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O QUÊ TEMOS 
NESTE GUIA?

Benefícios de Seguro e Aposentadoria para 
Os Que Servem 

O Fundo de Pensões e Benefícios EUA (P&B) 
tem prazer em oferecer certos níveis de 
seguro de vida e invalidez e suplementos 
para a conta de aposentadoria sem custo de 
ativação, para ministros qualificados os quais 
suas igrejas apoiam o Fundo de P&B. Isso 
inclui contribuições fornecidas pelo P&B ao 
403(b) Plano de Poupança de Aposentadoria 
para ministros qualificados.

Este livreto fornece detalhes sobre esses 
valiosos benefícios gratuitos e explica os 
requerimentos para qualificação para recebê-
los. Nós encorajamos os pastores, tesoureiros 
da igreja, e/ou membros da junta, que se 
familiarizem com esta informação para 
assegurar que nenhum ministro qualificado 
deixe de receber esses benefícios. 

Don Walter
Diretor
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BENEFÍCIOS FORNECIDOS 
PELO P&B 
Os seguintes benefícios são fornecidos pelo Pensões e Benefícios EUA, sem qualquer custo para os 

participantes habilitados: 

•  Plano de Seguro de Vida para Pastores 

•  Invalidez a Longo Prazo Básico 

•  Plano de Seguro de Poupança de Aposentadoria Nazarena 403(b) 



*Serviço de tempo integral é definido como servindo não menos que 30 horas por semana por 
não menos que 30 semanas em cada ano de calendário em Igrejas do Nazareno, Escritórios 
Distritais em distritos dos E.U.A que pagam as alocações de Fundos de Pensões & Benéficos. 
Sustento Pleno é definido como derivando não menos que 50% da sua renda liquida pessoal 
para o ano de calendário (de acordo com a definição da Church of the Nazarene INC.) em igrejas 
do Nazareno em distritos dos E.U.A que pagam as alocações de Fundos de Pensões e Benefícios.  

Você trabalha em tempo 
integral ou por sustento 

pleno?*
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PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA PASTORES 

ESTOU 
HABILITADO?

Você pode ser qualificado para um benefício que lhe fornece 
$15,000 em Seguro de Vida e o seu cônjuge com $1,000 
sem qualquer custo para você. Mesmo se você não estiver 
mais habilitado para a cobertura, você tem a oportunidade 
de comprar uma apólice de seguro de vida individual de 
conversão dentro de 31 dia após o termino da sua cobertura. 

Data de Vigência da Apólice: 1 de Janeiro de 2009 

Aplique hoje no 
www.pbusa.org

Você deverá designar um beneficiário, assinar e colocar 
a data no formulário antes de enviar para o P&B.

Você é licenciado pelo distrito ou 
ordenado e serve em um distrito 

dos E.U.A.?

Você é um funcionario da Igreja do 
Nazareno ou uma agencia da Igreja 

do Nazareno?

Já passamos do dia 1o de janeiro, 
e você se qualificapara uma 

contribuicao de Pensão Anual 
Suplementar (PAS)?

Qual é a sua designação ministerial?

O seu empregador pagou pelo 
menos $1 para o seu Fundo P&B 

neste ano de assembleia?

O seu empregador tem um 
acordo arquivado de participacao 

no 403(b)?

Você está recebendo um beneficio 
do Plano Básico de Pensão?

Pastor
Superintendente Distrital

Serviço Pastoral
Evangelista
Designação Distrital

Parabéns!
Você está coberto sob o Seguro de 

Vida dos Pastores para este ano civil.

Você não está habilitado a receber 
cobertura pelo Seguro de Vida 
dos Pastores neste ano civil?

NÃO

SIM

Você tem menos de 70.5 anos?
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NÃO é 
necessario 
preencher 
aplicação NÃO tem 

periodo de 
espera para a 

cobertura

SEGURO BÁSICO DE INVALIDEZ A LONGO PRAZO 

Se você está habilitado para Seguro de Vida para Pastores, você também está 
habilitado para o Seguro Básico de Invalidez a Longo Prazo. Isso significa que 
você pode receber um benefício máximo mensal de $400 neste plano, fornecido 
pelos recibos do Fundo de P&B.

Para qualificar-se para os benefícios, você deve estar sem trabalhar por três meses 
consecutivos devido a uma lesão ou doença ocupacional ou não ocupacional.

IMPORTANTES CARACTERISTICAS E 
LIMITAÇÕES DO PLANO

Condições Preexistentes: 
Se você foi diagnosticado ou tratado ou 
recebeu serviços médicos dentro dos 
seis meses imediatamente precedentes 
à sua data de vigência da cobertura de 
Invalidez por Longo Prazo (o “período de 
retrospecto”), então você não está habilitado 
a receber benefícios se: 

•  La discapacidad ocurre dentro de 
12 meses siguientes a la fecha de 
efectividad de la cobertura y

•  La discapacidad es causada por la 
misma condición por la cual usted 
fue diagnosticado, atendido o recibió 
servicios médicos en el periodo 
retrospectivo.

Reabilitação: 
A verdadeira meta é lhe ajudar a retornar 
a um emprego assalariado. Os nossos 
consultores fazem uma avaliação de cada 
pedido por invalidez e determinam se os 
serviços de reabilitação da Aetna seriam 
adequados e eficazes. Depois de avaliar 
o seu pedido, se sentimos que você seria 
beneficiado pelos nossos serviços, nós 
entramos em contato com você. Durante a 
sua participação ativa em um programa de 
reabilitação aprovado pela Aetna, esta irá 
pagar-lhe 10% adicionais ao seu benefício 
mensal.  

RECURSOS ADICIONAIS 

O Seguro Aetna estende uma variedade de 
recursos e serviços de informações para 
os participantes dos planos de vida e de 
invalidez do P&B EUA. Saiba mais no: www.
aetna.com/aetnalifeessentials/index.htm. 

IDADE NA QUAL O PERIODO DE 
DEFICIÊNCIA INICIA MESES DE DEFICIÊNCIA

Data de Vigência da Apólice: 1 de Janeiro de 2009 
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Durante o período que você permanecer deficiente, os pagamentos de 
benefícios LTD continuarão sendo feitos da seguinte maneira até:

•  O mês do calendário que você alcançar a idade normal 
de aposentadoria, de acordo com o que foi determinado 
pela Idade Normal de Aposentadoria pelo Social Security 
Emendado em 1983; ou

•  (Se a sua invalidez começa na data ou após a data na qual você 
alcança a idade de 60 anos), a expiração do número de meses 
de invalidez da maneira calculada pela seguinte lista:



CONTRIBUIÇÕES ANUAIS AO PLANO DE POUPANÇA 
DE APOSENTADORIA NAZARENA 403(B) 

Efetivo a partir de 1 de Janeiro de 1996, a Igreja do Nazareno mudou seu principal programa de aposentadoria para 
ser um plano de  contribuição definida (CD). Começando daquele mesmo ano, o P&B começou a fazer contribuições 
de Suplemento Anual de Pensão (SAP) para os ministros que satisfazem certos critérios de habilitação. As quantias são 
depositadas em uma conta de Plano Nazareno 403(b) de Poupança para Aposentadoria com a Fidelity Investments.

EU TIVE PELO MENOS UM ANO COMPLETO DE QUALIFICAÇÃO DE 
SERVIÇO ANTES DE 1 DE JANEIRO DE 1996 – DE CONDE VEM O 
MEU BENEFÍCIO? 

Tais ministros são considerados participantes “admitidos” 
dentro do plano de benefício definido (BD), agora 
conhecido como o Plano Único de Benefício Definido. A 
admissão simplesmente quer dizer que no momento da 
aposentadoria o seu benefício será baseado na formula 
do Plano Básico de Pensão (PBP) dentro do Plano Único 
de Benefício Definido. Favor notar que os pagamentos de 
aposentadoria virão de ambos os Planos de BD e CD. No 
momento da aposentadoria, seus anos de serviço (antes 
de 1996) serão usados para determinar um benefício sob 
a porção do PBP do Plano Único de Benefício Definido. Esta 
é a sua quantia de benefício total de aposentadoria. Porém, o 
SAP (às vezes também conhecido como uma “compensação”) 
que você recebeu também acumulou um certo valor de “benefício” 
baseado em sua idade e data de aposentadoria. Se o benefício a 
ser pago pela contribuição do SAP for menos que a quantia admitida, a 
diferença será paga da porção do PBP do Plano Único de Benefício Definido. 
O resultado final é o mesmo nível de benefício, a ser pago de duas fontes. 

É importante lembrar que quando a compensação é calculada, apenas o 
valor acumulado de SAP do P&B é utilizado. Contribuições do funcionário, 
empregador e correspondente, nunca são incluídas no calculo de compensação. 

ESTOU  HABILITADO?

TODOS OS MEUS ANOS FORAM SERVIDOS APÓS 1o DE JANEIRO DE 1996 – DE ONDE VEM O MEU BENEFÍCIO? 

O seu benefício será proveniente unicamente do Plano de Poupança de Aposentadoria Nazarena 403(b). Quaisquer 
quantias que o P&B tenha contribuído (SAP), assim como quantias que você tenha contribuído através de redução 
de salario e/ou contribuições através de adição/correspondente, estarão disponíveis através de sua conta individual 
Nazarena 403(b) com a Fidelity Investments.

Data de Vigência da Apólice: 1 de Janeiro de 2009 



Se você está trabalhando ativamente no 
dia 1o de Janeiro e você cumpre todos os 
requerimentos para qualificação, as suas 
contribuições básicas e bônus de SAP serão 
depositadas em algum momento naquele 
ano civil. Antecipa-se que as contribuições 
correspondentes, serão processadas no 
primeiro trimestre do ano civil após o ano 
civil no qual os seus depósitos na Nazarena 
403(b) foram feitos. 

Por exemplo, qualquer redução de salario 
ou depósitos de adição de salários feitos 
em 2017, serão correspondidos no primeiro 
trimestre de 2018.

*Se você serve um empregador Nazareno que não foi 
designado uma meta de Fundos de P&B e você é um 
evangelista de tempo integral, ministro com designação do 
distrito de tempo integral, ou um superintendente distrital, 
você vai receber uma contribuição base de SAP de $1.000,00. 
Você será matriculado automaticamente se você cumpre estes 
critérios.

O PAPEL DA SUA IGREJA  
1. Contribui com o Fundo de P&B

2. Assegura-se de que são um empregador 
participante sob as regras do plano  

Preencha hoje o seu Formulário de Acordo de Participação no 
www.pbusa.org 

Parabéns!                                                          
Você está habilitado para receber 
essas contribuições gratuitas em 
uma conta de Plano de Poupança 

de Aposentadoria Nazarena 
403(b) em seu nome!

Você trabalha em tempo 
integral e como sustento pleno?

Você é um ministro ordenado, 
ministro com licença distrital ou 

leigo com credencial distrital 
servindo como um membro de 

um distrito dos EUA?

Você estava designado no 
dia 1o de Janeiro deste ano?

Seu empregador pagou pelo 
menos 50% de sua meta de 
fundos de P&B neste ano de 

assembleia?*

Você não está habilitado para 
receber contribuições em uma 

conta de Plano de Poupança de 
Aposentadoria Nazarena 403(b)

neste ano calendário.

Você é um funcionario de uma 
igreja do Nazareno ou uma 

agência da igreja do Nazareno?

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

SIM

SIM



Como vocês podem 
ver, contribuir ou não 

contribuir com o Fundo 
de P&B pode afetar 

diretamente as finanças 
dos pastores. Nós 

encorajamos a cada igreja 
do Nazareno nos E.U.A. a 
apoiar seu pastor e outros 
ministérios contribuindo 

para o Fundo de P&B.

$400/mês

$400/mês

$400/mês 10% de Fundos 
de P&B pagos

As contribuições de Suplemento Anual de Pensão (SAP) são depósitos nas contas de Plano de Poupança de 
Aposentadoria Nazarena 403(b) de ministros Nazarenos de tempo integral, superintendentes distritais e evangelistas. 
Outros presbíteros ordenados, diáconos, ministros de licença distrital e pessoas credenciadas pelo distrito que cumprem 
os critérios de tempo integral e sustento pleno também podem receber uma contribuição de SAP. A admissibilidade 
começa no primeiro dia 1o de janeiro após o início do serviço ativo de tempo integral e continua para cada 1o de janeiro 
após isso até que o participante não mais cumpra os critérios de admissibilidade. 

SUPLEMENTO ANUAL DE PENSÃO E SEGURO FORNECIDO PELO P&B

A IMPORTÂNCIA DO APOIO AO FUNDO DE P&B

PARA OS QUE CONTRIBUEM PELO MENOS 50%...

O QUE A SUA 
IGREJA CONTRIBUI

NÚMERO DE DOACOES 
DISPONÍVEIS PARA A 

SUA IGREJA

QUANTIA TOTAL 
DE FUNDOS DE APS 

DISPONÍVEIS PARA A 
SUA IGREJA

CONTRIBUIÇÃO DE P&B 
ANUAL DA IGREJA SEGURO DE VIDA SEGURO DE 

DEFICIÊNCIA APS BÁSICO APS BÔNUS CORRESPONDÊNCIA 
NO 403(B)

$0$0 da Meta de 
Fundos de P&B $0 $0 $0 $0

$1 a 49% da Meta de 
Fundos de P&B $15,000 $400/mês $0 $0 $0

50-99% da Meta de 
Fundos de P&B $15,000 $200 $0 $0

100% da Meta de 
Fundos de P&B $15,000 $200 10% de Fundos 

de P&B pagos $0

100% daMeta de 
Fundos de P&B e Meta 
de Fundo Educacional

$15,000 $200

50% de 
Correspondência 
nas contribuições 
do 403(b) até $250



PERGUNTAS 
FREQUENTES

As minhas contribuições correspondentes do 403(b) 
serao usadas para conpensar o meu plano beneficio 
de básico de pensão (PBP) assim como acontece com 
as contribuicoes basicas/bonus? (eu sou considerado 
um participante admissivel?)
Não.

Eu não sou um cidadão dos Estados Unidos; eu estou 
habilitado para os benefícios se todos os outros 
critérios estão  cumpridos?
Para ser habilitado, você deve ter um Cartão de Residência 
Permanente (Green Card) ou um visto de trabalho R-1 de 
acordo com as exigências dos Servicos de Imigração e 
Cidadania dos Estados Unidos. 
Visite https://www.uscis.gov 

Existem diretrizes adicionais que se aplicam a 
evangelistas?
Para evangelistas, serviço de tempo integral e sustento 
pleno é definido como realizando cultos não menos que 
30 domingos ou 26 eventos de avivamento (de acordo 
com a descrição da Junta Geral, Igreja do Nazareno) por 
ano civil, nas Igrejas do Nazareno nos distritos dos E.U.A. 
que contribuem com as alocações do Fundo de P&B dos 
E.U.A. Cultos fora das Igrejas do Nazareno devem ser 
afiliados com a Igreja do Nazareno. Um evangelista deve 
cumprir um ou o outro critério alternativo que não pode 
ser usado em conjunto para receber uma contribuição do 
SAP. 

Quais outras tarefas podem ser habilitadas para 
contribuição? 
Um ministro substituto que é licenciado pelo distrito ou 
ordenado receberia uma contribuição de SAP quando 
estiver ganhando sustento pleno de tal ministério.  

Quando as contribuicoes base e de bonus da sap serão 
feitas? 
Já que essas contribuições são baseadas nas quantias de 
Fundos de P&B pagas pelas igrejas, as contribuições SAP 
não são realizadas até depois do fechamento do ano fiscal 
para o qual elas são aplicáveis. Isso acontece tipicamente 
pelo menos 90 dias depois do final do ano fiscal do seu 
distrito. As contribuições de SAP são sujeitas à verificação 
do distrito sobre a sua habilitação. 

Quem exatamente está habilitado a receber uma 
contribuição de SAP? 
Superintendentes distritais e pastores principais que são 
licenciados pelo distrito ou ordenados são habilitados 
devido sua função de tarefa. Outros presbíteros, diáconos, 
ministros com licença distrital e leigos credenciados pelo 
distrito que cumprem o critério de período integral ou 
sustento pleno também irão receber uma contribuição de 
SAP. Tarefas ministeriais que podem ser consideradas são
DS, PAS, DA, DIA, PSV, EVT, EVR, EVC, SER, SEC, MUS, e 
CED. Co-pastores seriam ambos habilitados.

Quem não é habilitado para uma contribuição de SAP? 
Caso a igreja de um pastor ou membro da equipe falhe 
com as contribuições do Fundo de P&B dos E.U.A., 
nenhuma contribuição será atribuída ao pastor ou 
membro da equipe sob este plano. Este critério não se 
aplica a evangelistas e aqueles participantes que servem 
em tarefas distritais. 

Qualquer ano em que um participante já esteja recebendo 
benefícios sob a porção de Pensão Básica do Plano Único 
de Beneficio Definido Nazareno, esse não conta como 
crédito para receber uma contribuição sob este plano. 

Um participante que já está recebendo os benefícios sob 
a Pensão Básica, não é habilitado a receber a contribuição 
correspondente do empregador em um plano de pensão 
da instituição da igreja. 

Posso instruir o p&b a enviar a contribuição 
correspondente do 403(b) para um outro programa 
de aposentadoria mantido por minha igreja local? 
Não. Todas as contribuições da P&B, básica, bônus e 
correspondente, devem ser aplicadas à sua conta do 
Plano de Poupança de Aposentadoria Nazarena 403(b) 
com a Fidelity Investments.



$
SUA PARCERIA FIDELITY 
O P&B tem uma parceria com a Fidelity Investments para lhe ajudar a fazer o melhor 
da sua situação financeira. A Fidelity pode lhe ajudar a considerar coisas como... 

Como o Seguro Social 
irá suplementar suas 

outras economias

O impacto mensal e vitalicio 
de revindicar o Seguro 

Social em diferentes idades

Você não tem 
que fazer isso 

sozinho

VOCÊ NÃO 
TEM QUE 

FAZER ISSO 
SOZINHO 
Ligue para Fidelity 

no 1-866-NAZARENE

A Fidelity oferece workshops de ajuda para projetar um plano 
financeiro e para lhe ajudar em sua aposentadoria e desenvolver 

estratégias, ferramentas e dicas para lidar com seus gastos e dívidas. 
Visite o nosso website Brainshark para iniciar o seu programa!

https://www.brainshark.com/fidelityemg/budgetanddebtworkshop 
http://www.brainshark.com/fidelityemg/vu?pi=150896857
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Aposentar-se mais tarde

Voltar a trabalhar por meio período após a aposentadoria

Realocar parte das economias para uma anuity

Realizar a equity de seu imóvel

Revisitar o mix de ativos

Aumentar a poupança

P&B abre a conta

P&B padroniza o investimento 

P&B faz a contribuição inicial 

SAIBA O SEU NUMERO 

MEDIDA DE PREPARAÇÃO PARA APOSENTADORIA 

A nova Medida de Preparação para Aposentadoria (MPA) da Fidelity, coloca 55% dos Americanos no amarelo ou 
vermelho, em perigo de não cobrir completamente nem as estimativas de despesas essenciais como habitação, plano de 
saúde e comida durante a aposentadoria. As boas noticias são: Esses passos podem ajudar a melhorar a MPA e fazer com 
que a maioria chegue ao verde. 

Preparação Geral 

Mau   |   Calificación de <65%

Razoável   |   Calificación de 65-80%

Bem   |   Calificación de 80-95%

Muito Bem   |   Calificación de >95%

ENTÃO O QUE VOCÊ ESTÁ 
ESPERANDO?

A parte difícil do trabalho já está feita! O que você 
precisa fazer é suprir a contribuição pessoal mínima 
exigida e nós nos asseguramos de que você receberá 
seus benefícios. Estamos aqui pra LHE ajudar. Ajude a 
você mesmo e invista no seu futuro ainda hoje. 

Aceleradores



pbusa.org

As descrições dos benefícios não são garantias de benefícios 
atuais ou futuros. Caso haja algum conflito entre este Guia e os 
Documentos oficiais do Plano, os documentos oficiais do plano 

devem governar. 
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