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Controle de Alterações (Versões) 

O sistema de controle de alterações (versões) deste Manual Administrativo visa facilitar os 

procedimentos de alterações a serem realizadas após sua validação e aprovação, facilitando o conhecimento 

das futuras modificações que se fizerem necessárias.  

Será adotado o forma de número inteiro com uma casa decimal. A ordem dos números inteiros 

indica uma alteração na estrutura do Manual com a inclusão ou subtração de capítulos deste manual. A casa 

decimal indica alterações dentro do capítulo ou em subcapítulos. Fica assim a saber: 

Versão 1.0 – Versão inicial 

Versão 1.1 – Versão inicial com alteração em algum capítulo. 

Controle de Alterações (versões) 

Data Versão Alteração 

13/08/2014 1.0 Versão Inicial 
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Prioridades para o Exercício do seu Ministério 

1. Entender e crer os propósitos do Senhor para sua Igreja, vivendo cada aspecto de sua revelação 

de tal maneira que se torne um exemplo para os Santos. Com esta visão da Igreja revelada nas Escrituras, 

conduzir a Igreja Local a viver com intensidade todos os ensinos apostólicos, para que se manifeste toda a 

glória de Deus na Igreja.  Conforme a revelação divina for se tornando mais viva e clara no coração, segundo 

esta visão, colocar em ordem divina todas as coisas com a finalidade de estabelecer a igreja segundo o 

propósito de Deus para ela. Assim conhecer, acreditar e viver a Missão, Visão e Estratégias dadas por Deus a 

Igreja Batista Ágape (IBA). 

2. Conhecer e compartilhar das mesmas doutrinas, princípios e objetivos propostos para a igreja. 

3. Observar e conhecer os elementos de um culto vivo extraídos da palavra de Deus e conduzir os 

serviços do culto de tal forma que os mesmos estejam presentes em cada culto da IBA. Partindo desde 

princípio, seguir o padrão estabelecido pela igreja a fim de obtermos um padrão e ordem de culto que 

atenda ao cuidado com o tempo e a liberdade do Espírito Santo nos cultos. 

4. Esforçar-se para implantar os múltiplos ministérios na igreja, organizados de acordo com o 

sistema espiritual, tendo bom ânimo em acompanhá-los e aperfeiçoá-los. 

5. Construir relacionamentos na igreja e na comunidade, visando refletir o caráter de Cristo na 

sociedade onde a igreja estiver presente. 

6. Ter e exercitar o amor pelas almas perdidas e conquistadas. 

7. Estabelecer dias e horários bem definidos dos cultos e demais atividades da igreja, bem como 

suas folgas semanais. 

8. Ter como objetivo o tempo integral ao ministério. 

9. Empenhar-se na formação e desenvolvimento de líderes internos, visando uma equipe ministerial 

qualificada e dedicada. O alvo é uma boa equipe de líderes, aja assim e a igreja prosperará. 

10. Demonstrar no seu dia a dia, interesse pela vida pessoal de cada irmão e pela igreja como um 

todo, gerando boa vontade entre a membresia. 

11. Realizar periodicamente, pelo menos a cada trimestre, reuniões com a liderança da igreja, com a 

finalidade de edifica-los, encorajar na palavra, compartilhar planos e ouvi-los em suas colocações. 

12. Comparecer ou acompanhar as transmissões das reuniões de pastores normalmente às segundas 

quintas-feiras de cada mês, visando a Koinonia do Ministério Pastoral, a edificação e o compartilhar seus 

testemunhos. 

13. Estar periodicamente tentando contatos com as autoridades municipais, visando oferecer ajuda 

eclesiástico e oração por elas e pela cidade. 

14. Estar aberto, sempre que possível, a colaborar com igrejas de outra denominação quando 

solicitado, fortalecendo a comunhão com os demais pastores e comunidade evangélica. 
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15. Apresentar, trimestralmente, até o dia 10 do mês subsequente, um relatório pessoal do pastor 

sobre as atividades gerais da igreja: 

 Bênçãos 

 Necessidades 

 Planos 

 Vitórias 

 Etc. 

Cronograma de Data de entrega: 10 de abril /10 de julho /10 de outubro /10 de janeiro. 

O pastor poderá também, se desejar, fazer comentários sobre suas dificuldades pessoais, bem como 

sua vida de modo geral, sugestões, etc. 

 

Pontos importante a serem observados e acompanhados pelo Pastor 

1. Dar cumprimento a todas as responsabilidades legais existentes e às administrativas solicitadas 

pela igreja sede, empenhando-se na pontualidade quanto às datas. 

2. Zelar pela manutenção e conservação da igreja, no que se refere ao templo físico, interna e 

externamente, apresentando as providências necessárias para tal. Atentar sempre para:  

- Limpeza  - Visibilidade   - Iluminação  

- Ventilação  - Som e Acústica  - Arrumação 

- Identificação  - Mobiliário   - etc 

3. Responsabilizar-se pela entrega de cópias das chaves do templo, instruindo as pessoas escolhidas 

para tal. 

4. Zelar pelo bom nome da IBA, acompanhando o perfeito cumprimento dos compromissos 

financeiros, administrativos, legais e espirituais da igreja, de forma a gerar credibilidade e segurança à 

comunidade e membresia local. 

5. Ter plena consciência de que todos os assuntos e problemas da igreja local, são de sua única e 

inteira responsabilidade, quanto à solução, esforçando-se, ao máximo, para que não sejam transferidos à 

igreja sede, mas sim buscar a solução “IN LOCO” conjuntamente com o Pastor do Estado, dentro da visão e 

procedimentos estabelecidos. 

A IBA sede se manifestará quando o problema se tornar alheio ao âmbito de soluções da igreja local 

ou quando da ocorrência de decisões inadequadas. 
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6. Apresentar, mensalmente, até o dia 10 de cada mês, os seguintes documentos referentes ao mês 

anterior: 

 Extrato bancário completo; 

 Cópia de Contratos celebrados; 

 Documentação das Despesas; 

 Relatórios de Fechamento de Culto assinado pelos encarregados financeiros e pelo pastor; 

 Relação nominal de dizimista. 

Os devidos lançamentos serão organizados pelo Administrativo da Igreja Batista Ágape e as demais 

solicitações de documentação comprobatória devem ser disponibilizados com celeridade. 

7. Verificar se o valor do Dízimo dos Dízimos (10%) e Contribuição do MBA (2,5%) foi depositado 

semanalmente, equivalente aos 12,5% (doze e meio por cento) das seguintes receitas: 

 Dízimos; 

 Ofertas alçadas; 

 Ofertas depositadas sem fins específicos. 

Estes envios e contribuições são utilizados para custear despesas com pessoal, encargos e seguros. 

8. Dirigir a igreja, segundo o planejamento de atividades e o orçamento estabelecido, seguindo as 

instruções contidas no Manual de Procedimentos Administrativos. 

9. A remuneração do Pastor esta vinculada à política salarial estabelecida pela igreja. 
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O Perfil do Pastor Ágape 

 

Cremos que há um só Pastor da Igreja de Jesus Cristo, o Senhor Jesus. Em nós, separados para o 

ministério, se manifesta este pastor. Esta manifestação segue os padrões bíblicos do pastor, conforme a 

palavra em I Timóteo 3, são principalmente morais e espirituais. O caráter integro de quem aspira ser pastor 

fala mais alto do que a personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus 

acadêmicos.  

“Esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que 

o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para 

ensinar; Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não 

contencioso, não avarento; Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda 

a modéstia. (Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? ); 

Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha 

bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo” 1 Timóteo 3: 1-

7. 

 

Relacionamos abaixo outros requisitos necessários: 

 Devido a natureza espiritual e o chamado divino para esta igreja, o Pastor Ágape deve ser leal à 

visão da Igreja e exerça o seu ministério responsavelmente a fim de que a visão seja multiplicada em 

seu lugar de trabalho. 

 O Pastor Ágape deve possuir um profundo conhecimento da Visão Ágape e de preferência, já 

tenha vivido uma experiência de trabalho em uma de nossas igrejas ou tenha formação teológica em 

nosso Seminário de Formação Teológica (SAET). 

 Sua formação cristã e teológica tenha acontecido no decorrer dos anos, culminando com o 

Seminário. Encorajamos todos a fazerem um curso de bacharel em Teologia no Seminário Ágape de 

Educação Teológica (SAET) 

 Ter demonstrado, no passar de meses ou anos, interesse e responsabilidade pela obra do Senhor, 

nos ministérios que possa ter liderado. 

 Ser favorável e participante ativo da EBD. 

 Crer no dízimo e ser dizimista fiel. 
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Vida Pessoal do Pastor 

 

A essência da vida do Pastor deve ser a sua comunhão e intimidade com Deus. Paulo diz que somos 

ministros de um novo pacto, não da letra, mas do espírito; porque a letra mata, mas o espírito vivifica (2 

Coríntios 3:6). 

 

Vida Devocional 

Baseado no que vemos acima, o Pastor deve estar diariamente meditando na palavra de Deus, para 

se alimentar e alimentar o seu rebanho. Frequentemente o pastor deveria ler a bíblia toda novamente. 

Para uma vida prática e de poder espiritual, o pastor ágape deve exercer a prática da oração. As 

promessas e revelações bíblicas, bem como as revelações do Espírito Santo em seu espírito necessitam subir 

ao trono de graça em forma de orações e súplicas, para que o Pai Celestial se manifeste com suas gloriosas 

respostas.  

 

Caráter de Servo 

O caráter nunca é comprovado por declaração escrita ou oral, mas é demonstrado pelo modo como 

vivemos, pelas escolhas e decisões. O Pastor nutre um ambiente e uma cultura espiritual do reino, a qual 

proporciona um padrão de vida espiritual que agrada a Deus. 

As ações de um Servo de Deus falam muito mais alto do que as palavras ditas do púlpito, porque são 

elas que revelam o seu caráter aos outros. 

O Senhor nos fala dessas ações para aqueles que querem habitar em sua presença. 

Ler Salmo 15. 

 

Vida Financeira 

O Pastor Ágape deve ser padrão e exemplo de um fiel dizimista. O dízimo é do Senhor e faz parte do 

sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a mais alta e sublime forma de adoração a Deus. 

Para uma igreja desfrutar do crescimento e das bênçãos de Deus, o pastor deve governar bem o seu 

lar, especialmente as suas finanças. Portanto, o ministro deve buscar sua integridade financeira, isto é, pagar 

suas contas, não fazendo- as de forma imprudente, pois geram problemas desnecessários. 
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Paulo diz: "Procurai as coisas honestas perante todos os homens" (Romanos 12: 17) 

É impreterível que o pastor adeque seu estilo de vida ao quanto recebe de sustento, eliminando 

coisas supérfluas e provendo as necessidades básicas do lar. 

O sucesso deste governo doméstico fundamenta-se em buscar sempre ao Senhor nesse sentido. Ele 

tem prazer em nos responder e cumprir a sua promessa, "Que em Cristo Jesus Ele satisfará todas as nossas 

necessidades" (Filipenses 4: 19). 

 

Apresentação Pessoal e Hábitos 

Sugestões sobre Vestuário 

 Vista-se bem. Isto não significa vestir-se com roupas caras. 

 Esteja sempre asseado, vestido elegantemente com roupas bem passadas e combinando. 

 A gravata revela respeito voluntário aos que são ministrados. 

 Use corte de cabelo moderado. 

 Vista-se conforme as pessoas a quem está ministrando. 

 Ao ministrar a palavra, evite o uso de óculos de sol, para que as pessoas possam ver os seus 

olhos. 

 Sempre tenha no bolso uma boa caneta. 

 Verifique sempre a sua aparência num espelho antes de se dirigir ao púlpito.  

 Não use sapatos em más condições, precisando engraxar e/ou lustrar. 

 Vista-se de acordo com a ocasião. Há muitas oportunidades para deixar o terno em casa e ser 

informal. 

 Tenha um bom guarda-roupa básico: terno azul-marinho, cinza escuro e preto. Complete com um 

paletó esporte azul-marinho e um paletó esporte bege, com calças azuis-marinhos. Provenha-se 

suficientemente de camisas e gravatas que combinem. 

 Lembre-se! Você nunca estará realmente bem vestido até que esboce um sorriso, sorria e sorria! 

 

Cultivando Hábitos 

Hábitos podem ser bons ou ruins. É sábio o ministro cultivar hábitos que realcem o ministério e o 

caráter. Vejamos alguns: 

 Comece todos os dias com Deus: leitura bíblica, oração, meditação. Entregue o dia a Deus. 
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 Faça um plano para cada dia. Estabeleça algumas metas diárias imediatas, metas de médio 

alcance e planos de longo alcance. Planeje o seu trabalho e trabalhe no seu plano. 

 Não se esqueça de suas prioridades: Deus, você, sua família e seu ministério.  

 Desenvolva o hábito de ser pontual. 

 Determine ser um exemplo vivo daquilo que você prega. 

 Viva de acordo com seus recursos. Pague suas contas em dias. Separe uma quantia por mês para 

os tempos de adversidade. 

 Planeje momentos especiais com a esposa e filhos, longe das exigências ministeriais do dia a dia. 

 Seja audacioso. Faça um check-up geral a cada ano. 

 Cultive sempre atitude de fé. Não se permita ficar com raiva, na defensiva, derrotado, sarcástico 

ou negativo. 

 Torne-se estudante da palavra e da boa literatura. 

 Leia o máximo possível, estabelecendo a meta de ler um livro por semana; assine bons periódicos 

e forme sua biblioteca com zelo. 

 Aprenda a dizer coisas agradáveis e positivas. 

 Cumpra o que prometeu e não faça promessas tolas. 

 Nunca fale mal de quem quer que seja ou uso de brincadeiras constrangedoras, seja 

publicamente ou em reuniões íntimas. 

 Seja uma pessoa entusiástica e flexível. 

 Respeite suas folgas semanais e férias anuais. 

 Seja leal à sua igreja, ao seu ministério, à sua família, ao seu Deus. Ser fiel nestas coisas o tornam 

um ministro com autoridade. 

 Sempre tenha à mão algum tipo de refrescante bucal e use-o, especialmente depois de terminar 

a pregação. 

 Seja acessível a todos, inclusive às crianças, tratando todo mundo de modo semelhante. 

 Esteja sempre atento à sua postura. 

(Extraído do livro: "O Pastor Pentecostal") 

 

Ética Pastoral 

 Cultivar, diariamente, uma vida devocional ao Senhor. 

 Conservar-se física e emocionalmente em condições para a obra que lhe foi confiada 

 Zelar pelo tempo que a família merece, considerando-a em suas decisões. 
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 Empenhar-se para viver dentro do seu orçamento familiar, sendo pontual nos compromissos 

financeiros. 

 Esforçar-se para progredir intelectualmente e espiritualmente, através de cursos, estudos, 

revistas, seminários e outros. 

 Ser exemplo para a família, igreja e sociedade em geral, no que se referem a relacionamentos, 

conversações e atitudes. 

 Solicitar autorização à coordenação de igrejas para assumir qualquer compromisso financeiro em 

nome da igreja. 

 Respeitar colegas predecessores aposentados que permaneçam na igreja, bem como não 

subestimar colegas com formação teológica abreviada ou incompleta. 

 Mostrar-se pronto a receber conselhos e repreensões, seja de seus colegas de ministério ou de 

irmãos, toda vez que sua conduta for julgada repreensível. 

 Demonstrar apoio total às determinações, procedimentos e regulamentos internos da igreja, 

mesmo que não sejam da sua concordância, esmerando-se em cumpri-los e ensiná-los aos membros 

locais. 

 Ser imparcial quando da necessidade de solução de problemas entre membros da igreja ou em 

outras circunstâncias. 

 Evitar os seguintes comportamentos éticos sexuais no ministério: 

 Fazer perguntas desnecessárias ou procurar saber de detalhes sexuais da vida de um 

membro da igreja, enquanto ministra ao seu coração. 

 Não abusar da autoridade que possui sobre a membresia. 

 Não aconselhar pessoas do sexo oposto em salas ou locais restritos. 

 Não ofereça carona a uma pessoa do sexo oposto, se tiver desacompanhado. 

 Ser precavido para evitar circunstâncias que possam ser erroneamente interpretadas nos 

seus relacionamentos. 

 Estar sempre atento com os momentos de aconselhamento, principalmente quando se 

tratar de sexo oposto. Procure um ambiente próprio para tal. 

 Jamais almoçar, tomar café, viajar, participar de seminários, sozinho com uma irmã ou 

irmão, por mais respeito que se possam ter. 

 Ser criterioso nos horários de visitas e precavendo-se de acompanhantes quando necessário, 

evitando situações constrangedoras. 

 Evitar ao máximo o aconselhamento ou orientações a irmãos ou irmãs de outras igrejas, exceto, é 

claro, se solicitado por algum colega de ministério, responsável espiritual por ele. 
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Organização Pessoal 

O Pastor deve preocupar-se, e muito, com a organização de seu material pessoal e tudo que tenha 

influência para o bom desempenho de seu ministério. Com exemplo podemos citar os seguintes: 

 Os recortes de jornais, revistas e outras publicações também devem ser criteriosamente 

guardados e arquivados, utilizando-se neste caso do sistema de arquivamento "por assunto". 

 O seu gabinete deve apresentar-se sempre limpo, bem como a mobília existente e os 

documentos, livros e material em geral de literatura bem organizados, de fácil acesso para aquilo 

que se pretender pesquisar. 

Para concluir, a informática é um grande auxilio administrativo, e o Pastor deve preparar-se para 

utilizá-la, pois permitirá uma administração eclesiástica integrada em todos os seus procedimentos. 

 

Vida Conjugal e Familiar - A esposa do Pastor 

O lar do pastor deve ser modelo e exemplo para os irmãos, sendo assim ser importante que a esposa 

seja realmente sua auxiliadora, principalmente com relação à educação dos filhos. 

Deve haver ordem, paz, harmonia, trabalho e santidade no seu lar. O sucesso pastoral depende de 

sua postura como governante de sua casa. Assim ele provê a segurança e o amor que conduzirá sua esposa a 

ser de fato uma mulher virtuosa e auxiliando em tudo aquilo que o Senhor o chamou a ser. O pastor deve 

orientar e conduzir a esposa a ser atuante na obra sem domínio excessivo que venha dificultar o trabalho do 

marido pastor.  

Não devemos nos esquecer de que o Pastor e sua esposa são uma só carne e tornando-os mais 

fortes quando estiverem em comunhão diante do Senhor. 

O Pastor deve investir em sua esposa, tendo tempo para ouvi-la e compartilhar as suas 

necessidades. Ouvir é uma maneira eloquente e convincente de dizer: "Eu Amo você, estou ligado em você". 

Invista também em seu casamento, pois é importante para você, para a família e para os assuntos do 

Reino. 

Muitos ministérios são interrompidos devido a um casamento esfacelado. Por isso faz-se necessário 

que a palavra de Deus tenha lugar no lar do pastor. Ela libera o poder para que ambos vivam dentro dos 

padrões abençoados de Deus. 

Colossenses 3: 12 a 14, diz: “Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas 

de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade; Suportando-vos uns aos outros, e 
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perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim 

fazei vós também”. 

O Pastor deve zelar pela sua saúde. Isto evita que sua esposa esteja excessivamente preocupada. 

Esta também é uma demonstração de amor para com ela e uma forma de transmitir segurança no dia a dia 

do relacionamento. Igualmente, esteja também atento à saúde dela. Esteja presente nos momentos que ela 

possa demonstrar insegurança, temor e baixa-estima. 

É de fundamental importância que o casal ore frequentemente juntos. Isto se constitue numa 

barreira sólida contra os dardos letais do inimigo que sempre está a espreita para desestabilizar a família. 

Esforce-se, consideravelmente, para cumprir a sua agenda, os seus dias de trabalho, bem como as 

horas de folga e lazer com a esposa e família. 

Mantenha-se em dia com as contribuições à previdência social, assegurando-se dos benefícios 

concedidos, principalmente para maior segurança à família, em qualquer eventualidade. O MBA o ajudará 

mantendo um acompanhamento mensal. 
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PROCEDIMENTOS LITÚRGICOS 

    

Os procedimentos abaixo o ajudarão a manter o culto ao Senhor dentro dos padrões encontrados na 

palavra de Deus. Nosso objetivo é ter livre operação do Espirito Santo no culto, porém não comprometendo 

as necessidades dos membros de atenderem suas necessidades familiares.  

Uma liturgia bem centrada no Espírito Santo atende ambas as dimensões de forma equilibrada. 

 

O Culto 

Culto é o momento de honra, reverência, louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo! Total 

sensibilidade à revelação e manifestação do Todo Poderoso durante o culto é essencial, para que todos 

experimentem a glória de Deus no templo. Um culto bem preparado conduz os crentes a um encontro real 

com Deus, da seguinte maneira: 

 Coloca-nos em relação pessoal com Deus. 

 Concede-nos luz e instrução para o nosso viver. 

 Concede-nos oportunidade para purificação dos nossos pecados. 

 Provê-nos estímulos de fé, esperança e amor. 

 Coloca-nos em comunhão com os irmãos. 

 

Liturgia 

Não é tradição denominacional. Significa culto público e oficial instituído por uma Igreja. A liturgia 

deve incluir todos os ingredientes bíblicos para um culto de poder. 

A padronização litúrgica reflete o que nossa Igreja vê nas escrituras, bem como traduz o que ela crê 

nas escrituras. 

Ministração (Comunhão) entre os irmãos      

 Prelúdio – oração intercessória (Orações) 

 Momento de Oração dois a dois (Orai uns pelos outros) 

 Leitura da divisa semanal (Leitura bíblica pública) 

 Apresentação dos visitantes (Comunhão e demonstração de amor) 

 Cumprimento aos visitantes e irmãos em geral 

 Oração pelos visitantes 
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Ministração ao Senhor 

 Louvor e adoração 

 Abertura das arcas de ofertas para construção e de pedidos de oração 

 Entrega dos dízimos e das ofertas alçadas ao Senhor 

 Oração de consagração das ofertas e pelos pedidos  

Ministração do Senhor à Igreja 

 Leitura bíblica 

 Mensagem Pastoral 

 Ministração à Igreja do Senhor (ministração dos dons espirituais) 

 Bênção apostólica 

Informações Importantes 

 O Cantor Cristão é o hinário adotado oficialmente pela IBA quando hinos forem inclusos nos 

momentos de culto e de louvor 

 Os ministros de louvor das igrejas devem estar frequentemente em contato com a ministra de 

música da Igreja Batista Ágape, com o propósito de obter letras e músicas utilizadas (consultar site 

louvoragape.com.br). 

 O ministro de louvor de cada igreja deve ter discernimento quanto ao tempo usado para 

ministração durante o culto, para não prejudicar a ministração da Palavra de Deus à igreja. 

 As roupas usadas por pastores e pastoras, bem como diáconos, diaconisas e integrantes do 

ministério de louvor e adoração, devem ser decentes e moderadas. É muito importante apresentar-

se bem. Não significa necessariamente vestir-se com roupas caras, de grife como muitos pensam, 

mas vestir-se de forma descente, com roupas que estejam dentro do orçamento familiar. 

 Iniciar os cultos sempre no horário previsto, e ter o mesmo cuidado para encerrá-lo no horário 

previsto. Exceto, quando houver uma manifestação especial do Espírito Santo durante o culto. 

 

Ordenanças 

Batismo Nas Águas 

A forma de batismo adotada pela IBA é por imersão. O pastor é quem o realiza, mas na sua ausência 

o batismo pode ser realizado por um presbítero.  
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A confissão de fé em Jesus Cristo é fundamental para que a pessoa seja batizada. A preparação para 

o batismo é aconselhável, pois permite uma observação mais adequada da real convicção de fé do 

candidato, porém ela não é uma imposição. 

A igreja, por conseguinte, deve firmar aliança com os candidatos, no sentido de recebê-los no Corpo 

e cooperar para a edificação dos mesmos. Todos os batizandos devem ser informados que os mesmos se 

tornam membros da Igreja automaticamente pelo batismo. 

É muito importante a parte devocional, pois dá mais fortalecimento aos candidatos e melhor 

entendimento aos não crentes. Os textos poderão ser: Mateus 3: 13 - 17, Atos 8: 26 - 39 e Romanos 6: 3 -5 . 

Não impedimos o batismo de crianças, desde que elas já possuam condições intelectuais e 

espirituais para discernir Jesus Cristo como único Salvador de suas vidas. Os pais devem ser orientados como 

lidar com esta importante decisão na vida de seus filhos. 

A liturgia do culto de batismo deve estar voltada para este momento especial nas vidas dos novos 

crentes. Devemos ter cuidado com o tempo de culto, visto que é possível a presença de familiares, parentes 

e amigos dos batizandos. 

 

Ceia do Senhor       

A celebração deve ocorrer sempre no primeiro domingo de cada mês, no culto da manhã e no culto 

da noite. 

Um tempo de exame pessoal deve ser concedido antes de tomar a ceia, para que sigamos o ensino 

bíblico que visa levar o crente a participar de forma digna sem ser réu do corpo de Cristo. 

A Ceia Livre é o que adotamos na IBA. A ceia é aberta para todos os irmãos de outras denominações 

evangélicas, desde que sejam batizados nas águas e estejam em plena comunhão em suas respectivas 

igrejas. 

A Ceia do Senhor pode ser servida em locais fora do templo à irmãos que por motivo de 

enfermidade ou causas justas, foram impedidos de participar no templo. Cabe à secretária informar aos 

diáconos e pastores, a fim de que se dirijam aos respectivos locais e ministrem a ceia. 

A ceia deve ser ministrada pelo pastor e na ausência dele por um presbítero. Deverão participar 

somente os irmãos que sejam batizados nas águas, pois a ceia é para membros do Corpo de Cristo. 

Sugestão: Para evitar constrangimento entre os irmãos, o pastor deve brevemente explicar quem 

esta apta para tomar a ceia, para que as pessoas discirnam se devem ou não participar. Não se deve impedir 

alguém que não entenda a santidade da ceia. Isto só afastaria tal pessoa da Igreja. 
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Dízimos e Ofertas 

A coleta dos dízimos e das ofertas deve ser realizada pelos diáconos da igreja e em salvas, que na 

medida do possível serão padronizadas. 

Os diáconos devem se apresentar para a coleta dos dízimos e das ofertas, vestindo, no mínimo, uma 

camisa social com gravata. 

O momento da entrega dos dízimos e das ofertas também é um momento de adoração ao Senhor, 

porque tudo que temos vem e é Dele, somos apenas mordomos de tudo o que Ele nos concede. 

Deve ser ministrada uma breve palavra sobre a benção do dizimar e ofertar antes da coleta, 

reforçando o ensino aos crentes, bem como a preparação para aquele momento especial de culto. 

Após o recolhimento, os diáconos devem orar consagrando os dízimos e ofertas ao Senhor. Os 

dízimos pertencem ao Senhor e devem ser consagrados a Ele. 

A contagem do dinheiro deve ser feita pelo tesoureiro da igreja, sempre acompanhado de dois 

auxiliares designados pelo pastor. 

Devido a fé que temos sobre os dízimos e sua importância no sacerdócio de Cristo, não deveria ser 

convidado líderes que não dizimam para que ocupem cargos de liderança na IBA. 

 

Outras Celebrações  

Não serão padronizadas, visto que as mesmas podem variar de um local para outro, ou de um estado 

da federação para outro. 

Aconselhamos que o pastor tenha como referencial para outras cerimônias, os procedimentos 

contidos na Bíblia do Ministro – Editora Vida Nova. 

No caso de casamento com efeito civil, a lei que rege a matéria é a de nº 1.110, de 23 de maio de 

1950, no seu segundo artigo, que diz que os noivos desejosos de realizarem seu casamento exclusivamente 

na igreja, deverão munir-se de uma habilitação fornecida pelo oficial do Registro Civil. É importante que os 

noivos informem isso de imediato ao oficial, num prazo máximo de 30 dias, pois fora deste prazo o oficial 

cancelará a cerimônia. Cada igreja deve possuir o seu Livro de Registro de Atas de casamentos efetuados em 

seu templo ou sob sua responsabilidade. Mesmo os casamentos efetuados sem efeito civil, isto é, somente a 

bênção nupcial, devem ser registrados pela secretaria da igreja. 
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“Termo da Cerimônia Religiosa de Casamento” (Modelo) 

 

No dia _____ de ________________ do ano de dois mil __________ às ______horas, no templo da 

Igreja Batista Ágape em ______________________ (localidade) sito à rua ____________________________ 

compareceram os irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo (fulano e fulana de tal); ele (profissão, estado civil, 

naturalidade, data de nascimento, residência), filho de (nome, profissão, estado civil, residência), e de 

(nome, profissão, estado civil, residência); ela que passará a assinar-se, depois de casada, 

______________________ (profissão, estado civil, naturalidade, data de nascimento, residência), filha de 

(nome, profissão, estado civil, naturalidade, data de nascimento) e de (nome, profissão, estado civil, 

naturalidade, residência); na presença das testemunhas especiais (dar os dois nomes), receberam a bênção 

de Deus sobre seu matrimônio, impetrada pelo Ministro Evangélico Pastor 

_____________________________, da igreja (de tal lugar). O ato religioso cerimonial, que foi presenciado 

por um grande número de irmãos e amigos dos noivos, obedeceu ao ritual das igrejas evangélicas. Os 

nubentes apresentaram a certidão de habilitação para casamento, expedida pelo Oficial do Registro Civil da 

_______________ Circunscrição, __________ Zona _____________. Para constar foi lavrado o presente 

termo pelo(a) Sr. (a) __________________________ na qualidade de secretário da igreja (ou secretário ad 

hoc) e é pelo mesmo assinado, pelo ministro oficiante, pelos noivos e as testemunhas. 

 

Data 

(Assinaturas) 

 

O Ministro deve fornecer aos noivos uma certidão do casamento efetuado, a qual é levada ao 

cartório em que foram processados os papéis para ser registrada. É indispensável e urgente este 

procedimento. 
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“Certidão de Casamento Efetuado” (Modelo) 

 

“O Pastor Fulano de tal, Ministro Eclesiástico de Culto Protestante, em exercício pastoral na Igreja 

Batista Ágape de _____________________, CERTIFICA que, no dia _______ de ________________ de 

__________ às horas, no templo, perante ele e na presença das testemunhas (tal e tal), foi celebrado o 

casamento, pelo regime de _________________de bens, de Fulano de Tal e Fulana de Tal, ele (naturalidade, 

nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento, residência) filho de (nome, naturalidade, etc) e de 

(nome, naturalidade, etc); ela, que passará a chamar-se __________________________ (naturalidade, 

nacionalidade, estado civil, profissão, data de nascimento), filha de Fulano de tal (naturalidade, etc.) e de 

Fulana de tal (naturalidade e demais informações). Os nubentes exibiram os documentos exigidos pelo Art. 

180 do Código Civil Brasileiro. De acordo com a lei número 1110, de 23 de maio de 1950, os nubentes 

apresentaram a Certidão de Habilitação para casamento expedida pelo Oficial de Registro Civil da 

_________________ Circunscrição, ____________ Zona, Freguesia de _____________. Serviram como 

testemunhas F. de tal (nacionalidade, estado civil, idade, profissão, residência) e de F. de tal (nacionalidade, 

estado civil, idade, profissão, residência)”. 

Data 

Assinatura do Ministro Celebrante 

(Firma Reconhecida) 

 

Bênção Apostólica 

Essa benção é dada com as mãos levantadas em direção à igreja, com um tom de voz suave e que 

transmita amor e paz ao Corpo. Na ausência de um pastor, o presbítero poderá impetrar a bênção. Em se 

tratando de outra pessoa da liderança, o culto deve ser encerrado apenas com uma oração. 

 

Convite a Outros Pastores e Preletores 

O convite a pastores, preletores, conferencistas e irmãos em geral, pertencentes a outros 

ministérios, é de total responsabilidade do pastor da igreja local, devendo, preferencialmente, prestigiar os 

pastores da IBA. 
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Concílio Pastoral 

O Concílio de pastores deve ser convocado para a avaliação de candidatos que possuem um 

chamado genuino para o Ministério Pastoral. Ele pode acontecer a qualquer momento necessário, porém 

devidamente comunicado e com aprovação do Pastor Presidente da Igreja Batista Ágape. 

O Concílio deverá acontecer com a presença do Pastor Presidente da IBA, do Pastor de Estado ou um 

representante apontado pelos mesmos. 

Os procedimentos a serem adotados são os seguintes: 

Da Indicação de Candidatos 

As igrejas que possuírem candidatos para consagração ao ministério pastoral, deverão encaminhar 

ao Pastor Presidente da Igreja, através dos Pastores das Igrejas, uma carta escrita pelo candidato ou 

candidatos, relatando sua experiência pessoal de conversão e do chamado ao Santo Ministério, de forma 

resumida, mas que contenha subsídios e informações necessárias, que possibilitem um perfeito 

entendimento e condições para uma pré discernimento. 

Além da carta do candidato, também deverá ser encaminhado, um relatório feito pelo pastor da 

igreja que estiver apresentando o candidato, com observações pessoais com relação aos seguintes aspectos: 

 Há quanto tempo participa da IBA; 

 Seu comportamento geral no período que está na IBA; 

 Seu comportamento familiar, se for casado, com relação à esposa e filhos; 

 A opinião da esposa com relação ao seu chamado; 

 Seu comportamento com os irmãos da igreja; 

 Aceitação da igreja quanto à indicação ao ministério; 

 A opinião pessoal do pastor; 

 A opinião dos membros do Conselho de Anciãos Local; 

 Formação e conhecimento teológico; 

 Concordância com as doutrinas, ensinos e visão da IBA; 

 Outras observações e/ou informações que julgar importantes. 

O pastor titular, juntamente com os pastores, analisarão previamente os candidatos, esclarecerão 

possíveis dúvidas e responderão, ao pastor responsável pelo candidato, quanto à indicação ou não ao exame 

no Concílio Pastoral. Essa resposta deverá ocorrer até 30 (trinta) dias antes do Concílio. 
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Dos Procedimentos do Pastor Titular 

O pastor titular, através de sua secretária, deverá providenciar a remessa da carta convite aos 

pastores de outros ministérios da cidade onde será efetuado o concílio, para que seja formado o Concílio 

Pastoral, que, após exame, aprovará ou não a consagração do candidato. Compete ao pastor titular a 

escolha desses nomes. 

Da Composição do Concilio Pastoral 

Farão parte do Concílio, todos os pastores da Igreja Batista Ágape e demais pastores convidados de 

outras denominações. 

Das Demais Providências 

Caberá ao Ministério de Coordenação de Igrejas, tomar as seguintes providências: 

 Informar, por escrito, a todos os pastores da IBA, data, horário e local que será realizado o 

Concílio Pastoral; 

 O nome de cada candidato que será examinado, a localidade e o pastor responsável pela 

indicação. 

 Acompanhar, juntamente com a secretária do pastor titular, o encaminhamento das cartas 

convites, aos pastores de outros ministérios de Campinas. 

 Providenciar a aquisição das Bíblias que serão entregues aos pastores aprovados pelo Concílio, 

com a assinatura de todos os pastores que participaram do Concílio Pastoral. 

 Providenciar, também, a confecção do Certificado de Consagração ao Santo Ministério, 

confeccionado pelo Ministério Ágape de Comunicação. 

 

Da Indicação de Diáconos e Presbíteros 

Diáconos 

Devem ser observados os seguintes procedimentos: 

O pastor da igreja local tem autonomia para escolher e ungir o diácono ou diaconisa, bem como o 

casal, para o exercício desse ministério, lembrando que no caso do diácono, o mesmo permanecerá em 

experiência por um ano, conforme o que diz a Palavra de Deus em 1 Timóteo 3: 8 - 10. 

Uma vez aprovado no período de experiencia, caberá ao pastor responsável, indicá-lo para a 

consagração, que será realizada em um culto especial para este fim. 
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Caberá ao pastor responsável informar ao MBA os nomes dos irmãos de sua igreja que serão 

consagrados, para que os mesmos também sejam integrados no corpo diaconal da IBA.  

 

Presbíteros 

Observar os seguintes procedimentos: 

O pastor responsável deve indicar o nome do candidato, através de relatório pessoal, contendo as 

informações dos mesmos, referentes aos itens exigidos para pastor. 

O relatório deve ser encaminhado ao MBA, com antecedência para análise. 

Para a consagração de um presbítero não é necessário um concílio. O presbítero é apontado pelo 

pastor local, após as aprovações do Pastor Presidente e do Pastor do Estado.  

Os aprovados serão consagrados em um dos cultos realizados pela Igreja para este fim. 

Caberá ao pastor responsável providenciar a aquisição das bíblias a serem entregues aos presbíteros 

consagrados. 
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Procedimentos para pastores que vêm de outros ministérios 

 

Consideramos importantes os seguintes pontos e aspectos: 

É importante esclarecer que os itens de procedimentos que iremos relacionar abaixo, não são 

suficientes para que pratiquemos justiça para com todos os casos enquadrados neste assunto, porque, na 

prática, temos percebido que cada caso exige uma avaliação em certos aspectos diferentes; porém, 

entendemos que estes procedimentos colaboram, e muito, para nortear nas decisões que temos que tomar. 

Os pastores que vêm de outros ministérios devem primeiramente tornar-se membro da IBA 

juntamente com toda sua família, participar normalmente dos cultos e atividades da igreja, por um período 

determinado, para constatarem se realmente é isso que o Senhor quer para a vida deles. Devemos entender 

que, neste momento, eles estão procurando um lugar para participarem do Corpo de Cristo, como membros, 

e não uma igreja para que sejam pastores, portanto, entendemos que cabe ao pastor vindo de outro 

minstério manifestar seu desejo de ser um pastor da Igreja Batista Ágape.  

O período de permanecer na igreja como membro, será importante para que o Pastor Local o 

conheça melhor e faça uma minunciosa avaliação para saber se o mesmo reune as condições morais e 

doutrinarias para que lhe seja concedido o ingresso no Ministério da IBA. 

Numa entrevista, é importante ouvi-los, quanto às experiências que já tiveram em outros 

ministérios, seus objetivos em nossa igreja, o que o Senhor tem falado ao coração deles com relação à nossa 

igreja, motivos de desligamento de outros ministérios, informações sobre a família, enfim, aquilo que o 

Espírito Santo for colocando em seu coração e revelando. Esta seria uma ótima oportunidade para se 

discernir os verdadeiros motivos do requerente quanto a vontade de Deus para ambos, ou seja, para ele e 

para a IBA. 

A aprovação do requerente só se efetuará com a aprovação do mesmo pelo Pastor Presidente da 

IBA. Isto acontece após o Pastor Presidente reunir todos os dados suficientes que o ajudem a avaliar se o 

pastor requerente reune condições espirituais e morais para seu ingresso ao Ministério da IBA. 

Ao recebê-los como membros, é muito importante que o(a) pastor(a) solicite uma carta de 

apresentação dos ministérios por onde eles passaram, visando certificar-se que realmente exerceram o 

pastorado e/ou outras funções, o período, o trabalho executado, o local e outros detalhes que julgar 

necessários. Se o(a) pastor(a) sentir necessidade, talvez até conversar pessoalmente com os líderes do 

ministério do qual eles saíram. Lembrar que alguns líderes não escrevem certas ocorrências, porém, 

pessoalmente podem ser revelados alguns detalhes e informações importantíssimas, que muito 

provavelmente o líder não colocaria no papel.  
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Com o passar do tempo e à medida que o(a) pastor(a) for sentindo paz e certa segurança com o 

comportamento deles, o(a) irmão(a) poderá utilizá-los, não para assumir um ministério, mas em trabalhos 

eventuais, visando observar o comportamento, responsabilidade e atitudes deles e dependendo de como 

realizarem o trabalho executado, o(a) pastor(a) poderá intensificar, aos poucos, o uso deles para algumas 

atividades específicas, de preferência que não envolvam a liderança contínua de pessoas e sim apenas para 

determinados eventos, obras ou acontecimentos isolados. 

Embora sendo pastores, porém, não do ministério Ágape, os mesmos poderão representar a igreja, 

mas não como pastora do Ministério Ágape e sim, como membros da igreja. 

Poderão surgir outros procedimentos em decorrência de algum caso específico, mas havendo 

dúvidas o(a) pastor(a) deve comunicar-se com Campinas e colher novas diretrizes. 

Outro ponto importante, é o(a) pastor(a) ir observando no dia-a-dia da vida da igreja, como os 

irmãos vêem esses pastores vindos de outros ministérios. A permanência deles ali no dia-adia, fará com que 

os irmãos da igreja comecem a ter uma opinião bem definida e isso colaborará para uma avaliação e melhor 

entendimento. 

Com relação a se tornar um Ministro da Igreja Batista Ágape: 

 Deverá haver a indicação, por carta, do pastor (a) local; 

 O pastor indicado deverá fazer uma carta de próprio punho, relatando suas experiências com 

Jesus Cristo e a razão do chamado; 

 Deve ser apresentado pessoalmente ao Pastor Presidente no dia e horário definidos. Tais 

encontros podem ser agendados em dias que antecedem ao Encontro Ágape Brasil; 

 Passará pelo Concílio de Pastores, que é composto por todos os pastores do Ministério; 

 Deverá ter formação teológica; 

 Não pode estar ligado a outro ministério. 

Quanto à remuneração do pastor aceito, deve ser previamente discutida e aprovada pelo Pastor 

Presidente. Não há restrições quanto ao número de pastores remunerados pela igreja local, desde que tais 

remunerações estejam dentro das possibilidades orçamentárias da igreja e expressamente aprovado pelos 

líderes competentes e Pastor Presidente. 

O apontamento de pastores auxiliares deve acontecer somente em casos de uma necessidade real 

da Igreja Local, para que se alcance o nível de cuidado com o rebanho Ágape dentro da visão. 
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Respostas a questões espirituais, éticas e práticas 

 

Este item é reservado a dar respostas e esclarecimentos aos pastores, em razão das diversas 

situações que ocorrem no dia-a-dia de uma igreja, e que, muitas vezes, resultam em dúvidas quanto aos 

procedimentos a serem adotados. 

As respostas sempre são dadas pelo pastor presidente do Ministério Ágape. 

Casamento de divorciados, quando o motivo do divórcio não foi adultério. Caso esse divorciado 

queira se casar, o casamento pode ser realizado? 

R: Leiam 1 Coríntios 7.10,11,27 e 28. A indicação bíblica é de que em caso de divorciados não 

cometem pecado se se casarem. 

Oficiar um casamento quando um dos cônjuges não á cristão. É permitido? 

R: 

Oficiar um casamento quando o casal de noivos não é cristão. É permitido? 

R: Não. Porque as bênçãos de Deus estão reservadas para os que são nascidos de novo e obedientes 

à Palavra de Deus, baseado no principio do que Paulo fala em l Coríntios 7.14. Se os filhos de incrédulos são 

impuros, logo é porque os pais são impuros. 

Participação na Ceia do Senhor de um casal cristão que não possui sua união regularizada (vivem 

maritalmente). E se, mesmo tendo recebido a instrução para regularizá-la, é necessário esperar essa 

regularização para participar da Ceia ou não? 

R: Segundo Paulo, a instrução é que não se deve tomar a Ceia indignamente. Isso tem a ver com o 

discernimento do Corpo de Cristo. Creio que o casal deva ser orientado sobre a legislação do matrimônio. 

Cada caso é um caso particular. Se o casal era descrente ao se ajuntar, se tiveram realmente uma conversão 

genuína, se pretendem se casar oficialmente, se o motivo da não oficialização é falta de interesse, falta de 

recursos financeiros, etc. Caso não haja nenhum desejo de regularização, o casal nem deveria ser aceito 

como membro da igreja. A situação é de adultério e por isso não deve ser aceito no Corpo. A Ceia é para 

pessoas batizadas nas águas e que estejam em plena comunhão com Cristo e Seu Corpo, a Igreja. Caso 

estejam em processo de regularização, não vejo razão para não tomarem a Ceia. A Ceia é para lembrarmos 

da morte de Cristo por nossos pecados e nos leva ao centro da Aliança com Deus. Uma aliança de Comunhão 

e purificação de pecados. 
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Participação na Ceia do Senhor quando apenas um dos cônjuges é cristão, e este não possui sua 

união regularizada. Esse irmão (ou irmã) pode participar da Ceia? 

R: O crente sim. Desde que o impedimento da regularização seja por parte do descrente. Se há 

comunhão entre os dois nesta situação ilícita, é caso de adultério. Não deveriam participar. 

Um cristão que não possui seu casamento regularizado. Ele pode exercer cargo de liderança na 

igreja? 

R: Definitivamente, Não. 

Um casal de noivos, membros da igreja, mas não assíduos (não por falta de aconselhamento), que 

deseja se casar. Esse casamento pode ser realizado, mesmo eles não estando em comunhão com a igreja? 

R: Sim, desde que seja crente no Senhor Jesus. A experiência tem mostrado que a oficialização de 

um casamento cria vínculos fortes com o oficiante e conseqüentemente com a Igreja. 

Consagração de diácono/diaconisa. Está vinculada necessariamente à esposa/marido? 

R: Não. Aconselhamos que sejam casais para facilitar os trabalhos de visitação. Tanto o homem, 

como a mulher pode ser ordenado individualmente. 

Oficiais (diáconos, presbítero e pastor) que vêm de outras denominações para a nossa igreja. Qual 

seria o prazo para que esses irmãos sejam inseridos no ministério local de forma atuante? Em nível nacional 

deve ser por indicação, mas e no ministério local? 

R: Não temos um critério de tempo. No mínimo um ano. Porém, isso deve ser considerado com 

muito cuidado e só com a aprovação do ministério da igreja e seu pastor presidente. 

Afastamento de oficiais. Que tipo de problema afastaria um oficial de suas funções na igreja? 

R: Adultério ou qualquer outra desqualificação que a Bíblia apresenta. 
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Aliança do Ministro Ágape com Deus e com a Igreja Batista Ágape 

A presente aliança visa estabelecer o compromisso pessoal do ministro evangélico, primeiramente 

com o Senhor, mas também com a Igreja Batista Ágape, no que se refere à missão, visão, doutrinas, 

princípios e procedimentos. Os termos desta aliança são os seguintes: 

Missão 

Não me descuidarei da missão dada pelo Senhor Jesus Cristo a Igreja Batista Ágape, de ser Uma 

Igreja que nasceu no coração de Deus, para abençoar Campinas, o Estado de São Paulo, o Brasil e o Mundo. 

Visão 

Viver a visão de “Alcançar a unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita 

varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo” Efésios 4: 13. 

Doutrina 

A Palavra de Deus será a única fonte que usarei como regra de fé e doutrina, como crê e ensina a 

Bíblia e vivido pela Igreja Batista Ágape. 

Intimidade Com Deus 

Regarei uma vida íntima com Deus, no silêncio do meu quarto, com meu Pai Celestial, que me vê em 

secreto (Mateus 6:6). 

Cabeça do Lar 

Como cabeça do lar, viverei uma vida de discernimento da vontade de Deus, dando honra a minha 

esposa, sendo juntamente herdeiros da graça da vida, afim de que minhas orações não sejam interrompidas 

(I Pedro 3:7). 

Exemplo Para o Rebanho 

Pastorearei o rebanho de Deus, espontaneamente como Deus quer, não como dominador dos que 

me foram confiados, antes me tornando modelo para o Rebanho (I Pedro 5:2 e 3).  

Finanças à Serviço de Deus 

Serei fiel a Deus em minhas finanças pessoais e levarei os meus dízimos à Casa do Tesouro. Levarei 

minha igreja a contribuir com o dízimo dos dízimos que formam a Aliança Missionária entre as Igrejas Ágape. 

Apoio aos Colegas do  Santo Ministério 

Lutarei para viver em amor com os colegas do Santo Ministério, e fazê-los felizes no pastoreio de 

todas as ovelhas que constituem a Igreja Batista Ágape. 
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