
Termo para Consagração 
ao Ministério Diaconal



Cronograma do Processo de Seleção

1. Aprovação do Processo e escolha de Comissão pelo Ministério Diaconal;

2. Orientação à igreja quanto à indicação de nomes;

3. Período de indicação dos nomes (quatro domingos)

4. Análise dos nomes pela Comissão de Eleição dos candidatos;

5. Aprovação dos nomes dos candidatos pelo Ministério Diaconal;

6. Período de três meses de observação e treinamento dos candidatos aprovados, 
conforme 1 Timóteo 3.10;

7. Encaminhamento dos nomes à Assembleia da igreja;

8. Eleição dos novos diáconos em Assembleia da igreja;

9. Concílio de Exame;

10. Concílio de Consagração.



Ficha de indicação para candidatos ao diaconato

Critérios a serem adotados:

• Ser membro da Igreja

• Buscar a semelhança de 1 Timóteo 3.8-13 e Atos 6.3

a) Ser digno e ter boa reputação

b) Ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria

c) Ser honesto

d) Ser moderado e temperante

e) Não ser maldizente

f) Ser sóbrio e responsável

g) Ser idôneo e fiel em tudo

h) Não ser neófito (novo na fé)

•Ser dizimista fiel

•Ser participante das atividades da Igreja

•Ter a família integrada na igreja

•Possuir uma vida familiar cristã e exemplar

•Buscar promover a paz e a concórdia na igreja

Nomes indicados:

1.   

2. 

3. 

4. 

5. 



Convite aos Diáconos

A Igreja Batista

convida os irmãos diáconos a participarem do Concílio que examinará os irmãos 
,

 ,

, 

escolhidos e testados pela igreja, visando ao exame e 

consagração  ao ministério diaconal. 

Se aprovados, serão consagrados no dia  /  /, na 

Igreja Batista  
durante o culto noturno e servirão como diáconos na Igreja Batista 

.

Data do Concílio:

Hora:

Local: 

Presidente da Igreja Batista



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 constituí-
do: 

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 presiden-
te 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 pala-
vra retorna ao presidente, que faz consulta aos componentes do Concílio sobre a apro-
vação 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 ante-
riormente 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 aber-
tura dos trabalhos. O pastor presidente convoca os pastores presentes para a compo-
sição do Concílio. O pastor  comunica à igre-
ja 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 pas-
tor  para os agradecimentos finais e a im-
petração da Bênção Apostólica.


