacionais, injuriar ou difamar os 
seus dirigentes;
VII - não procurar alcançar qualquer posição denominacional, agindo deslealmente ou 
contrário aos princípios éticos bíblicos;
VIII - não se prevalecer de sua posição  denominacional ou ministerial para impor sua 
vontade,  ou de grupos  que represente.
IX – respeitar as respectivas instâncias para o tratamento de assuntos ligados à 
Convenção e a Ordem.
X – cumprir  com seus compromissos com a Denominação e com a Ordem mesmo  
sendo sua opinião  vencida em decisões nesses organismos.
XI – não aceitar participar de eleição para qualquer cargo ou função, mesmo como 
membro de Comissão ou Grupo de Trabalho, para o qual não possua as necessárias 
competências e/ou habilidades ou disponibilidade de tempo.

DOS DEVERES DO PASTOR PARA COM A DENOMINAÇÃO 

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 15 - Em relação ao exercício de atividades denominacionais em que serve, com 
cargo eletivo ou como empregado, o Pastor não deve:

I - servir-se da entidade ou instituição denominacional para promoção própria ou 
obtenção de vantagens pessoais ou familiares, devendo exercer sua função com  
elevado grau de eficiência, eficácia e efetividade submetendo-se aos processos 
avaliativos que forem aplicáveis à sua função;
II - prejudicar moral ou materialmente a entidade ou instituição e a qualquer dos colegas 
pastores;
III - usar o nome da entidade para promoção de produtos comerciais sem que os 
mesmos tenham sido testados e comprovada a sua eficácia na forma da lei;
IV - desrespeitar a entidade ou instituição, injuriar ou difamar os seus dirigentes.
V - usar sua posição para coagir a opinião de colega ou de subordinado;
VI - usar  a sua  posição ou título pastoral para garantir sua vaga funcional, em entidade  
denominacional, ou para impedir processo de avaliação de seu desempenho, ou sua 
demissão;
VII - usar  seus  títulos  ou  posição  para desmoralizar ou  denegrir imagem de  dirigente  
de instituição de entidade denominacional, que tenha lhe aplicado alguma pena funcional 
ou mesmo a sua demissão;
VIII - Servir-se de sua posição hierárquica para obrigar subordinados a efetuar atos em 
desacordo com a lei, com este Código ou com princípios éticos bíblicos;
IX - valer-se de sua influência política ou ministerial em benefício próprio ou de outrem, 
devendo evitar qualquer atividade que signifique o aproveitamento dessa influência 
para o mesmo fim;
X - patrocinar interesses de pessoas conhecidas ou parentes, que tenham  negócios, de  
qualquer natureza, com a instituição ou entidade em que atue, ocupando cargo eletivo 
ou função executiva denominacional;
XI - prestar serviços remunerados à entidade, instituição ou qualquer organismo da 
Denominação, enquanto ocupar cargo eletivo no mesmo âmbito regional, mesmo que 
seja apenas sócio minoritário da empresa prestadora de serviços ou fornecedora de 
materiais ou equipamentos.

Art. 16 - O Pastor deverá manter o sigilo profissional no exercício de cargo ou função 
denominacional. 

Parágrafo Único - No caso de ter ciência de atos comprovadamente ilícitos ou que 
demonstrem ser prejudiciais à instituição, entidade ou à própria Denominação, o Pastor  
empregado deverá procurar o  seu líder imediato na instituição e formalizar, se possível 
por escrito, a sua opinião. Se não for ouvido, deverá procurar o líder principal da 
instituição para também lhe apresentar a sua opinião  e, em última instância, se não  
ouvido, procurar o órgão administrativo ou mantenedor da instituição ou para apresentar 
a sua denúncia, munido com as devidas provas.

Art. 17 - O Pastor, empregado denominacional, deverá submeter-se às penalidades 
cabíveis imputadas pelos órgãos denominacionais a que ele estiver sujeito, inclusive 
reparando possíveis danos por ele praticados contra a instituição, assumindo as 
responsabilidades legais cabíveis.

DOS DEVERES DO PASTOR

QUANDO EXERCE ATIVIDADES DENOMINACIONAIS

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 18 - O relacionamento entre os pastores deve se basear no amor fraterno, no 
respeito mútuo, na liberdade e independência ministerial de cada um. Assim, de modo 
geral, em relação aos seus colegas de ministério, o Pastor deve:

I - procurar relacionar-se bem com todos os pastores, especialmente aqueles com quem 
trabalha na própria Igreja ou Denominação, como participantes na obra de Deus, 
respeitando-lhes o ministério e com eles cooperando;
II - procurar servir aos colegas de ministério e suas famílias, mediante conselho, apoio e 
assistência pessoal;
III - recusar-se a tratar outros pastores como competidores, a fim de conseguir uma 
Igreja, receber uma honraria ou alcançar sucesso estatístico;
IV  -  considerar  todos  os  seus  colegas  como  cooperadores  na causa  comum,  e 
não menosprezar, nem discriminar nenhum deles sob qualquer forma (Mateus 23.8, 
7.12; Filipenses 2.3; 1 Coríntios 3.5,7,9);
V - ser fiel em suas recomendações de outros pastores para posições na Igreja e para o 
exercício de outras funções;
VI  -  cultivar,  com  os  colegas,  o  hábito  da  franqueza,  cortesia,  hospitalidade,  
diplomacia,  boa  vontade,  lealdade  e cooperação, dispondo-se a ajudá-los em suas 
necessidades (João 15.17; Romanos 12.9,10,17,18; Provérbios 9.8,9);
VII - não se intrometer, tomar partido ou opinar sobre problemas que surgirem nas 
Igrejas pastoreadas por colegas (Mateus 7.12; João 15.17; 1 Pedro 4.15-17);

Parágrafo Único - Se convidado pelo colega titular de uma Igreja, o Pastor poderá lhe 
conceder assessoria no trato de questões ministeriais.

VIII - não passar adiante qualquer notícia desabonadora a respeito de qualquer colega, 
nem divulgá-la em público ou reservadamente a terceiros, inclusive por meio de redes 
digitais e sociais;
IX - ao tomar conhecimento de má conduta de um pastor, fazer contato com o colega 
em primeiro lugar e, se não for atendido ou se for impossível contatá-lo, dirigir-se à 
direção da Ordem, por meio da sua Seção, e dar-lhe ciência do ocorrido;
X - ainda que leal e solidário com os colegas, o Pastor não está obrigado a  
silenciarquando algum deles estiver desonrando o ministério; havendo provas 
concludentes, deve tomar as medidas e atitudes aconselháveis, conforme o ensino de 
Jesus em Mateus 18.15-17. Se não for ouvido em conversa particular, levar um ou dois 
colegas  pastores batistas filiados à Ordem como  testemunhas e, se mesmo assim não 
for ouvido, em boa consciência comunicar  à direção da Ordem, por meio de sua Seção, 
a ocorrência para que as providências cabíveis sejam tomadas no sentido de recuperar 
e, em último caso, disciplinar o colega faltoso (1 Timóteo 5.19-24; Mateus 18.15-17; 
Gálatas 6.12);
XI - ter consideração e respeito para com todos os pastores jubilados e, quando se 
jubilar, dar apoio e demonstrar amor ao seu pastor;
XII - revelar espírito cristão quanto aos predecessores aposentados que permaneçam 
na mesma Igreja;
XIII - não aceitar convites para visitas de aconselhamento em residências, pregar, ou 
dirigir qualquer tipo de cerimônia na Igreja pastoreada por outro colega, ou na 
residência de membros da Igreja, sem aprovação do colega, a não ser em casos de 
emergência, em que possa colaborar para o bom nome do colega;
XIV - retornar à Igreja a que serviu, para qualquer cerimônia, só quando for convidado 
pelo pastor atual;

DOS DEVERES DO PASTOR

 PARA COM OS SEUS COLEGAS DE MINISTÉRIO

XV - não tomar em consideração sondagens para outro pastorado, se o pastor da Igreja 
interessada ainda estiver no cargo, ou ainda não tenha anunciado sua saída (João 
15.17; Mateus 7.12; 1 Coríntios 10.23);
XVI - evitar permanecer na Igreja, quando deixar o pastorado, a fim de não constranger 
o colega que o substituir, não interferindo no trabalho do seu substituto,  mantendo-se, 
contudo, à sua disposição para cooperar  conforme suas possibilidades (Mateus 7.12; 
1 Coríntios 10.31);
XVII - valorizar e honrar o trabalho do seu antecessor, ao assumir um novo pastorado, 
não fazendo nem permitindo comentários desairosos a seu respeito por parte de 
membros do rebanho (Mateus 7.12; Provérbios 12.14; Hebreus13.7); 
XVIII - tratar com respeito e cortesia qualquer predecessor que voltar ao campo ou 
estiver visitando sua Igreja;
XIX - enaltecer o ministério de seu sucessor, recusando-se a interferir, mesmo nas 
mínimas coisas, na Igreja a que antes serviu;
XX - Negar-se a falar desairosamente sobre a pessoa ou o ministério de outro pastor, 
especialmente seu predecessor ou sucessor;
XXI - nunca aceitar convite para falar onde sabe que sua presença causará 
constrangimento ou atrito;
XXII - não criticar, publicamente, e a terceiros, reservadamente, erro doutrinário ou 
ministerial de colega ausente, salvo seguindo os princípios bíblicos expressos em 
Mateus 18.15-17, considerando como última instância a Ordem;
XXIII  -  não divulgar ou permitir que sejam divulgadas, publicamente, observações  
desabonadoras sobre a vida e atuação de outro Pastor;
XXIV - não criticar métodos e técnicas utilizadas por outros pastores como sendo 
inadequadas ou ultrapassadas;
XXV - não solicitar carta de transferência de membro de outra Igreja, sem antes se 
certificar o motivo que induz a transferência do solicitante;
XXVI - em caso de transferência de membro com problema, a solicitação só deverá ser 
feita após a respectiva solução na Igreja de origem;
XXVII - quanto a grupos dissidentes, não aceitar orientá-los ou pastoreá-los sem prévio 
contato com a Igreja de origem e seu pastor e devido conhecimento dos fatos.

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.

46



Art. 18 - O relacionamento entre os pastores deve se basear no amor fraterno, no 
respeito mútuo, na liberdade e independência ministerial de cada um. Assim, de modo 
geral, em relação aos seus colegas de ministério, o Pastor deve:

I - procurar relacionar-se bem com todos os pastores, especialmente aqueles com quem 
trabalha na própria Igreja ou Denominação, como participantes na obra de Deus, 
respeitando-lhes o ministério e com eles cooperando;
II - procurar servir aos colegas de ministério e suas famílias, mediante conselho, apoio e 
assistência pessoal;
III - recusar-se a tratar outros pastores como competidores, a fim de conseguir uma 
Igreja, receber uma honraria ou alcançar sucesso estatístico;
IV  -  considerar  todos  os  seus  colegas  como  cooperadores  na causa  comum,  e 
não menosprezar, nem discriminar nenhum deles sob qualquer forma (Mateus 23.8, 
7.12; Filipenses 2.3; 1 Coríntios 3.5,7,9);
V - ser fiel em suas recomendações de outros pastores para posições na Igreja e para o 
exercício de outras funções;
VI  -  cultivar,  com  os  colegas,  o  hábito  da  franqueza,  cortesia,  hospitalidade,  
diplomacia,  boa  vontade,  lealdade  e cooperação, dispondo-se a ajudá-los em suas 
necessidades (João 15.17; Romanos 12.9,10,17,18; Provérbios 9.8,9);
VII - não se intrometer, tomar partido ou opinar sobre problemas que surgirem nas 
Igrejas pastoreadas por colegas (Mateus 7.12; João 15.17; 1 Pedro 4.15-17);

Parágrafo Único - Se convidado pelo colega titular de uma Igreja, o Pastor poderá lhe 
conceder assessoria no trato de questões ministeriais.

VIII - não passar adiante qualquer notícia desabonadora a respeito de qualquer colega, 
nem divulgá-la em público ou reservadamente a terceiros, inclusive por meio de redes 
digitais e sociais;
IX - ao tomar conhecimento de má conduta de um pastor, fazer contato com o colega 
em primeiro lugar e, se não for atendido ou se for impossível contatá-lo, dirigir-se à 
direção da Ordem, por meio da sua Seção, e dar-lhe ciência do ocorrido;
X - ainda que leal e solidário com os colegas, o Pastor não está obrigado a  
silenciarquando algum deles estiver desonrando o ministério; havendo provas 
concludentes, deve tomar as medidas e atitudes aconselháveis, conforme o ensino de 
Jesus em Mateus 18.15-17. Se não for ouvido em conversa particular, levar um ou dois 
colegas  pastores batistas filiados à Ordem como  testemunhas e, se mesmo assim não 
for ouvido, em boa consciência comunicar  à direção da Ordem, por meio de sua Seção, 
a ocorrência para que as providências cabíveis sejam tomadas no sentido de recuperar 
e, em último caso, disciplinar o colega faltoso (1 Timóteo 5.19-24; Mateus 18.15-17; 
Gálatas 6.12);
XI - ter consideração e respeito para com todos os pastores jubilados e, quando se 
jubilar, dar apoio e demonstrar amor ao seu pastor;
XII - revelar espírito cristão quanto aos predecessores aposentados que permaneçam 
na mesma Igreja;
XIII - não aceitar convites para visitas de aconselhamento em residências, pregar, ou 
dirigir qualquer tipo de cerimônia na Igreja pastoreada por outro colega, ou na 
residência de membros da Igreja, sem aprovação do colega, a não ser em casos de 
emergência, em que possa colaborar para o bom nome do colega;
XIV - retornar à Igreja a que serviu, para qualquer cerimônia, só quando for convidado 
pelo pastor atual;

XV - não tomar em consideração sondagens para outro pastorado, se o pastor da Igreja 
interessada ainda estiver no cargo, ou ainda não tenha anunciado sua saída (João 
15.17; Mateus 7.12; 1 Coríntios 10.23);
XVI - evitar permanecer na Igreja, quando deixar o pastorado, a fim de não constranger 
o colega que o substituir, não interferindo no trabalho do seu substituto,  mantendo-se, 
contudo, à sua disposição para cooperar  conforme suas possibilidades (Mateus 7.12; 
1 Coríntios 10.31);
XVII - valorizar e honrar o trabalho do seu antecessor, ao assumir um novo pastorado, 
não fazendo nem permitindo comentários desairosos a seu respeito por parte de 
membros do rebanho (Mateus 7.12; Provérbios 12.14; Hebreus13.7); 
XVIII - tratar com respeito e cortesia qualquer predecessor que voltar ao campo ou 
estiver visitando sua Igreja;
XIX - enaltecer o ministério de seu sucessor, recusando-se a interferir, mesmo nas 
mínimas coisas, na Igreja a que antes serviu;
XX - Negar-se a falar desairosamente sobre a pessoa ou o ministério de outro pastor, 
especialmente seu predecessor ou sucessor;
XXI - nunca aceitar convite para falar onde sabe que sua presença causará 
constrangimento ou atrito;
XXII - não criticar, publicamente, e a terceiros, reservadamente, erro doutrinário ou 
ministerial de colega ausente, salvo seguindo os princípios bíblicos expressos em 
Mateus 18.15-17, considerando como última instância a Ordem;
XXIII  -  não divulgar ou permitir que sejam divulgadas, publicamente, observações  
desabonadoras sobre a vida e atuação de outro Pastor;
XXIV - não criticar métodos e técnicas utilizadas por outros pastores como sendo 
inadequadas ou ultrapassadas;
XXV - não solicitar carta de transferência de membro de outra Igreja, sem antes se 
certificar o motivo que induz a transferência do solicitante;
XXVI - em caso de transferência de membro com problema, a solicitação só deverá ser 
feita após a respectiva solução na Igreja de origem;
XXVII - quanto a grupos dissidentes, não aceitar orientá-los ou pastoreá-los sem prévio 
contato com a Igreja de origem e seu pastor e devido conhecimento dos fatos.

II - ser leal e colaborador para os demais colegas membros do ministério colegiado;
III  -  reconhecer seu papel e responsabilidade no ministério colegiado da Igreja, e não 
se sentir ameaçado ou em competição, em relação a outros pastores da Igreja;
IV - manter bom relacionamento com outros ministros de sua área de especialidade no 
ministério;
V - orientar, biblicamente, membros da Igreja que venham apresentar-lhe suas 
discordâncias com o Pastor titular, trabalhando para gerar um ambiente de conciliação 
entre as partes, levando ao conhecimento do pastor titular tal ocorrência.
VI – Em caso de saída do Pastor Titular, na medida do possível, respeitando a autonomia 
da Igreja Local, é aconselhável que o pastor não titular coloque seu cargo a disposição 
do novo Pastor Titular para composição de m sua nova equipe.

Art. 21 - O Pastor, titular ou não, deve recusar julgar ou participar em processo de 
julgamento eclesiástico, envolvendo colega membro da equipe colegiada que está em 
transgressão com este Código, procurando, neste caso, ajudá-lo na situação referida, 
ou em caso disciplinar encaminhá-lo à Ordem e somente depois disso comunicar à 
Igreja a decisão da Ordem.

Parágrafo Único - O Pastor titular não fica excluído do dever de avaliar o desempenho 
dos membros de sua equipe pastoral colegiada, mesmo diante da diretoria ou demais 
órgãos da Igreja, devendo estabelecer claramente com a equipe colegiada e com a 
Igreja os critérios de avaliação e apresentando sua avaliação antes, preferencialmente, 
em particular, aos membros da equipe colegiada.

Art. 22 - O Pastor, titular ou não, não deve utilizar sua amizade na Igreja para mobilizar 
movimentos ou pessoas contra colega membro da equipe colegiada, mantendo-o 
sempre informado de opiniões que lhe são contrárias e se colocando à sua disposição 
para o ajudar na solução dessas situações. 

Art. 23 - No ministério colegiado ou em modalidades ministeriais de parcerias, o Pastor, 
líder ou liderado, não deve se prevalecer do título pastoral para se eximir de 
compromissos e responsabilidades inerentes à função que exerce ou se considerar 
isento de se sujeitar à hierarquia inerente ao trabalho que se propôs realizar.

Art.  24  -  Em  caso  de  necessidade  da  demissão  de  um  Pastor  não  titular,  o  titular  
deve  fazê-lo  com  toda  honra  e dignidade, respeitando o colega e explicando-lhe os 
motivos da demissão.Art. 19 - Em relação aos colegas de ministério colegiado o Pastor, quando titular, deve:

I  -  relacionar-se bem com todos os pastores da equipe,  considerando-os  como  
participantes  na  obra  de  Deus, respeitando-lhes o ministério e com eles cooperando;
II - servir aos colegas do ministério colegiado e suas famílias, mediante conselho, apoio 
e assistência pessoal;
III - recusar-se a tratar os outros pastores da equipe como competidores, a fim de 
receber uma honraria ou alcançar
sucesso ministerial;
IV - negar-se a falar, desairosamente sobre a pessoa ou o ministério de outro pastor que 
trabalha na equipe colegiada;
V - não utilizar sua posição de liderança para forçar ou coagir o colega no ministério 
colegiado;

Art. 20 - Em relação aos colegas de ministério colegiado o Pastor, quando não for o 
titular, deve:

I - ser leal ao pastor titular e a ele apoiar, e se não for possível fazê-lo por motivo 
doutrinário ou de consciência, procurar outro lugar onde servir, em vez de lhe fazer oposição;

DOS DEVERES DO PASTOR NO MINISTÉRIO COLEGIADO 

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 25 - Em relação à sociedade o Pastor deve:

I - ser prudente ao relacionar-se com as pessoas, principalmente no que diz respeito a 
questões sexuais e afetivas (1 Timóteo 5.1,2);
II - ser partícipe da vida da comunidade em que a Igreja estiver localizada, 
identificando-se, quando possível, com sua causa e, da mesma forma, solidarizando-se 
com os anseios de seus moradores, procurando apoiá-los quanto possível nos esforços 
para satisfação deles;
III - imprimir em sua comunidade, mediante o exemplo de vida, o espírito de altruísmo e 
participação;
IV - procurar conhecer as autoridades de sua comunidade, honrando-as e incentivando-as 
no desempenho de sua missão (Romanos 13.1-7);

DOS DEVERES DO PASTOR PARA COM A SOCIEDADE E A POLÍTICA 

II - ser leal e colaborador para os demais colegas membros do ministério colegiado;
III  -  reconhecer seu papel e responsabilidade no ministério colegiado da Igreja, e não 
se sentir ameaçado ou em competição, em relação a outros pastores da Igreja;
IV - manter bom relacionamento com outros ministros de sua área de especialidade no 
ministério;
V - orientar, biblicamente, membros da Igreja que venham apresentar-lhe suas 
discordâncias com o Pastor titular, trabalhando para gerar um ambiente de conciliação 
entre as partes, levando ao conhecimento do pastor titular tal ocorrência.
VI – Em caso de saída do Pastor Titular, na medida do possível, respeitando a autonomia 
da Igreja Local, é aconselhável que o pastor não titular coloque seu cargo a disposição 
do novo Pastor Titular para composição de m sua nova equipe.

Art. 21 - O Pastor, titular ou não, deve recusar julgar ou participar em processo de 
julgamento eclesiástico, envolvendo colega membro da equipe colegiada que está em 
transgressão com este Código, procurando, neste caso, ajudá-lo na situação referida, 
ou em caso disciplinar encaminhá-lo à Ordem e somente depois disso comunicar à 
Igreja a decisão da Ordem.

Parágrafo Único - O Pastor titular não fica excluído do dever de avaliar o desempenho 
dos membros de sua equipe pastoral colegiada, mesmo diante da diretoria ou demais 
órgãos da Igreja, devendo estabelecer claramente com a equipe colegiada e com a 
Igreja os critérios de avaliação e apresentando sua avaliação antes, preferencialmente, 
em particular, aos membros da equipe colegiada.

Art. 22 - O Pastor, titular ou não, não deve utilizar sua amizade na Igreja para mobilizar 
movimentos ou pessoas contra colega membro da equipe colegiada, mantendo-o 
sempre informado de opiniões que lhe são contrárias e se colocando à sua disposição 
para o ajudar na solução dessas situações. 

Art. 23 - No ministério colegiado ou em modalidades ministeriais de parcerias, o Pastor, 
líder ou liderado, não deve se prevalecer do título pastoral para se eximir de 
compromissos e responsabilidades inerentes à função que exerce ou se considerar 
isento de se sujeitar à hierarquia inerente ao trabalho que se propôs realizar.

Art.  24  -  Em  caso  de  necessidade  da  demissão  de  um  Pastor  não  titular,  o  titular  
deve  fazê-lo  com  toda  honra  e dignidade, respeitando o colega e explicando-lhe os 
motivos da demissão.Art. 19 - Em relação aos colegas de ministério colegiado o Pastor, quando titular, deve:

I  -  relacionar-se bem com todos os pastores da equipe,  considerando-os  como  
participantes  na  obra  de  Deus, respeitando-lhes o ministério e com eles cooperando;
II - servir aos colegas do ministério colegiado e suas famílias, mediante conselho, apoio 
e assistência pessoal;
III - recusar-se a tratar os outros pastores da equipe como competidores, a fim de 
receber uma honraria ou alcançar
sucesso ministerial;
IV - negar-se a falar, desairosamente sobre a pessoa ou o ministério de outro pastor que 
trabalha na equipe colegiada;
V - não utilizar sua posição de liderança para forçar ou coagir o colega no ministério 
colegiado;

Art. 20 - Em relação aos colegas de ministério colegiado o Pastor, quando não for o 
titular, deve:

I - ser leal ao pastor titular e a ele apoiar, e se não for possível fazê-lo por motivo 
doutrinário ou de consciência, procurar outro lugar onde servir, em vez de lhe fazer oposição;

Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.
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Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

DA OBSERVÂNCIA, DA APLICAÇÃO

E DO CUMPRIMENTO DESTE CÓDIGO DE ÉTICA

Art. 26 - O sigilo protegerá a pessoa atendida em tudo o que o Pastor ouve, vê ou de que 
tem conhecimento como decorrência do exercício de sua atividade pastoral.

Parágrafo Único - O sigilo de que trata este artigo é inerente ao exercício do ministério 
pastoral, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra ou 
quando o Pastor se veja confrontado pela própria pessoa de quem obteve o sigilo e em 
defesa própria.

Art.  27  -  A  quebra  de  sigilo  também  será  admissível  quando  se  tratar  de  fato  
delituoso  e  a  gravidade  de  suas consequências, para a própria pessoa atendida ou 
para terceiros, puder criar ao Pastor o imperativo de consciência em denunciar o fato.

Art. 28 - O Pastor deve guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba 
em razão de seu exercício ministerial, cabendo-lhe recusar-se a depor como 
testemunha em processo no qual ocorra situação em que serviu no aconselhamento ou 
orientação pastoral.

V - agir dentro do  espírito cristão,  sem discriminar qualquer pessoa, quando estiver 
presente às comemorações e celebrações cívicas que ocorrem na sua comunidade;
VI - praticar a cidadania cristã responsável, sem engajar-se em partidos políticos ou 
atividades políticas que não sejam éticas, bíblicas ou prudentes;
VII - dar apoio à moralidade pública na comunidade, por meio de testemunho profético 
responsável e de ação social;
VIII - aceitar  responsabilidades a serviço da  comunidade, compatíveis com os ideais 
bíblicos, reconhecendo que o pastor também tem um ministério público;
IX - considerar como sua responsabilidade principal ser pastor da Igreja e não 
negligenciar deveres pastorais para servir na comunidade;
X - ser obediente às leis do Estado, desde que elas não exijam sua desobediência à lei 
de Deus;
XI - abster-se do comprometimento com organizações cujos princípios e atividades 
sejam conflitantes com o Evangelho de Cristo.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.

DO SIGILO NO EXERCÍCIO DO MINISTÉRIO PASTORAL
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Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.

Art. 37 - Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e a sua violação 
sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer, ao seguinte:

I - advertência reservada;
II - censura pública;
III - desligamento do rol de filiação da Ordem.

§ 1° - As penas e censura pública e exclusão do rol só poderão ser aplicadas por 
decisão da Seção em Assembleia.
§ 2° - As penas aplicadas, deverão ser, obrigatória e oficialmente, comunicadas à 
Ordem, que dará ciência a todas Seções.
§ 3° - A aplicação das penas obedecerá à gradação definida neste artigo, 
considerando-se a gravidade da acusação ou denúncia pela extensão dos danos e 
suas consequências.

DAS SANÇÕES APLICÁVEIS
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Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho.

Art. 38 - Considera-se manifesta gravidade:

I - imputar a alguém fato antiético de que o saiba inocente, dando causa a instauração 
de processo ético;
II - acobertar ou ensejar o exercício ilícito da atividade ministerial ou de profissões 
consideradas ilegais;
III - ter sido condenado anteriormente por processo ético na Ordem, em qualquer região 
do país ou fora dele;
IV - praticar ou ensejar atividade torpe, assim considerada pelas leis do país e pelos 
princípios éticos bíblicos. 

DAS AGRAVANTES APLICÁVEIS 

Art. 40 - O Pastor poderá requerer desagravo público à Ordem, por meio de sua Seção 
ou diretamente, quando se sentir atingido pública e injustamente, no exercício do 
ministério pastoral ou em sua vida pessoal e familiar.

Art. 41 - O Pastor está obrigado a acatar e respeitar as decisões da Ordem.

Art. 42  -  A alegação de ignorância ou a má compreensão dos preceitos deste Código  
não exime de penalidade o infrator.

Art. 43 - O Pastor condenado por infração ética prevista neste Código poderá ser objeto 
de reabilitação, na forma prevista no Estatuto e Regimento Interno da Ordem.

Art. 44 - As omissões deste Código serão resolvidas pela Diretoria da Ordem.

Art. 45 - O presente Código entra em vigor na data de sua aprovação e as suas alterações 
serão feitas em Assembleia, em cuja convocação conste reforma do Código de Ética.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39 - Constituem-se atenuantes na aplicação das penas:

I - não ter sido antes condenado por infração ética;
II - ter reparado ou minorado o dano;
III - prestação de relevantes serviços à Denominação e igrejas batistas, assim 
considerados pela Seção ou pela Ordem, nos termos do artigo 36 e seus parágrafos.

DAS ATENUANTES APLICÁVEIS
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Art. 29 - O julgamento das questões relacionadas à transgressão dos preceitos deste 
Código será realizado por meio da Seção Estadual ou Regional, cabendo às   
Comissões de Ética das Seções respectivas dar os primeiros encaminhamentos com 
vistas a recuperar o Pastor faltoso ou promover a conciliação, quando mais pessoas 
estiverem envolvidas.

Art. 30 - O encaminhamento dos processos à Comissão de Ética das Seções será feito 
nos termos regimentais das respectivas Seções.

Art. 31 - Os depoimentos e acusações deverão vir, em documento, preferencialmente, 
redigido de próprio punho, e sempre assinado, caso seja digitado ou datilografado, 
todas as vias deverão ser assinadas pelo depoente.

Parágrafo Único - Abaixo assinados, quando possuírem mais de uma via, deverão ser 
rubricados em todas as vias, pôr, pelo menos, 5 (cinco) pessoas da lista de assinaturas 
presentes na última folha.

Art.  32  -  A  Comissão  de  Ética  das  Seções,  ou  qualquer  membro  da  Ordem,  não  
pode  usar  do  julgamento  como instrumento de pressão contra a Igreja ou organismo 
denominacional para que se apliquem sanções  ao Pastor ou exija-se a sua retirada do 
cargo ou função que exerce.

Art. 33 - Recebida uma reclamação ou  denúncia contra Pastor, membro da  Ordem, a 
Comissão de Ética da Seção deverá dar-lhe ciência da existência do processo e do seu 
andamento na  Comissão, convocando-o para prestar os esclarecimentos necessários, 
sempre com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo único - Constituirá falta grave a recusa de comparecimento perante a 
Comissão de Ética.

Art. 34 - Quando se tratar de denúncia, a Comissão de Ética da Seção deverá comunicar 
ao denunciante a instauração do processo.

Art. 35 - Tanto  a  parte  denunciante  quanto  a  denunciada  poderão  requerer  a  
qualquer momento ciência do andamento do processo, bem como o acesso a 
documentos nele contidos.

Art. 36 - Do julgamento realizado e da decisão, caberá ao Pastor, recurso que deverá 
ser encaminhado à Diretoria da Seção, dentro do prazo regimental, em primeira 
instância.

§ 1° - Das decisões caberá recurso à Ordem que o apreciará por meio de sua Diretoria 
e ou do seu Conselho, como instância final.
§ 2° - A Ordem terá uma Comissão de Ética de caráter permanente ou especial, a quem 
caberá os estudos decorrentes das medidas deste artigo, por delegação da Diretoria ou 
do seu Conselho. Lourenço Stelio Rega (Relator)

Carlos César Peff Novaes
Irland Pereira de Azevedo
João Reinaldo Purin Júnior

Matheus Guimarães Guerra Gama

A COMISSÃO DE REFORMA

Assembleia da OPBB, 2019 | Natal - RN
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Art. 4º - As Seções podem ter Subseções regionais, a seu critério, observadas as 
finalidades expressas neste Estatuto, devendo cada uma ter, no mínimo, 10 (dez) 
filiados.

Art. 5º - Para realização dos seus fins e prestação de serviços, dentro de suas 
finalidades, a OPBB edita, distribui e comercializa material de apoio ministerial em todos 
os formatos e mídias para o público em geral, de acordo com a lei.

SEÇÃO I - FILIAÇÃO E DESLIGAMENTO

Art. 6º - Só podem ser filiados à OPBB membros de igrejas filiadas à CBB.

Art. 7º - A filiação à OPBB, bem como o desligamento são feitos através das Seções, 
obedecidos os princípios estabelecidos pela OPBB, em seu Regimento Interno.
§ 1º A filiação se dá através de solicitação à Seção, nos termos regimentais;
§ 2º O desligamento da OPBB ocorre pelos seguintes motivos: 
I – iniciativa do filiado;
II – morte;
III – iniciativa das Seções.     

SEÇÃO II - IDENTIFICAÇÃO

Art. 8º - Os filiados são identificados mediante Carteira de Identidade Pastoral, emitida e 
administrada exclusivamente pela OPBB.

SEÇÃO III - DIREITOS

Art. 9º - São direitos do filiado à OPBB:
I - participar das Assembleias Gerais, podendo votar e ser votado; 
II - participar dos eventos promovidos pela OPBB;
III - usufruir dos serviços prestados pela OPBB aos seus filiados;
IV – valer-se de todas as prerrogativas concedidas aos filiados à OPBB nos termos deste 
Estatuto e do Regimento Interno.
§ 1º Filiados que recebam qualquer sanção, que se sintam prejudicados com a decisão 
da Seção podem recorrer da decisão à Diretoria da OPBB e, em última instância, ao 
Conselho da OPBB, nos termos deste estatuto e do regimento.
§ 2º Candidatos à filiação que se sintam prejudicados em sua solicitação poderão 
recorrer da decisão à Diretoria da OPBB e, em última instância, ao Conselho da OPBB.

SEÇÃO IV - DEVERES

Art. 10 - São deveres do filiado à OPBB:
I – pagar as anuidades estabelecidas pela OPBB, nos termos do Regimento Interno;
II –  pagar as taxas estabelecidas pela OPBB para seus eventos;
III – empenhar-se em participar de um programa de mentoria e de capacitação 
continuada.
IV – cumprir este Estatuto, o Regimento Interno e o Código de Ética.

Estatuto
Registrado

CAPÍTULO I - DO NOME, SEDE, ESTRUTURA E CONSTITUIÇÃO

Art. 1º - A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, fundada em 1940, por tempo 
indeterminado, com sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, à Rua José Higino, 416, 
Prédio 30 – Salas 101, 102 e 103, Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.510-412, é uma 
organização religiosa de natureza federativa, sem fins econômicos.

Art. 2º - A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, doravante OPBB, é constituída por 
pastores membros de igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, doravante CBB.
Paragrafo Único. A OPBB é estruturada organizacionalmente através de Seções que 
podem ter Subseções regionais a elas vinculadas.

Art. 3º - Cada Seção faz constar do respectivo Estatuto: 
I – sua designação estadual ou regional;
II – que integra a OPBB como uma das suas Seções;
III – que se obriga a observar e cumprir o Estatuto e o Regimento Interno da OPBB; 
IV – o fato de que o seu Estatuto e as reformas nele efetuadas não contrariam a letra e 
nem o espirito do estatuto da OPBB e só entrarão em vigor depois de homologados pelo 
Conselho Geral da OPBB;
V – o fato de que no caso de dissolução, resguardados os direitos de terceiros, o seu 
patrimônio passa ao domínio e propriedade da Convenção Batista Estadual ou Regional 
com que esteja relacionada ou a quem esta determinar;
VI – sua composição, princípios e finalidades;
VII – a determinação de que sejam eleitos para quaisquer cargos, na Seção e 
Subseções, somente filiados residentes e domiciliados no território de atuação e que 
tenham carteira válida da OPBB.

E S TAT U T O  D A  O R D E M  D O S  PA S T O R E S  B AT I S TA S  D O  B R A S I L
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Art. 4º - As Seções podem ter Subseções regionais, a seu critério, observadas as 
finalidades expressas neste Estatuto, devendo cada uma ter, no mínimo, 10 (dez) 
filiados.

Art. 5º - Para realização dos seus fins e prestação de serviços, dentro de suas 
finalidades, a OPBB edita, distribui e comercializa material de apoio ministerial em todos 
os formatos e mídias para o público em geral, de acordo com a lei.

SEÇÃO I - FILIAÇÃO E DESLIGAMENTO

Art. 6º - Só podem ser filiados à OPBB membros de igrejas filiadas à CBB.

Art. 7º - A filiação à OPBB, bem como o desligamento são feitos através das Seções, 
obedecidos os princípios estabelecidos pela OPBB, em seu Regimento Interno.
§ 1º A filiação se dá através de solicitação à Seção, nos termos regimentais;
§ 2º O desligamento da OPBB ocorre pelos seguintes motivos: 
I – iniciativa do filiado;
II – morte;
III – iniciativa das Seções.     

SEÇÃO II - IDENTIFICAÇÃO

Art. 8º - Os filiados são identificados mediante Carteira de Identidade Pastoral, emitida e 
administrada exclusivamente pela OPBB.

SEÇÃO III - DIREITOS

Art. 9º - São direitos do filiado à OPBB:
I - participar das Assembleias Gerais, podendo votar e ser votado; 
II - participar dos eventos promovidos pela OPBB;
III - usufruir dos serviços prestados pela OPBB aos seus filiados;
IV – valer-se de todas as prerrogativas concedidas aos filiados à OPBB nos termos deste 
Estatuto e do Regimento Interno.
§ 1º Filiados que recebam qualquer sanção, que se sintam prejudicados com a decisão 
da Seção podem recorrer da decisão à Diretoria da OPBB e, em última instância, ao 
Conselho da OPBB, nos termos deste estatuto e do regimento.
§ 2º Candidatos à filiação que se sintam prejudicados em sua solicitação poderão 
recorrer da decisão à Diretoria da OPBB e, em última instância, ao Conselho da OPBB.

SEÇÃO IV - DEVERES

Art. 10 - São deveres do filiado à OPBB:
I – pagar as anuidades estabelecidas pela OPBB, nos termos do Regimento Interno;
II –  pagar as taxas estabelecidas pela OPBB para seus eventos;
III – empenhar-se em participar de um programa de mentoria e de capacitação 
continuada.
IV – cumprir este Estatuto, o Regimento Interno e o Código de Ética.

CAPÍTULO II - DOS FILIADOS E SUA IDENTIFICAÇÃO
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Art. 11 - A OPBB, organização religiosa regida por princípios bíblicos de orientação 
evangélica batista, tem as seguintes finalidades:
I – promover a convivência, fraternidade e solidariedade entre os filiados;
II – zelar pelo ministério batista, sob todas as formas e aspectos, a fim de que o 
ministério pastoral seja exercido por vocacionados com boa formação teológica e 
conduta exemplar;
III – tratar dos interesses dos filiados, junto às entidades particulares e aos poderes 
públicos.
IV – fazer gestões junto às igrejas, que objetivem a valorização, a capacitação 
continuada e o sustento pastoral;
V – representar o ministério batista na sociedade;
VI – promover encontros, simpósios, conferências, congressos e retiros, visando à 
confraternização, à capacitação do ministério pastoral e o posicionamento da OPBB, 
face às demandas da época;
VII – diligenciar junto aos poderes constituídos, o cumprimento das garantias, efetivação 
dos institutos e direitos constitucionais e o pleno exercício da liberdade religiosa, pela 
efetiva prática dos direitos humanos e pela influência dos valores e princípios cristãos 
na cultura, nas leis e na vida brasileira;
VIII – manter as igrejas e a liderança denominacional informadas sobre os assuntos 
relacionados com o ministério batista, especialmente sobre os melhores procedimentos 
para orientação, exame e consagração de candidatos ao pastorado.

Art. 12 - A Assembleia Geral, constituída de filiados à OPBB é o poder supremo da OPBB.

Art. 13 - Compete, exclusivamente, à Assembleia Geral, dentre outras atribuições:
I – eleger e destituir a Diretoria da OPBB, bem como homologar a nomeação do Diretor 
Executivo da OPBB;
II – aprovar o Estatuto, o Regimento Interno e o Código de Ética da OPBB; 
III – eleger e destituir o Conselho Fiscal;
cento) dos filiados representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Seções.
IV – aprovar os relatórios anuais; 
V – dissolver a OPBB.
Parágrafo Único. para fins de destituição dos administradores, será o voto de 2/3 (dois 
terços) dos filiados presentes.

Art. 14 - A Assembleia Geral Ordinária reúne-se anualmente, de preferência, na mesma 
cidade e época em que a Assembleia da CBB se realizar; e, extraordinariamente, 
sempre que necessário.

Art. 15 - A convocação da Assembleia Geral é feita pelo Presidente ou seu substituto 
legal, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mediante publicação no site da 
OPBB, e/ou outras mídias de reconhecida circulação entre os filiados, devendo o objeto 
da convocação ser mencionado, quando se tratar de Assembleia Geral Extraordinária.
§ 1º O quórum para instalação e funcionamento da Assembleia Geral, ressalvadas as 
exceções previstas neste Estatuto e no Regimento Interno, é de 300 (trezentos) filiados 
em primeira convocação e decorridos 15 (quinze) minutos da primeira convocação, de 
100 (cem) filiados presentes.

CAPÍTULO IV - DA ASSEMBLEIA GERAL E SEU FUNCIONAMENTO

CAPÍTULO III - DOS PRINCÍPIOS E DAS FINALIDADES
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§ 2º No caso de recusa da convocação, essa pode ser realizada por 5% (cinco por 
cento) dos filiados representando, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das Seções.

Art. 16 - A Diretoria da OPBB, eleita pela Assembleia Geral Ordinária, é composta de 
Presidente, Primeiro Vice-presidente, Segundo Vice-presidente e Terceiro Vice-presidente; 
Primeiro Secretário, Segundo Secretário e Terceiro Secretário, para um mandato único de 2 
(dois) anos, observado o disposto no Regimento Interno.
§ 1º Os membros da diretoria da OPBB não podem ser eleitos por mais de 1 (um) 
mandato sendo vedada a reeleição.
§ 2º Somente poderão ser eleitos para qualquer cargo da Diretoria filiados residentes e 
domiciliados no território nacional e que tenham carteira válida da OPBB.
§ 3º A Diretoria é responsável por seus atos, inclusive por excesso de mandato, de 
acordo com a lei.

Art. 17 - Pelo exercício do cargo, nenhum membro da Diretoria da OPBB ou do Conselho 
Geral da OPBB recebe remuneração ou tem participação na receita da OPBB, sendo 
reembolsado, mediante comprovação, por despesas feitas a serviço da OPBB.

Art. 18 - A Diretoria da OPBB é também a Diretoria do Conselho Geral da OPBB.

Art. 19 - São atribuições do Presidente:
I – cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Interno e o Código de Ética da OPBB;
II – convocar e dirigir a Assembleia Geral da OPBB, bem como as reuniões do Conselho 
Geral da OPBB e da Diretoria;
III – assinar as atas com o Secretário;
IV – representar a OPBB ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente; 
V – participar das reuniões do Conselho da CBB;
VI - nomear as comissões regimentais ou eventuais; 
VII - exercer as demais funções inerentes ao cargo.
VIII - exercer a função de Diretor Executivo ou nomear um procurador, quando houver 
vacância do cargo.

Art. 20 - São atribuições dos Vice-presidentes:
I – substituir o Presidente nos seus impedimentos, obedecida a ordem de eleição; 
II – auxiliar a Mesa Diretora.

Art. 21 - São atribuições dos secretários: 
I - compor a Mesa Diretora;
II - responsabilizar-se pelas atas da Assembleia Geral, das reuniões do Conselho Geral 
da OPBB e da Diretoria.

CAPÍTULO V - DA DIRETORIA, SUAS ATRIBUIÇÕES
E RESPONSABILIDADES
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Art. 22 - A OPBB tem os seguintes órgãos responsáveis pela administração e consecução 
dos seus fins:
I – Assembleia Geral;
II – Conselho Geral da OPBB; 
III – Conselho Fiscal;
IV – Direção Executiva.

SEÇÃO I - CONSELHO GERAL DA OPBB

Art. 23 - O Conselho Geral da OPBB é constituído pela Diretoria da OPBB, por presidente e 
executivo ou representante de cada Seção e, em seus impedimentos, por substitutos 
devidamente autorizados, e pelo último presidente da OPBB.
§ 1º O Conselho Geral da OPBB é o órgão que planeja, coordena e dirige as atividades da 
OPBB, conforme previsto no Regimento Interno.
§ 2º O mandato dos membros do Conselho Geral é de 2 (dois) anos, como membros da 
Diretoria da OPBB; de 2 (dois) anos a contar do seu último mandato como presidente da 
OPBB e dos presidentes e executivos das Seções, enquanto durarem seus respectivos 
mandatos na Seção.
§ 3º A Diretoria da OPBB é também a Diretoria do Conselho Geral da OPBB.
§ 4º O Conselho Geral tomará decisões, no interregno das assembleias, em nome da OPBB, 
quando o assunto for relevante e urgente, devendo o ato ser plenamente justificado.

SEÇÃO II - CONSELHO FISCAL

Art. 24 - O Conselho Fiscal, é constituído de 5 (cinco) membros, com mandato de 5 (cinco) 
anos, renovados a cada ano em 1/5, indicados pelo Conselho Geral e eleitos pela 
Assembleia Geral, e 3 (três) suplentes com mandato de 2 (dois) anos.
Parágrafo Único. O Conselho Fiscal é responsável pela fiscalização econômico-financeira e 
patrimonial da OPBB, apresenta seu parecer diretamente à Assembleia Geral, 
recomendando as medidas necessárias para o bom andamento da OPBB.

SEÇÃO III - DIREÇÃO EXECUTIVA

Art. 25 - A Direção Executiva é a responsável pela execução do planejamento da OPBB e 
tem um Diretor Executivo, indicado pela Diretoria e eleito pelo Conselho Geral da OPBB, e 
homologado pela assembleia geral da OPBB, cujas atribuições constam do Regimento 
Interno.
Parágrafo Único. O Diretor Executivo exerce as funções de tesoureiro, podendo abrir, 
movimentar e encerrar contas bancárias, juntamente com o Presidente ou um membro da 
Diretoria por ele autorizado.

CAPÍTULO VI - DOS CONSELHOS DA OPBB
E DA DIREÇÃO EXECUTIVA
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Art. 26 - A receita da OPBB é constituída de contribuições de seus filiados, doações, 
legados e rendas de procedência compatível com os seus princípios.

Art. 27 - O patrimônio da OPBB é constituído de bens móveis e imóveis, registrados em seu 
nome, ao qual compete o seu uso e domínio e, no caso de dissolução é destinado à CBB, 
ou a quem esta determinar, na forma da lei, respeitados os direitos de terceiros.

Art. 28 - Qualquer ato que importe na venda, gravação ou alienação de bens imóveis da 
OPBB depende de decisão favorável do Conselho Geral da OPBB.

Art. 29 - A OPBB tem um Regimento Interno.

Art. 30 - É vedado o uso do nome da OPBB em fianças e avais.

Art. 31 - Os filiados à OPBB, as Seções, Subseções e a CBB não respondem, nem mesmo 
subsidiariamente, pelas obrigações da OPBB, nem esta responde pelas obrigações por 
aqueles contraídas.

Art. 32 - A OPBB tem o seu Código de Ética preconizando princípios e valores que devem 
ser observados pelas Seções, Subseções e por todos os filiados.

Art. 33 - A OPBB é organização auxiliar da CBB e respeitará a letra e o espírito do estatuto 
da CBB, seguirá as diretrizes gerais e a orientação programática da CBB, bem como 
apresentará relatórios de suas atividades, balanço financeiro e patrimonial.

Art. 34 - Para otimizar a realização de projetos de interesses comuns, a OPBB pode celebrar 
convênios com instituições através do Conselho Geral.

Art. 35 - A OPBB só pode ser dissolvida pelo voto favorável de 80% (oitenta por cento) dos 
filiados presentes à Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse 
fim, com o quórum de 600 (seiscentos) filiados em primeira convocação e de 300 (trezentos) 
em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, passando os seus bens, respeitados os 
direitos de terceiros, para a CBB.

Art. 36 - O exercício financeiro da OPBB tem início em 1º de janeiro e término em 31 de 
dezembro.

Art. 37 - Os casos omissos neste Estatuto, no Regimento Interno e no Código de Ética são 
resolvidos pela Assembleia Geral, ou pelo Conselho Geral da OPBB, neste caso, ad 
referendum da Assembleia Geral.

Art. 38 - Este Estatuto entra em vigor depois de homologado pela CBB e registrado em 
Cartório, só podendo ser reformado em Assembleia Geral da OPBB, de cuja convocação 
conste “reforma de estatuto", pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos filiados presentes.

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2018.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CAPÍTULO VII - DA RECEITA E DO PATRIMÔNIO
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Juracy Carlos Bahia
Riedson Alves De Oliveira Filho

ASSINADO POR 
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