Ancionato
Ancionato
Funções e Qualificações:
O cargo é importante
O mais importante . Ele é um subpastor.
Um líder religioso da igreja
Na ausência do pastor é o diretor espiritual da igreja local e
coordenador de todos os departamentos…
Capaz de ministrar a palavra
Deve ser capaz de dirigir os cultos da igreja, por palavra e por
doutrina.
A obra do ancião da Igreja Local
A autoridade e obra de um ancião de igreja limita-se à igreja que
o elege.
Fomentar todos os ramos de ação missionária
É responsável pelo fomento e direção de todos os ramos e
departamentos da obra. Deve estar pronto para ajudar a todos,
deveria ser um enamorado do evangelismo, sempre desejoso a
dizer:
“Vamos, Avancemos”.
Relação com o ministro ordenado
a) O ancião deve ser ajudante
b) Trabalhar em harmonia e cooperação
c) A obra pastoral da igreja deve ser partilhada por ambos
d) Visitar os membros, atender os enfermos, desanimados e
interessados.
Direção dos cultos da igreja
Na ausência do pastor o ancião é responsável pelos cultos da
igreja. Deve dirigí-los, ter sempre um sermão preparado ou
encarregar alguém de fazê-lo.
A cerimônia da ceia deve ser dirigida por um pastor ordenado ou
pelo ancião, na ausência do Pastor.
A cerimônia Batismal
a) Na ausência do pastor, o ancião deverá solicitar que o
presidente do campo tome as devidas providências para a realização
do batismo.
b) Preparar fichas e se for necessário dirigir a classe batismal
Cerimônia do Casamento
O ancião pode fazer o sermonete. Porém os votos e a declaração

matrimonial são efetuados unicamente por um ministro ordenado.
Cooperar com a Associação ou Missão
Todos os oficiais da Igreja , incluindo o pastor e o ancião devem
cooperar plenamente com os administradores da Associação ou Missão
e com os departamentais na promoção de todos os planos locais, da
União e da Associação Geral. Devem informar à Igreja todos os
planos.
Promover a Obra Missionária Mundial
Deve promover a Obra Missionária Mundial. Falar com os membros da
igreja e estimulá-los a tomar parte tanto em dar, como trabalhar.
Fomentar a Fidelidade no Dízimo
Muito pode o ancião fazer para animar os membros da igreja a
devolverem a Deus um dízimo fiel. Mas poderá fazê-lo somente se
ele próprio é um fiel dizimista. Se ele não for um exemplo neste
assunto importante não deve ser escolhido para o cargo de ancião,
nem para cargo algum da igreja.
Distribuição de responsabilidades
Não se deve fomentar a escolha de uma única pessoa para vários
cargos a menos que as circunstâncias exijam. O ancião,
especialmente, deve ser liberado de outros cargos para atender com
eficiência os muitos deveres de seu sagrado ofício.
Dirigir a Comissão
Na ausência do pastor o ancião deve dirigir a comissão da igreja e
seguir a linha de trabalho traçada por ele.
Substituto do pastor
Substitui o pastor em seus impedimentos, nos limites do que lhe é
permitido, orientando os trabalhos da Igreja e dando atenção ao
prosseguimento normal da reuniões e trabalho missionário
Pregação
Pregar sermões
cristocêntricos, confortadores. Evitar pregar
críticas, modas ou repreensão. Existem certos assuntos que seria
melhor o Pastor falar.
Missionário
Ser missionário por palavra e exemplo, prático
Visitação
“Aproximai-vos de vossos irmãos, procurá-los, ajudai-os; achegaivos ao coração deles como alguém que pode compadecer-se de suas
fraquezas. Podemos assim obter vitórias que nossa pouca fé ainda
não aprendeu.”

ASA
ASA
ASA = Ação Solidária Adventista (antiga ADRA: Agência Adventista
de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais).
Pensamento: “Onde quer que Deus atue, há organização”.
Responsabilidade: A ASA local tem como responsabilidade: Orientar,
Apoiar projetos, Proteger, Participar e Ajudar em casos de
emergências, calamidades sociais e auxílio a membros carentes da
igreja e da sociedade onde atua; além de promover orientação e
cursos de saúde e bem estar.
Finalidade: A ASA tem com Missão ou Finalidade: Desenvolver,
Reabilitar e Melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e das
comunidades, sem discriminação étnica, política ou religiosa.

Audiovisual
Audiovisual
Servindo a Deus e a Igreja com equipamentos e aparelhos,
proporcionando aos membros som e imagem com qualidade para uma
Celebração e Adoração ao nosso Deus.

Aventureiros

Aventureiros
O Clube dos Aventureiros é um programa centralizado nos pais e na
igreja, o qual provê aos pais um instrumento utilizável em relação
a seus filhos de 6 a 9 anos de idade, e destina-se a estimular a
florescente curiosidade das crianças pelo mundo à sua volta. Este
programa abrange atividades específicas a essa idade que envolvem
tanto os pais como a criança em atividades recreativas,
habilidades simples, apreço pela criação efetuada por Deus e
outras atividades que são de interesse para essa idade. Tudo é
executado com um enfoque espiritual que prepara o terreno para a
participação na igreja, como Desbravador.

Comunicação
Comunicação
Coordenando e provendo meios para que os membros e amigos da
Igreja estejam bem inteirados de suas principais atividades,
eventos, necessidades e disposições.
A Importância da Comunicação Eficaz
Através dos anos, vieram à Igreja instruções divinas sobre a
importância do uso dos modernos meios de comunicação de massa na
disseminação do evangelho.
“Devemos utilizar todos os meios possíveis para levar a luz diante
do povo. Utilize-se a imprensa e todo meio de propaganda para
chamar a atenção para o trabalho.” – (Testimonies, vol. 6, pág.
36).
“Descobrir-se-ão meios para alcançar os corações. Alguns dos

métodos usados nesta obra serão diferentes dos que foram usados na
mesma no passado.” – (Evangelismo, pág. 105).

Desbravadores
Desbravadores
O Clube dos Desbravadores é um programa centralizado na igreja,
que propicia o espírito de aventura e exploração que se encontra
em cada menino e menina. Isto inclui mais atividades, elaboradas
cuidadosamente, ao ar livre, exploração natural, habilidades,
passatempos ou vocações, do que é possível na Sociedade dos
Juvenis Adventistas. Nesse ambiente, o enfoque espiritual é bem
recebido, e o Clube dos Desbravadores já demonstrou devidamente
sua influência para ganhar almas.
O trabalho social é uma das características dos desbravadores.
Visitar asilos, orfanatos, hospitais, ajudar a socorrer as pessoas
quando estas foram vítimas de algum desastre natural, arrecadar
alimentos para logo doá-los a famílias carentes, etc.
Atividades abrangidas pelo Clube dos Desbravadores são camporis
(acampamentos), feiras, estudo de habilidades, exploração da
Natureza, estudo da Bíblia, projetos de testemunho, excursões pelo
campo, corridas de bicicleta e muitas outras aventuras
interessantes.
Juvenis de 10 a 15 anos de idade podem tornar-se membros do Clube
dos Desbravadores mediante uma cerimônia especial de admissão. O
emblema triangular tem sido adotado internacionalmente, embora às
vezes haja uma modificação no nome “Desbravadores”, devido a
problemas de tradução e equivalência local.

O Clube de desbravadores está presente em mais de 135 países com
aproximadamente 2 milhões de desbravadores espalhados pelo mundo.

Diaconato Feminino
Diaconato Feminino
O cargo de diácono é descrito no Novo Testamento (1Tm 3:8-13),
onde se emprega o termo grego diakonos, do qual deriva o vocábulo
português “diácono”. A palavra grega é interpretada de várias
maneiras como “servo, ministro, servidor e servente”, e nos
círculos cristãos adquiriu o significado particular que agora se
atribui a “diácono”. A Escritura confirma claramente esta função
na igreja do Novo Testamento: “Porque os que servirem bem como
diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na
fé que há em Cristo Jesus.” (1Tm 3:13). Com base nessa autoridade,
a igreja elege alguns dos seus membros para que prestem serviços
eminentemente práticos, cuidando de diversos aspectos das
reuniões, assim como da propriedade da igreja.
As diaconisas estavam incluídas no grupo daqueles que trabalhavam
oficialmente nas primeiras igrejas cristãs. “Recomendo-vos Febe,
nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que a recebais
no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em
tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos,
a mim inclusive.” (Rm 16:1-2, Bíblia de Jerusalém).
O chamado para o cargo de diácono abrangia mais do que cuidar dos
negócios da comunidade cristã em rápido crescimento. Os diáconos
estavam empenhados numa parte importante da obra do Senhor, que
requeria qualificações quase tão exigentes como as do ancião. (Ver

1Tm 3:8-13.) “O facto de terem sido esses irmãos ordenados para a
obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres não os
excluía do dever de ensinar a fé. Ao contrário, foram amplamente
qualificados para instruir a outros na verdade; e se empenharam na
obra com grande fervor e sucesso.” – Atos dos Apóstolos, pág. 90.
Algumas funções dos diáconos e diaconiasa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apoio a Serviços e Reuniões
Visita aos Membros
Preparação dos Serviços Batismais
Apoio aos Serviços da Santa Ceia
Cuidar dos Doentes e dos Pobres
Cuidado e Manutenção da Propriedade da Igreja

Diaconato Masculino
Diaconato Masculino
O cargo de diácono é descrito no Novo Testamento (1Tm 3:8-13),
onde se emprega o termo grego diáconos, do qual deriva o vocábulo
português “diácono”. A palavra grega é interpretada de várias
maneiras como “servo, ministro, servidor e servente”, e nos
círculos cristãos adquiriu o significado particular que agora se
atribui a “diácono”. A Escritura confirma claramente esta função
na igreja do Novo Testamento: “Porque os que servirem bem como
diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na
fé que há em Cristo Jesus.” (1Tm 3:13). Com base nessa autoridade,

a igreja elege alguns dos seus membros para que prestem serviços
eminentemente práticos, cuidando de diversos aspectos das
reuniões, assim como da propriedade da igreja.
As diaconisas estavam incluídas no grupo daqueles que trabalhavam
oficialmente nas primeiras igrejas cristãs. “Recomendo-vos Febe,
nossa irmã, diaconisa da igreja de Cencreia, para que a recebais
no Senhor de modo digno, como convém a santos, e a assistais em
tudo o que ela de vós precisar, porque também ela ajudou a muitos,
a mim inclusive.” (Rm 16:1-2, Bíblia de Jerusalém).
O chamado para o cargo de diácono abrangia mais do que cuidar dos
negócios da comunidade cristã em rápido crescimento. Os diáconos
estavam empenhados numa parte importante da obra do Senhor, que
requeria qualificações quase tão exigentes como as do ancião. (Ver
1Tm 3:8-13.) “O facto de terem sido esses irmãos ordenados para a
obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres não os
excluía do dever de ensinar a fé. Ao contrário, foram amplamente
qualificados para instruir a outros na verdade; e se empenharam na
obra com grande fervor e sucesso.” – Atos dos Apóstolos, pág. 90.
Algumas funções dos diáconos e diaconiasa:
1. Apoio a Serviços e Reuniões
2. Visita aos Membros
3. Preparação dos Serviços Batismais
4. Apoio aos Serviços da Santa Ceia
5. Cuidar dos Doentes e dos Pobres
6. Cuidado e Manutenção da Propriedade da Igreja

Escola Sabatina
Escola Sabatina
A Escola Sabatina é o principal sistema de educação religiosa da
Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem quatro objetivos: estudar as
Escrituras, companheirismo, penetração missionária na comunidade,
e ênfase às missões mundiais.
Os dirigentes, os professores e a totalidade dos membros devem
cooperar com os outros departamentos da igreja em toda obra
missionária e atividade em favor da salvação de almas, ao mesmo
tempo que, com empenho, levam avante o evangelismo da Escola
Sabatina por meio das classes regulares da Escola Sabatina, e
atividades como Dias de Decisão, Classes Bíblicas dos Pastores,
Dia das Visitas, Escolas Cristãs de Férias e Escolas Sabatinas
Filiais, incluindo Clubes Bíblicos na Vizinhança e Horas de
Histórias. Manual da Igreja, págs. 95 e 96.

Escola Sabatina Jovem
Escola Sabatina Jovem
A Escola Sabatina é o principal sistema de educação religiosa da

Igreja Adventista do Sétimo Dia e tem quatro objetivos: estudar as
Escrituras, companheirismo, penetração missionária na comunidade,
e ênfase às missões mundiais.
A Escola Sabatina Jovem foi feita para atingir aos jovens da
igreja, num espaço, linguagem e programações totalmente feitas
pensando nos jovens da igreja.

