QUAIS SÃO OS SÍMBOLOS
DAS ORDENS?
O sinal visível de uma ordenação é a
imposição de mãos. A Graça conferida é
separar aquela pessoa para o ministério
ordenado por Cristo, bem como dar àquela
pessoa a autoridade para ministrar como
imitadores de Cristo, de acordo com as
atribuições de cada Ordem Sagrada.
Há vestes que são relacionadas a cada
uma das ordens. O tipete simboliza a
autoridade e a responsabilidade de servir
em imitação ao Cristo. O tipete preto é
vestido ao redor do pescoço, encima de
um sobrepeliz. Os bispos usam pochete e
chimarra, com tapete preto.

COMO SER ORDENADO?
Primeiramente, não fuja de sua vocação.
Converse com seu pastor sobre como
melhor discerni-la. Há um processo de
preparação que envolve formação
teológica e preparação espiritual. Leva
anos, mas até lá você terá mais claro o
destino que Deus tem para a sua vida.
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Ordens
Sagradas
Embora a maioria dos cristãos preenche
suas vocações através de trabalhos
seculares e atividades laicas dentro da
Igreja, Deus separa alguns de seus filhos
para chamados particulares aos Ministérios
Ordenados.

O QUE SÃO AS ORDENS
SAGRADAS?

As ordenações ocorrem, geralmente, em seqüência. Ou seja: bispos foram ordenados também
diáconos e presbíteros. Presbíteros também foram ordenados, anteriormente, diáconos. Uma
ordenação não apaga o carisma e as vocações da anterior.

O termo Ordens Sagradas é usado por
muitas igrejas cristãs para se referir à
ordenação de pessoas para um ministério
especial. As igrejas que preservaram a
tradição apostólica (Católica Romana,
Vétero-Católicas, Ortodoxas e algumas
jurisdições protestantes e evangélicas que
preservaram o episcopado histórico)
conferem Ordens Sagradas de Diácono,
Presbítero e Bispo, através de ritos
sacramentais, pela imposição de mãos.

QUEM PODE ORDENAR?

O QUE É UMA ORDENAÇÃO?
A Ordenação é uma cerimônia pública na
qual uma pessoa se torna diácono, presbítero
ou bispo, podendo agir em nome de Cristo e
da Santa Igreja. Para cada uma das três
ordens, há uma ordenação específica:
diaconato, presbiterado e episcopado. A
cerimônia em si envolve diversos atos, que
são ricos em significado e história:
prostração, imposição de mãos, entrega da
Bíblia e o sinal da paz.
O ato essencial é a imposição de mãos,
acompanhada de uma oração de
consagração. Trata-se de uma tradição muito
antiga, mencionada desde os tempos
bíblicos. A ordenação separa aquele homem
para um ministério da Igreja de Cristo.

Somente bispos em sucessão histórica produzem a plenitude da ordem, segundo a tradição
cristã. Na ordenação diaconal, é costumeiro que seja feita por imposição de mãos do Bispo
diocesano. Já a ordenação presbiteral também conta com a imposição de mãos de todas as
pessoas que partilham do ministério presbiteral. Por fim, a ordenação ao episcopado ocorre por
imposição de mãos de bispos em sucessão histórica (na tradição anglicana, normalmente três).

OS MINISTROS SÃO SUPERIORES AOS LEIGOS?
Não. Todos nós somos filhos de Deus e participamos do sacerdócio universal do crente. Ocorre
que algumas pessoas são separadas para um ministério especial (ordenado). Esse ministério
envolve um nível de relacionamento com a Igreja e suas estruturas diferente. Cada uma das três
ordens tem uma vocação distinta e algumas pessoas são chamadas apenas para o serviço do
diaconato, outras também são chamadas a serem ministros do evangelho e os sacramentos, pelo
presbiterado, enquanto outras são chamadas a terem um rebanho maior sob seu cuidado
pastoral, através do episcopado. E há também aquelas pessoas que continuam sua vocação na
Igreja como leigos engajados em diversos ministérios na Igreja de Cristo.

QUAIS SÃO AS FUNÇÕES DAS ORDENS?
Bispo é o pastor principal da diocese e símbolo de unidade da igreja. Atua como governante da
Igreja, conselheiro do clero, tem poder para ordenar ministros, e receber membros confirmados.
Presbítero é o reitor da paróquia. Suas funções são pastorais, sacramentais e educativas; ensina
e batiza; celebra a Ceia do Senhor; instrui a sã doutrina e prega o evangelho.
Diácono assiste ao Presbítero no seu trabalho pastoral na paróquia, ou ministra sob a direção
direta do bispo em uma missão. Desenvolve trabalhos de assistência social, compaixão, ensino
cristão, pregação e evangelismo.

