
Autorização de Ministro Leigo 
 

Bispo - Irmãos e irmãs em Jesus Cristo, nós somos todos batizados pelo 
mesmo Espírito em um só Corpo, e recebemos diversos dons para uma 
variedade de ministérios para o bem de todos. Nosso propósito é 
autorizar esta pessoa em Nome de Deus e de suas comunidades para o 
ministério especial ao qual é chamada. Assim sendo, pergunto aos seus 
apresentadores: 
- Está esta pessoa preparada através de um compromisso com Cristo 
como Senhor, através da freqüência regular à adoração na igreja, e pelo 
conhecimento dos seus deveres como cristã, para exercer seu ministério 
leigo para a honra de Deus e o bem estar de sua Igreja? 

Apresentadores -  Acreditamos que sim. 
Bispo -  Você está sendo chamada para um ministério especial em sua 

comunidade. Está pronta a desempenhá-la com esforço e diligência? 
Candidato -   Assim o farei ajudando-me o Senhor. 
Bispo -  Executará com fidelidade e reverência os deveres do ministério a que se 

dispõe, para a honra de Deus e o benefício de todos os irmãos e irmãs 
de sua comunidade? 

Candidato -   Assim o farei, com a ajuda de Deus. 
 

• oração silenciosa, agradecendo a Deus pelo despertamento desta vocação e pela Sua bênção 
sobre esta decisão. Poderá ser executada uma música. 

 

Apresentadores -  Reverendíssimo apresentamos esta pessoa para ser admitida e 
autorizada ao Ministério Leigo nesta Diocese, seja como Ministro da 
_________________________________________________________. 

 

• antífona (todos em pé) 
 

Bispo -  Anunciaremos a todas as gerações os atos misericordiosos e o poder 
salvador de Deus. 

Todos -   E as obras maravilhosas que Ele tem feito. 
Bispo -  Que a Palavra de Cristo habite em todos vós ricamente. 
Todos -   Façamos todas as coisas em o Nome do Senhor Jesus. 
Bispo -    Não sejam os necessitados esquecidos. 
Todos -  Faz que Teu Santo Espírito sempre nos fortaleça e guie. 
Bispo -    Damos graças ao Senhor e invocamos o Seu Nome. 
Todos -  A fim de que façamos seu Evangelho conhecido entre todos, por nossas 

palavras e exemplos. Amém. 
Bispo -  Hoje o Senhor Deus diz a vocês: “Vocês são minhas testemunhas e 

meus servos, a quem eu escolhi.” É em Seu Nome que eu, a admito e 
autorizo como Ministro-Leigo. Em Nome do Pai (+), do Filho e do 
Espírito Santo. 

Todos -   Amém! 
Bispo -  Oremos. Amorosíssimo Pai, cujo Filho antes de subir à glória declarou 

que seu povo receberia o poder do Espírito Santo para testemunhá-lo 
até os confins da terra; sê presente com todos os que proclamam e 
ministram em Teu Nome. Que o Teu amor possa brilhar através do seu 
testemunho, de forma que os cegos possam ver, os surdos ouvir, os 
coxos andar, os mortos ressuscitar, e os pobres escutar as boas novas 
anunciadas por eles; mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 


