ADMINISTRAÇÃO
Anciãos juntamente com o pastor, é a principal
autoridade na igreja. Porém, esse ofício é
realizado no espírito da liderança de serviço,
com a responsabilidade de conduzir os
membros e os líderes da igreja na missão e
companheirismo na igreja, o “corpo de Cristo”.
Diáconos e diaconisas ministram a muitas
necessidades práticas dos membros da igreja e
da propriedade da igreja. Eles proveem
assistência e ânimo ao pobre, doente e
desanimado. Visitam hospitais e prisões.
Compartilham a liderança na administração das
ordenanças do batismo e da comunhão.

SECRETÁRIO DA IGREJA.
•O secretário é escolhido com base na confiabilidade e fidelidade,
mantém registros acurados dos votos tomados.
•Os registros da igreja contêm os nomes de todos os membros da
igreja. Essa lista permaneça verificada e atualizada.
•O secretário lida com a correspondência trocada entre as igrejas
quando um membro é transferido para a ou da igreja.
•O processo de transferência de membros é iniciado por
solicitação do membro ao secretário da igreja. Este envia a
solicitação ao secretário da igreja de onde a pessoa é membro
atualmente. Quando a igreja de onde a pessoa é membro aprova
a transferência, esta é passada ao secretário da igreja solicitante
que leva a transferência à comissão da igreja. Esta comissão
apresenta a solicitação de transferência do membro solicitante ao
corpo da igreja para a primeira e segunda leituras. Se não houver
objeções, normalmente na semana seguinte é tomado o voto
pela congregação para a aprovação final. Nesse ponto, o membro
solicitante é aceito e recebe as boas-vindas à igreja.

TESOUREIRO DA IGREJA
• Recebe, conta, faz recibos, depósitos, desembolsos, mantém
registro e relatório de todos os fundos que entram na igreja.
Os dízimos e as ofertas, juntamente com o relatório financeiro
são enviados mensalmente à Associação/Missão.
• É dever do tesoureiro manter os registros financeiros de
forma confidencial.

• Sempre que for possível, o dinheiro deve ser recebido em
envelopes, com o montante e o nome do doador incluídos.
• Esses envelopes devem ser guardados pelo tesoureiro como
parte da manutenção do registro para possíveis auditorias.
• O dinheiro dado à igreja pertence a Deus.

MINISTÉRIOS DEPARTAMENTAIS
Ministério da Criança e o Ministério do
Adolescente.
Os anciãos compartilham a responsabilidade de
assegurar que o desenvolvimento espiritual das
crianças seja prioridade na igreja, criando formas de
prover atividades que atendam às suas necessidades.

Comunicação.
O Departamento de Comunicação da Associação Geral
serve como voz ao corpo da igreja mundial,
comunicando os alvos, missão e serviço da igreja por
meio de todas as formas de mídia.

Ação Solidária Adventista - A ASA também provê assistência
com alimentos e roupas, bem como cuidado emocional e
espiritual .
Ministério da Família. A família satisfaz as necessidades de
contato social, de pertencer, de amor e intimidade e ajuda a
estabelecer a identidade pessoal e o valor pessoal.
Ministério da Saúde. O serviço da ação missionária na
comunidade inclui cursos de culinária, cursos de instrução
sobre diabetes, programas de controle do estresse, programas
para deixar de fumar, etc. Esses programas ajudam a fazer
amigos e a criar relacionamentos na comunidade que de outra
forma não seriam possível.
Ministério Pessoal. O líder do Ministério Pessoal inspira,
motiva e equipa os membros para desenvolverem suas
habilidades de testemunho dadas por Deus e para serem
missionários em sua comunidade.

Publicações. A missão do Departamento de Publicações é
evangelizar e fortalecer os membros da igreja. “Há muitos
lugares onde não pode chegar a voz do pastor, lugares que só
podem ser alcançados pelas nossas publicações - os livros, as
revistas e os folhetos cheios da verdade bíblica de que o povo
necessita.” (Serviço Cristão, p. 153).
Escola Sabatina. Através de seu programa de educação
religiosa, ele provê crescimento espiritual mediante o estudo
da Bíblia, do companheirismo no pequeno grupo, na ação
missionária pelo serviço e testemunho e no engajamento na
missão mundial.
Mordomia.Ele provê uma estrutura teológica para o estilo de
vida de serviço, sacrifício e sociedade com Deus. Incentiva a
mordomia financeira, que lembra os membros de sua
responsabilidade espiritual de devolver o dízimo e dar ofertas
de gratidão a Deus.

Ministério da Mulher - Os objetivos do programa incluem
fortalecer as mulheres na igreja e na comunidade e
capacitar as mulheres adventistas do sétimo dia a se
tornarem mulheres de Deus, fortes nas áreas de estudo
bíblico, oração, crescimento pessoal e ação missionária na
comunidade.
Ministério Jovem e Ministério dos Desbravadores e
Aventureiros. Esses Ministérios integram o jovem na
comunidade da igreja, trabalhando com líderes e outras
entidades da igreja na conquista, treinamento, conservação
e resgate de seus jovens.

A integração de propósitos destes departamentos é
chamado de Evangelismo Integrado
Todos os departamentos existem para que a igreja o “corpo
de Cristo” cresça de forma harmônica e cumpra a Grande
Comissão bíblica de Mateus 28:18-20 e Mateus 24:14.

