
 

 

 
Caro líder pastoral, 
 
Conforme anunciado, a OPBB em parceria com a TechSoup Brasil entregou mais um benefício aos 
pastores/igrejas batistas do Brasil. 
 
A TechSoup Brasil é um Programa que oferece softwares e ferramentas tecnológicas exclusivamente 
para organizações sem fins lucrativos, através de Parcerias e Programas de Doações de Softwares.  
 
Basta seguir o tutorial abaixo, adquirir a elegibilidade e se beneficiar com os recursos oferecidos. 
 
 
 

ROTEIRO 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARES | TECHSOUP BRASIL 

 

PASSO 01. 

Se sua igreja já possui um domínio (ex.: www.minhaigreja.org.br), pule para o ‘PASSO 2’. Mas se a 

sua Igreja ainda não tem um domínio: 

 

▪ Acesse o Portal Registro.br (departamento do NIC.br responsável pelas atividades de registro e 

manutenção dos nomes de domínios que usam o .br), através do link https://registro.br. 

▪ Clique em ‘Registre’. 

▪ Digite o nome do domínio que a sua igreja quer adquirir e verifique a disponibilidade para registro. 

Não se esqueça de colocar ‘.org.br’ no final (Ex.: minhaigreja.org.br). 

▪ O domínio correto para Igrejas no Brasil é o ‘.org.br’, segundo o Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGI.br). 

▪ Se o domínio estiver disponível para registro, clique em ‘Registrar’ (ou tente grafias alternativas) 

 

 

 

https://www.techsoupbrasil.org.br/about
https://nic.br/quem-somos/
https://registro.br/
https://cgi.br/


 

 

 

▪ Digite o CNPJ do Titular do Domínio (CNPJ da Igreja). Em caso de Congregações, use o CNPJ da 

Igreja-Mãe/Sede. 

▪ Preencha o cadastro e escolha por quantos anos sua igreja deseja adquirir o domínio (opções 

disponíveis de 1 ano = R$40,00 até 10 anos = R$364,00). Pagamento único pelo período escolhido! 

▪ Envie os documentos necessários. Após o recebimento dos documentos, o processo de registro 

será iniciado. (Prazo de conclusão em torno de 5 a 7 dias úteis, levando em conta o tempo do 

transporte dos documentos e análise). 

 

PASSO 02. 

Se a sua igreja já possui domínio (conforme descrito no PASSO 1): 

 

A. Acesse o link https://www.techsoupbrasil.org.br/node/10444 e siga as orientações para 

preenchimento do cadastro e solicitação de elegibilidade de sua igreja junto a TechSoup Brasil. 

B. Envie os documentos solicitados. 

C. O processo de validação leva até 2 dias úteis. 

 

PASSO 03. 

Se a sua igreja deseja obter os softwares gratuitos da Microsoft: 

 

A. Acesse o link https://nonprofit.microsoft.com/pt-br/getting-started. 

B. Clique em ‘Inscreva-se’. 

C. Preencha o cadastro. 

D. O processo de validação do pedido dura em torno de 4 dias úteis. 

 

https://www.techsoupbrasil.org.br/node/10444
https://nonprofit.microsoft.com/pt-br/getting-started


 

 

 
 

 

E. Após recebimento do e-mail da Microsoft com a confirmação da elegibilidade, envie cópia para a 

TechSoup, através do e-mail brsales@techsoup.org, informando os dados da conta criada na 

Microsoft (ex.: seunome@suaigreja.onmicrosoft.com). 

F. Permita a TechSoup ser seu provedor de licenças da Microsoft para que eles solicitem as licenças 

dos softwares desejados. 

G. Em caso de dúvidas, acesse o link a seguir e siga o tutorial da TechSoup: 

https://www.techsoupbrasil.org.br/Microsoft-Open-Charity  

 

Softwares da Microsoft disponíveis para solicitação: 

 

MICROSOFT 365 E OFFICE 365 

 

▪ Microsoft 365 Business Basic (até 300 licenças, contendo Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 

Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, OneNote, Yammer, Skype for Business, versões 

Web dos aplicativos - Não permite o download dos aplicativos no computador) 

 

▪ Microsoft 365 Business Premium (até 10 licenças, contendo Windows 10 Pro, Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, OneNote, Yammer e 

Skype for Business, versões de Área de trabalho e Web dos aplicativos aplicativos). Essa versão 

permite o download dos aplicativos no computador. 

➢ A instalação do Microsoft 365 Business Premium é condicionada a existência de Windows 

Original na(s) máquina(s). É importante verificar se sua versão atual do Windows permite 

o download do Microsoft 365 Business Premium. Para mais informações clique aqui ou 

aqui. 

 

mailto:brsales@techsoup.org
https://www.techsoupbrasil.org.br/Microsoft-Open-Charity
https://www.techsoupbrasil.org.br/node/13465
https://www.techsoupbrasil.org.br/node/13465
https://www.techsoupbrasil.org.br/node/13465
https://www.techsoupbrasil.org.br/node/2435


 

 

 

▪ Office 365 E1 para Entidades sem Fins Lucrativos (até 2.000 licenças, contendo Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, Exchange, OneDrive, SharePoint, Microsoft Teams, OneNote, Yammer e 

Skype for Business, versões Web dos aplicativos - Não permite o download dos aplicativos no 

computador). 

 

PASSO 04. 

Se a sua igreja deseja ativar o G Suite (Gmail, YouTube, Meu Negócio, Drive, Meet, Agenda, Classroom, 

Ad Grants): 

 

A. Entre em https://www.google.com/intl/pt-BR/nonprofits 

B. Clique em ‘Primeiros passos’. 

C. Preencha o cadastro. 

D. A validação leva em torno de 4 dias úteis. 

E. Se tiver dúvidas, acesse este vídeo: https://www.techsoupbrasil.org.br/node/11832 

F. Após ativação do G Suite, antes de realizar qualquer configuração, clique aqui e preencha o 

formulário da Christian Vision (parceira da OPBB) – eles ajudarão você e sua igreja na 

configuração do Ad Grants e elegibilidade para obtenção do crédito de US$ 10 mil/mês. 

G. Após a Christian Vision configurar e ativar o Ad Grants, sua igreja será informada para que 

prossiga com as configurações restantes do G Suite. 

 

Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. 

https://www.techsoupbrasil.org.br/node/13467
https://www.google.com/intl/pt-BR/nonprofits/
https://www.techsoupbrasil.org.br/node/11832
https://forms.gle/StvgLKz4Ez7womD6A
https://youtu.be/lV2WEd1EWuU
https://www.google.com.br/grants/
https://www.google.com.br/grants/

