
Ordem de Culto de Posse 

1. Prelúdio - Música (Esta música pode ser um hino/cântico ou apenas instrumental) 

2. Saudação (Pastor local, Igreja local ou Igreja mãe) 

3. Oração 

4. Leitura Bíblica 

5. Hinos/Cânticos (Máximo 4 músicas) 

6. Oração 

7. Palavra do Presidente da Igreja ou Pastor Titular 

8. Música Especial 

9. Mensagem (O pastor empossado escolhe o pastor que dará a mensagem da noite em 

consenso com a Igreja e OPBB/Pioneira) 

10. Leitura e assinatura do Termo de Posse (O termo será enviado através do representante 

da Ordem. O mesmo deverá ser lido e assinado pelo pastor empossado, pelo presidente da 

igreja e pelos representantes da Ordem e da Convenção) 

11. Ato de Posse com Oração Consagratória (Chamada a família do pastor e todos pastores 

presentes para a oração) 

12. Música especial (Exaltação a Deus pelo Novel Pastor) 

13. Entrega da Bíblia ao Pastor Empossado (Sugere-se que a entrega seja feita pelo 

Presidente da Igreja ou outro membro da Diretoria) 

14. Palavra Franqueada (Sugere-se escolher previamente representantes de grupos específicos 

presentes (Ex.: Pastores, políticos, familiares) e orientar sobre um tempo curto de 

parabenização, para não se delongar o culto) 

15. Palavra do Pastor empossado 

16. Oração e/ou Benção Apostólica pelo novo Pastor 

17. Poslúdio - Música (Esta música pode ser um hino/cântico ou apenas instrumental) 

 

Ordem de Culto de Ordenação – Modelo 1 

1. Prelúdio - Música (Esta música pode ser um hino/cântico ou apenas instrumental) 

2. Saudação (Pastor/Obreiro local, Igreja local ou Igreja mãe) 

3. Oração 

4. Leitura Bíblica 

5. Cânticos (Máximo 4 músicas) 

6. Composição do Concílio (Necessário a presença de 5 pastores presentes, que deverão ser 

nomeados antes do início do culto de ordenação) 

- Presidente do Concílio (O pastor designado dará Abertura ao Ato Ordenatório) 

- Secretário (O pastor designado redigirá a ata do culto de Ordenação) 

- Orador (O Pastor designado deverá trazer a mensagem da noite - para esta função o pastor 

ordenado poderá escolher o pastor orador da noite em consenso com a Igreja e OPBB/Pioneira) 
- Assinatura do Termo de Compromisso (O termo é enviado pela secretaria da Ordem e 

deverá ser lido pelo Presidente do Concílio e assinado pelo pastor ordenado, pelo presidente da 

igreja e pelos representantes da Ordem dos Pastores e da Convenção) 



- Oração Consagratória (Chamada a família do pastor e todos pastores presentes para a 

oração) 

- Entrega da Bíblia (O pastor designado entregará a Bíblia) 

7. Encerramento do Ato Ordenatório 

8. Música Especial (Exaltação a Deus pelo Ato Consagratório) 

9. Palavra Franqueada (Sugere-se escolher previamente representantes de grupos específicos 

presentes (Ex.: Pastores, políticos, familiares) e orientar sobre um tempo curto de 

parabenização, para não se delongar o culto) 
10. Cântico 

11. Palavra do Pastor empossado 

12. Oração e/ou Bênção Apostólica pelo novo Pastor 

13. Poslúdio - Música (Esta música pode ser um hino/cântico ou apenas instrumental) 

Obs.: 

1. É de suma importância que um Convite do Culto de Ordenação seja enviado para as 

igrejas Batistas da regional da Convenção com antecedência e seja confirmado a 

presença de no mínimo cinco pastores. 

2. O Presidente do Concílio reúne os Pastores antes do culto para oração e nomeia ou 

confirma os nomeados para o Concílio. 

 

Ordem de Culto de Ordenação – Modelo 2 

1. Prelúdio - Música (Esta música pode ser um hino/cântico ou apenas instrumental) 

2. Saudação (Pastor/Obreiro local, Igreja local ou Igreja mãe) 

3. Oração 

4. Composição do Concílio (é necessário a presença de 5 pastores presentes, que deverão ser 

nomeados antes do início do culto de ordenação) 

5. Leitura Bíblica 

6. Hinos/Cânticos (Máximo 4 músicas) 

7. Oração 

8. Presidente do Concílio (O pastor designado dará início ao Ato Ordenatório) 

- Secretário (O pastor designado redigirá a ata do culto de concílio) 

9. Orador (O Pastor designado deverá trazer a mensagem da noite - para esta função o pastor 

ordenado poderá escolher o pastor orador da noite em consenso com a Igreja e OPBB/Pioneira) 

10. Música Especial 

11. Assinatura do Termo de Compromisso (O termo é enviado pela secretaria da Ordem e 

deverá ser lido pelo Presidente do Concílio e assinado pelo pastor ordenado, pelo presidente da 

igreja e pelos representantes da Ordem dos Pastores e da Convenção) 

12. - Entrega da Bíblia (O pastor designado entregará a Bíblia) 

- Oração Consagratória (Chamada a família do pastor e todos pastores presentes para a 

oração) 

13. Música Especial (Exaltação a Deus pelo Novel Pastor) 



14. Palavra Franqueada (Sugere-se escolher previamente representantes de grupos específicos 

presentes (Ex.: Pastores, políticos, familiares) e orientar sobre um tempo curto de 

parabenização, para não se delongar o culto) 

15. Hino/Cântico 

16. Encerramento do Ato Ordenatório 

17. Palavra do Pastor empossado 

18. Oração e/ou Bênção Apostólica pelo novo Pastor 

19. Poslúdio - Música (Esta música pode ser um cântico ou apenas instrumental) 

Obs.: 

1. É de suma importância que um Convite do Culto de Ordenação seja enviado para as 

igrejas Batistas da regional da Convenção e seja confirmado a presença de no mínimo 

cinco pastores. 

2. O Presidente do Concílio reúne os Pastores antes do culto para oração e nomeia ou 

confirma os nomeados para o Concílio. 


