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Ata de Concílio de Consagração 
ao Ministério Pastoral

Aos  dias do mês de  de , às  horas e  
minutos no templo da Igreja Batista , situada na 
Rua , tendo 
sido convocado previamente o presente Concílio, reuniu-se sob a liderança do pastor 
da igreja local, , que, após a oração, convidou os 
pastores presentes para a formação do Concílio de Exame, que ficou assim constituído: 

Presidente, pastor ; 

Secretário, pastor ; 

Examinadores, pastores ; 

Oração consagratória, pastor ; 

Entrega da Bíblia, pastor ; 

Sermão, pastor  . 

O plenário do Concílio foi composto pelos seguintes pastores:  . O presidente 
concede a palavra aos examinadores, que iniciam o exame do candidato fazendo as 
seguintes perguntas  . 

Os examinadores entregam então a palavra ao presidente, que consulta os demais 
conciliares para perguntas complementares. O Concílio dá-se por satisfeito e a 
palavra retorna ao presidente, que faz consulta aos componentes do Concílio sobre a 
aprovação do candidato. 

Com  votação  unânime, o  Concílio recomenda   à igreja  a  Consagração ao Santo   Minis-
tério da Palavra do irmão  . O presidente comunica que 
o Ato Consagratório ocorrerá às  horas e  minutos no dia , no templo 
da Igreja Batista  . 

Logo após a oração, às  horas, o presidente do Concílio declarou suspensos 
os trabalhos. Convidou a todos os presentes para o ato da consagração no dia 
anteriormente anunciado.



Reabertura do Concílio 

Aos  dias do mês de  de , às  horas e  minutos 
foi reaberta a sessão do Concílio pelo presidente  
tendo em  Presidente da Igreja Batista 

 vista o Ato de Consagração do irmão 
 . 

O pastor  fez uma oração na 
abertura dos trabalhos. O pastor presidente convoca os pastores presentes para a 
composição do Concílio. O pastor  comunica 
à igreja que o candidato foi aprovado no exame realizado no dia  de  de 

, realizado neste mesmo local. 

Os conciliares são convidados para o Ato de Imposição de Mãos, quando o candidato 
ajoelha-se. O pastor  faz a Oração 
de Consagração do novo pastor, entregando-o nas mãos de Deus. 

Ato seguinte, o pastor , faz 
a entrega da Bíblia. Foi entoado o hino  sob a regência 
de . Logo a seguir, o 
orador convidado, pastor , profere a 
mensagem, com base no texto bíblico de  . 

O presidente, pastor , declara o 
encerramento dos trabalhos com o Concílio dissolvido. É concedida a palavra ao 
pastor  para os agradecimentos finais e a 
impetração da Bênção Apostólica.
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