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Estando os membros da Junta Paroquial em pé, junto ao comungatório, o Ministro dirá:

Há diversos dons
Mas um só Espírito que realiza tudo em todos.
Há diferentes maneiras de servir a Deus,
Mas um só Senhor é servido.
Deus atua de várias maneiras por meio das pessoas,
E realiza seus propósitos por meio de todos nós.
A cada um de nós foi concedido dons pelo Espírito.
E não há dom sem o serviço que lhe corresponda.
Há um só ministério de Cristo.
E todos nós participamos dele.
Juntos somos o Corpo de Cristo,
E individualmente somos seus membros.

Apresentação
Queridos irmãos e irmãs da Congregação da Paróquia da Virgem Maria, as pessoas aqui presentes junto ao Altar, foram dignas da vossa confiança
e assim eleitas para constituírem a nossa Junta Paroquial, com a finalidade de cooperarem com o Pároco na administração e liderança paroquial.
Neste momento, na presença de Deus e de vós aqui reunidos, procederemos à cerimônia de renovação e posse dos novos membros.
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Irmãos e irmãs (N.N.) renovais a vossa fé e compromisso com Jesus Cristo, o nosso Senhor?
Sim, renovo.
Acreditais ter sido chamados por Deus, por meio de sua Igreja, para este ministério na Junta Paroquial?
Sim, creio.
Buscareis viver e trabalhar dentro da fé e unidade da Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica de quem a Igreja Episcopal Anglicana do
Brasil é parte?
Junta
Assim o farei, ajudando-me o Senhor.
Ministro Confiantes na graça e misericórdia de Deus, prometeis executar fiel e reverentemente os deveres de vosso ofício como membros da
Junta Paroquial desta Paróquia?
Junta
Sim, com o auxílio de Deus.

Ato de Consagração
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•

Em virtude de minha autoridade paroquial, como Ministro Encarregado desta Igreja eu vos emposso como membros da Junta Paroquial
da Paróquia da Virgem Maria, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Deus vos conceda a graça de cumprirdes fielmente as
responsabilidades que ora se vos impõe.
É lida e assinada a declaração canônica pela Junta Paroquial:

Junta

Creio que as Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos são a Palavra de Deus e contém todas as coisas necessárias à
salvação; e prometo, solenemente, conformar-me à doutrina, ao culto e à disciplina da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e prometo,
também, desempenhar fielmente e com zelo o cargo de membro da Junta Paroquial da Paróquia da Virgem Maria, com o auxílio de Deus,
da melhor maneira possível.

•

Ajoelhando-se todos os membros da Junta Paroquial, o Ministro lhes imporá as mãos impetrando o Espírito Santo para o fortalecimento em seu trabalho.

Ministro Recebe o Espírito Santo de Deus. Que ele te fortaleça para o desempenho de teu ministério na Junta Paroquial.

Oração
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Outorga a tua graça, ó Pai Eterno, a estes teus filhos e filhas, agora na tua presença, a fim de que eles fielmente prossigam no seu
ministério cristão de liderança nesta comunidade; ilumina seus entendimentos mais e mais com a luz de teu Evangelho; implanta em
seus corações o amor à verdade; aumenta neles a verdadeira religião; nutre-os com a bondade, e por tua misericórdia guarda-os nela.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor e na Unidade do Espírito Santo. Amém.
À graciosa proteção e misericórdia de Deus vos confiamos, para a obra que fostes chamados; Deus Pai vos defenda, Deus Filho vos
consagre e Deus Espírito Santo vos ilumine e fortaleça agora e sempre. Amém.

