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1. CARTEIRA 
 

a. Migração 
 

Seguindo a tendência tecnológica de digitalização/virtualização de documentos de identificação, a 
Ordem dos Pastores (cf. anunciado no Congresso/2019) iniciou o processo de migração da carteira de 
identidade pastoral – modelo físico (PVC) para o modelo digital (virtual). Para acessar a carteira digital, 
clique aqui e siga o tutorial. 
 
b. Modelo Físico (PVC) 
 
O formato adotado (desde maio/2019) pela OPBB é o digital. No entanto, será facultado ao filiado optar 
pelo recebimento da carteira (formato físico / PVC), conforme orientações a seguir: 
 
Até o dia 31 de dezembro de 2020 – as carteiras físicas solicitadas (via sistema de cadastro da OPBB) 
serão confeccionadas e emitidas sem nenhum custo para o filiado. 
 
A partir do dia 01 de janeiro de 2021 – as carteiras físicas solicitadas (via sistema de cadastro da OPBB) 
serão confeccionadas e emitidas desde que o filiado (requerente) pague os custos de confecção e 
emissão da carteira. 
 
c. Validade 

 
Desde maio de 2019, as carteiras emitidas têm validade de 1 (um) ano, seguindo a data de vencimento 
da anuidade (30 de junho de cada ano). 
 
d. Layout / Foto 

 
Em razão da migração (e necessárias adequações), o atual layout (imagem 01) tem caráter provisório. 
Isso inclui a retirada (temporária) da foto do filiado (por razões de não-padronização). 
 

 
imagem 01 

https://drive.google.com/file/d/1_L9Wa8tHOowRMR1sfA8n29koKQm9puXL/view?usp=sharing


A partir do dia 01 de janeiro de 2020, estará disponível o novo layout (com foto). No entanto, para 
recebimento da carteira (digital e/ou física) o filiado deverá atualizar a foto de seu cadastro, conforme 
os (novos) padrões estabelecidos: 
 
➢ Padrão 3x4 ou Passaporte 

 

▪ 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. 

 

Clique aqui e veja exemplo de fotografias (cf. padrão exigido) 

 

➢ Digitalizada 
 

▪ A imagem deve ser capturada e salva digitalmente nos formatos: JPG, JPEG ou PNG 

 
➢ Resolução 

 
▪ A imagem deve possuir resolução de pelo menos 300 DPI / 3 Megapixels 

 

Para acessar seu cadastro e atualizar sua foto clique aqui 
Em seguida, execute o passo a passo disponível neste link: tutorial 

 
Para solicitação da carteira física, clique aqui 

 
 

2. PLANO ODONTOLÓGICO 
 

a. Carteiras (titular e dependentes) 
 

Conforme anunciado, o Plano Odontológico está ativo (e em uso) desde o dia 10 de setembro (quando se 
deu a vigência da apólice). 
 
Para acessar a carteira de usuário do Plano Odontológico da OPBB, clique aqui e siga as instruções. 
 

a. Novas adesões 
 
Aqueles que desejarem aderir ao Plano Odontológico, clique aqui. Lembrando que podem ser incluídos 
como dependentes parentes consanguíneos e/ou por afinidade (abrangendo, também, filhos casados). 
Observação: os dependentes só podem ser incluídos, desde que o filiado (titular) esteja também na apólice. 
 

 

ATENÇÃO 
Adesões realizadas até o dia 10 (de cada mês), terão o plano ativo dentro do mês corrente. 

Adesões realizadas após o dia 10 (de cada mês), terão sua vigência a partir do dia 10 do mês seguinte. 
 

https://drive.google.com/file/d/1sZlOTOBvXMaEP_kiCTJu5391zA_Ih1VB/view?usp=sharing
https://www.atos6.com/opbb
https://drive.google.com/file/d/19BN696Wsem7YOFWssLg7hbgtt-bTftHz/view
https://docs.google.com/document/d/1fpABPzqWKutj-ufpF_UKi4ibCw7gJk8OeSwFtTObgQA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hcZ5CXnDnInhSEouPiTMvjl2M6EGorsQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAY8SeCkwnwwTGaL9DBw2y1SQTB9ln6B/view?usp=sharing


3. BAIXA RENDA 
 
Os pastores que declaram renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos têm direito à isenção de 50% em 
sua anuidade. No entanto, conforme estabelece o Novo Regimento Interno da OPBB em seu art. 19 §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”. 
 
Para acessar o formulário, clique aqui.  
 
Validadas as informações, a anuidade será emitida com isenção de 50%. 
 
O espírito desta medida é facilitar aquele pastor que ministra com severas situações financeiras.  
 
Não se aplica quando o pastor recebe apoio financeiro de outras fontes, como salário da esposa, Convenção 
Estadual ou mesmo outro emprego/atividade. 
 

 

OBSERVAÇÃO 
A condição BAIXA RENDA ficará gravada no cadastro do pastor durante o período de um ano civil (01 jan a 

31 dez). A renovação é anual, mediante reenvio do formulário (cf. orientação do Escritório Nacional) 
 

 
 

4. CONGRESSO 2020 (GOIÂNIA) 
 
Os Lotes de Inscrições para o Congresso 2020 já estão disponíveis. 
Fazendo sua inscrição antecipadamente, você garante melhores valores. 
 
Para se inscrever, clique aqui 
 
Caso não tenha reservado sua passagem/hospedagem para o Congresso da OPBB / Assembleia da CBB, faça 
contato com nossa Agência Parceira (imagem abaixo) e faça um orçamento (sem compromisso). 
 

 
 
 

DÚVIDAS, FALE CONOSCO 
 

(21) 3217-6676 (WhatsApp) // escritorio@opbb.org.br 

http://bit.ly/baixarendaopbb
http://bit.ly/opbb2020
https://wa.me/552132176676
mailto:escritorio@opbb.org.br

