Ofício de iniciação na Irmandade de Santo André
Ministro Candidatos Ministro -

•

O Senhor seja convosco.
E com o teu espírito.
Oremos
Ó Deus, visto que em ti não te podemos agradar; Misericordioso, permite que teu Santo Espírito dirija
e governe os nossos corações em tudo; mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

Todos se levantam, e o apresentador, dirá o seguinte:

Apresentador – Reverendo Pai em Deus, apresento-vos estes Candidatos para serem recebidos na qualidade de
Membros da Irmandade de Santo André.
•

O Ministro dirá aos candidatos:

Ministro -

Candidatos Ministro Candidatos Ministro Candidatos Ministro -

•

Apertando a mão do candidato, o Ministro dirá:

Ministro -

•

A Irmandade de Santo André é uma organização que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de
Cristo entre os homens por meio da oração e serviço pessoais. O Princípio de Oração é orar
diariamente pela divulgação do Evangelho de Cristo entre os homens, e pelas bênçãos de Deus sobre
o trabalho da Irmandade. O Princípio de Serviço é fazer pelo menos um esforço, cada semana, para
que algum homem se sinta mais perto de Cristo por meio de Sua Igreja.
Desejam, então, serem membros da Irmandade de Santo André?
Desejamos.
Estão convencidos de que, conforme a promessa e o voto que foram feitos em vossos Batismos, têm
o dever sagrado de trabalhar em o nome de Jesus Cristo, todos os dias de vossas vidas?
Temos essa convicção.
E, enquanto permanecerem filiados à Irmandade de Santo André, estão prontos a orar diariamente
pela divulgação do Reino de Deus entre os homens, e fazer pelo menos um esforço, cada semana
para que algum homem se sinta mais perto de Cristo por meio da Sua Igreja?
Assim o faremos, ajudando-nos o Senhor.
O Onipotente Deus, que vos deu a vontade de fazer estes votos, vos conceda igualmente a força e o
poder de os cumprir, aperfeiçoando-vos assim este trabalho que em vós iniciou: mediante Jesus
Cristo nosso Senhor. Amém.

NN...., eu te recebo e admito à comunhão desta Irmandade, e te dou o direito de participar de todos os
seus privilégios e deveres. Oxalá imites o exemplo do bem aventurado Apóstolo Santo André e assim
leves muitos de teus irmãos a Jesus Cristo, nosso Mestre.

Colocando o distintivo no peito do Candidato:

Ministro Ministro Candidatos Ministro Candidatos Ministro Candidatos Ministro -

Aceita e usa este distintivo, e para maior glória de Deus, esforça-te para realizar na vida os votos que
teus lábios proferiram.
O nosso auxílio está em o Nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Não a nós, ó Senhor, não a nós.
Mas ao teu nome seja o louvor.
O Senhor seja convosco.
E com o teu espírito.
Oremos.
Onipotente Deus, que deste tanta graça ao teu Apóstolo Santo André, que ele pronto obedeceu à voz
do teu Filho Jesus Cristo, e o seguiu sem demora; concede-nos a todos, que, sendo chamados por
tua Santa Palavra, nos entreguemos sem detença a cumprir obedientemente os teus santos
mandamentos; mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.

Ministro -

Onipotente e misericordioso Deus, de quem vem a graça de teus servos te servirem bem e
louvavelmente; abençoa a estes teus filhos que foram recebidos em teu Santo Nome, na Irmandade
de Santo André, e concede que, por tua graça, realmente se consagrem ao teu serviço e que,
trabalhando fielmente pela extensão do teu Reino, vivam constantemente à luz de tua Presença, por
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém.

