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.”

