
                    ANCIONATO 

Importância do Cargo – No trabalho e na organização da igreja, se não tiver sido nomeado um pastor pela 
Conferência (Associação)/Missão/Campo, o cargo de ancião corresponde à posição mais elevada e mais 
importante. Nos parágrafos anteriores foi apresentada a idoneidade moral e religiosa dos anciãos, bem 
como dos outros dirigentes da igreja. 

Um Dirigente Religioso da Igreja – O ancião local deve ser alguém reconhecido pela igreja como um bom 
dirigente religioso e espiritual, bem como ter uma boa reputação “para com os que estão fora”. Na 
ausência do pastor, o ancião é o líder religioso da igreja e, tanto por aquilo que diz como pelo seu próprio 
exemplo, deve continuamente procurar conduzi-la a uma experiência cristã mais profunda e completa 

Capaz de Ministrar a Palavra – O ancião deve ser capaz de dirigir os serviços religiosos da igreja. Nem 
sempre é possível à Conferência (Associação)/Missão/Campo prover assistência pastoral a todas igrejas; 
consequentemente, o ancião deve estar preparado para ministrar na Palavra e na doutrina. No entanto, não 
deve ser escolhido principalmente pela sua posição social, nem pela sua capacidade como orador, mas 
sobretudo pela sua vida consagrada e pela sua capacidade como dirigente. Isto deverá ser tido em conta 
pela comissão de nomeações ao preparar o seu relatório para as eleições da igreja. 

Período de Serviço – O ancião, como todos os demais dirigentes da igreja, é eleito para um período de um 
ou dois anos, conforme tenha sido determinado pela igreja local. (Ver pág. 82.) Não é aconselhado que 
uma pessoa sirva indefinidamente, mas o ancião pode ser reeleito. A igreja não tem, entretanto, qualquer 
obrigação de o reeleger, podendo escolher outro para o ancionato, sempre que uma mudança lhe pareça 
aconselhável. Ao ser eleito um novo ancião, o anterior deixa de funcionar como tal, mas pode ser eleito 
para qualquer outro cargo da igreja. 

Ordenação do Ancião Local – A eleição para o cargo de ancião não chega para qualificar alguem como 
ancião. É necessária a ordenação antes de um ancião ter autoridade para desempenhar esse cargo. Durante 
o intervalo entre a eleição e a ordenação, o ancião eleito pode funcionar como dirigente, mas não pode 
administrar as ordenanças da igreja. 

A cerimônia da ordenação só pode ser dirigida por um ministro ordenado, com credenciais da 
Conferência (Associação)/Missão/Campo local. Por um gesto de cortesia poderá convidar-se um ministro 
ordenado que esteja de visita, para participar na cerimônia. Todavia, apenas mediante solicitação 
específica dos oficiais da Conferência (Associação)/Missão/Campo/ local poderá um ministro ordenado 
que esteja de visita, ou um ministro ordenado aposentado, dirigir a ordenação. 

O sagrado rito da ordenação deve ser realizado com simplicidade na presença da igreja, e poderá incluir 
um breve esboço do cargo de ancião, das qualidades requeridas, e dos principais deveres que o ancião 
estará autorizado a desempenhar em benefício da igreja. Depois da exortação, o ministro, assistido por 
outros ministros ordenados e/ou anciãos locais ordenados que estejam a participar na cerimônia, 
ordenarão o novo ancião por meio da oração e da imposição das mãos. (Ver pág. 266.) Depois de este ter 
sido ordenado como ancião da igreja, não se requer que haja nova ordenação no caso de voltar a ser eleito 
para esse cargo, ou se outra igreja o eleger como seu ancião, desde que se tenha mantido em situação 
regular perante a igreja. Quem já tiver sido ordenado como ancião está, por esse fato, qualificado para 
posteriormente exercer também o cargo de diácono. 



A Obra do Ancião da Igreja é Local – A autoridade e o trabalho de um ancião local ordenado limitam-se à 
igreja na qual foi eleito para esse cargo. Não é permissível que o Conselho de uma Conferência 
(Associação)/Missão/Campo confira por voto a um ancião local a prerrogativa que é dada a um pastor 
ordenado, de servir noutras igrejas como ancião. Se existir a necessidade deste tipo de serviço, o 
Conselho da Conferência (Associação)/Missão/Campo pode recomendar à igreja ou às igrejas que 
requeiram os serviços do ancião de outra igreja, que elejam e convidem o ancião de uma igreja próxima 
para as servir também a elas. Deste modo, por eleição, uma pessoa poderá, quando necessário, servir em 
mais de uma igreja ao mesmo tempo. Quando se fizer um arranjo deste tipo, deverá ser em consulta com 
o Conselho da Conferência (Associação)/Missão/Campo. No entanto, esta autoridade é inerente à igreja e 
não ao Conselho da Conferência (Associação)/Missão/Campo. A única maneira de alguém se qualificar 
para servir a igreja em sentido geral é através da ordenação para o ministério. (Ver os parágrafos 
seguintes.) 

Apoiar Todos os Ramos de Atividade da Igreja – Sob a direção do pastor, e também na falta de um 
pastor, o ancião local é um dirigente espiritual da igreja, e é responsável pelo desenvolvimento de todos 
os departamentos e atividades do trabalho da mesma. O ancião deve manter uma relação de ajuda mútua 
com todos os outros oficiais da igreja. 

Relações Entre o Ancião e o Ministro Ordenado – Nos casos em que o Conselho da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo designe um ministro ordenado para trabalhar como pastor de uma igreja, 
este deve ser considerado como o dirigente mais categorizado, e o ancião local como seu ajudante. A 
tarefa de ambos está estreitamente relacionada, e devem, portanto, trabalhar harmoniosamente. O ministro 
não deve reservar para si mesmo a totalidade das responsabilidades, mas partilhá-las com o ancião local e 
com os outros dirigentes. O ministro que serve regularmente a igreja como pastor actua como presidente 
do Conselho da Igreja. (Ver também págs. 128, 191.) Pode haver, entretanto, circunstâncias em que seja 
aconselhável que o ancião desempenhe esta função. A obra pastoral da igreja deve ser partilhada por 
ambos. O ancião deve, aconselhando-se com o pastor, ajudá-lo nas responsabilidades pastorais, que 
incluem visitar os membros de igreja, atender aos doentes, preparar ou dirigir serviços de unção e 
cerimônias de dedicação de crianças, e alentar os desanimados. Nunca é demais salientar a importância 
desta parte do trabalho de um ancião que, como subpastor, deve exercer constante vigilância sobre o 
rebanho. Se o pastor designado for um ministro licenciado, a igreja ou as igrejas locais por ele atendidas 
devem elegê-lo como ancião. (Ver pág. 192) 

Pelo fato de o pastor ser designado para a sua posição na igreja local pela Conferência 
(Associação)/Missão/Campo, serve a igreja como obreiro da Conferência (Associação)/Missão/Campo, e 
é responsável perante o Conselho da própria Conferência (Associação)/Missão/Campo. Não obstante, 
mantém uma atitude de solidariedade e cooperação com a igreja local, e trabalha em harmonia com todos 
os planos e normas da mesma. O ancião, por ter sido eleito pela igreja local, é naturalmente responsável 
perante essa igreja e também perante o seu Conselho. (Ver pág. 84) 

Direção dos Serviços Religiosos e Reuniões da Igreja – Sob a direção do pastor, ou na ausência de um 
pastor, o ancião é responsável pelos serviços religiosos da igreja e deve dirigi-los ou encarregar alguém 
de o fazer. Os serviços de Santa Ceia devem sempre ser dirigidos por um pastor ordenado ou pelo ancião. 
Somente os ministros ordenados ou os anciãos ordenados, em exercício, estão qualificados para o fazer. 

O pastor é quem atua geralmente como presidente da reunião administrativa, e na sua ausência deverá ser 
o ancião a tomar a presidência da mesma. 

A Cerimônia Batismal – Na ausência de um pastor ordenado, o ancião deverá solicitar que o presidente 
do campo local tome as devidas providências para a realização do batismo dos que desejam unir-se à 
igreja. (Ver pág. 61) Um ancião da igreja local não deverá oficiar no serviço batismal sem primeiro ter 
obtido autorização do presidente da Conferência (Associação)/Missão/Campo. 



A Cerimônia de Casamento – Na cerimônia de casamento, as perguntas, os votos e a declaração 
matrimonial são dirigidos unicamente por um ministro ordenado, exceto nas regiões onde os Conselhos 
das Divisões tenham votado aprovar que determinados ministros licenciados ou comissionados, que 
tenham sido ordenados como anciãos locais, possam dirigir a cerimônia do casamento. (Ver págs. 192, 
193) Quer um ministro ordenado, licenciado ou comissionado, quer um ancião local, podem oficiar 
proferindo o pequeno sermão, oferecendo a oração ou dando a bênção. (Ver Nota 4, pág. 106). 

Cooperar com a Associação/Missão/Campo – O pastor, o(s) ancião(s) e todos os oficiais da igreja devem 
cooperar com os administradores e os diretores de departamentos da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo, na execução dos planos locais, assim como da União, da Divisão e da 
Conferência Geral. Devem informar a igreja de todas as ofertas regulares e especiais, e devem promover 
todos os programas e atividades da igreja. 

O ancião deve trabalhar em estreita relação com o tesoureiro da igreja e assegurar-se de que todos os 
fundos da Conferência (Associação)/Missão/Campo são remetidos ao tesoureiro da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo no fim de cada mês. O ancião deve dedicar pessoal atenção ao envio do 
relatório do secretário da igreja ao secretário da Conferência (Associação)/Missão/Campo, certificando-se 
de que isto se faz pontualmente no fim de cada trimestre. 

O ancião deve considerar importante toda a correspondência proveniente do escritório da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo. As cartas cujo conteúdo requeira que se façam anúncios na igreja devem ser 
apresentadas no seu devido tempo. 

O primeiro ancião, na ausência do pastor e em cooperação com ele, deve cuidar de que sejam eleitos os 
delegados para as assembléias da Associação/Missão e os seus nomes enviados, pelo secretário, ao 
escritório da Associação/Missão. 

O ancião deve aconselhar e ajudar os oficiais da igreja a cumprirem as suas responsabilidades de 
cooperação com a Conferência (Associação)/Missão/Campo na execução de todos os planos e normas, e 
no cuidado de preencher com exatidão e remeter pontualmente todos os formulários de relatórios. 

Promover a Obra Missionária Mundial – Outro aspecto importante do trabalho do ancião consiste em 
fomentar a nossa obra missionária mundial. Isto deve ser feito por meio de um estudo cuidadoso da nossa 
obra mundial e apresentando as suas necessidades à igreja. O ancião deve estimular os membros da igreja 
a participar pessoalmente, tanto nas ofertas como no trabalho em favor da causa das missões. Uma atitude 
amável e o uso de tacto, por parte do ancião, muito fará para estimular a generosidade dos membros da 
igreja, tanto nos cultos regulares da igreja como na Escola Sabatina. 

Fomentar a Fidelidade no Dízimo – Como fiel dizimista, o ancião pode fazer muito para animar os 
membros da igreja a entregar um dízimo fiel. (Ver págs. 212-214, 279, 281 crença 27). Quem quer que 
deixe de dar o exemplo neste importante assunto não deve ser eleito para o cargo de ancião nem para 
qualquer outro cargo da igreja. A entrega do dízimo pode ser fomentada por meio da apresentação pública 
do privilégio e da responsabilidade bíblicos da mordomia, e pelo trabalho pessoal com os membros. Este 
trabalho deve ser feito com tacto e numa atitude de quem ajuda. O ancião deve considerar confidenciais 
todos os assuntos financeiros concernentes aos membros da igreja e não deve colocar essa informação nas 
mãos de pessoas não autorizadas. 

Distribuição de Responsabilidades – Na distribuição dos deveres atinentes às atividades da igreja, deve 
ter-se o cuidado de não pôr demasiada responsabilidade sobre os ombros daqueles que se mostram 
voluntários, esquecendo outros que talvez tenham menos talentos. Deve-se evitar a escolha de uma única 
pessoa para vários cargos, a menos que as circunstâncias o tornem necessário. O ancião, especialmente, 
deve ser libertado de outras responsabilidades para atender com eficiência aos muitos deveres do seu 



sagrado cargo. Pode, nalguns casos, ser aconselhável pedir ao ancião que dirija o trabalho missionário da 
igreja, mas mesmo isto deve ser evitado se houver outra pessoa capacitada para o fazer. 

O Primeiro Ancião – Nas igrejas que tenham muitos membros, é aconselhável eleger-se mais de um 
ancião. As responsabilidades desse cargo poderão ser demasiado grandes para uma única pessoa, e devem 
ser partilhadas por tantas pessoas quantas sejam necessárias para fazer o trabalho. Neste caso, um dos 
eleitos será designado como “primeiro ancião”. O trabalho deve ser distribuído entre os anciãos de acordo 
com a sua experiência e capacidade. 

O Ancião Não é Delegado Ex Officio – Para servir como delegado nas assembleias da Conferência 
(Associação)/Missão/Campo, o ancião deve ser eleito pela igreja como delegado. Um ancião não é 
delegado ex officio. 

Limitação da Autoridade – Um ancião não tem autoridade para receber nem demitir membros da igreja. 
Isto só se pode fazer por votação da igreja. O ancião e o Conselho da Igreja poderão recomendar que a 
igreja vote a admissão ou a demissão de membros. (Ver págs. 67, 71.) 

 


