
Recursos para 
Organização de Igrejas



Sugestãos de Roteiro do Culto na 
Organização de Igreja Batista

I – Abertura preliminar

1 - Cânticos

2 - Oração

3 - Leitura Bíblica

4- Oração

II – Organização do Concílio

1 - O secretário da igreja fará a chamada das igrejas representadas

2 - O secretário da igreja comunica ao plenário o número de igrejas representadas e o 
número de mensageiros presentes

3 - Proposta apoiada para a organização do Concílio

4 - Eleição da Diretoria do Concílio:

• Presidente

• Secretário

• Examinador

• Oração de Organização

• Leitura do Pacto das Igrejas Batistas

• Entrega da Bíblia

• Sermão Oficial

5 - O secretário faz a chamada dos irmãos fundadores da nova igreja

6 - O examinador realiza sua parte

7 - Mensagem musical

8 - Parecer do Concílio

9 - Comunicação pelo presidente do parecer do Concílio e ato de organização

10 - Mensagem musical



11- Entrega da Bíblia

12 - Leitura do Pacto das Igrejas Batistas

13 - Sermão para a Igreja

14 - Dissolução do Concílio

III – Assembleia da nova igreja

1 - Aprovação do Estatuto

2 - Posse da Diretoria

IV – Encerramento

1 - Agradecimento de praxe e avisos

2 - Bênção Apostólica.



Modelo de Ata de Concílio de Organização de Igreja

Aos    dias, do mês de   , do ano de , às  horas e  mi-
nutos, no templo da congregação Batista , situada 
à , reuniu-se este  
Concílio atendendo o convite da Igreja Batista . Isto 
aconteceu conforme o que foi previamente divulgado. Após período devocional, o presiden-
te da Igreja Batista  iniciou a formação da diretoria 
do Concílio: Presidente , 

Secretário  , 

Examinador Geral , 

Oração de Organização , entrega da Bíblia 
, leitura do Pacto das Igrejas Batistas  

e sermão oficial . Após a eleição da diretoria, o 
secretário fez a leitura do nome das  igrejas batistas representadas, perfazen-
do o total de   mensageiros presentes. Ato contínuo, foi feita a leitura das cartas 
de transferência concedidas pela Igreja Batista  
aos  membros cujos nomes constarão da lista de fundadores da nova igreja. 
Foi concedida então a palavra ao examinador geral, que fez perguntas aos organizan-
dos sobre o conceito de igreja batista, a natureza congregacional de uma igreja, minis-
tério, governo, oficiais, ordenanças, requisitos para a admissão em uma igreja, méto-
dos de admissão e demissão, dependência e interdependência de uma igreja. Foram 
consideradas satisfatórias todas as respostas. Como nenhum outro questionamento 
foi levantado, o presidente realizou a apreciação dos membros do Concílio, que vota-
ram favoráveis à organização da nova igreja. O presidente declara a decisão do Con-
cílio e indaga se ainda persiste o desejo de organização em igreja. Com a afirmativa 
na resposta, o presidente, após proposta aprovada, declara, em nome do Pai, do Filho 
e do Espírito Santo, organizados em igreja os ditos irmãos, e convida para realizar a 
oração consagratória o pastor . É feita a entre-
ga da Bíblia pelo , seguida da leitura do Pacto das Igrejas 
Batistas, dirigida por  , que procedeu a leitura 
em uníssono com todos os membros da nova igreja. A seguir um orador oficial profe-
riu o sermão, que versou sobre . Ato contínuo, 
o secretário fez a leitura da ata do Concílio, que foi submetida à aprovação pelo presi-
dente e aprovada como lida. O presidente declarou dissolvido o Concílio, considerando 
o alcance do objetivo do mesmo. Na sequência, instala-se a primeira assembleia da 
nova igreja, que aprova seu estatuto e a diretoria estatutária. O pastor da igreja orga-
nizadora declara empossada esta diretoria, após o que é encerrada a assembleia. Eu 

 , que a tudo assisti, registrei na qualidade de secretário do Concílio, que 
assino juntamente com o presidente.



Modelo de Ata de Organização de Igreja para Registro no 
Cartório de Pessoas Jurídicas

Aos   dias do mês de   do ano de  às   horas e   
minutos, reunidos no templo situado à , Cidade, UF, os abaixo 
indicados, membros da igreja Batista con-
forme lista de membros constituintes da nova igreja em anexo, decidiram por unani-
midade organizarem-se em Igreja Batista, com a denominação de IGREJA BATISTA

, de acordo com os Princípios Bíblicos e ecle-
siásticos dos Batistas conforme preceituado na Declaração Doutrinaria da Convenção 
Batista Brasileira, bem como o Art. 1.º da lei 10825/2003 que alterou a redação do Ar-
tigo 44 § 1º do Código Civil. Ato contínuo foi eleita a diretoria que ficou assim composta: 

Presidente - , brasileiro, casado, Profis-
são, RG  e CPF , residente e domiciliado 

.

1º vice-presidente - , brasileiro, casado, 
Profissão, RG   e CPF , residente e do-
miciliado .. 

2º vice-presidente: , brasileiro, casado, 
Profissão, RG   e CPF  , residente e do-
miciliado .. 

1º secretário , brasileiro, casado, 
Profissão, RG  e CPF  , residente 
e domiciliado .. 

2º secretário , brasileiro, casado, Profissão, 
RG   e CPF  , residente e domici-
liado ..

1º tesoureiro , brasileiro, casado, Profissão, 
RG   e CPF  , residente e domici-
liado .. 

2º tesoureiro - , brasileiro, casado, Pro-
fissão, RG  e CPF , residente e do-
miciliado ., que foram em-
possados imediatamente.

A seguir o presidente convidou o assessor jurídico para apresentação da proposta de 
Estatuto, o qual, após diversas considerações, foi aprovado pela totalidade dos parti-
cipantes. Conforme segue:




