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1 INTRODUÇÃO 

 

O século 21 têm se apresentado como um tempo de significativos desafios 

para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das marcas deste movimento que 

surgiu como resultado do Movimento Milerita (1831 – 1844), é seguir o 

Protestantismo Histórico em seu profundo comprometimento com a autoridade das 

Escrituras Sagradas. Esta visão levou-os a uma busca por entender a Bíblia como 

um todo, usando seu entendimento profético e do santuário para compreender todas 

as doutrinas cristãs e definir a missão da igreja (MAXWELL, 1993).  

Uma das áreas teológicas desenvolvidas pelos pioneiros adventistas foi a 

eclesiologia, destacando a função de sua liderança no cumprimento da missão de 

levar a mensagem de Deus ao mundo. Eles procuraram, como Ellen White diz, 

seguir o modelo da igreja de Jerusalém (WHITE, 2001r, 50). Para tanto, foram 

estabelecidos anciãos/pastores e diáconos, bem como outros líderes para 

diligentemente proclamar o evangelho e preparar os novos crentes para o 

engajamento na missão, seguindo o cristianismo apostólico.  

Em sua análise da estrutura de liderança no período neotestamentário, eles 

descobriram duas figuras de destaque: os apóstolos e os anciãos (At 15:22). Assim 

que Cristo ascendeu ao Céu, os apóstolos assumiram a liderança geral da igreja (At 

1:13-15; 2:14), cumprindo a missão de proclamar o evangelho (por exemplo, At 2:37-

41; 10-11; 13) e exercendo a função de mestres na comunidade cristã (At 2:42; 3:1; 

5:1-3). 

Por sua vez, o ancião (presbítero/bispo) tornou-se um elemento basilar no 

contexto congregacional. Embora não sejam abundantes as referências sobre esta 

função, elas deixam implícita a relevância deste ministério. No livro de Atos, eles são 

descritos como: (1) administradores de recursos para os crentes da Judeia (At 

11:29, 30), (2) liderança fundamental nas congregações recém implantadas (At 

14:21-23), (3) participantes ativos na tomada de decisão do Concílio de Jerusalém, 

ao lado dos apóstolos (At 15; 16:4) e, (4) representantes das congregações (At 

20:17; 21:18). Nas Cartas Pastorais, Paulo (1) determina a Tito que organize 

congregações e constitua anciãos (Tt 1:5); e (2) estabelece os critérios para o 

reconhecimento de um ancião (1 Tm 3:1-7; 5:17-25; Tt 1:6-9). Pedro se identifica 

com este ministério e faz uma profunda exortação aos seus “pares” (1 Pe 5:1-4) e 

Tiago confere uma autoridade espiritual significativa ao incentivar que os doentes 
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contem com as orações do ancionato da igreja (Tg 5:14). É importante salientar que, 

na perspectiva paulina, quem “aspira ao episcopado [ancionato], excelente obra 

almeja”! (1 Tm 3:1).  

Seguindo esta estrutura de liderança eclesiástica que eles encontraram na 

Bíblia, os pioneiros adventistas colocaram especialmente sobre pastores e anciãos a 

responsabilidade de conduzir a igreja no cumprimento da missão. Contudo, 

observadores contemporâneos (DAMSTEEGT 2005; BURRILL, 1998) têm notado 

que, de alguma forma, houve o distanciamento entre o ideal dos pioneiros e a 

prática moderna.  Damsteegt (2005), em seu artigo “Have Adventists Abandoned the 

Biblical Model of Leadership for the Local Church?”, apresentou elementos 

suficientes para motivar uma profunda avaliação da forma como as congregações 

adventistas são atualmente conduzidas. Em suas palavras: “Hoje, cerca de 150 anos 

após a organização oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pouco resta do 

modelo de liderança do Novo Testamento que os pioneiros originalmente adotaram” 

1 (DAMSTEEGT, 2005, p. 643, “tradução nossa”). 

A avaliação de Damsteegt é instigadora e motiva a pesquisar o papel dos 

líderes indicados nos primórdios do adventismo do sétimo dia e sua relação com a 

missão da igreja. O conhecimento da história denominacional permite refletir sobre 

as práticas presentes, conduzindo a igreja ao aperfeiçoamento de suas atividades e 

à manutenção das convicções originais dos pioneiros. 

Nessa tarefa, a influência da cofundadora da Igreja Adventista, Ellen G. White 

(1827-1915), deve ser observada com maior atenção. Como foi mencionado, os 

dirigentes do adventismo sabatista reconheciam nela o cumprimento bíblico da 

manifestação do dom de profecia, o que lhe conferia uma posição singular dentro do 

movimento. Sem dúvida, a forma dos adventistas compreenderem a estrutura e a 

missão da igreja se deve muito àquilo que ela escreveu sobre esses assuntos. 

 
 

1.1   Problemática da pesquisa 

 

Considerando que o núcleo teológico da denominação adventista 

estabeleceu, desde seus primórdios, o compromisso integral com uma teologia 

                                                           
1 “Today, about 150 years after the Seventh-day Adventist Church was officially organized, there is 
little left of the New Testament model of leadership that the pioneers originally adopted.” 
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fundamentada na Bíblia, e que isso se reflete na voz profética do movimento 

adventista, na vida e obra de Ellen G. White, pressupõe-se, portanto, que o mesmo 

comprometimento com a apresentação doutrinária deveria se revelar na 

compreensão da missão da igreja bem como em sua forma de organizar-se, em 

termos de liderança. Nesse caso, considerando o papel de liderança desempenhado 

pelo ministro e ancião entre 1844 e 1915, período em Ellen G. White era viva, 

algumas questões de cunho eclesiológico são relevantes na avaliação do papel da 

liderança da igreja atual:  

 

1) Qual era a compreensão de Ellen G. White quanto à missão da Igreja 

Adventista?  

2) Qual era o papel do ministro no cumprimento da missão adventista? 

3) Qual era o papel do ancião no cumprimento da missão adventista? 

4) Como ministros e anciãos se integravam no cumprimento da missão 

adventista? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Compreender o papel integrado do ministro e do ancião no cumprimento da 

missão adventista entre 1844 e 1915.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Entender como Ellen G. White definia a missão da Igreja Adventista; 

 Identificar como a denominação e Ellen G. White definiam o papel do 

ministro no cumprimento da missão adventista; 

 Mencionar o entendimento da denominação e de Ellen G. White quanto ao 

papel do ancião no cumprimento da missão adventista; 

 Refletir como ministros e anciãos se integravam no cumprimento da missão 

adventista. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

1.3.1 Relevância pessoal 

 

 A temática desta investigação há muito tem chamado a atenção do 

pesquisador. Em primeiro lugar, pela importância que é dada à relação apóstolo 

(ministro)-ancião no processo organizacional da igreja no Novo Testamento. 

Aparentemente, no atual contexto, essa relação não ocorre com a mesma eficácia 

que aquela observada nas Escrituras. 

Outra motivação é o desafio de estudar o assunto com maior profundidade 

numa perspectiva histórica. Essa matéria não tem suscitado muitas pesquisas no 

âmbito da Igreja Adventista, o que estimulou o pesquisador a compreender melhor o 

objeto de estudo.  

 

1.3.2 Relevância ministerial 

 

A pesquisa se justifica, em primeiro lugar, pela escassez de estudos históricos 

no cenário teológico adventista brasileiro que busquem compreender o papel 

integrado entre ministros e anciãos no cumprimento da missão adventista. 

Como consequência, os resultados desta pesquisa fornecem subsídios 

históricos para a reflexão e produção de materiais educativos destinados a ministros 

e anciãos, com o propósito de promover intencionalmente seu crescimento de 

acordo com os ideais originais adventistas. 

Finalmente, a observação da história promove o entendimento da prática 

presente e melhores condições de se planejar o futuro. Assim, esta dissertação 

oferece novas formas de se compreender a importância do assunto no contexto 

adventista brasileiro. 

1.4 Metodologia 

 

Esta pesquisa foi realizada sob a supervisão do Seminário Latino-Americano 

de Teologia (SALT – UNASP, Engenheiro Coelho). 
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1.4.1 Método 

 

Este estudo caracteriza-se pelo método histórico, o qual consiste em 

“investigar acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua 

influência na sociedade de hoje” (MARCONI e LAKATOS, 2005, p.89). Sua 

natureza, portanto, é documental, baseando-se em análises de fontes primárias e 

secundárias relacionadas com a história do adventismo.  

Neste estudo, como fontes primárias, entendem-se: (1) os escritos de Ellen G. 

White, (2) dos pioneiros do adventismo, e (3) os documentos normativos da Igreja 

Adventista. 

As fontes secundárias constituem os escritos teológicos que discutem em 

diferentes perspectivas as informações contidas nas fontes primárias. Fazem parte 

deste grupo: (1) obras sobre história do adventismo, bem como (2) estudos 

relacionados aos escritos de Ellen G. White. 

O Capítulo 2, intitulado “Ellen G. White e o conceito de missão adventista” 

apresenta a compreensão geral que a autora tinha em relação à singularidade da 

missão da denominação.  

O Capítulo 3, sob o título “O ministério do pastor e a missão adventista”, 

disserta sobre a compreensão tanto de Ellen G. White como da Igreja Adventista 

quanto ao papel a ser desempenhado pelo ministro no cumprimento da missão da 

igreja. 

Já o Capítulo 4, denominado “O ministério do ancião e a missão adventista”, 

ressalta como a denominação e Ellen G. White entendiam ser as atribuições do 

ancião em sua liderança local.  

O último capítulo apresenta as conclusões desta dissertação, bem como 

algumas sugestões para estudos posteriores. 

1.5 Síntese da bibliografia fundamental 

 

Esta dissertação verificou obras que abordam o estudo dos escritos de Ellen 

G. White e a história e desenvolvimento da Igreja Adventista.  

O exame dos escritos de Ellen G. White abrangeu seus livros e artigos 

publicados e está baseado na pesquisa de tópicos como: ordem eclesiástica, missão 

da igreja, terceira mensagem angélica, igreja, ministros e anciãos. Considera-se 
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também os temas correlatos que surgem a partir da verificação dos itens já 

mencionados. 

Provendo uma descrição histórica do adventismo, encontram-se as obras de 

Schwarz e Greenleaf (2009), Knight (2000; 2005), Timm (2002), Loughborough 

(1906) e Spalding (1961). Em relação às atribuições de ministros e anciãos, 

encontram-se a tese doutoral de Shankel (1974) e o elucidativo artigo de Damsteegt 

(2005). 

Recursos valiosos para a compreensão do fenômeno ora estudado estão 

contidos em importantes periódicos editados pela igreja como a Review and Herald 

(1850 – 1915) e The Church Officers’ Gazette (no período de 1914 e 1915). Por 

último, inclui a verificação dos seguintes documentos disponibilizados pela 

Associação Geral da Igreja Adventista: General Conference Minutes, General 

Conference Bulletin e North American Division Minutes. 
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2  ELLEN G. WHITE E O CONCEITO DE MISSÃO ADVENTISTA  

 

O estudo do papel do ministro e do ancião no cumprimento da missão 

adventista não pode ignorar a contribuição das orientações fornecidas por Ellen G. 

White. Conforme a pertinente observação de Douglass (2002, p. 182): 

 
O ministério de Ellen White e o surgimento da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia são inseparáveis. Tentar entender um sem o 
outro tornaria a ambos ininteligíveis e inexplicáveis. Ellen White 
e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em conceito e 
estrutura, acham-se tão integradas como a união das línguas 
anglo-saxônicas na formação da língua inglesa. 

 

 O destacado papel que ela desempenhou no processo de estabelecimento 

da denominação, somado à reivindicação de seu ministério profético, faz com que 

seus escritos se tornem uma fonte relevante para a compreensão da maneira como 

o adventismo do sétimo dia foi moldado em seus dias. 

O propósito de seu dom não era substituir aquilo que fora revelado nas 

Escrituras, mas destacar princípios já estabelecidos. As orientações que ela 

apresentou versaram sobre todos os aspectos que envolviam a igreja e foram 

fundamentais para que os adventistas pudessem se expandir consistentemente em 

seus empreendimentos. Sua influência foi notória na confirmação das doutrinas 

bíblicas, na organização da igreja, na obra educacional, no ministério de 

publicações, na mensagem de saúde e, sobretudo, na percepção da magnitude da 

missão mundial conferida à denominação. Não é exagero quando Douglass (2002, 

p. 538) afirma que “sem ela, é provável que a Igreja Adventista hoje não passasse 

de uma nota de rodapé em algum livro de história de diversos grupos religiosos do 

século dezenove”.  

Diante dessa relevância, é importante avaliar as declarações mais 

importantes da autora referentes ao principal desafio que repousa sobre a Igreja 

Adventista. O propósito deste capítulo é abordar qual era a compreensão de Ellen G. 

White acerca da missão da igreja, considerando que esse entendimento é 

fundamental para definir os papéis a ser desempenhados por ministros e anciãos no 

exercício de seu ofício. 

 

2.1 A MISSÃO DA IGREJA 
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O entendimento de Ellen G. White a respeito da missão da igreja é amplo e, 

ao mesmo tempo, detalhado. Ela compreendia que a Igreja Adventista era o 

remanescente bíblico cuja missão era salvar os pecadores e servi-los, tendo como 

elemento preponderante em sua pregação a tríplice mensagem angélica de 

Apocalipse 14:6-12. 

Ela cria que “a missão da igreja de Cristo” era “salvar os pecadores que estão 

a perecer”, divulgando o amor de Cristo aos homens “conquistando-os para Cristo 

pela eficácia daquele amor” (WHITE, E., 2006b, p. 381, grifo nosso). Quando 

descreveu com mais detalhes a organização da igreja cristã, ela afirmou: 

 

A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos 
homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho 
ao mundo. Desde o princípio, tem sido plano de Deus que, através 
de Sua igreja, seja refletida para o mundo Sua plenitude e 
suficiência. Aos membros da igreja, a quem Ele chamou das trevas 
para Sua maravilhosa luz, compete manifestar Sua glória.” (WHITE, 
E., 2001a, p. 9, grifo nosso).  

 

Dois elementos se destacam nas referências citadas, que poderiam ser 

definidos no binômio salvação e serviço. Por meio dessas ações centrais, o 

evangelho deveria ser pregado ao mundo com o propósito de prepará-lo para o 

segundo advento de Cristo (WHITE, E., 2008b, p. 116). 

Ao desempenhar essa tarefa, a “igreja de Cristo” não poderia se limitar a 

alguma classe específica, pois “o Senhor deseja ver toda a igreja planejando formas 

e meios pelos quais o exaltado e o humilde, o rico e o pobre, possam ouvir a 

mensagem da verdade” (WHITE, E., 2007c, p.29). 

Superficialmente, o conceito defendido por Ellen G. White sobre a missão da 

igreja não difere daquele esposado por diversos líderes cristãos ao longo do tempo, 

porém um estudo mais acurado demonstra que sua visão sobre o assunto é muito 

mais ampla do que aparenta. 

Em primeiro lugar, ela não via o movimento adventista como mais um dentre 

tantos outros no cenário norte-americano. Segundo a autora, a Igreja Adventista era 

o remanescente bíblico para o tempo do fim. Sua convicção estava baseada na 

interpretação historicista das profecias de Daniel e Apocalipse, que apontava o 

surgimento de um grupo que restauraria verdades obscurecidas no decorrer da 
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história. São elas: (1) a ministração de Cristo nos lugares santo e santíssimo do 

Santuário Celestial; (2) a segunda vinda de Cristo como um evento literal; (3) a 

validade de todos os mandamentos de Deus, incluindo a observância do sábado; (4) 

a imortalidade condicional da alma e; (5) a manifestação do dom profético. De 

maneira contundente, Ellen G. White exortou os membros a serem cuidadosos para 

“não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo 

remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, e que 

exalta a norma de justiça nestes últimos dias” (WHITE, E., Igreja Remanescente, p. 

54, grifo nosso). 

Identificar os adventistas do sétimo dia como o remanescente apocalíptico 

conferiu singularidade ao movimento. Nesse contexto, as “Três Mensagens 

Angélicas” de Apocalipse 14:6-12 tornaram-se a descrição de missão da 

denominação.  

Ellen G. White interpretou que a primeira mensagem angélica (Ap. 14:6-7) se 

cumpriu no movimento milerita, entre os anos de 1840 e 1844 (WHITE, E., 2001j, p. 

356). Ao analisar a extensão da obra do primeiro anjo nos diversos representantes 

da pregação do iminente retorno de Cristo na América do Norte, Europa, América do 

Sul, Ásia e África, ela viu a dimensão do cumprimento da profecia (WHITE, E., 

2001s, p. 355). Anunciar a “hora do juízo” mediante o segundo advento conduziu a 

igreja a um processo de depuração. Em suas palavras: 

 
A mensagem foi misericordiosamente enviada para levá-los a ver sua 
verdadeira condição de mundanismo e afastamento e para buscarem 
o preparo para o encontro com o Senhor. A primeira mensagem 
angélica foi dada para separar a igreja de Cristo da influência 
corruptora do mundo” (WHITE, E., 2001j, p. 364).  

 

Uma vez que as denominações cristãs rejeitaram o chamado a preparar-se 

para o encontro com o Senhor, criou-se então o contexto do anúncio da segunda 

mensagem angélica (Ap. 14:8). Ao interpretar a profecia, Ellen G. White identificou 

um duplo cumprimento. A mensagem representava os movimentos milerita e 

adventista do sétimo dia. 

   

A mensagem do segundo anjo de Apocalipse, Capítulo 14, foi 
primeiramente pregada no verão de 1844, e teve naquele tempo uma 
aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos, onde a 
advertência do juízo tinha sido mais amplamente proclamada e em 
geral rejeitada, e onde a decadência das igrejas mais rápida havia 
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sido. A mensagem do segundo anjo, porém, não alcançou o 
completo cumprimento em 1844. As igrejas experimentaram então 
uma queda moral, em consequência de recusarem a luz da 
mensagem do advento; mas essa queda não foi completa. 
Continuando a rejeitar as verdades especiais para este tempo, têm 
elas caído mais e mais. A Escritura Sagrada declara que Satanás, 
antes da vinda do Senhor, operará “com todo o poder, e sinais e 
prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça”; e “os que 
não receberam o amor da verdade para se salvarem” serão deixados 
à mercê da “operação do erro, para que creiam na mentira.” 2 
Tessalonicenses 2:9-11. A queda de Babilônia se completará quando 
esta condição for atingida, e a união da igreja com o mundo se tenha 
consumado em toda a cristandade. A mudança é gradual, e o 
cumprimento perfeito de Apocalipse 14:8 está ainda no futuro.” 
(WHITE, E., 2001s, p. 389, 390, grifo nosso).  

 

Diante de seu argumento, destaca-se que: (a) a profecia foi primariamente 

cumprida no verão de 1844 com a rejeição da mensagem milerita por parte das 

igrejas dos Estados Unidos; (b) o cumprimento total se dará como consequência da 

contínua rejeição da mensagem adventista e; (c) quando Satanás conseguir 

envolver o cristianismo com seus prodígios e mentiras e a união da igreja com o 

mundo se tiver consumado, então Ap. 14:8 terá se cumprido perfeitamente. 

Em relação à terceira mensagem angélica, é necessário dedicar maior 

atenção, pois nela se encontra o diferencial da mensagem adventista. Em 1896, 

Ellen G. White esclareceu: 

 
A primeira e a segunda mensagens foram dadas em 1843 e 1844, e 
estamos agora sob a proclamação da terceira; mas todas as três 
mensagens devem ainda ser proclamadas. É tão essencial agora, 
como sempre o foi, que sejam repetidas àqueles que estão em busca 
da verdade. Mediante a pena e a voz devemos fazer soar a 
proclamação, mostrando sua ordem e a aplicação das profecias que 
nos levam à terceira mensagem angélica. Não pode haver uma 
terceira sem a primeira e a segunda. Essas mensagens devemos dar 
ao mundo em publicações, e em sermões, mostrando em termos de 
história profética as coisas que aconteceram e as que hão de 
acontecer. (WHITE, E., O Outro Poder, 19, grifo nosso) 

 

De acordo com a compreensão da autora, as três mensagens angélicas 

devem ser anunciadas, com especial ênfase sobre a terceira. Mas, qual seria o 

conteúdo pleno dessa mensagem? Aqui se encontra o aspecto distintivo da missão 

adventista.  

Antes, porém, convém resumir o conteúdo exposto até o momento. A missão 

da igreja expressa-se no binômio salvação e serviço. O remanescente bíblico é 
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responsável por anunciar as três mensagens angélicas a todas as classes de 

pessoas em todo o mundo. A primeira mensagem cumpriu-se com o movimento 

milerita entre os anos de 1840 – 1844; (2) a segunda, no verão de 1844, possuindo 

também uma aplicação que abrange a rejeição de muitos em relação à mensagem 

adventista, até que a igreja e o mundo estejam plenamente unidos. Por sua vez, a 

(3) terceira se cumpre na história adventista até seu final. 

 

2.1.1 A missão da igreja e a terceira mensagem angélica 

 

O estudo dos principais textos de Ellen G. White relacionados ao tema 

permite concluir que ele é extremamente relevante em sua percepção teológica. Ela 

via na terceira mensagem angélica Cristo como o centro, em torno do qual estavam 

a justificação pela fé e o sábado, tendo a reforma de saúde como um importante 

braço da missão a fim de abrir portas para a evangelização. Somadas às duas 

primeiras mensagens angélicas, esses elementos tornariam a pregação adventista 

distinta das demais apresentadas pelo cristianismo. Em 1900, ela foi categórica ao 

afirmar que 

 

A terceira mensagem angélica é a mensagem evangélica para estes 
últimos dias, e em caso algum deve ela ser ensombrada por outros 
interesses, fazendo-se parecer que ela não seja de importância 
essencial. Quando se põe em nossas instituições qualquer coisa 
acima da terceira mensagem angélica, o evangelho não é aí o 
grande poder dominante. (WHITE, E., 2007c, p. 241). 

 

Em sua declaração, a autora enfatiza que “a terceira mensagem angélica é a 

mensagem evangélica para estes últimos dias” (Ibid., grifo nosso). Afinal, no que 

consiste esse conteúdo?  

O primeiro item que constitui a “mensagem evangélica para os últimos dias” é 

o tema da justificação pela fé. Ainda sob a influência da importante discussão que se 

deu na Assembleia da Associação Geral em Minneapolis (1888) e que envolveu a 

questão, Ellen G. White asseverou:  

Há grandes verdades, por muito tempo ocultas sob o monturo do 
erro, que devem ser reveladas ao povo. A doutrina da justificação 
pela fé tem sido perdida de vista por muitos que têm professado crer 
na terceira mensagem angélica” (WHITE, E., 2001n, p. 360). 
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 A fim de esclarecer qualquer dúvida em relação ao assunto, ela respondeu 

ao ser questionada se a justificação pela fé era a mensagem do terceiro anjo: “É 

verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo” (WHITE, E., 2001x, p. 190, grifo 

nosso). 

Ao reagir aos sermões dos pastores Ellet J. Waggoner (1855 – 1916) e 

Alonzo T. Jones (1850 – 1923), a autora deixou claro a abrangência do que para ela 

significava o tema: 

 
Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do 
mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o 
mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador; convidava o 
povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na 
obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam 
Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em Sua divina pessoa, em 
Seus méritos e em Seu imutável amor pela família humana. Todo o 
poder foi entregue em Suas mãos, para que Ele pudesse dar ricos 
dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de Sua justiça ao 
impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda 
proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser 
proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de Seu 
Espírito Santo em grande medida. O Salvador crucificado deve 
aparecer em Sua eficaz obra como o Cordeiro sacrificado, sentado 
no trono, para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto, os 
benefícios que Sua morte concederia a cada alma que nEle cresse 
(Ibid., p. 91, 92, grifo nosso). 

 

Em sua compreensão, a “justiça de Cristo” recebida pelo pecador se 

evidenciava pela “obediência a todos os mandamentos de Deus”. A “terceira 

mensagem angélica” deveria ser dada com base não somente naquilo que o 

“Cordeiro sacrificado” realizou no Calvário, mas abarcando Sua ministração no 

santuário celestial, onde Ele está “sentado no trono, para dispensar as inestimáveis 

bênçãos do concerto, os benefícios que Sua morte concederia a cada alma que nEle 

cresse”. O caráter escatológico do tema se expressa ao Ellen G. White afirmar que  

“a mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da 

Terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Esta é a glória de Deus com que será 

encerrada a mensagem do terceiro anjo” (WHITE, E., 2001aa, p. 373). 

Em suma, a autora expunha a justificação pela fé como “a atuação de Deus 

abatendo até ao pó a glória do homem, e fazendo por ele aquilo que não está em 

sua capacidade fazer por si mesmo (WHITE, E., 2001c, p. 107). É o “perdão” divino 

(WHITE, E., Cristo Triunfante, p. 162), o “nosso título para o Céu” (WHITE, E., 
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2001m, p 35), a “mensagem vinda de Deus” tendo “as credenciais divinas” (WHITE, 

E., 2001n, p. 359). Conceitualmente, ela declarou:  

Quando o pecador penitente, contrito diante de Deus, discerne a 
expiação de Cristo em seu favor e aceita essa expiação como sua 
única esperança nesta vida e na vida futura, seus pecados são 
perdoados. Isso é justificação pela fé (WHITE, E., 2001i, p. 93). 

 

Como foi demonstrado, para a autora, a justiça proveniente da fé em Cristo 

não minimiza o compromisso do cristão com os mandamentos de Deus. Por esse 

motivo, ligado a esse componente está a pregação da validade do sábado, conforme 

descrito nos Dez Mandamentos.  

 
De todos os professos cristãos, devem os adventistas do sétimo dia 
ser os primeiros a exaltar a Cristo perante o mundo. A proclamação 
da terceira mensagem angélica pede a apresentação da verdade do 
sábado. Esta verdade, juntamente com outras incluídas na 
mensagem, tem de ser proclamada; mas o grande centro de atração, 
Cristo Jesus, não deve ser deixado à parte. Na cruz de Cristo é que a 
misericórdia e a verdade se encontram, e a justiça e a paz se 
beijam.” (WHITE, E., 2001t, p. 156, grifo nosso)  

 

Antes de uma análise mais dedicada à temática do sábado, importa ressaltar 

no texto a ênfase na centralidade da obra de Jesus Cristo, a qual faz convergir todas 

as verdades incluídas na terceira mensagem angélica. Não existe desequilíbrio 

doutrinário no corpo de escritos de Ellen G. White que obscureça a Cristo como o 

personagem principal. 

Ao verificar suas definições mais relevantes a respeito do sábado, nota-se 

que, para ela, o quarto mandamento foi “feito para o homem, para lhe ser uma 

bênção” (WHITE, E., 2001z, p. 279). É o “memorial de Deus” (WHITE, E., 2001aa, p. 

503), a “sagrada distinção denominacional que nos é conferida” (WHITE, E., 2007d, 

p. 18), um “sinal do poder criador e redentor” que “indica a Deus como a fonte da 

vida e do saber” (WHITE, E., 2001g, p. 250), o “sinal” que identifica os “adoradores 

do Deus vivo” (WHITE, E., 2001j, p. 141), o “selo do Deus vivo” (WHITE, E., 2001k, 

p. 164), “um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos” (WHITE, E., 2001r, p. 

197). 

Quando Ellen G. White ponderou sobre o papel escatológico que o sábado 

terá no desfecho da grande controvérsia entre o bem e o mal, ela foi incisiva ao 

afirmar que “o sábado é uma prova, não uma exigência humana, mas a prova de 

Deus” (WHITE, E., 2001aa, p. 180), e será “a pedra de toque da lealdade” (WHITE, 
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E., 2001s, p. 604), “o muro de separação entre o verdadeiro Israel de Deus e os 

incrédulos” além de ser “o grande fator que une os corações dos queridos de Deus, 

os expectantes santos” (WHITE, E., 2001u, p. 33). Por fim, “santificar o sábado ao 

Senhor importa em salvação eterna” (WHITE, E., 2001p, p. 269). 

O terceiro ponto vinculado à mensagem relaciona-se com a reforma de 

saúde. Dentre os protestantes, certamente os adventistas se destacam pela apurada 

concepção de saúde baseada nos princípios bíblicos e ampliada pelas orientações 

fornecidas por Ellen G. White. Sobre isso, ela escreveu: 

 

Em 10 de Dezembro de 1871, foi-me mostrado novamente que a 
reforma de saúde é um ramo da grande obra que deve preparar um 
povo para a vinda do Senhor. Ela se acha tão ligada à terceira 
mensagem angélica, como as mãos o estão com o corpo. A lei dos 
Dez Mandamentos tem sido levemente considerada pelo homem; o 
Senhor, porém, não viria castigar os transgressores daquela lei sem 
lhes enviar primeiro uma mensagem de advertência. O terceiro anjo 
proclama essa mensagem. Houvesse o homem sido sempre 
obediente à lei dos Dez Mandamentos, cumprindo em sua vida os 
princípios desses preceitos, e não haveria o flagelo de doenças que 
hoje inundam o mundo.”  (WHITE, E., 2001z, p. 320, grifo nosso) 

 

O texto deixa claro que a mensagem de saúde assume um papel de 

importância na proclamação da “mensagem evangélica” ao servir como elemento de 

preparação para que o povo esteja apto para a vinda de Cristo, o centro da 

esperança adventista. Expandindo sua definição, Ellen G. White declarou que “o 

maior objetivo da reforma de saúde é assegurar o mais alto desenvolvimento 

possível da mente, alma e corpo.”  (WHITE, E., 2001f, p. 386).  

De que maneira a reforma de saúde influencia o cumprimento da missão 

adventista? Para White, a reforma de saúde é “um ramo da especial obra de Deus” 

(WHITE, E., 2006a, p. 560), “parte do último grande esforço para proclamar a 

mensagem do evangelho” (WHITE, E., 2001l, p. 259) e “deve ser levada aos 

caminhos e valados da vida.” (Ibid., p. 266). É uma “luz que agora brilha sobre nós 

como um povo” (WHITE, E., 2007a, p. 556) para “nossa salvação e salvação do 

mundo” (WHITE, E., 2008a, p. 136) e trata-se do “meio empregado pelo Senhor para 

diminuir o sofrimento de nosso mundo e para purificar Sua igreja” (WHITE, E., 

2007d, p. 112, 113). Ela possui importância estratégica, sendo “uma grande cunha 

de penetração” (WHITE, E., 2001e, p. 76), comparada à “mão direita” (WHITE, E., 

2001l, p. 238) ou ao “braço direito da mensagem” (WHITE, E., 2001v, p. 116). A 
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maneira como ela explorou essas comparações ajudam a dimensionar qual era sua 

compreensão a respeito do tema:  

 
A mão direita é utilizada para abrir portas pelas quais o corpo possa 
ter entrada. Esta é a parte que a obra médico-missionária deve 
desempenhar. Ela deve em grande medida preparar o caminho para 
a recepção da verdade para este tempo (WHITE, E., 2001l, p. 238). 

 

A autora aclarou seu entendimento com mais detalhes ao afirmar que 

 

A obra médico-missionária é o braço direito do evangelho. Ela é 
indispensável ao avanço da causa de Deus. Quando por meio dela 
os homens e mulheres forem levados a ver a importância dos hábitos 
corretos de vida, o poder salvador da verdade se tornará conhecido. 
[...] Como braço direito da mensagem do terceiro anjo, os métodos 
divinos de tratamento das doenças abrirão portas para a entrada da 
verdade presente. (WHITE, E., 2008a, p. 59, grifo nosso) 

 

É relevante notar que, embora a reforma de saúde tenha um papel destacado 

dentro da teologia adventista, ela não é em si mesma a terceira mensagem angélica. 

Para evitar distorções, White (2001e, p. 77) explicou: 

 
Embora a reforma de saúde não seja a terceira mensagem angélica, 
está com ela intimamente relacionada. Os que proclamam a 
mensagem devem ensinar também a reforma de saúde. É um 
assunto que precisamos compreender, a fim de estarmos preparados 
para os eventos que estão bem perto de nós, e ela deve ter um lugar 
de evidência (grifo nosso).  

 

A singularidade da compreensão a respeito de Apocalipse 14:6 a 12 conferiu 

à Igreja Adventista uma percepção diferente quanto suas atividades missionárias. 

Isso fez com que todas as iniciativas da denominação fossem direcionadas à 

proclamação da mensagem do terceiro anjo a todo o mundo. 

 

 A sagrada e solene mensagem de advertência do Senhor deve ser 
proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecadoras 
— em todo lugar em que a luz da terceira mensagem angélica ainda 
não raiou. Deve-se fazer a todos o último convite para a ceia das 
bodas do Cordeiro.” (WHITE, E., 2008a, p.54) 

 

Todas as ações adventistas deveriam demonstrar o foco de sua missão. A 

obra de publicações se constituiria num canal pelo qual “a verdade para os últimos 

dias” (WHITE, E., 2001q, p. 138) seria pregada. As instituições de saúde se 
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configurariam como uma “uma irmã auxiliar na grande obra da proclamação da 

mensagem do terceiro anjo” (WHITE, E., 2008a, p. 59). Restaurantes vegetarianos e 

salas de tratamento serviriam como estratégia diferenciada em grandes cidades 

para que “por esse meio a atenção das pessoas influentes” fosse “atraída para a 

terceira mensagem angélica.” (WHITE, E., 2001ab, p.90). As reuniões campais, que 

cativavam os membros da igreja e os interessados na pregação adventista, foram 

consideradas como “o meio de levar a verdade da terceira mensagem angélica 

perante as multidões” (WHITE, E., 2001o, p. 37). A obra educacional adventista 

deveria prover treinamento adequado para “mostrar a nosso povo a maneira de 

comunicar a mensagem a seus amigos e vizinhos.” (WHITE, E., 2001d, p. 530).  

Em suma, para Ellen G. White 

 

A terceira mensagem angélica, a grande verdade para nossos dias, 
deve ser ensinada em todas as nossas instituições. É desígnio de 
Deus que por meio delas seja dada essa advertência especial, e 
sejam irradiados para o mundo resplandecentes raios de luz. 
(WHITE, E., 2008a, 128, grifo nosso) 

 

Aliadas às instituições denominacionais, as congregações locais se 

colocariam como instrumentos poderosos para cumprir o mandato principal da Igreja 

Adventista. Ministros e membros deveriam se unir para disseminar “as novas 

evangélicas, a mensagem de advertência, a terceira mensagem angélica”. (WHITE, 

E., 2001h, p. 343). O papel da igreja local na execução da missão adventista será o 

tema da próxima seção. Antes, contudo, resume-se da seguinte forma os conceitos 

até aqui apresentados: a missão exclusiva dos adventistas como o remanescente 

bíblico para o tempo do fim é salvar o mundo e servir-lhe, apresentando por meio de 

suas instituições e igrejas, seus líderes e membros, a tríplice mensagem angélica 

em sua plenitude. 

 

2.1.2 A terceira mensagem angélica e a missão da igreja local 

 

O estudo tem demonstrado que a terceira mensagem angélica ocupa um 

espaço importante dentro da compreensão de Ellen G. White a respeito da missão 

da igreja. A partir do que já foi apresentado, pode-se notar que a razão pela qual os 

adventistas deveriam manter suas instituições está intimamente ligada a sua eficácia 

na divulgação da “mensagem evangélica”, “a mensagem de advertência” para os 
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últimos dias. Ao se avaliar a relação existente entre a terceira mensagem angélica e 

a missão local da igreja, observa-se a mesma tendência: a justificativa para que o 

estabelecimento de congregações está em formar núcleos onde as pessoas 

conheçam a “verdade para nossos dias”, possam se preparar e se unir na 

proclamação final da mensagem. 

Talvez uma das referências mais significativa sobre sua concepção de como 

deveria ser a igreja local tenha sido publicada em 1905: 

 
Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. 
Seus membros devem ser instruídos em dar estudos bíblicos, em 
dirigir e ensinar classes da Escola Sabatina, na melhor maneira de 
auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos não-
convertidos. Deve haver cursos de saúde, de arte culinária, e classes 
em vários ramos de serviço no auxílio cristão. Não somente deve 
haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de instrutores 
experientes. Que os mestres vão à frente no trabalho entre o povo, e 
outros, unindo-se a eles, aprenderão em seu exemplo. Um exemplo 
vale mais que muitos preceitos. (WHITE, E., 2001b, p.149, grifo 
nosso) 

 

Nesse texto, a função da igreja está profundamente conectada com a missão 

de salvar e servir, considerando os elementos constitutivos da tríplice mensagem 

angélica. É possível observar também que, no ambiente local, deveriam se 

reproduzir as mesmas ações desenvolvidas pelas instituições denominacionais. A 

obra das escolas, hospitais, restaurantes, salas de tratamento e publicações se 

repete em escala proporcional por meio da Escola Sabatina, do auxílio aos pobres e 

doentes, dos cursos de saúde e arte culinária, dos estudos bíblicos e dos vários 

trabalhos realizados em favor dos não convertidos. 

Desse modo, ministros e líderes voluntários locais devem estar preparados 

para exercer o papel que lhes cabe na dinâmica missionária da igreja. Ellen G. White 

assim descreveu a responsabilidade das congregações locais: 

 

Deve ser feita na igreja uma obra bem organizada, para que seus 
membros saibam como comunicar a luz a outros e assim fortalecer a 
própria fé e aumentar o seu conhecimento. Ao repartirem o que 
receberam de Deus, serão firmados na fé. A igreja que trabalha é 
uma igreja viva [...]  A ideia de que o pastor deve levar toda a carga e 
fazer todo o trabalho é um grande engano. Sobrecarregado de 
trabalho e exausto, poderá descer ao sepulcro quando poderia ter 
vivido mais, se a carga fosse repartida como era o plano de Deus. A 
fim de que a carga seja distribuída, os que podem ensinar outros a 
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seguir a Cristo e trabalhar como Ele trabalhou devem instruir a igreja” 
(WHITE, E., 2007c, p. 435). 

 
Fica evidente que não somente os pastores, mas os membros deveriam 

assumir o encargo de trabalhar como Cristo trabalhou. Isso implica a assimilação da 

missão distintiva da Igreja Adventista por parte de cada membro da denominação.  

Concluindo, o conceito de missão desenvolvido por Ellen G. White foi 

determinante para influenciar o pensamento dos adventistas do sétimo dia em 

relação ao assunto. As ideias relacionadas à tríplice mensagem angélica e ao papel 

das instituições e congregações locais fizeram com que a atividade dos ministros e 

anciãos fosse moldada de acordo com esses parâmetros. Os próximos dois 

capítulos contemplarão esse desenvolvimento. 
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3 O MINISTÉRIO DO PASTOR E A MISSÃO ADVENTISTA 
 

No decorrer dos anos, entre 1844 e 1915, os adventistas desenvolveram uma 

compreensão muito clara quanto ao papel do ministro no cumprimento da missão da 

igreja. Este capítulo descreve essa trajetória em três períodos. O primeiro 

compreende os anos de 1844 até 1863, abrangendo o início do movimento 

adventista sabatista até a organização formal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O 

segundo corresponde aos anos de 1863 a 1901, tempo em que a denominação 

empreendeu um amplo processo de estruturação. O último, que se inicia em 1901 e 

se encerra em 1915 com a morte de Ellen G. White, se destaca pela ênfase na 

reorganização sugerida pela liderança da igreja. Cada seção apresenta as principais 

orientações e iniciativas relacionadas ao papel do ministro no cumprimento da 

missão, de acordo com os dirigentes da denominação e também de Ellen G. White. 

 

3.1 FORMAÇÃO DO CONCEITO DE MINISTÉRIO ADVENTISTA: 1844 a 1863 

 

O desenvolvimento do ministério pastoral adventista ocorreu gradativamente, 

conforme os primeiros líderes compreendiam melhor a missão da igreja. A princípio, 

os remanescentes do movimento milerita dedicaram maior atenção para o 

entendimento de quais seriam as implicações proféticas do desapontamento de 22 

de outubro de 1844. 

O evento provocou em um pequeno grupo de crentes o desejo de buscar o 

real significado do que havia ocorrido. Durante os primeiros anos do movimento, 

essa pesquisa ocupou o núcleo de líderes que posteriormente conduziria a Igreja 

Adventista. 

Conforme a análise de Alberto R. Timm, entre 1844 e 1850 deu-se o período 

de integração doutrinária que contribuiria com o fundamento teológico da 

denominação (TIMM, 2002). Esses anos abrangeram duas fases principais.  

A primeira, entre 1844 e 1847, é caracterizada pela formação das doutrinas 

básicas dos adventistas sabatistas. São elas: a perpetuidade da Lei de Deus e do 

Sábado; o ministério de Cristo no Santuário Celestial; a segunda vinda de Jesus; a 

imortalidade condicional da alma e; o dom profético, presente no ministério de Ellen 

G. Harmon (que assumiu o sobrenome White a partir do matrimônio com Tiago 

White, em agosto de 1846). A segunda, entre 1848 e 1850, se destaca pelo 
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enriquecimento desses conceitos preestabelecidos, aliado ao empenho de propagá-

los àqueles que haviam pertencido ao movimento milerita.  

Esse grupo de doutrinas fundamentais não estava relacionado de maneira 

frágil. George R. Knight esclareceu que elas “não se sustinham por si mesmas. Elas 

formavam um conjunto profético/doutrinário unificado. No núcleo desse conjunto 

encontravam-se duas ideias bíblicas: o santuário e a tríplice mensagem angélica” 

(KNIGHT, 2000, p. 42).   

Como mencionado, a preocupação inicial dos adventistas sabatistas era 

pregar as verdades descobertas para aqueles que haviam pertencido ao movimento 

milerita. Essa tendência refletia o conceito da “porta fechada” desenvolvido por 

Apollos Hale e Joseph Turner, em 1845 (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p.52). De 

acordo com essa doutrina, “o tempo da graça havia terminado [em 22 de outubro de 

1844] e a única missão evangelística deles era reunir os outros desapontados 

mileritas em torno da terceira mensagem angélica” (KNIGHT, 2005, p. 85). Para os 

sabatistas, a terceira mensagem angélica estava relacionada com a observância dos 

mandamentos de Deus e a fé em Jesus (Ap 14:12). Assim, a formação de um 

movimento missionário mundial seria desnecessária; pois, ao alcançarem os 

participantes do milerismo com esses aprimoramentos teológicos, estariam 

cumprindo seu dever e preparando-os para se encontrarem com Cristo.    

No entanto, a partir de 1850, alguns fatos redirecionaram o entendimento dos 

líderes adventistas sabatistas em relação ao tema. Alberto R. Timm (2002) enumera 

três motivos que fizeram com que a compreensão missiológica do grupo sofresse 

alterações profundas. 

Em primeiro lugar, a demora no cumprimento da promessa do advento fez 

com que eles avaliassem de outra maneira a necessidade de continuar profetizando, 

conforme as palavras de Ap 10:11 e Mt 24:14. O segundo motivo está associado às 

visões de Ellen G. White “que sugeriam uma ação missionária mais ampla” (TIMM, 

2002, p. 139). O último fator era de caráter prático: pessoas que não haviam sido 

mileritas estavam se convertendo ao adventismo sabatista. A soma desses 

elementos promoveu a “abertura das portas” para o desafio que Deus lhes conferia. 

“Doravante, eles aceitariam o fato de que Deus fechava a porta da salvação para um 

indivíduo somente quando este, pessoalmente, havia rejeitado a luz das três 

mensagens angélicas” (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 67, 68). 
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Dessa maneira, tornou-se aceitável a formação de grupos adventistas 

sabatistas. Eles reuniriam o conjunto dos novos crentes alcançados por meio de 

palestras públicas, bem como pelo estudo dos artigos publicados no periódico The 

Present Truth (em 1849); e, a partir de 1850, no Second Advent Review and 

Sabbath Herald, mais conhecido como Review and Herald. 

De fato, as primeiras referências a algum tipo de organização congregacional 

surgiram a partir de 1851. Como consequência, a necessidade de propagar a 

mensagem, orientar os fiéis quanto à “verdade presente” e ministrar as ordenanças 

do Senhor (batismo e santa ceia) demandava um número maior de mensageiros. Os 

primeiros ministros ordenados entre os adventistas sabatistas eram provenientes de 

outras igrejas e, no meio deles, havia aqueles que nem sequer haviam recebido 

algum tipo de credenciamento denominacional. Sobre o tema, Arthur W. Spalding 

(1961, p. 295, 296) declarou: 

Tiago White havia sido ordenado em 1843 como ministro na 
denominação cristã [Conexão Cristã]; Frederick Wheeler e John 
Byington foram ordenados ministros metodistas; e, A. S. Hutchins foi 
ordenado na Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Havia alguns outros. 
Muitos dos obreiros do movimento de 1844 foram homens ordenados 
em diferentes comunhões [...] No entanto, havia muitos leigos que 
também começaram a pregar sem receber a ordenação. O próprio 
Guilherme Miller era [pregador] licenciado, mas não ordenado, pelos 
batistas. No início, alguns dos adventistas do sétimo dia eram 
pregadores leigos. Aparentemente José Bates nunca foi [ministro] 
ordenado ou mesmo licenciado, embora ele fosse ativo e 
preeminente no movimento de 1844, bem como depois.2 

 

Em 1853, três fatos demonstraram que a movimento começava a caminhar 

rumo ao aperfeiçoamento ministerial: (1) a primeira ordenação “pastoral”; (2) o 

credenciamento de pregadores; e, (3) as primeiras discussões relacionadas ao 

estabelecimento formal da denominação.  

 

 

 

                                                           
2 “James White had been ordained in 1843 as a minister in the Christian denomination; Frederick 
Wheeler and John Byington were ordained Methodist ministers, and A. S. Hutchins was ordained in 
the Freewill Baptist Church. There were a few others. Many of the workers in the 1844 movement 
were men ordained in different communions […] Yet there were many laymen who also entered into 
the preaching without receiving ordination. William Miller himself was licensed, but not ordained, by 
the Baptists. Some of the Seventh-day Adventists at first were such lay preachers. It does not appear 
that Joseph Bates was ever ordained or even licensed, though he was active and prominent in the 
1844 movement as well as afterward.” 
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3.1.1 Primeiros passos rumo à formalização ministerial 

 

Ao que tudo indica, o primeiro ministro a receber a ordenação entre os 

adventistas sabatistas foi Washington Morse. Quando ele descreveu parte de sua 

trajetória no movimento do advento, revelou: “No inverno de 1852 [sic., 1851] recebi 

um diagrama profético do Ancião White, acompanhado da recomendação para que 

eu me envolvesse em trabalhos públicos na difusão da mensagem” (MORSE, 1888, 

p. 642, tradução livre).3 No verão seguinte, após trabalhar em algumas localidades e 

demonstrar aptidão para o ofício ministerial, ele foi “devidamente ordenado ao 

ministério”4, recebendo “evidências inconfundíveis da aprovação de Deus” (Ibid., 

tradução livre)5. 

Conforme a pregação adventista sabatista alcançava maior número de 

pessoas, começaram a surgir pregadores autoenviados com atitudes e teorias que 

divergiam daquelas defendidas pela liderança do movimento. Em 1853, os principais 

líderes passaram a emitir um cartão de recomendação aos ministros que já “haviam 

provado seu dom, e eram evidentemente aprovados do Senhor” 

(LOUGHBOROUGH, 1906, p. 30, tradução livre).6 Os cartões, datados, eram 

assinados por dois dirigentes destacados do movimento. John Loughborough, líder 

importante entre os adventistas, recebeu sua credencial com as seguintes palavras: 

“‘Em nome da igreja’, - TIAGO WHITE, JOSÉ BATES, Ministros Dirigentes” (Ibid., 

tradução livre).7 

No entanto, o principal fato se deu com a publicação de uma série de quatro 

artigos escritos por Tiago White na Review and Herald, sobre a “ordem evangélica”. 

Para compreender um pouco do que ocorria no período, John Loughborough 

afirmou que “não havia sistema pelo qual o trabalho de um ministro pudesse ser 

regulamentado, ou quem poderia trabalhar em um campo específico” 

(LOUGHBOROUGH, 1906, p. 117, tradução livre).8 Às vezes, muitos ministros 

atendiam a uma congregação, enquanto outras ficavam sem assistência alguma. 

                                                           
3 “In the winter of 1852 I received a prophetic chart from Eld. White, accompanied with the advice that 
I engage in public labors in spreading the message.” 
4 “[...] duly ordained to tho ministry” 
5 “[...] the most unmistakable evidences of the approbation of God.” 
6 “[...] who had proved their gift, and were evidently approved of the Lord” 
7 “"In behalf of the church, - "JAMES WHITE, "JOSEPH BATES, "Leading Ministers." 
8 “There was no system by which the labor of a minister could be regulated, or who should labor in a 
specified field.” 
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Faltava esforço concentrado e os crentes percebiam que algo precisava ser feito 

(Ibid.)   

Para lidar com o problema, Tiago White buscou nas Escrituras Sagradas as 

orientações necessárias para enfrentar a questão. Ele argumentou que a ordem 

evangélica estava sendo “muito negligenciada” e que a atenção da igreja deveria 

“ser voltada a esse assunto” (WHITE, J.,1853a, p. 173, tradução livre).9  

 
Vigorosos esforços devem ser apresentados para restaurar o mais 
rápido possível a ordem do evangelho. Não queremos nenhum credo 
humano; a Bíblia é suficiente. A ordem divina do Novo Testamento é 
suficiente para organizar a igreja de Cristo. Se fosse necessário, ela 
teria sido dada por inspiração. Mas, apenas com aquilo que foi dado 
por “inspiração de Deus”, o homem de Deus é “‘perfeitamente 
habilitado para toda boa obra’ 2 Tm. III, 16, 17.” (Ibid., tradução 
livre).10 

 

Poucos dias depois, em outro artigo da série, o dirigente justificou a 

necessidade de um ministério formalmente estabelecido com base no 

reconhecimento do obreiro e da igreja quanto ao chamado vocacional. Ele escreveu:  

Quão natural e razoável que o corpo [igreja] sinta profundamente, 
enquanto o Senhor deposita sobre um dos seus membros o peso da 
responsabilidade de trabalhar pelos interesses eternos dos homens. 
E enquanto o indivíduo possa sentir-se totalmente incompetente para 
a obra, vendo a própria fragilidade, e, também, a importância do 
trabalho, podendo recuar de seu dever, a igreja se sentirá impelida a 
instá-lo ao campo. [...] “Ide, ensinai a todas as nações”, disse Cristo 
aos onze, “batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo" (WHITE, J., 1853b, p.189-190, tradução livre)11 

 

Além de demonstrar o conceito de chamado pessoal e reconhecimento 

congregacional, Tiago White expressou o que ele considerava ser a principal tarefa 

do ministro: pregar o evangelho a todas as nações. Embora incipiente, a ideia de 

                                                           
9 “[...] it has been much neglected, and that the attention of the church should be turned to this 
subject.” 
10 "Vigorous efforts should be put forth to restore as fast as possible the order of the gospel. We want 
no human creed; the Bible is sufficient. The divine order of the New Testament is sufficient to organize 
the church of Christ. If more were needed, it would have been given by inspiration. But with only that 
which was ‘given by inspiration of God’, the man of God is ‘thoroughly famished unto all good works.’ 
2 Tim. III, 16, 17.” 
11 “How natural and reasonable that the body should feel deeply, while the Lord may be rolling upon 
one of its members the weight of the responsible work of laboring for the eternal interests of men. And 
while the individual may feel utterly incompetent for the work, as he sees his own frailty, and, also, the 
importance of the work, and may shrink back from his duty, the church will feel to urge him out into the 
field. [...]" Go teach all nations," said Christ to the eleven, " baptizing them in the name of the Father, 
and of the Son, and of the Holy Ghost." 
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que os ministros adventistas deveriam ser evangelistas se fazia presente em suas 

primeiras orientações normativas.  

Ademais, os obreiros evidentemente escolhidos por Deus e que ensinavam “a 

Palavra ao invés de fábulas” deveriam ser separados por meio da ordenação, com a 

imposição de mãos, a fim de administrar as ordenanças do Senhor (batismo e santa 

ceia) aos novos conversos (Ibid.).  

O ancião White não foi o único a defender a organização eclesiástica e 

ministerial nesses moldes. Outros líderes adventistas sabatistas empreenderam 

esforços semelhantes. José Bates (BATES, 1854, p. 22) argumentou sobre a 

importância de se constituir anciãos nas igrejas e identificou entre eles duas 

categorias: aqueles que “presidem bem” e “os que se afadigam na palavra e no 

ensino” (cf. 1 Tm 5:17). Ao encerrar sua exposição, ele afirmou:  

 

Esta unidade de fé e perfeita ordem eclesiástica, nunca existiu desde 
os tempos dos apóstolos. É muito claro que deva existir antes da 
segunda vinda de Jesus e ser completada até o refrigério da 
presença do Senhor, na restauração de todas as coisas (Ibid., 
tradução livre).12  

 

Fica notório que, para o pioneiro, a obra de reforma não estava limitada 

apenas aos aspectos doutrinários, mas alcançava também a estrutura eclesiástica. 

Em um artigo de 1855, J. B. Frisbie aparentemente elucidou as diferenças entre os 

dois tipos de anciãos identificados por Bates. Um era responsável pela “supervisão 

de todas as igrejas como anciãos ou bispos itinerantes como Silas, Timóteo, Tito e 

Paulo”; outro era o “ancião local, que tinha o cuidado pastoral e supervisão de uma 

igreja” (FRISBIE, 1855, p. 154, 155, tradução livre).13  

Em outras palavras, o ancião itinerante desempenhava a função evangelística 

apostólica (“pregando a palavra”), enquanto o ancião local realizava a atividade 

pastoral (“presidindo bem”). Essas concepções ajudaram a formar a compreensão 

dos lideres adventistas em relação ao papel do ministro e do ancião local no 

cumprimento da missão. 

                                                           
12 “This unity of the faith, and perfect church order, never has existed since the days of the apostles. It 
is very clear that it must exist prior to the second advent of Jesus, and be completed by the refreshing 
from the presence of the Lord, in restoration of all things.”   
13 “[...] one had the oversight of all the churches as evangelical or traveling elders or bishops; as Silas, 
Timothy, .Titus and Paul [...] “local elders who had the pastoral care and oversight of one church.” 
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Por ultimo, R. F. Cottrell justificou a necessidade de se ordenar anciãos nas 

congregações porque não é possível “ao ancião itinerante ou evangelista” 

administrar “os deveres que frequentemente recaem sobre a igreja” (COTTRELL, p. 

173, tradução livre).14 

Paralelamente, as primeiras noções apontadas por Ellen G. White em relação 

ao dever do ministério adventista reforçam o ponto de vista de que o evangelismo 

deveria ser a atividade principal. Em Primeiro Escritos, (obra inicialmente publicada 

em 1851) ela exortou os “mensageiros de Deus” a “saírem para onde quer que 

[houvesse] uma brecha” a fim de alcançarem pessoas (WHITE, E., 2007 (PE), p. 

103).  A autora estimulou os pregadores a entrar em “novos lugares”, buscando a 

companhia de outros colegas de trabalho, a fim de se animarem mutuamente diante 

da oposição e dos desafios (Ibid.). Além disso, salientou algo que lhe fora revelado 

por Deus: 

 
Vi que os servos de Deus não devem ir sempre ao mesmo campo de 
trabalho, mas devem procurar almas em novos lugares. Os que já 
estão estabelecidos na verdade não devem exigir tanto do trabalho 
daqueles, mas devem ser capazes de permanecer sozinhos e 
fortalecer a outros ao seu redor, enquanto os mensageiros de Deus 
visitam lugares escuros e isolados, levando a verdade aos que não 
estão ainda esclarecidos quanto à verdade presente (WHITE, E., 
2007 (PE), p. 104). 

 

Não seria errado acreditar, a partir do argumento apresentado, que desde o 

momento em que um grupo de adventistas sabatistas se formasse, sua liderança 

deveria promover o pastoreio e edificação mútua, deixando o ministro livre para 

trabalhar em outros territórios. 

Em 1858, Tiago White reafirmou:  

O ministro não pode estar sempre presente com o rebanho disperso 
para instruí-lo em todos os elementos de seu dever, pois o Senhor 
providenciou outros instrumentos para cuidar do rebanho, depois que 
o ministro fez sua obrigação. Ministros de Jesus: “preguem a palavra” 
(WHITE, J. 1858, p.156, tradução livre).15  

 

É razoável inferir que, para ele, enquanto os ministros se deslocavam para 

outras localidades desempenhando atividade evangelística, os dirigentes locais 

                                                           
14 “A traveling elder or evangelist is not always at hand to administer in those duties that frequently 
devolve upon a church.” 
15 “The minister cannot always be present with the scattered flock to instruct them in all the particulars 
of their duty, therefore the Lord has provided other agencies to care for the flock, after the minister has 
done his duty. Ministers of Jesus, ‘preach the word’." 
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deveriam cuidar do rebanho, conduzindo-o ao crescimento espiritual. Os crentes 

teriam de amadurecer e não deveriam depositar suas esperanças no líder humano, 

pois, assim fazendo, a igreja olharia para o ministro “em vez do Senhor, e eles 

seriam destituídos de uma experiência própria. Eles dependeriam do julgamento dos 

homens fracos, e confusão e discórdia se seguiriam” (Ibid., tradução livre).16 

 

3.1.2 O estabelecimento do ministério adventista do sétimo dia 

 

As ideias favoráveis à organização semeadas a partir de 1853 não 

germinaram prontamente. Embora fosse evidente que os adventistas sabatistas 

precisassem de uma estrutura formal, alguns se opunham a esse passo. Ellen G. 

White relatou: “Tivemos uma árdua luta para estabelecer a organização. Apesar de o 

Senhor dar testemunho após testemunho a esse respeito, a oposição era forte, e 

teve de ser enfrentada repetidas vezes” (WHITE, E., 2008(TM), p. 26).  

Entre as justificativas para essa atitude contrária, duas se destacam: (1) 

alguns líderes vieram de igrejas que se opunham a qualquer organização superior 

ao nível local; e, (2) os mileritas adotaram o conceito de George Storrs de que 

“nenhuma igreja pode ser organizada pela invenção humana que não se torne 

Babilônia no momento em que é organizada” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 

83).    

Ellen G. White, lembrando-se do estado em que o movimento estava naquele 

período, apresentou cinco motivos claros que justificavam a urgência de tal iniciativa: 

[1] prover a manutenção dos pastores, [2] para levar a obra a novos 
campos, [3] para proteger dos membros indignos tanto as igrejas 
como os pastores, [4] para a conservação das propriedades da 
igreja, [5] para a publicação da verdade pela imprensa, e para muitos 
outros fins. (WHITE, E., 2008 (TM), p. 26, grifo nosso)  

 

Progressivamente, os líderes adventistas sabatistas começaram a responder 

a cada uma dessas necessidades. Embora as decisões relacionadas ao 

credenciamento ministerial estivessem em andamento desde 1853, os ministros 

ainda não possuíam uma estrutura de sustento financeiro, o que contribuiu para o 

enfraquecimento do pequeno contingente de pregadores. Em 1858, sob a liderança 

                                                           
16 “[...] that the church would look to you instead of the Lord, and they would be destitue of an 
experience of their own. They would depend on the judgment of feeble men, and confusion and 
discord would follow.” 
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do jovem teólogo John N. Andrews, um grupo de estudos foi estabelecido para 

buscar nas Escrituras orientações que pudessem auxiliar a igreja quanto a esse 

mister. Assim surgiu o plano de “Benevolência Sistemática”. 

No início de 1859, a comissão propôs que cada homem contribuísse 

financeiramente com “cinco a 25 centavos por semana; e as mulheres, com dois a 

10 centavos. Além disso, ambos os grupos eram taxados de um a cinco centavos 

por semana para cada 100 dólares de posses” (KNIGHT, 2000, p. 60). Embora essa 

recomendação fosse substituída pelo sistema de dízimos e ofertas na década de 

1870, ela foi de grande importância no processo de formalização dos adventistas 

sabatistas.  

Mesmo com o desenvolvimento das questões relacionadas ao sustento 

ministerial, organização do trabalho evangelístico e a proteção doutrinária da igreja, 

ainda restava resolver os problemas referentes à situação legal da editora e das 

congregações que estavam se estabelecendo. O movimento possuía dirigentes, 

doutrinas e um periódico, mas ainda não portava um nome reconhecido 

juridicamente.  O ano de 1860 marcou o passo decisivo rumo à instituição da Igreja 

Adventista. 

 Em maio, uma congregação adventista sabatista de Michigan decidiu 

organizar-se legalmente adotando o nome de “Igreja de Parkville do Segundo 

Advento de Cristo”. Ao relatar o fato, John Loughborough explicou: “Talvez um nome 

mais apropriado seja escolhido por nós como um povo; mas a igreja em Parkville 

concluiu adotar esse nome para o presente” (1860, p. 9, tradução livre).17 Entre os 

dias 28 de setembro e 1º de outubro, os dirigentes do movimento decidiram “solicitar 

à legislação estadual [Michigan] um documento legal habilitando-os a organizar uma 

Sociedade Adventista de Publicações” (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 91). 

Além disso, escolheram, após intenso debate, o nome formal para a igreja: 

Adventista do Sétimo Dia.  

Isso deu impulso para maiores e mais rápidos avanços institucionais. Em 

1861 foi organizada a Associação dos Adventistas do Sétimo Dia do Michigan. Ao 

constituir o regulamento, os líderes decidiram “emitir credenciais anualmente para os 

ministros que serviam dentro de suas fronteiras para que as congregações 

pudessem ter certeza de que um pregador itinerante era o que ele afirmava ser” 

                                                           
17 “Perhaps a more appropriate name will be chosen by us as a people; but the church at Parkville 
concluded to take this name for the present.” 
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(Ibid., p. 93). Assim, a igreja começou a sugerir normas para ministros e líderes 

leigos.  

Logo após essa novidade, Tiago White decidiu esclarecer biblicamente 

conceitos relacionados aos oficiais da igreja. Em resumo, ele reconhecia duas 

classes: anciãos e diáconos. Alguns tinham dúvidas sobre isso por observarem que, 

nas Escrituras, são utilizados outros termos como bispo e pastor. White admitia que 

ancião, bispo e pastor eram termos aplicados para o mesmo ofício. Ademais, ele 

estabeleceu a afinidade entre a obra do ancião, do apóstolo e do evangelista, a 

partir das experiências de Pedro e Paulo.  

Aqui foram alguns que trabalhavam na palavra e doutrina chamados 
de anciãos; mas, seu labor também demonstra que eram 
evangelistas, sendo especialmente esse seu trabalho; daí 
evangelistas às vezes são chamados anciãos; mas apenas, é claro, 
quando agindo nessa qualidade (WHITE, J., 1861, p.156, tradução 
livre).18 

 

Sua compreensão a respeito do ministério corrobora a distinção já 

demonstrada por Bates, Frisbie e Cottrell, e amplia o entendimento do que ele 

acreditava ser a missão dos pregadores adventistas. A obra do “ancião itinerante” 

era evangelística, enquanto o ancião local se dedicava ao pastoreio do grupo 

estabelecido.  

Em 1862, o dirigente publicou outro artigo no qual expressava sua opinião a 

respeito do principal dever do ministro adventista. Em conformidade com as 

impressões reveladas por ele em textos anteriores, afirmou: “Não parece ter sido a 

intenção de Cristo de que seus ministros se tornassem pregadores fixos 

assalariados” (WHITE, J., 1862, p. 156, tradução livre).19 A argumentação do ancião 

White estava baseada nos relatos do cristianismo apostólico. “Paulo”, disse ele, “não 

era o que hoje é chamado de ‘pastor fixo’, ainda que em Corinto, ‘ele [tenha 

permanecido] um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus’" (Ibid., 

tradução livre).20  

                                                           
18 “Here were some laboring in word and doctrine who are called elders; but such labor shows them to 
be evangelists, it being especially their work; hence evangelists are sometimes called elders; but only, 
of course, when acting in that capacity.”  
19 “It does not appear to have been the design of Christ that his ministers should become stationed, 
salaried preachers.” 
20 “Paul was not what is now called a ‘settled pastor’, yet at Corinth ‘he continued a year and six 
months, teaching the word of God among them’." 
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Para o experiente líder, a missão do ministro adventista estava relacionada 

com o modelo encontrado em Atos. Dessa forma, à semelhança dos apóstolos, a 

obra designada era estabelecer grupos cristãos fundamentados na doutrina, 

organizá-los de tal maneira que fossem autossustentados e partir para novos 

campos de trabalho. Aliás, a capacidade de cumprir essa agenda era uma evidência 

do chamado.  

De maneira alguma pode um pregador provar tão bem a si mesmo 
como ao entrar em novos campos. Lá ele pode ver os frutos de seu 
próprio trabalho. Se ele for bem sucedido em levantar igrejas e 
estabelecê-las, de modo a render bons frutos, ele dá a seus irmãos 
as melhores provas de que é enviado do Senhor. [...] Se eles não 
podem levantar igrejas e amigos para sustentá-las, então, 
certamente, a causa da verdade não necessita deles, e eles têm as 
melhores razões para concluir que cometeram um triste equívoco ao 
pensar que Deus os chamou para ensinar a mensagem do terceiro 
anjo (Ibid., tradução livre).21 

 

Portanto, as evidências demonstram que a principal tarefa do ministério 

adventista estava muito clara na mente do líder geral da denominação. Da mesma 

forma, Ellen G. White partilhava desse conceito, e deixou isso evidente em período 

posterior. 

Quanto ao processo de desenvolvimento organizacional, a Associação Geral, 

maior nível hierárquico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi estabelecida em maio 

de 1863. Assim, a igreja concluiu suas principais ações estruturais do século 19, 

preparando-se para cumprir com maior ousadia, a missão que lhe foi designada. 

 

3.2 APERFEIÇOAMENTO DO CONCEITO DE MINISTÉRIO ADVENTISTA: 1863 a 

1901 

 

A partir de 1863, a Igreja Adventista entrou em uma importante fase de 

progresso institucional. Tendo superado as dificuldades iniciais, a denominação se 

estabeleceu em áreas estratégicas para o cumprimento da missão. Assim, dentro de 

poucos anos, os seguintes empreendimentos foram incentivados pela Associação 

Geral: início da obra médico-missionária (1866); começo do trabalho no ramo 

                                                           
21 “In no way can a preacher so well prove himself as in entering new fields. There he can see the 
fruits of his own labors. And if he be successful in raising up churches, and establishing them, so that 
they bear good fruits, he gives to his brethren the best proofs that he is sent of the Lord. [...] If they 
cannot raise up churches and friends to sustain them, then certainly the cause of truth has no need of 
them, and they have the best reasons for concluding that they made a sad mistake when they thought 
that God called them to teach the third angel's message.” 
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educacional (1872); organização da Sociedade Missionária e de Tratados (1874); 

aperfeiçoamento do conceito de “benevolência sistemática”, com a adoção do 

sistema de dízimos e ofertas (1876); e, estabelecimento da Associação Geral da 

Escola Sabatina (1878). 

O movimento também cresceu em relação ao número de ministros e 

membros. Por exemplo, em 1882, as estatísticas indicavam os seguintes elementos: 

 

 

 

 

Associações 26 

Missões 6 

Ministros (credenciados/licenciados) 301 

Igrejas 660 

Membros 17.169 

Fonte: The Seventh-day Adventist Yearbook - 1883 

  

A comparação entre alguns dados de 1863 e 1883 aponta informações 

relevantes. A partir do estabelecimento da Associação Geral, houve um aumento de 

490% no número de membros e de 528% na quantidade de igrejas. A relação de 

ministros cresceu 1000%. Embora os percentuais impressionem, eles não devem ser 

dissociados do contexto em que estavam inseridos. Apesar de se mostrarem 

positivos, os números absolutos eram pequenos se contrastados com o tamanho 

dos desafios da denominação, uma vez que refletiam o total de adventistas no 

mundo.   

Apenas nos Estados Unidos, o censo de 1880 apresentava uma população de 

50.155.783 habitantes (DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 1882). Para um 

movimento convicto de sua missão mundial, a melhor estratégia a ser adotada para 

cumprir seu propósito seria manter o ímpeto evangelístico de ministros e membros, 

motivando-os a ação missionária individual. 

 

3.2.1 As atribuições do ministério no contexto da missão adventista 
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No entanto, em dezembro de 1878, Ellen G. White publicou um artigo 

desafiador sobre a condição dos adventistas em relação à missão. Ela afirmou: “a 

maior parte dos membros de nossas igrejas não são obreiros cristãos”22 e  

não tomaram qualquer interesse em muitos ramos da obra. Eles não 
aprenderam a trabalhar para o Mestre a fim de fazer avançar sua 
causa dedicando o máximo de sua força e capacidade para salvar 
almas do erro e da morte”23 (WHITE, E., 1878, p. 185 tradução livre).  

 

Além de repreender com veemência essa atitude negligente, a líder 

considerou a sobrecarga que, como consequência, recaía sobre os líderes 

espirituais, “enquanto muitos da igreja ficam olhando para ver como as questões 

estão se saindo”24 (Ibid., tradução livre). 

Ellen G. White também dirigiu palavras de advertência e orientação para o 

ministério. Naquela realidade itinerante, alguns líderes omitiam instruções 

fundamentais para o crescimento espiritual dos membros. “Ministros frequentemente 

negligenciam estes importantes ramos da obra:  reforma de saúde, dons espirituais, 

benevolência sistemática e os grandes ramos do trabalho missionário”25 (Ibid. 

tradução livre). Ela os exortou a “fazer seu trabalho com perfeição”, demonstrando 

que seu dever era “conduzir os jovens discípulos, sábia e criteriosamente, passo a 

passo, para a frente e para cima, até que cada ponto essencial [fosse] trazido diante 

deles” (Ibid., tradução livre). 26 

A obra do ministro, portanto, deveria ser instruir os membros em cada 

“departamento da obra de Deus”. “Quão melhor seria para a causa”, a líder afirmou,  

se o mensageiro da verdade houvesse educado fiel e cabalmente 
esses conversos em relação a todas essas questões essenciais, 
mesmo que houvesse menos com quem ele pudesse contar como 
sendo acrescentados à igreja como resultado de seus trabalhos (Ibid. 
tradução livre).27  

 

                                                           
22 “The larger part of the members of our churches are not working Christians.” 
23 “They have not taken any interest in the many branches of the work. They have not learned how to 
work for the Master to advance his cause in doing to the utmost of their strength and ability to save 
souls from error and death.” 
24 “While many of the church have stood looking on to see how matters were coming out.” 
25 “Ministers frequently neglect these important branches of the work,— health reform, spiritual gifts, 
systematic benevolence, and the great branches of the missionary work.” 
26 “They should lead the young disciples along wisely and judiciously, step by step, onward and 
upward, until every essential point has been brought before them.” 
27 “How much better it would be for the cause, if the messenger of truth had faithfully and thoroughly 
educated these converts in regard to all these essential matters, even if there were less whom he 
could number as being added to the church under his labors.” 
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Poucos meses depois, Ellen G. White retomou a ênfase no papel instrutivo do 

ministério ao dizer que os líderes não deveriam aplicar todos os seus esforços em 

pregar discursos, mas em “instruir os membros da igreja sobre como se apoderar e 

com êxito levar avante”28 (WHITE, E., 1880, p. 370, tradução livre) a atividade 

missionária.  

A obra de educar os adventistas para o trabalho missionário estava de acordo 

com as ideias iniciais defendidas pelo casal White. Se o ministro deveria manter as 

atividades direcionadas para o estabelecimento de novas congregações, nenhum 

membro deveria se eximir de sua responsabilidade pessoal, bem como esperar que 

sua fé estivesse amparada na figura do pastor. Aliás, inicialmente, os adventistas 

evitavam usar o termo “pastor” para seus ministros, a fim de dissociá-los da imagem 

tradicional do “pastor fixo” (TRIM, 2014). 

Ponderando sobre os deveres e privilégios do ministério, Tiago White publicou 

um artigo em que, em primeiro lugar, exortava o ministro adventista a  

pregar a Palavra e não fábulas populares. Ele deve reprovar, 
repreender, e exortar. Ele deve pregar a sã doutrina, quer os homens 
a aceitem ou a rejeitem. Ele deve fazer o trabalho de um evangelista, 
ao invés de desfrutar a posição de um pastor fixo. Ele deve sair a sua 
obra de pregar aos corações duros como aço, e sofrer as 
dificuldades e privações de um evangelista, e cumprir cabalmente o 
seu ministério (WHITE, J., 1881a, p. 232, tradução livre).29 

 
Mesmo depois de quase 40 anos de ministério ativo, o pioneiro não havia 

mudado sua ideia sobre a tarefa do ministro adventista. O modelo apostólico, 

direcionado para o evangelismo, permeou seu conceito de trabalho por toda a vida. 

Entretanto, em 5 de julho de 1881, próximo ao falecimento do ancião White 

(6/8/1881), a Review reproduziu um artigo no qual ele afirmava:  

Nossos esforços como povo deveriam ser direcionados para 
conservarmos o que temos; e ganhar tudo o que pudermos em novos 
campos. Mas, no momento, estamos evidentemente perdendo em 
campos antigos de trabalho quase tanto quanto estamos ganhando 
em novos [campos]. [...] Nós não recomendamos o abandono de 
qualquer campo de trabalho onde há amigos e simpatizantes da 
causa; mas, no presente estado de coisas, não devem os nossos 
homens mais capazes, aqueles que têm a capacidade de edificar a 

                                                           
28 “They should instruct the members of the church how to take hold of and successfully carry forward 
this branch of the work.” 
29 “He should preach the word, and not popular fables. He must reprove, rebuke, and exhort. He must 
preach sound doctrine, whether men will receive it or reject it. He must watch in all things, and be 
willing to endure afflictions. He must do the work of an evangelist, rather than to enjoy the position of a 
settled pastor. He must go forth to his work to preach to hearts as hard as steel, and suffer the 
hardships and privations of an evangelist, and make full proof of his ministry.” 
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causa, como regra, trabalhar onde eles podem realizar mais? 
(WHITE, J., 1881b, p. 24, grifo nosso, tradução livre).30  
 

Haloviak (1988) sugere que, nesse texto, Tiago White estaria demonstrando a 

mudança de sua concepção ministerial, favorecendo a designação de pastores fixos 

em locais já alcançados, mas deficitários. No entanto, a leitura cuidadosa do artigo 

apresenta uma situação específica: o dirigente se referia a dois pioneiros, John 

Andrews e John Loughborough, e ao fato de que eles estavam longe de sua terra 

natal. Andrews estava enfermo na Suíça e Loughborough trabalhava na Grã-

Bretanha. Por respeito a esses fatigados pioneiros, o ancião White apelou ao Comitê 

da Associação Geral que atentasse para as necessidades deles, considerando que 

ainda poderiam contribuir muito com a Causa, em circunstâncias mais adequadas ao 

momento em que viviam. 

Esclarecido o contexto da pretensa mudança de paradigma ministerial de 

Tiago White, uma informação do artigo se projeta de forma instigante: a diminuição 

dos resultados em regiões já estabelecidas. 

O enfraquecimento do movimento adventista em alguns contextos pode ser 

avaliado sob a perspectiva de algumas hipóteses inter-relacionadas. A primeira está 

associada à dificuldade dos pastores exercerem o papel “apostólico” de 

supervisionar, de tempos em tempos, as igrejas constituídas. Sem a orientação de 

líderes experientes, a tendência de alguns seria se distanciar dos propósitos 

denominacionais. 

Outra possível situação seria a ineficácia dos anciãos em pastorear o rebanho 

local. Isso poderia ser o resultado da sobrecarga de atividades congregacionais 

diversas, despreparo ministerial ou falta de compromisso com o ofício pastoral. Por 

último, poderia ser o reflexo da predominância de membros destituídos do senso de 

responsabilidade individual na edificação do corpo de Cristo, conforme Ellen G. 

White já havia mencionado. 

Esse estado preocupante levou alguns líderes a sugerir a alteração do 

paradigma apostólico de ministério; assim, discretamente, o conceito de pastor fixo 

começou a assediar a Igreja Adventista.  

                                                           
30 “Our efforts as a people should be directed to bold what we have; and gain all we can in new fields. 
But, at present, we are evidently losing nearly as much in old fields of labor as we are gaining in the 
new. [...]We would not recommend the abandonment of any field of labor where there are friends and 
supporters of the cause; but in the present state of things, should not our ablest men, those who have 
the ability to build up the cause, as a rule, labor where they can accomplish most?” 



37 
 

 

3.2.2 Conceitos em conflito sobre as atribuições do ministério adventista 

 

Dudley M. Canright foi o primeiro ministro a defender essa concepção por 

meio da Review. Em 9 de agosto de 1881 (três dias após o falecimento de Tiago 

White), foi publicado um artigo no qual ele propunha uma nova abordagem de 

trabalho. Disse ele:    

Os apóstolos visitavam frequentemente as igrejas que haviam 
levantado. Veja Atos 14:21, 22, 28; 15: 36-41. Em muitos lugares 
eles deixaram pastores para cuidar das igrejas em sua ausência. Tito 
1:5. Na verdade, pastores estavam entre os dons da igreja, bem 
como evangelistas e outros oficiais. Veja Ef. 4:11. Alguns homens 
que não são de todo adaptado para o trabalho de um evangelista são 
peculiarmente equipados para fazer um excelente trabalho como 
pastores. Por que não deveria essa classe de trabalho ser valorizada 
e incentivada, principalmente porque há um clamor por essa 
necessidade? (CANRIGHT, 1881, p. 99, grifo nosso, tradução livre).31 

 
Seu argumento destacava que os apóstolos Pedro e Paulo dedicaram 

considerável tempo em algumas localidades. “Sem dúvida os outros apóstolos 

trabalharam dessa maneira. Tiago se tornou o primeiro bispo da igreja de Jerusalém, 

e evidentemente passou toda sua vida lá” (Ibid., tradução livre).32 O resultado desse 

modelo ministerial era igrejas prósperas, grandes e fortes. Ademais, os cristãos, 

desde os tempos apostólicos, dedicaram muito trabalho as suas igrejas. “Todas, 

com pouquíssimas exceções, tiveram pastores fixos, ou pelo menos, trabalho 

pastoral regular e frequente” (Ibid., tradução livre).33 

Canright via o modelo ministerial adventista como ineficaz diante das 

demandas de seu tempo. 

Em grande parte, as nossas igrejas são deixadas para cuidar de si 
mesmas. Se elas recebem trabalho em duas ou três semanas do 
ano, recebem mais do que o tempo médio [por igreja]. A 
consequência é que quase todas as nossas igrejas são muito 

                                                           
31 “The apostles often visited the churches which they had raised up. See Acts 14:21, 22, 28; 15:36-
41. ln many places they left pastors to care for the churches in their absence. Titus 1:5. Indeed, 
pastors were among the gifts of the church, as well as evangelists and other officers. See Eph. 4:11. 
Some men who are not at all adapted to the work of an evangelist are peculiarly fitted to do an 
excellent work as pastors. Why should not this class of work be prized and encouraged, especially 
since there is such a crying need of it? 
32 “No doubt the other apostles labored in like manner. James became the first bishop of the church at 
Jerusalem, and evidently spent all of his life there.” 
33 “All, with very few exceptions, have had settled pastors, or at least regular and frequent pastoral 
labor.” 
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pequenas, na média, talvez de trinta [membros] (Ibid., tradução 
livre).34 

 

Para ele, estabelecer pastores fixos nas congregações era uma questão 

estratégica de crescimento. O líder concluiu a exposição valendo-se de um fator 

importante para o movimento adventista: a juventude. “Uma geração inteira de 

jovens está chegando entre nós que precisa ser reunida na igreja. Muitos deles 

estão perdidos por falta de assistência oportuna” (Ibid., tradução livre).35 

Embora o texto apresente a preocupação legítima quanto ao desafio que se 

impunha sobre a Igreja Adventista, algumas considerações precisam ser feitas em 

relação ao seu autor. 

Dudley M. Canright foi ministro adventista por 14 anos (1873-1887) e, durante 

esse período, abandonou e regressou ao ministério três vezes. Sua capacidade 

intelectual e instabilidade fizeram dele um personagem singular na história da igreja. 

Pouco antes de publicar esse artigo na Review, ele havia passado quatro meses 

“conduzindo suas próprias classes de oratória em Michigan e Wisconsin. Mais tarde, 

admitiu a George I. Butler que não observou o sábado durante parte desse tempo” 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 614). Quando retornou ao ministério ficou 

pouco tempo, pois, no outono de 1882, ele se desligou novamente para trabalhar no 

campo (Ibid.). Em 1887, solicitou sua remoção do rol de ministros adventistas, 

alegando discordâncias doutrinárias. “Dentro de um mês, ele foi ordenado como 

ministro batista, mas exceto por três ou quatro anos de sua vida, não manteve um 

pastorado regular” (Ibid.). 

Conquanto fosse um homem capaz, sua vida deu testemunho de que não 

estava firmado na mensagem adventista. Cedo em sua experiência ministerial, 

Canright divergiu de Tiago e Ellen G. White, nutrindo, a partir de então, uma atitude 

reticente em relação ao casal de pioneiros (Ibid.). Imaginar que seu ponto de vista 

sobre o modelo ministerial tenha sido publicado após o falecimento do ancião White 

de maneira proposital, não é algo absurdo. 

Se para Canright a solução do problema que a igreja enfrentava era alterar o 

modelo ministerial, para Ellen G. White consistia em envolver os membros em 

                                                           
34 Very largely, our churches are left to care for themselves. If they receive labor two or three weeks 
out of a year, they get more than the average amount. The consequence is that nearly all of our 
churches are very small, averaging, perhaps, about thirty.” 
35 “A whole generation of young people is coming up among us, who need to be gathered into the 
church. Many of these are lost for want of timely assistance.” 
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esforços missionários individuais. Ela afirmou que “nenhuma igreja pode prosperar a 

menos que os seus membros sejam trabalhadores” (WHITE, E., 1881, p. 129, 130, 

tradução livre).36 Além disso, a líder foi contundente ao dizer: os “ministros e o povo 

precisam de uma nova conversão – a conversão da mente” (Ibid., tradução livre).37 

Em que consistia essa conversão? Algum tempo depois, ela escreveu outro 

artigo no qual explorava a principal falha dos ministros em relação à missão da 

igreja. Sua percepção provavelmente ajude a responder a pergunta, bem como 

lance luz sobre mais detalhes referentes ao conceito que ela tinha sobre o modelo 

ministerial. 

Ellen G. White acreditava que os ministros estavam trabalhando muito e que o 

resultado disso era exaustão e morte. Sua conclusão refletia o peso da experiência 

pessoal: fazia quase dois anos que seu esposo havia falecido, vítima de problemas 

que poderiam ter sido evitados caso ele fosse mais equilibrado acerca do trabalho. 

Por outro lado, ela via nos próprios líderes a culpa por essa condição.  

Nossos ministros se sobrecarregam ao fazer o que deveria ser 
deixado para os outros, enquanto aqueles que podem ajudá-los e 
que, se corretamente instruídos, estariam dispostos a ajudá-los, 
estão se enferrujando por inação” (WHITE, E., 1883, p. 465, tradução 
livre).38  

 

A falta de confiança na capacidade dos membros em executar as atribuições 

eclesiásticas estava trazendo sobre os dirigentes um peso que, além de minar as 

energias pessoais, prejudicava o avanço da igreja. Eles estavam falhando em 

“conduzir outros em seus conselhos e treiná-los para o trabalho [...] Temos tido 

poucos ministros e poucos homens para assumir responsabilidades porque temos 

tido tão poucos educadores” (Ibid., tradução livre).39 Alguns ministros estavam 

equivocados ao pensar que deveriam liderar, administrar e manipular cada aspecto 

da obra. 

Eles precisavam agir como chefes de grupo de trabalho ou capitães de navio. 

A principal tarefa era delegar atividades e supervisionar o trabalho realizado. 

Infelizmente, “muitos pastores falham em não saber como, ou em não tentar manter 

                                                           
36 “No church can flourish unless its members are workers.” 
37 “Ministers and people need a new conversion,— a transformation of the mind.” 
38 “Our ministers weary themselves in doing that which should be left to others while those who might 
help them, and who, if rightly instructed, would be willing to help them are rusting from inaction.” 
39 “They have failed to take others into their counsel and to train them to work [...] We have had but 
few ministers and but few men to bear responsibilities because we have had so few educators.” 
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os membros ativamente engajados nos vários departamentos de trabalho da igreja” 

(Ibid., tradução livre).40 Ellen G. White ainda afirmou: 

Os verdadeiros obreiros nesta causa são poucos, mas o trabalho é 
amplo; e, geralmente é impossível para os trabalhadores cuidarem 
do interesse despertado, e eles falham em discernir que devem 
recorrer aos membros leigos da igreja, e ensiná-los a trabalhar, para 
que possam manter o que foi ganho, e continuem a avançar. O plano 
de trabalho tem sido de molde a levar as pessoas a sentirem que 
poderiam fazer muito pouco por si mesmas; se algo é para ser 
realizado, elas devem ter um ministro (Ibid., grifo nosso, tradução 
livre).41 

 

Em síntese, o artigo estimulava os ministros a confiar mais nos leigos, delegar 

atividades e, sobretudo, dedicar mais tempo ao treinamento dos membros da igreja. 

Isso permitiria que os crentes amadurecessem, congregações se edificassem e que 

os ministros pudessem avançar em sua atividade ministerial, conquistando novos 

campos. 

 Enquanto Ellen G. White defendia o modelo ministerial apostólico, alguns 

líderes continuavam sugerindo o estabelecimento de pastores fixos. Em setembro de 

1883, a Review publicou um artigo da série “The Church Manual”, escrito por W. H. 

Littlejohn, que seguia parte do argumento apresentado por Canright anteriormente. 

O autor, J. O. Corliss e H. A. St. John foram indicados pela Assembleia da 

Associação Geral de 1882 a fim de elaborar uma proposta de manual para a Igreja 

Adventista, em resposta a algumas reivindicações. A ideia era submeter a 

proposição aos membros da igreja para depois aceitá-la ou reprová-la 

(DAMSTEEGT, 2005, p. 654, 655). 

Ao descrever as atribuições ministeriais, Littlejohn afirmou: 

Há na igreja cristã em nossos dias uma classe de ministros que, 
apesar de ser particularmente bem-sucedida em levantar igrejas em 
novos campos, é de pouca utilidade para essas igrejas depois de 
elas terem sido plenamente doutrinadas. Ainda há aqueles que 
parecem especialmente adaptados para exercer o papel de pastores 
de igrejas já estabelecidas. Estes últimos achariam muito difícil, se 
não impossível, ter sucesso naquilo que poderia ser chamado de 

                                                           
40 “Many pastors fail in not knowing how, or in not trying to get the full membership of the church 
actively engaged in the various departments of church work.” 
41 “The real workers in this cause are few, yet the work covers much ground; and it is often impossible 
for the laborers to look after the interest awakened, and they fail to discern that they must enlist the lay 
members of the church, and teach them to work, that they may hold all that has been gained, and 
continue to advance. The plan of labor has been such as to lead the people to feel that they could do 
very little themselves; if anything was to be accomplished, they must have a minister.” 
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trabalho puramente evangelístico (LITTLEJOHN, 1883, p. 618,  
tradução livre).42 

 
À semelhança de Canright, o líder entendia que havia dois modelos inter-

relacionados de ministério: evangelístico e pastoral. Ele sugeriu que os líderes das 

Associações “fariam bem em reconhecer essa distinção, uma vez que lhes 

permitiriam utilizar o trabalho de ambas as classes de pregadores, atribuindo a cada 

um seu próprio trabalho” (Ibid., tradução livre).43 Reconhecendo que o ministério 

adventista era predominantemente evangelístico, Littlejohn concluiu sua proposta 

indicando a necessidade de se equilibrar o modelo apostólico e o pastoral. 

A proposta do manual foi rejeitada na Assembleia da Associação Geral de 

1883. De acordo com a comissão responsável, o guia seria desnecessário, pois a 

igreja havia superado grandes dificuldades em sua organização sem contar com 

esse tipo de auxiliar. Além disso, os líderes temiam que alguns viessem a buscar no 

manual respostas que os guiassem em questões espirituais, ao invés de 

consultarem a Bíblia para esse propósito. Essa atitude tornaria os adventistas 

semelhantes às igrejas protestantes, que haviam se afastado da simplicidade do 

evangelho e da dependência do Espírito Santo. Por fim, eles declararam:  

O comitê sente que, nossa tendência deveria ser na direção da 
simplicidade e íntima conformidade com a Bíblia, que em definir 
elaboradamente cada ponto na administração e ordenanças da 
igreja” (General Conference Proceedings, 1883, p. 733, tradução 
livre).44 

 

Ao que tudo indica, apesar de não haver apoio da Associação Geral na 

ocasião, alguns permaneceram convictos de que a mudança no modelo ministerial e 

a adoção de pastores fixos pudesse ser algo viável para a Igreja Adventista. Essa 

hipótese reside no fato de que nos anos seguintes, Ellen G. White publicou diversos 

textos reafirmando as bases do modelo apostólico defendido por ela e por seu 

esposo desde os primórdios do movimento. 

                                                           
42 “There is found in the Christian church in our age a class of ministers who, though particularly 
successful in raising up churches in new fields, are of but little use to those churches after they have 
once been fully in doctrinated. Again, there are those who seem especially adapted to act the part of 
pastors of churches already brought into existence. The latter would find it very difficult, if not 
impossible, to succeed in that, which might be called purely evangelistic work.” 
43 “Those who have the oversight of Conferences, therefore, would do well to recognize this 
distinction, as it would enable them to utilize the labor of both of these classes of preachers, by 
assigning to each his proper work.” 
44 “The committee feels, in short, that our tendency should be in the direction of simplicity and close 
conformity to the Bible, rather than in elaborately defining every point in church management and 
church ordinances.” 
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Ela não recomendava que “um ou dois ministros” fossem “ao mesmo campo 

reiteradas vezes”. Deveria haver “um intercâmbio de trabalhadores” (WHITE, E., 

1884, p. 225, tradução livre).45 Assim, “as igrejas podem ter o benefício de seus 

diferentes dons [dos ministros]” (Ibid., tradução livre).46 Essa variação permitiria que 

os membros tivessem a oportunidade de conhecer de maneira mais ampla os 

deveres que recaíam sobre si, além de evitar que a falha de alguns ministros se 

perpetuasse, ao ocultarem, por medo da impopularidade, aspectos relevantes da 

mensagem adventista. 

Em 1885, Ellen G. White continuava insistindo que havia muito “talento não 

utilizado entre nós, o que [deveria] ser empregado na ministração aos outros” 

(WHITE, E., 1885, p. 1, tradução livre).47 Além disso, ela enfatizou que os ministros 

“têm seu trabalho a fazer; mas não podem fazer o trabalho dos membros leigos” 

(Ibid., tradução livre).48 Ela esclareceu seu conceito ao afirmar: 

O ministro, como obreiro de Deus e representante de Cristo, está sob 
a sagrada obrigação de ser um exemplo para o rebanho do qual ele 
é um subpastor. Ele deve cuidar de uma maneira especial das 
ovelhas do seu rebanho; deve velar pelas almas como aquelas por 
quem presta contas. Todos os que amam a Jesus sinceramente e 
verdadeiramente serão trabalhadores em sua vinha. Um dos grandes 
pecados da igreja é o fato de haver tantas pessoas que não estão 
fazendo nada (Ibid., tradução livre).49 

 

Para Ellen G. White, era uma importante atribuição ministerial ser exemplo de 

esforço pessoal e motivação para que cada membro ocupasse sua função no campo 

de trabalho. Aliás, ela não poupou palavras ao dizer que os “ociosos na igreja são os 

ajudantes mais eficientes de Satanás” (Ibid., p. 2, tradução livre).50 

Em um artigo intitulado “Laborer together with God” (1886), a autora delineou 

a ação dos envolvidos no processo de estabelecimento de novas igrejas.  O ministro 

não deveria considerar seu dever realizado “até que tudo [fosse] completamente 

organizado e colocado em funcionamento. Cada membro deveria se tornar um 

                                                           
45 “[...] one or two ministers go over the same ground again and again. There should be an 
interchange of laborers.” 
46 “[...] that the churches may have the benefit of their differing gifts.” 
47 “There is unused talent among us, which should be employed in ministering to others.” 
48 “Ministers have their work to do; but they, cannot do that of the lay-members.” 
49 “The minister, as a laborer for God and a representative of Christ, is under sacred obligations to be 
an example to the flock of which he is an under-shepherd. He should care in a special manner for the 
sheep of his fold; he should watch for souls as they that  just give an account. But all who love Jesus 
in sincerity and truth will be workers in his vineyard. It is one of the great sins of the church that there 
are so many who are doing nothing.” 
50 “Idlers in the church are Satan's most efficient helpers.” 
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missionário (WHITE, E., 1886, p. 529, tradução livre).51 Ellen G. White, acreditava 

que, lamentavelmente, essa atribuição estava sendo negligenciada pelos líderes, 

resultando em “muitos ociosos e tão poucos trabalhadores” (Ibid., tradução livre).52 

Na perspectiva de um trabalho consistente de crescimento, os ministros 

deveriam dedicar menos tempo “em pregar sermões, e muito mais em educar as 

pessoas para trabalhar de forma inteligente” (Ibid., grifo nosso, tradução livre).53 Isso 

redundaria em maior número de membros capacitados para a missão e multiplicaria 

os esforços da igreja. De modo taxativo, ela afirmou que  

Jamais deveria o obreiro que estabelece pequenos grupos aqui e ali 
dar a impressão aos recém-conversos de que Deus não os obriga a 
trabalhar sistematicamente para ajudar a sustentar a Causa por meio 
de seus esforços pessoais e recursos (Ibid., tradução livre).54   

 

O ano de 1888 é representativo para a Igreja Adventista, especialmente em 

virtude da Assembleia Geral de Minneapolis. Os embates doutrinários em torno da 

compreensão a respeito da justificação pela fé fizeram com que, comumente, a 

história denominacional fixasse essa questão como dominante durante o período. 

No entanto, é importante observar que nesse tempo, advertências consideráveis 

escritas por Ellen G. White a respeito da responsabilidade de ministros e membros 

no cumprimento da missão fortalecem ainda mais a ideia de que, para ela, o modelo 

apostólico deveria moldar as ações ministeriais. 

Em maio, ela publicou um artigo no qual apresentava de maneira ampla o 

tema do trabalho ministerial. Ela considerou o fato de que poucas igrejas tinham a 

oportunidade de receber a visita de um ministro com regularidade; assim, repousava 

sobre os membros a responsabilidade de manter “o interesse nas reuniões e 

preservar a igreja em uma condição saudável e crescente” (WHITE, E., 1888a, p. 

305, tradução livre).55 Para que isso fosse possível, deveria haver “um plano bem 

organizado” em que os obreiros fossem “às igrejas, grandes e pequenas, para 

instruir os membros a trabalhar para a edificação da igreja, e também pelos 

                                                           
51 “ [...] until it is thoroughly organized and placed in working order. Every member should become a 
missionary.” 
52 “[...] there are so many idlers and so few workers.” 
53 “[...] If less time had been spent in sermonizing, and far more in educating the people to work 
intelligently [...]” 
54 “Never should the laborer who raises up little companies here and there give the impression to 
those newly come to the faith, that God does not require them to work systematically in helping to 
sustain the cause by their personal labors and by their means.” 
55 “[...] it rests with them to keep up the interest of the meetings, and to preserve the church in a 
healthy, growing condition.” 
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incrédulos. Não é simplesmente sermonear que é necessário, mas educar” (Ibid., 

tradução livre).56 

O primeiro assunto a ser enfatizado nesse plano educacional deveria ser a 

piedade pessoal e a religião doméstica. Os membros espiritualmente maduros 

deveriam trabalhar estudando a Bíblia com os demais irmãos, instruindo-os no 

entendimento da vontade de Deus. Obreiros sábios deveriam desenvolver “talentos 

na igreja que poderiam ser educados para o serviço do Mestre. Aqueles que 

trabalharão na visitação de igrejas devem dar-lhes instrução sobre estudos bíblicos 

e trabalho missionário” (Ibid., tradução livre).57 Jovens de ambos os sexos deveriam 

ser educados para tornarem-se obreiros no lar, na própria vizinhança e na igreja 

(Ibid.). 

Para Ellen G. White, a motivação para esse paradigma ministerial estava no 

fato de que o advento de Cristo se aproximava e cabia a todos a responsabilidade 

de anunciá-lo. Ela concluiu sua exposição dizendo: 

Recai sobre os membros individuais da igreja um trabalho muito 
maior do que imaginam. Eles não estão despertos para as 
reivindicações de Deus sobre eles. Chegou o momento em que todos 
os meios devem ser concebidos para ajudar na preparação de um 
povo para subsistir no dia de Deus (Ibid., tradução livre).58 

 
Em 28 de outubro de 1888, durante a expressiva Assembleia de Minneapolis, 

uma reunião noturna abordou temas relacionados aos planos da Sociedade de 

Tratados. A liderança estava preocupada em estimular o maior engajamento dos 

membros nas atividades missionárias; por isso, idealizou enviar instruções de 

trabalho prático que fossem estudadas nas sociedades existentes nas congregações 

adventistas. 

Após a exposição da proposta de trabalho, Ellen G. White teve a oportunidade 

de se dirigir aos oficiais. Ela afirmou que o projeto era válido e que  

se praticarmos algo neste ramo em várias igrejas com as quais 
estamos ligados, veremos que aquelas que desenvolvem um sistema 
de trabalho, educação e treinamento a todos com o propósito de 
realizar algo para o Mestre, serão igrejas vivas; pois uma igreja que 

                                                           
56 “There should be a well-organized plan for the employment of workers to go into the churches, large 
and small, to instruct the members how to labor for the upbuilding of the church, and also for 
unbelievers. It is not mere sermonizing that is needed, but educating.” 
57 “[...] and develop talent in the church that can be educated for the Master's service. Those who shall 
labor in visiting the churches should give them instruction in the Bible reading and missionary work.” 
58 “There is a much greater work devolving upon the individual members of the church than they 
realize. They are not awake to the claims of God upon them. The time has come when every means 
must be devised that can aid in preparing a people to stand in the day of God.” 
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trabalha é uma igreja viva. (E. WHITE, 1888b, p. 695, tradução 
livre).59 

 

A ênfase do trabalho dos ministros deveria ser educar adequadamente os 

membros e ensiná-los a fazer sua parte no trabalho da igreja. Ela se surpreendia ao 

perceber que essa atribuição era grandemente negligenciada pelos “servos de 

Deus”, quando o apóstolo Paulo descrevia “seu trabalho no ministério como 

‘advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria’” (Ibid, 

tradução livre).60 

“Agora”, disse Ellen G. White, “essa mesma ordem de trabalho é confiada a 

cada homem que se torna um ministro. Educar, educar, educar, não apenas por 

preceito, mas pelo exemplo”61 (Ibid., tradução livre).  

Para ela, “nossos ministros frequentemente fazem o trabalho ao invés de 

dividirem a responsabilidade na causa. A obra de um ministro deve ser o trabalho de 

um professor” (Ibid. tradução livre)62. A líder constatou que essa atribuição 

ministerial estava sendo “tristemente negligenciada” e que o resultado disso era que 

muito trabalho deixado por fazer poderia ter sido realizado, se os talentos fossem 

sabiamente empregados na obra. (Ibid.) 

Qual seria o resultado se os ministros fizessem o papel de professores e os 

membros assumissem cada um a sua responsabilidade no cumprimento da missão? 

Ellen G. White cria que “veríamos no ano vindouro [1889] um avanço, uma elevação, 

uma salubridade, uma atmosfera totalmente diferente entre nosso povo” (Ibid., p. 

696,  tradução livre).63 

Embora a autora tenha defendido enfaticamente a responsabilidade dos 

ministros educarem a igreja para o trabalho, ela não permitiu que isso 

desequilibrasse a visão mais ampla de modelo ministerial. Ela entendia que uma 

igreja engajada na missão favoreceria o pastor, permitindo que ele trabalhasse no 

estabelecimento de novas congregações. Em 1889, Ellen G. White afirmou: “Os 

                                                           
59 “If we practice something in this line in the several churches with which we are connected, we shall 
find that those churches that carry out a system of labor, educating and training all to do something for 
the Master, will be living churches; for a working church is a living church.” 
60 “[…] his work in the ministry as ‘warning every man, and teaching every man in all wisdom’”. 
61 “[…] that same order of work is devolving upon every man who becomes a minister. It is to educate, 
educate, educate, not only by precept, but by example”. 
62 “[…] our ministers often do the labor instead of educating others to share the responsibility in the 
cause. The work of the minister should be the work of a teacher”. 
63 “[…] we should see in the year to come an advancement, an elevation, a healthfulness, an 
altogether different atmosphere among our people”. 
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pastores devem procurar a ovelha perdida, e vocês devem ajudá-los; e enquanto os 

ministros são chamados para trabalhar em outras partes da vinha, o povo de Deus 

deve ter luz em si mesmos”, (WHITE, E., 1889a, p. 289, tradução livre).64  

Poucos meses mais tarde, ela exortou os dirigentes adventistas a cuidar para 

que homens ineficientes não fossem envolvidos na causa de Deus. “Queremos 

homens dispostos a entrar em novos campos, a fim de fazer o trabalho difícil para o 

Senhor”65 (WHITE, E., 1889b, p. 625, 626, tradução livre).  

Especialmente os jovens ministros deveriam trabalhar em novos campos 

desafiadores, pois isso os fortaleceria espiritualmente e permitiria que eles dessem 

prova completa de seu ministério.  

 

3.2.3 Os anos na Austrália: conselhos de Ellen G. White para o ministério  

  

Em 1891, a Assembleia da Associação Geral apresentou um chamado à Ellen 

G. White para que ela fosse à Austrália. Esse convite foi cercado por circunstâncias 

muito desafiadoras. De fato, a líder sabia que esse país necessitava de grande 

auxílio; pois, em 1º de abril de 1874 e 3 de janeiro de 1875, o Senhor lhe concedera 

visões referentes à necessidade desse campo missionário. 

No entanto, a relação entre Ellen G. White e alguns membros da Associação 

Geral pode ter permeado essa oportunidade de trabalho com objetivos escusos. 

Allan G. Lindsey expõe a situação da seguinte maneira: 

[...] durante a sessão da Associação Geral de 1891, para qual ela foi 
convidada, foi-lhe mostrado em visão que certos membros da 
Comissão da Associação Geral queriam “separar todos os que têm 
ligação comigo e meu trabalho”, a fim de ter a “Irmã White” “fora do 
caminho” (Ct 86, 1891). Ao ponderar a respeito das necessidades da 
igreja e de suas preferências pessoais, ela finalmente confirmou sua 
decisão de ir, tendo inicialmente um período de permanência previsto 
de dois anos (LINDSEY, 2013, p. 625, tradução livre).66 

 

Na verdade, o tempo apresentado se converteu em quase nove anos 

(dezembro de 1891 a agosto de 1900). A experiência missionária em um território 

                                                           
64 “The pastors must seek the lost sheep, and you must help them; and while the ministers are called 
to labor in other parts of the vineyard, the people of God must have light in themselves”. 
65 “We want men who are willing to go into new fields, into do hard service for the Lord.” 
66 “[…] during the same 1891 General Conference session at which she was invited to go, she was 
shown in vision that certain members of the General Conference Committee wanted ‘to separate all 
who have connection with me and my work, from the great whole’, in order to have ‘Sister White’ ‘out 
of the way’ (Lt 86, 1891). As she weighed the needs of the church, her personal preferences, 
eventually sealed her decision to go for a period initially planned for two years”. 
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repleto de dificuldades poderia influenciar a compreensão dela quanto ao modelo 

ministerial. Afinal, ela estaria vivenciando novamente uma fase pioneira e poderia 

repensar as atribuições pastorais em um campo carente de recursos. Entretanto, 

durante o período em que morou na Austrália, seus artigos publicados nos Estados 

Unidos não demonstraram nenhum tipo de mudança de foco. Ela continuou 

defendendo o maior envolvimento dos membros e mais ousadia missionária por 

parte dos ministros. 

Ela permaneceu acreditando que as pessoas estavam muito mais 

preocupadas em ouvir sermões do que em ser educadas para o trabalho (WHITE, 

E., 1893).67 Em virtude disso, as igrejas estavam definhando porque os membros 

falhavam em “usar seus talentos na difusão da luz da verdade a outros” (Ibid, 

tradução livre).68 Ellen G. White continuou:  

Aqueles que supervisionam as igrejas devem selecionar os membros 
que têm capacidade e colocá-los sob responsabilidades, dando-lhes, 
ao mesmo tempo, instruções sobre a forma como eles podem melhor 
servir e abençoar as pessoas69 (Ibid., p. 129, tradução livre). 

 

Ellen G. White esperava que crianças, jovens, e adultos contribuíssem com a 

missão. Caso isso não fosse incentivado, Satanás os empregaria: “ele vai ocupar o 

território e dar aos membros atividades que envolverão suas energias, matarão a 

espiritualidade e os farão cair como pesos mortos sobre a igreja” (Ibid., tradução 

livre).70  

Em congregações cuja espiritualidade estivesse em baixa, classes deveriam 

ser abertas para conduzir os jovens e adultos à maturidade espiritual. Em conjunto, 

os irmãos deveriam trabalhar “por quem mais precisa de ajuda na igreja” (Ibid., 

tradução livre).71 Ellen G. White foi contundente ao dizer: “Embora sermões possam 

apontar o caminho, os melhores resultados não serão vistos até que os membros da 

igreja saiam para praticar o que foi apresentado no púlpito” (Ibid., tradução livre).72 

                                                           
67  “[…] people have listened to too much sermonizing”. 
68 “[…] to use their talents in diffusing the light of truth to others”. 
69 “Those who have the oversight of the churches should select members who have ability, and place 
them under responsibilities, at the same time giving them instruction as to how they may best serve 
and bless others”. 
70 “He will preoccupy the field, and give the members lines of work to do that will engage their 
energies, kill spirituality, and make them fall as dead weights upon the church” 
71 “[to work] for those who need help most in the church” 
72  “While sermons may point out the way, the best results will not be seen until the members of the 
church go forth to practice what has been presented from the desk”. 
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O caráter prático da vida cristã deveria beneficiar tanto os crentes quanto as 

pessoas que precisam conhecer o evangelho. Em seu artigo “Followers of Christ will 

be missionaries”, ela orientou os membros a se consagrarem totalmente e 

“trabalharem zelosamente, mantendo sua alma no amor de Deus” (WHITE, E., 1895, 

p. 17, tradução livre). Ao assim fazerem, os grupos que conheciam a verdade, “a 

uma só voz” deveriam “mandar seu ministro às ovelhas perdidas da casa de Israel” 

(Ibid., tradução livre).73 Disse Ellen G. White: 

Que as igrejas digam àqueles que pregam a palavra: “Vá às cidades 
e aldeias e pregue a advertência. Você é um guarda de Deus sobre 
os muros de Sião, e embora sejamos gratos por seus trabalhos, não 
vamos prendê-lo conosco (Ibid., tradução livre).74 
 

Claramente, ela via que a principal congregação adventista daqueles dias, a 

Igreja de Battle Creek, estava longe de experimentar essa realidade, tornando-se, 

infelizmente, um paradigma da situação geral do movimento. Por algum tempo, a 

liderança denominacional conduziu ali os “Institutos Ministeriais”, classes 

preparatórias para o melhor cumprimento da missão. Essa iniciativa será abordada 

no capítulo seguinte. Contudo, os resultados não alcançaram o propósito esperado.  

Ellen G. White afirmou, em 1895, que os membros haviam deixado de 

apreciar o ministério evangélico. “Chegou o momento”, disse ela,  

em que essa ordem de coisas deve mudar. Que o ministro chame 
individualmente os membros da igreja para ajudá-lo com o trabalho 
de casa em casa a fim de levar a verdade às regiões mais distantes 
(WHITE, E., 1895b, p. 369, 370, tradução livre)75.  

 

De maneira especial ela avaliou os participantes do “Instituto Ministerial”. Seu 

parecer foi o seguinte: 

Eles não conseguiram receber qualquer grande benefício porque não 
transmitiram a luz a outros. A grande despesa causada por esses 
institutos, que foram realizados tantas vezes, teria trazido melhores 
retornos se fosse gasta na manutenção de ministros em alguma 
parte da vinha negligenciada de Deus, onde não há observadores do 
sábado (Ibid., tradução livre).76 

                                                           
73 “[…] with one voice should bid their minister go to the lost sheep of the house of Israel”. 
74 “Let the churches say to those who preach the word: '' Go into the cities and villages, and preach 
the warning. You are God's watchmen on the walls of Zion, and however much we should be gratified 
to have your labors, we shall not hold you with us”. 
75 “The time has come when this order of things should be changed. Let the minister call out the 
individual church members to help him by house to-house work in carrying the truth into regions 
beyond”. 
76 “But they have failed to, receive any great benefit, because they have not imparted the light to 
others. The great outlay caused by these institutes, which have been held so often, would have 
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Capacitar cristãos não era o suficiente, enquanto isso não os motivasse a 

transmitir a luz e favorecesse os ministros a avançar em novos territórios. Absorver o 

tempo de um pastor em uma igreja já estabelecida e que deveria estar madura para 

colaborar no avanço da mensagem era considerado uma grande perda. Ela afirmou: 

“Não devemos limitar nossos trabalhos a alguma localidade especialmente 

favorecida, mas devemos empreender um esforço bem organizado em diferentes 

partes do campo” (Ibid., tradução livre).77 

Provavelmente, durante o trabalho na Austrália, seu artigo mais extenso 

publicado na Review sobre a responsabilidade ministerial seja “The duty of the 

minister and the people”.  Nele, Ellen G. White reforçou conceitos e afirmou: “Deus 

tem dado ‘a cada homem sua obra’. Ele não deixou todos os interesses espirituais 

da igreja nas mãos do ministro” (WHITE, E., 1895c, p. 433, tradução livre).78 Assim, 

ministros e membros locais deveriam ser unidos como “uma única pessoa no 

trabalho de edificar e prosperar a igreja” (Ibid., tradução livre).79 

Recaía sobre os pastores a atribuição de ensinar oficiais e membros a “como 

trabalhar para o Mestre”, atuando como conselheiros e corrigindo os métodos 

conforme eles fossem implementados. Novamente, ela afirmou: “em nossas fileiras, 

o talento individual foi tristemente negligenciado” (Ibid., tradução livre).80 Ellen G. 

White definiu o motivo da apatia que sobrecaía no movimento, destacando a 

responsabilidade dos ministros por essa condição: 

Dezenas de homens deveriam estar preparados para entrar em ação 
em um momento de advertência, em caso de emergência que exija 
ajuda. Em vez disso, as pessoas vão à igreja, ouvem o sermão, 
devolvem seus dízimos, entregam suas ofertas e fazem pouco mais. 
Por quê? Porque os ministros não abrem seus planos ao povo, 
solicitando auxílio por meio de conselhos e orientações no 
planejamento e ajuda na execução dos planos em que eles [os 
membros] tiveram um papel na formação (Ibid., tradução livre).81 

                                                                                                                                                                                     
brought far better returns if expended in maintaining the ministers in some part of God's neglected 
vineyard where there are no Sabbath-keepers”. 
77 “We should not confine our labors to some specially favored locality, but put forth well organized 
effort in different parts of the field”. 
78 “God has given to "every man his work." He has not left the spiritual interests of the church wholly in 
the hands of the minister” 
79 “[…] as one person in laboring for the upbuilding and prosperity of the church”. 
80 “[…] all through our ranks, individual talent has been sadly neglected”. 
81 “Scores of men should be prepared to spring into action at a moment's warning, should an 
emergency occur which demanded their help. Instead of this, the people go to church, listen to the 
sermon, pay their tithes, make their offerings, and do very little else. And why? Because the ministers 
do not open their plans to the people, soliciting the benefit of their advice and counsel in planning and 
their help in executing the plans that they have had a part in forming”.  
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Na sequência de sua argumentação, ela apresentou quais atividades 

deveriam ser realizadas pelos membros, a fim de cumprirem a missão. Eles 

precisavam trabalhar em vilas e cidades visitando as residências, familiarizando-se 

com as pessoas e participando de sua vida social, lançando, assim, as sementes da 

verdade. 

Ela não escondeu sua insatisfação ao responsabilizar e exortar os líderes 

adventistas:  

É a falta de exercício espiritual que faz com que membros da igreja 
sejam tão fracos e ineficientes; mas novamente gostaria de 
perguntar: De quem é a culpa por esse estado de coisas que agora 
existe? Deus tem dado “a cada um o seu trabalho”. Por que os 
ministros e oficiais da Associação não reconhecem este fato? Por 
que eles não manifestam seu apreço pela ajuda que cada um dos 
membros da igreja poderia dar? Que os membros da igreja 
despertem (Ibid., tradução livre).82 

 

Ellen G. White sugeriu que, de alguma maneira, os dirigentes estariam 

dificultando o trabalho do Espírito Santo ao dizer:  

Deus vai inspirar os homens que não ocupam cargos de 
responsabilidade a fim de trabalhar para ele. Se os ministros e 
homens em posições de autoridade ficarem fora do caminho e 
deixarem o Espírito Santo se mover sobre a mente dos irmãos leigos, 
Deus irá encaminhá-los a fazer o que for para a glória do seu nome. 
Que os homens tenham liberdade para realizar aquilo que o Espírito 
Santo indicar (Ibid., tradução livre).83 

 

Evidentemente, os membros também deveriam fazer sua parte e se 

desvencilhar da ideia de que a ausência do ministro os impediria de crescer em 

espiritualidade e utilidade. Em um artigo de setembro de 1895, ela escreveu: 

Que cada alma preciosa se despoje da ideia de que o pregador do 
evangelho deva estar sempre no púlpito sagrado para pregar, ou a 
reunião não será benéfica. Nossas reuniões devem tomar mais a 
forma de treinamentos a fim de ensinar aos recém-convertidos o que 

                                                           
82 “It is the lack of spiritual exercise that makes church-members so weak and inefficient; but again I 
would ask, Who is to blame for the state of things that now exists? God has given ‘to every man his 
work.’ Why is it that ministers and Conference officers do not recognize this fact? Why do they not 
manifest their appreciation of the help that individual members of the church could give? Let church-
members awake”. 
83 “God will inspire men who do not occupy responsible positions to work for him. If ministers and men 
in positions of authority will get out of the way, and let the Holy Spirit move upon the minds of the lay 
brethren, God will direct them what to do for the honor of his-name. Let men have freedom to carry out 
that which the Holy Spirit indicates”. 
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precisa ser feito na casa de Deus (WHITE, E., 1895d, p. 577, 578, 
tradução livre).84  

 

Inclusive, como fruto dessa atividade, os cristãos deveriam experimentar a 

“satisfação de ver grupos sendo levantados em diferentes lugares por meio de 

esforço pessoal”85; pois, assim, seriam fortalecidos e estabelecidos na verdade. A 

maturidade da congregação precisava impelí-la a dizer:  

Não vamos chamar os ministros de seu trabalho de dar a última 
mensagem de misericórdia ao mundo a fim de manter-nos 
reavivados. Vamos instituir todos os meios possíveis para manter o 
nosso próprio coração puro e santo. Podemos ter vida somente 
através de Cristo; é nosso privilégio procurá-lo (WHITE, E., 1897, 

p.34, tradução livre).86 
  

As evidências encontradas nos escritos de Ellen G. White, bem como a forma 

como a Igreja Adventista gerenciava a atividade de seus ministros durante os anos 

1863 a 1901 indicam que, de maneira geral, o modelo ministerial adotado e 

defendido estava ligado ao apostolado, considerando que os pastores deveriam 

fundar igrejas, estabelecê-las nas verdades bíblicas, ensiná-las a trabalhar por sua 

manutenção e crescimento, desenvolver planos de trabalho e depois partir para 

novos campos. 

A má compreensão dessas atribuições por parte dos ministros, a “sombra” da 

ideia de um pastor fixo para cada congregação e a letargia espiritual que permeava 

numerosas congregações adventistas conspiravam contra esse ideal. Entre os anos 

1901 e 1915, houve maiores incentivos, especialmente por parte de Ellen G. White, 

para que a igreja não perdesse de vista esse conceito que, de acordo com os 

principais textos da autora, deveria ser elementar na maneira de se compreender o 

ministério adventista. 

 

3.3 REAFIRMAÇÃO DO CONCEITO DE MINISTÉRIO ADVENTISTA: 1901 a 1915 

 

Pouco depois do retorno de Ellen G. White da Austrália, deu-se outra histórica 

Assembleia da Associação Geral, em 1901. Barry D. Oliver afirma que nesse 
                                                           
84 “Let each precious soul divest himself of the idea that the preacher of the gospel must always be in 
the sacred desk to sermonize, or the meeting will not be beneficial. Our meetings should take more of 
the form of training classes to teach the young convert what it is to do service in the house of God”. 
85 “[…] satisfaction of seeing companies raised up in different places through personal effort”. 
86 “We will not call the ministers from their work of giving the last message of mercy to the world, in 
order to keep us revived. We will institute every means possible to keep our own hearts pure and holy. 
We can have life through Christ alone; it is our privilege to seek him”. 
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encontro “a Igreja Adventista do Sétimo Dia iniciou a maior reorganização de suas 

estruturas administrativas” (2013, p. 839, tradução livre).87 

A líder estava novamente no contexto de uma reunião geral, sensibilizada 

especialmente pelas necessidades da obra missionária mundial e convicta de que a 

Igreja Adventista precisava de alguns ajustes estruturais. Em 15 de abril de 1901, na 

parte da manhã, ela apresentou uma mensagem aos delegados da Assembleia 

intitulada “An Appeal to Our Ministers”. Esse discurso deve ser analisado com 

interesse, pois algumas informações indicam que as instruções dadas por Ellen G. 

White sobre o trabalho ministerial estavam sendo muito negligenciadas. 

Ela começou sua apresentação dizendo: “a luz que me tem sido dada nos 

últimos quinze anos tem sido uma representação da grande responsabilidade que 

está ligada à obra do ministério” (WHITE, E., 1901, p. 267, tradução livre).88 

Conforme foi apresentado neste estudo, a partir de 1883, depois da rejeição da 

proposta do Manual da Igreja que continha uma visão diferenciada em relação ao 

modelo ministerial, Ellen G. White publicou uma quantidade significativa de artigos 

discutindo o paradigma pastoral, bem como a atitude dos membros em relação à 

missão. Ela reconhecia que as orientações eram luz vinda do Céu para a liderança 

da igreja. 

Contudo, na prática, muitos ministros negligenciaram as recomendações, 

ocasionando o enfraquecimento das congregações. Ela disse: 

Esses ministros que fazem uma baixa avaliação do trabalho confiado 
a eles não fazem justiça a si mesmos ou à igreja. Enquanto nossos 
ministros falharem ao sentir um senso de responsabilidade 
proporcional à grandeza de seu trabalho, haverá deficiência em 
nossas Associações. Não podemos, como povo, permitir que as 
coisas sigam neste caminho (Ibid., tradução livre).89  

 

Por causa da falha dos pastores, muitos adventistas não sabiam mais o que 

significava ser “testemunhas de Cristo nestes últimos dias” (Ibid., tradução livre).90 

                                                           
87 “[…] the Seventh-day Adventist Church began a major reorganization of its administratives 
structures”. 
88 “[…] the light that has been given me for the past fifteen years has been a representation of the 
great responsibility which is attached to the work of the ministry.” 
89 “Those ministers who place a low estimate on the work intrusted to them neither do justice to 
themselves or to the church. Just as long as our ministers fail to feel a sense of responsibility 
proportionate to the greatness of their work, there will be a deficiency in our Conferences. We can not, 
as a people, allow things to go on in this way”. 
90 “[…] to be witnesses for Christ in these last days”. 



53 
 

Tal situação a incomodava de maneira significativa. Aliás, essa situação não era 

uma novidade, mas ela reiterou novamente seu descontentamento. 

Meu coração se encheu de tristeza quando olhei para o campo e vi 
os lugares mais difíceis. O que isto significa? Quem está em pé como 
representante de Jesus Cristo? Quem sente um fardo pelas almas 
que não podem receber a verdade até que seja levada a elas. Os 
nossos ministros estão rondando as igrejas, como se o anjo da 
misericórdia não estivesse fazendo esforços para salvar almas. Deus 
considera esses ministros responsáveis pelas almas daqueles que 
estão em trevas (Ibid., tradução livre).91 

 

Fica claro que, em sua concepção, os ministros não deveriam se limitar a 

trabalhar pelos membros da igreja. A ênfase deveria ser edificar e avançar, 

conforme o argumento dela apresentado na sequência: 

Ele [Deus] não os chama para entrar em campos que não precisam 
de médico. Estabeleça suas igrejas com o entendimento de que não 
precisam esperar o ministro para servi-las e estar continuamente a 
alimentá-las. Elas têm a verdade; “elas sabem o que é a verdade”. 
Elas devem ter raízes em si mesmas (Ibid. tradução livre).92 

 

A fraqueza espiritual do ministério estava comprometendo o crescimento 

espiritual da igreja. Talvez a porção mais contundente de seu discurso esteja 

relacionada a esse tema. Ela não poupou palavras ao dizer: 

Aqui está a grande necessidade, a grande falta. [...] O fato é que 
muitos entram no ministério com espírito infantil, imaturo, 
impertinente e obstinado, assim como suas mães lhes permitiram 
crescer (Ibid., tradução livre).93 

 

Sua exortação foi “cada partícula de infantilidade deve ser deixada para 

trás”94 (Ibid., p. 268, tradução livre). A maturidade dos ministros deveria seguir o 

exemplo ministerial de Jesus.  

Cristo veio salvar o que estava perdido, e ele o chama a fim de 
trabalhar para aqueles que não conhecem a verdade, em vez de 
apenas pregar sermões e trabalhar um pouco pelas igrejas. Você, 
então, deveria fazer cinquenta vezes mais no sentido de incentivar as 

                                                           
91 “My heart has been filled with sadness as I have looked over the field and seen the barren places. 
What does this mean? Who are standing as representatives of Jesus Christ? Who feels a burden for 
the souls who can not receive the truth till it is brought to them. Our ministers are hovering over the 
churches, as though the angel of mercy was not making efforts to save souls. God holds these 
ministers responsible for the souls of those who are in darkness”. 
92 “He does not call you to go into fields that need no physician. Establish your churches with the 
understanding that they need not expect the minister to wait upon them and to be continually feeding 
them. They have the truth; 'they know what truth is. They should - have root in themselves”. 
93 “Here is the great need, the great lack. [...] The fact is, many have entered the ministry with a 
babyish, childish, pettish, and self-willed spirit, just as their mothers allowed them to grow up”. 
94 “[…] every particle of this childishness must be left behind”. 
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igrejas e estabelece-las em um bom modelo. Deus quer que você 
saiba como lutar, saiba o que é trabalhar pelas almas, e carregue o 
fardo das almas em seu coração. Quando você está educando-os, 
Cristo está educando-o. Quando você está dando-lhes lições, Cristo 
está dando-lhe as lições dele, e estas são de maior valor95 (Ibid., p. 
268, tradução livre).  

 

As reações ao discurso foram imediatas. O presidente em exercício da 

Associação Geral, George A. Irwin, reconheceu que a mensagem se adequava à 

sua vida e afirmou: “Tudo o que posso fazer esta manhã é confessar meu pecado e 

pedir a Deus para me perdoar, e eu acredito que ele vai perdoar. É minha 

determinação a partir deste momento a ser um homem diferente com a ajuda de 

Deus” (Ibid., p. 269, tradução livre).96 

 Ole A. Olsen, que havia sido presidente da Associação Geral entre 1888 e 

1897 se expressou da seguinte forma: “Deve ser muito evidente para todos nós, 

irmãos, que chegamos a um ponto em que deve haver uma virada decisiva, uma 

decidida mudança em nossa atitude e em nossa experiência” (Ibid., p. 269, tradução 

livre).97 

Ainda nessa Assembleia, em 19 de abril, J. O. Corliss, pastor fixo na igreja de 

São Francisco (Califórnia), testemunhou a respeito da dinâmica de sua 

congregação. De fato, o trabalho era desenvolvido com uma quantidade significativa 

de ministérios de apoio à comunidade, redundando em crescimento numérico 

mensal constante. Alguns meses antes, Ellen G. White tivera a oportunidade de 

participar de um encontro evangelístico nessa igreja, que resultara em muitas 

decisões a favor do evangelho. Ela ficou impressionada com o que viu ali (WHITE, 

E., 1ME, 151). 

Corliss teve a oportunidade de explicar que, apesar de se manter fixo naquela 

congregação, a ênfase do trabalho estava no engajamento dos membros 

voluntários. Ele disse: “A questão que surge é, como podemos levá-los a trabalhar? 

                                                           
95 “Christ came to save that which was lost, and he calls you to go forth to labor for those who know 
not the truth, instead of only sermonizing and doing a little work for the churches. You would then do 
fifty times as much in encouraging the churches and setting them a right example. God wants you to 
know how to wrestle, to know what it is to labor for souls, and to carry the burden of souls on your 
heart. When you are educating them, Christ is educating you. 
When you are giving them lessons, Christ is giving you his lessons, and these are of the greatest 
value.” 
96  “All I can do this morning is to confess my sin and ask God to forgive, and I believe that he will 
forgive. It is my determination from this time to be a different man by God's help” 
97  “It must be very evident to us all, brethren, that we have reached a point where there must be a 
decided turning, a decided change in our attitude and in our experience”.  
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Não pela pregação da teoria a eles. Eles precisam de pregação; mas daquele tipo 

que irá educá-los em todas as linhas de trabalho” 98(CORLISS, 1901, p. 370, 

tradução livre). Embora sua condição de pastor fixo fosse exceção dentro do 

ministério adventista, sua estratégia seguia, na medida do possível, uma das 

principais orientações de Ellen G. White: o pastor deveria educar os membros para o 

trabalho.  

Corliss deixou claro esse conceito ao dizer:  

Um homem pode rondar uma igreja e simplesmente pregar a ela até 
que ela dependa inteiramente de sua pregação; mas nossa igreja 
não faz isso, nossa igreja está trabalhando. Tentamos envolver cada 
membro no trabalho. [...] Eu acredito que nós podemos fazer isso 
(Ibid., p. 371).99 

 

Russell Burrill observa que  

a vida, até mesmo nas igrejas com pastores fixos na primeira parte 
do século XX, não parecia em nada com hoje em dia. Os pastores 
estavam no modo bíblico de treinar/equipar. E as igrejas continuaram 
a crescer, independentemente de se ter pastores fixos” (BURRILL, 
1998, p. 123). 

 

O que ocorreu após essa reunião, entre os anos de 1901 e 1902, foi a 

significativa divulgação de textos de Ellen G. White abordando esse tema, tanto na 

Review quanto em outros periódicos adventistas. 

 

 

 

 

3.3.1 Reações à Assembleia de 1901 

 

É possível observar nessas publicações, a repetição enfática do que Ellen G. 

White havia escrito nos “últimos quinze anos”, conforme a líder salientou em seu 

discurso aos delegados da Assembleia Geral. Os ministros precisavam compreender 

que  

Deus não confiou aos pastores o trabalho de estarem pondo em 
harmonia as igrejas. Tão depressa se acha aparentemente realizado 

                                                           
98  “The question arises, how can we get them into the work? Not by preaching  theory to them. They 
need preaching; but of that kind which will educate them in all lines of work”. 
99 “A man can hover over, and simply preach to a church until it depends entirely upon his preaching; 
but our church does not do that, our church is at work. We try to get every member of the church at 
work. [...] I believe we can do this”. 
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esse serviço, tem que ser feito de novo. Membros da igreja que são 
atendidos e ajudados desse modo, tornam-se fracalhões religiosos” 
(WHITE, E., 2008a, p. 18).  

 

Aos crentes que demonstravam profunda dependência espiritual do pastor, 

ela afirmou: “a não ser que possam permanecer por si sós, sem um ministro, 

precisam converter-se, sendo de novo batizados. Necessitam nascer de novo” 

(WHITE, E. 2001h, p. 381). 

A ênfase do ministério pastoral deveria ser ensinar os membros a trabalhar 

em prol do avanço da mensagem e partir para novos campos. Ellen G. White 

escreveu: “Logo que seja organizada uma igreja, ponha o pastor os membros a 

trabalhar. [...] Dedique o pastor mais tempo para educar do que para pregar” 

(WHITE, E., 2008a, p. 20). Ela indicava um sistema definido de trabalho: “Um lugar 

após outro deve ser visitado; uma igreja após outra deve ser estabelecida. Os que 

se põem do lado da verdade devem ser organizados em igrejas, e então, deve o 

pastor passar a outros campos igualmente importantes” (Ibid., p. 19).  

Em um artigo publicado em janeiro de 1902, no Atlantic Union Gleaner, ela 

confrontou o desejo de alguns membros estabelecerem grandes centros e 

congregações adventistas, bem como contarem com o auxílio de um pastor fixo. 

Igrejas devem ser plantadas. Não se deve estabelecer grandes 
centros, como Battle Creek [...] Não deve haver um apelo por 
pastores fixos sobre nossas igrejas, mas deixem o poder da verdade 
que dá vida impressionar os membros individuais a agir, conduzindo-
os à obra com interesse a fim de prosseguir com trabalho missionário 
eficiente em cada localidade [...] a igreja deve ser educada e treinada 
para fazer o serviço eficaz. (WHITE, E., 1902a, p. 2).100 

 

É provável que, após 1901, sua admoestação mais contundente quanto ao 

assunto esteja no artigo “The Need of a Revival and a Reformation”, de 25 de 

fevereiro de 1902. Ela iniciou seu texto com as palavras de Apocalipse 2:4, 5:  

Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. 
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das 
primeiras obras; e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu 
candeeiro, caso não te arrependas (ARA). 

 

                                                           
100 “Churches are to be planted. No great centers are to be established, as at Battle Creek [...] There 
should not be a call to have settled pastors over our churches, but let the life-giving power of the truth 
impress the individual members to act, leading them to labor interestedly to carry on efficient 
missionary work in each locality [...] the church is to be educated and trained to do effective service. 
Its members are to be the Lord's devoted Christian workers”. 
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Ellen G. White identificou essa descrição com a situação em que se 

encontrava a Igreja Adventista. Para ela, o ego estava sendo acariciado e lutava 

pela supremacia (WHITE, E. 1902b, p. 113). Esse diagnóstico impedia que o sentido 

de missão fosse real para os membros da igreja. Assim, “em muitos corações” 

parecia “haver apenas um sopro de vida espiritual”.101 Ela complementou expondo 

seu sentimento diante de tal quadro negativo: “Isso me entristece muito” (Ibid.).102 

Como resultado dessa apatia espiritual, os sermões haviam se tornado a 

grande exigência das igrejas. Ellen G. White afirmou: “Os membros têm dependido 

das declarações do púlpito em vez de dependerem do Espírito Santo. 

Desnecessários e sem uso, os dons espirituais entregues a eles têm diminuído até a 

fraqueza” (Ibid.).103 Os ministros tinham parte da responsabilidade por essa 

condição; pois, se eles “fossem a novos campos, os membros seriam obrigados a 

assumir responsabilidades, e, pelo uso, suas capacidades aumentariam (Ibid.).104  

Ellen G. White disse que, por meio das palavras dirigidas à igreja de 

Laodiceia, em Apocalipse 3:14-18, “Deus lança contra os ministros e o povo a 

pesada carga da fraqueza espiritual” (Ibid.).105 E então complementou:  

Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual: A 
menos que isso aconteça, os que são mornos se tornarão mais 
abomináveis ao Senhor, até ele se recusar a reconhecê-los como 

seus filhos (Ibid.). 106 
 

Essa argumentação forma o contexto de sua mais conhecida definição de 

reavivamento e reforma: 

Deve haver um reavivamento e uma reforma, sob a ministração do 
Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas. 
Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento 
das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte 
espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas 
idéias e teorias, hábitos e práticas. A reforma não trará o bom fruto 
da justiça a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. 

                                                           
101 “[…] in many hearts there seems to be scarcely a breath of spiritual life”. 
102 “This makes me very sad.” 
103 “The members have depended upon pulpit declamations instead of on the Holy Spirit. Uncalled for 
and unused, the spiritual gifts bestowed on them have dwindled into feebleness” 
104 “[…] would go forth into new fields, the members would be obliged to bear responsibilities, and by 
use their capabilities would increase”. 
105 “God brings against ministers and people the heavy charge of spiritual feebleness”. 
106 “God calls for spiritual revival and a spiritual reformation: Unless this takes place, those who are 
lukewarm will continue to grow more abhorrent to the Lord, until He will refuse to acknowledge- them 
as His Children” 
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Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, 
e no realizá-la, precisam fundir-se (Ibid.).107 

 

O estudo desse artigo aponta uma realidade pouco explorada quando se trata 

de incentivar o reavivamento e a reforma na igreja: sua dimensão eclesiológica. Uma 

das evidências de que os cristãos estão imbuídos do Espírito Santo é o retorno às 

atribuições originais de membros e ministros. Enquanto os membros desenvolvem 

seus dons espirituais e os utilizam na edificação da comunidade, os ministros devem 

plantar novas igrejas e ampliar a influência da mensagem adventista. 

É importante ressaltar que Ellen G. White não ignorava o fato de que era 

necessária supervisão ministerial deveria ocorrer nas congregações, mas isso não 

deveria ser o fundamento da saúde da igreja. Ela escreveu:  

O Senhor não vai aprovar ministros que gastam muito de seu tempo 
com as igrejas que já crêem na verdade. Quando pregam para 
aqueles que já entendem a verdade para este tempo e trabalham 
com eles, dedicando seu tempo para o rebanho, eles [os ministros] 
ensinam as pessoas a dependerem deles em suas várias 
perplexidades. É necessário que nossas igrejas sejam visitadas 
pelos ministros, mas as igrejas não devem esperar que o ministro as 
mantenham e as façam crer. Dessa forma, a igreja é enfraquecida e 
não fortalecida. Os ministros têm um trabalho a fazer [...] pregar em 
“regiões distantes”, e levar a mensagem de advertência àqueles que 
nunca ouviram falar da verdade para este tempo (WHITE, E., 1902c, 
p. 146).108 

 

Assim, observa-se a coerência contínua no conjunto de textos de Ellen G. 

White relacionados ao assunto. Desde seus primeiros artigos a respeito do tema, ela 

manteve o conceito de que os ministros deveriam se dedicar ao plantio e 

estabelecimento de igrejas e os membros deveriam crescer espiritualmente a fim de 

proporcionar a manutenção saudável das congregações. Ainda em 1902, ela se 

dirigiu aos membros, afirmando:  

                                                           
107 “A revival and a reformation must take place, under the ministration of the Holy Spirit. Revival and 
reformation are two different things. Revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the 
powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation signifies a reorganization, a 
change in ideas and theories, habits and practices. Reformation will not bring forth the good fruit of 
righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Revival and reformation are to do 
their appointed work, and in doing this work they must blend”. 
108 “The Lord will not approve of ministers' spending much of their time with churches that already 
believe the truth. When they preach to those who understand the truth for this time, and labor with 
them, devoting their time to the flock, they teach the people to depend upon them in their various 
perplexities. It is needful that our churches should be visited by ministers, but the churches must not 
expect that the minister is to hold them up, and make them believe. By such a course, the church is 
weakened rather than strengthened. Ministers have a work to do [...] to preach in " regions beyond," 
and bear the warning message to those who have never heard the truth for this time 
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Nossos ministros devem sair para proclamar a verdade presente 
àqueles que ainda não a ouviram. E nossas igrejas não devem se 
sentir enciumadas e negligenciadas por não receberem trabalho 
ministerial. Elas mesmas devem assumir o encargo e trabalhar com 
muito fervor pelas almas. Os crentes devem ter raízes em si 
mesmos, enraizando-se firmemente em Cristo, a fim de que deem 
muito fruto para sua glória. Como um só homem, devem se esforçar 
para alcançar um objetivo, a salvação de almas. Que os membros da 
igreja não esperem por um comando verbal para entrar no serviço de 
Deus (WHITE, E., 1902d, p. 7).109 

 

Apesar das numerosas indicações de como ministros e membros deveriam 

proceder quanto à missão, a voz da mensageira do Senhor estava gradualmente 

sendo abafada. O fato é que, no centro administrativo e teológico da Igreja 

Adventista, Battle Creek, seus conselhos não estavam surtindo o efeito esperado. 

Ela se dirigiu diretamente à essa realidade ao escrever:  

Há muita proximidade com nossas instituições; muito amor pela 
comodidade. [...] Os fiéis soldados da cruz de Cristo devem ir 
adiante. Os ministros que estão rondando as igrejas, pregando 
àqueles que conhecem a verdade, fariam melhor se fossem a 
lugares ainda em trevas. A menos que façam isso, eles e suas 
congregações se tornarão insignificantes. Nossa religião tornou-se 
fraca e doente porque os membros da igreja abandonaram seu 
primeiro amor. Eles poderiam ser homens e mulheres fortes em 
Cristo, se obedecessem às instruções do Senhor. Fui ordenada a 
levantar minha voz em advertência, e fazer um apelo ao nosso povo 
que está reunido em Battle Creek para ir adiante e assumir a obra 
designada por Deus. O mundo está perecendo no pecado (WHITE, 
E., 1905, p. 8, 9).110 

 

Uma das evidências de que pastores fixos estavam se tornando mais comuns 

no quadro ministerial da denominação é encontrada em uma correspondência 

publicada na Review, em setembro de 1909. Nela, um correspondente pergunta se 

um determinado programa do sábado missionário enviado para todas as igrejas 

                                                           
109 “Our ministers are to go forth to proclaim the message of present truth to those who have not heard 
it. And our churches should not feel jealous and neglected if they do not receive ministerial labor. They 
should themselves take up the burden, and labor most earnestly for souls. Believers are to have root 
in themselves, striking firm root in Christ, that they may bear much fruit to his glory. As one man, they 
are to strive to attain one object,— the salvation of souls. Let not church members wait for a verbal 
command to enter God's service.” 
110 “There is too much hovering round our institutions; too much ease-loving. [...] The faithful soldiers 
of the cross of Christ are to go forth with-The ministers who are hovering over the churches, preaching 
to those who know the truth, would better go into places still in darkness. Unless they do this, they 
themselves and their congregations will become dwarfed. Our religion has become weak and sickly 
because the members of the church have left their first love. They might be strong men and women in 
Christ if they would obey the Lord's directions. I am commanded to lift my voice in warning, and to call 
upon our people who are gathered together in Battle Creek to go forth and take up the work appointed 
them by God.” 
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deveria ser usado onde havia “pastores fixos”. A resposta foi: “Naturalmente; 

nenhum pastor pode se permitir perder a oportunidade de dar à igreja o benefício 

deste programa”111 (A correspondent, 1909, p. 24). É bem verdade que a resposta é 

vaga e não discute a pertinência ou não dessa prática, mas ela demonstra que essa 

postura já era uma realidade incipiente no contexto adventista. 

 

3.3.2 A publicação de Atos dos Apóstolos 

 

Próximo ao fim do seu prolífico ministério, Ellen G. White se dedicou a 

publicar o livro Atos dos Apóstolos, em 1911. Essa obra, conforme definiu Jean-Luc 

Rolland, “não é meramente uma meditação sobre o livro bíblico correspondente e 

alguns escritos de Paulo, Pedro e João, mas uma reflexão sobre a vida, as 

experiências, os escritos e a ‘razão de ser’ da igreja cristã” (ROLLAND, 2013, p. 

579).112 Ele ainda complementa afirmando que o livro “reflete a visão de Ellen White 

a respeito do que a igreja deve ser no mundo até a segunda vinda de Cristo” (Ibid, p. 

580).113 

Algumas afirmações de Ellen G. White nesta obra parecem refletir claramente 

seus ensinos anteriores sobre a atitude dos ministros e dos membros diante da 

missão da igreja.     

O primeiro relato a ser analisado refere-se à indicação dos primeiros diáconos 

(At 6). Ellen G. White escreveu que, em virtude do contínuo crescimento do número 

de cristãos, o trabalho que recaía sobre os apóstolos aumentava grandemente. Ela 

realçou esse fato ao dizer que “pessoa alguma, ou mesmo um grupo de homens, 

poderiam levar sozinhos o pesado fardo sem pôr em perigo a prosperidade futura da 

igreja” (WHITE, E., 2001a, p. 88). 

Para solucionar o problema, os apóstolos recomendaram que “os chefes 

espirituais que superintendiam as igrejas deveriam ser aliviados da tarefa de 

distribuir aos pobres, e de outros encargos semelhantes, de modo que pudessem 

estar livres para levar avante a obra de pregar o evangelho” (Ibid., p. 89). A partir 

                                                           
111 “Of course; no pastor can afford systematically to miss the opportunity of giving a church the 
benefit of this program.” 
112 “[…] is not merely a meditation on the corresponding biblical book and on some writings of Paul, 
Peter, and John, but a reflection on the life, experiences, writings and the raison d’être of the Christian 
church”. 
113 “[…] reflects Ellen White’s vision for what the church should be in the world until the second coming 
of Christ”. 
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dessa sugestão, a igreja indicou sete homens para que tomassem em “cuidadosa 

consideração as necessidades individuais, bem como os interesses financeiros 

gerais da igreja” (Ibid., grifo nosso). O fruto imediato dessa nova forma de 

organização, logo foi percebido, e a ampliação do número de crentes foi notório.   

Ellen G. White comentou que esse efeito era  

[...] Tanto o resultado de maior liberdade assegurada aos apóstolos 
como o zelo e poder mostrados pelos sete diáconos. O fato 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 
(Ibid., p. 90). 

 

Até esse ponto, fica claro que a distinção entre as atividades dos apóstolos e 

diáconos foi uma decisão que permitiu à igreja ampliar sua esfera de ação tanto na 

perspectiva interna, no atendimento aos primeiros grupos de cristãos, como numa 

perspectiva externa, por meio da proclamação da mensagem a pessoas não 

alcançadas. 

A sequência da argumentação de Ellen G. White sugere que esse relato 

apresenta um princípio de organização eclesiástica. Ela afirmou:  

A organização da igreja em Jerusalém deveria servir de modelo para 
a organização de igrejas em todos os outros lugares em que 
mensageiros da verdade conquistassem conversos ao evangelho 
(Ibid., p. 91, grifo nosso). 

 

Sem ignorar o crescimento estrutural, numérico e carismático da igreja em 

período posterior, ela complementou dizendo que 

[...] Mais tarde, na história da igreja primitiva, quando nas várias 
partes do mundo muitos grupos de crentes se constituíram em 
igrejas, a organização da mesma foi mais aperfeiçoada, de modo que 
a ordem e a ação harmoniosa pudessem ser mantidas. Todo 
membro era exortado a bem desempenhar sua parte. Cada qual 
devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados (Ibid., p. 91, 92, 
grifo nosso). 

 

Diante dessas afirmações, pode-se inferir que Ellen G. White via no relato da 

indicação dos primeiros diáconos que o trabalho de proclamação da mensagem 

cristã e de administração da igreja local não deveriam ser acumulados em apenas 

um ofício. De maneira ordeira e harmoniosa, cada membro deveria cumprir seu 

ministério de forma sábia, fosse ele voltado para os desafios externos ou internos da 

igreja. Assim, o “modelo de Jerusalém” se perpetuaria.  
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Essa inferência corresponde aos ensinamentos apresentados nas décadas 

anteriores em que ela (1) via o ministério pastoral sob a perspectiva do modelo 

apostólico; (2) esperava que os oficiais locais cumprissem sua responsabilidade de 

administrar a congregação local; (3) desejava que todos os membros 

desempenhassem uma parte ativa no cumprimento da missão da igreja. 

A segunda narrativa do cristianismo apostólico a ser analisada está 

relacionada ao trabalho de Felipe (um dos sete diáconos) na conversão do oficial 

etíope da rainha de Candace (At 8:27-40). Após transcrevê-la das Escrituras, Ellen 

G. White teceu algumas considerações significativas sobre a história. Ela disse:  

A obra altruísta de cristãos do passado deveria ser uma lição objetiva 
e uma inspiração para nós [...] Com o coração repleto de simpatia e 
compaixão, devem eles [os membros da igreja] ministrar aos que 
necessitam de auxílio, levando aos pecadores o conhecimento do 
amor do Salvador.” (Ibid.,, p. 109, 110).  

 

Ela reforçou a importância do engajamento dos cristãos na esfera missionária 

ao dizer: “Não somente sobre o ministro ordenado repousa a responsabilidade de 

sair a cumprir esta missão. Todo o que haja recebido a Cristo é chamado a trabalhar 

pela salvação de seus semelhantes” (Ibid., p. 110). 

Logo a seguir, ecoando com muita contundência seus ensinos anteriores, ela 

afirmou:  

É erro fatal supor que a obra de salvação de almas depende só do 
ministério. O humilde e consagrado crente sobre quem o Senhor da 
vinha colocou o encargo das almas, deve receber encorajamento 
daqueles a quem o Senhor deu maiores responsabilidades. Os que 
ocupam lugar de líderes na igreja de Deus devem sentir que a 
missão do Salvador é dada a todos os que crerem no Seu nome. 
Deus deseja enviar para a Sua vinha a muitos que não foram 
consagrados ao ministério pela imposição das mãos” (Ibid., p. 110). 
 

Ao concluir o arrazoado, Ellen G. White deixou clara sua insatisfação com a 

postura da igreja diante da missão. Ela disse: 

Longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se 
apodere de toda a igreja, de maneira que cada um trabalhe para Ele 
segundo sua habilidade. Quando os membros da igreja de Deus 
fizerem a obra que lhes é indicada nos necessitados campos 
nacionais e estrangeiros, em cumprimento da comissão evangélica, 
todo o mundo será logo advertido, e o Senhor Jesus retornará à 
Terra com poder e grande glória (Ibid., p. 111, grifo nosso).   

 
Novamente, observa-se que ela via no relato do cristianismo apostólico 

paradigmas que deveriam ser seguidos pela igreja no tempo do fim. O exemplo de 
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Filipe serve para reforçar que (1) a obra missionária deve ser realizada por todos os 

membros da igreja; (2) a salvação de pessoas não depende exclusivamente do 

trabalho dos ministros; (3) os líderes da igreja devem destacar o fato de que todos 

têm uma parte a desempenhar na pregação do evangelho; e, (4) Deus tem esperado 

longamente que a igreja sirva às pessoas por meio de seus dons. 

Outra narrativa relevante para os objetivos deste estudo é a descrição que 

Ellen G. White faz do trabalho de Paulo e Barnabé na cidade de Antioquia. Nessa 

cidade, onde os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos (At 11:26), o 

evangelho era uma realidade viva na conduta dos fiéis. Com uma atitude 

genuinamente cristã, eles “confiavam no poder do Espírito Santo para tornar eficaz a 

Palavra da vida. E assim, nos vários passos da vida, davam testemunho diário de 

sua fé em Cristo” (Ibid., p. 158). 

Nesse ponto de sua descrição, ela afirmou: 

O exemplo dos seguidores de Cristo em Antioquia deve servir de 
inspiração para todos os crentes que vivem atualmente nas grandes 
cidades do mundo. Conquanto esteja no plano de Deus que obreiros 
escolhidos, de consagração e talento, sejam enviados a importantes 
centros de população para realizar conferências públicas, é também 
Seu propósito que os membros da igreja que vivem nessas cidades 
usem os talentos que Deus lhes deu trabalhando em favor das 
pessoas. [...] A causa de Deus na Terra nestes dias está em 
necessidade de representantes vivos da verdade bíblica. Apenas os 
ministros ordenados não são suficientes para a tarefa de advertir as 
grandes cidades. Deus está chamando não somente pastores, mas 
também médicos, enfermeiros, colportores, obreiros bíblicos e outros 
consagrados membros da igreja, possuidores de diferentes talentos, 
que tenham o conhecimento da Palavra de Deus e possuam o poder 
de Sua graça, para que considerem as necessidades das cidades 
não advertidas (Ibid., p. 158, 159, grifo nosso). 

 

A partir do texto, é possível constatar que a autora enfatizava o papel 

importante que os membros da igreja deveriam desempenhar, independentemente 

da presença constante do ministro ordenado. 

 Esses exemplos extraídos de Atos dos Apóstolos ilustram a afirmação de 

que, em seus últimos anos, Ellen G. White não contradisse seu entendimento quanto 

ao trabalho pastoral e à responsabilidade dos membros locais. 

O principal líder da denominação naquele período, Arthur G. Daniells, 

presidente da Associação Geral, cria na orientação histórica de Ellen G. White, bem 

como a postura majoritária da Igreja Adventista em relação ao modelo ministerial. 

Durante o período em que esteve à frente da denominação, ele sustentou a 
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importância de manter os ministros agindo de acordo com o exemplo dos pioneiros. 

Para Daniells, isso ajudava a explicar o motivo do significativo crescimento dos 

adventistas. Em 1912, ele afirmou:  

Não mantemos ministros fixos como pastores em igrejas em 
qualquer extensão. Em algumas igrejas muito grandes, temos 
elegido pastores; mas, como regra, temos nos mantido prontos para 
o trabalho no campo, trabalho evangelístico, e nossos irmãos e irmãs 
têm se mantido prontos para conduzir os cultos e os trabalhos sem 
um pastor fixo. Eu espero que isso nunca deixe de ser a ordem 
nessa denominação, pois quando pararmos nosso movimento de 
avanço, e começarmos a nos fixar nas igrejas, pensando e orando 
por eles e fazendo o trabalho que deveria ser feito por eles, então 
nossas igrejas começarão a enfraquecer, perder seu espírito e sua 
vida, tornando-se paralisada, fossilizada e o trabalho será feito em 
um retiro (DANIELLS, apud BURRILL, p. 41).114 

 
Exceto pelas grandes igrejas, como Battle Creek ou São Francisco, as demais 

vivenciavam a realidade ensinada por Ellen G. White em todo seu ministério, 

especialmente após o estabelecimento formal da Igreja Adventista. O resultado 

positivo do modelo ministerial apostólico indica que, apesar da prática corrente no 

protestantismo da época e do desejo de alguns ministros adventistas adotarem o 

modelo de pastorado fixo, as orientações estabelecidas no decorrer da história da 

denominação por conceituados pioneiros e corroboradas por sua cofundadora 

pareciam contribuir de forma mais efetiva para o cumprimento da missão. 

 

 

3.4 RESUMO E CONCLUSÕES   

 

Após observar o desenvolvimento do ministério adventista e de seu papel no 

cumprimento da missão é possível esboçar o seguinte resumo e as seguintes 

conclusões: 

Em primeiro no lugar, entre os anos de 1844 e 1863, os líderes adventistas 

sabatistas empreenderam esforços no sentido de compreender o que deveria ser o 

ministério dentro do movimento. Após entenderem que a missão do adventismo 

                                                           
114 “We have not settled our ministers over churches as pastors to any large extent. In some of the 
very large churches we have elected pastors, but as a rule we have held ourselves ready for field 
service, evangelistic work and our brethren and sisters have held themselves ready to maintain their 
church services and carry forward their church work without settled pastors. And I hope this will never 
cease to be the order of affairs in this denomination; for when we cease our forward movement work 
and begin to settle over our churches, to stay by them, and do their thinking and their praying and their 
work that is to be done, then our churches will begin to weaken, and to lose their life and spirit, and 
become paralyzed and fossilized and our work will be on a retreta.” 
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sabatista era prosseguir com o espírito do milerismo, proclamando a tríplice 

mensagem angélica em sua plenitude, eles começaram a desenvolver a ideia acerca 

do papel dos ministros no cumprimento da missão. Durante essa jornada, os 

pioneiros adventistas sabatistas identificaram o ministro como o “ancião itinerante” 

ou “evangelista”, seguindo o modelo apostólico, que estabelecia congregações e 

partia para novos campos, ainda inexplorados. 

Durante esses anos, Ellen G. White não escreveu muito sobre o papel do 

ministério, embora suas poucas palavras sobre o tema estivessem em consonância 

com o pensamento vigente apresentado pelos líderes do movimento, em especial, 

Tiago White, seu esposo. 

Por sua vez, entre 1863 e 1901, Igreja Adventista do Sétimo Dia dedicou-se 

ao aperfeiçoamento do conceito de ministério, bem como do papel do pastor no 

cumprimento da missão. Nessa fase, Ellen G. White contribuiu com muitas 

orientações específicas sobre o assunto e demonstrou que os ministros deveriam 

trabalhar tendo em vista uma ampla perspectiva de atuação. Ela reconheceu que a 

igreja enfrentava desafios que conspiravam contra o crescimento denominacional e 

exortou os pastores a desempenhar papéis muito claros. Ao plantar uma nova igreja, 

o ministro deveria ser exemplo de cristianismo, educar os membros em relação às 

questões espirituais e ao trabalho missionário, desenvolver planos em parceria com 

os crentes locais e manter uma linha de supervisão que atendesse às igrejas, sem 

que, com isso, as comunidades se tornassem dependentes dele. 

Em contraste, diante da condição débil das congregações, alguns ministros 

começaram a defender publicamente a instituição de pastores fixos como a solução 

do problema. Dois expositores desse conceito se destacaram no período, Canright e 

Littlejohn. Embora o primeiro tenha se desligado da Igreja Adventista pouco tempo 

depois de expressar-se quanto ao tema, o segundo inseriu a discussão na pauta da 

Associação Geral, ao formular a proposta do primeiro Manual da Igreja. O material 

não recebeu aprovação da Assembleia Geral; contudo, demonstrou o crescimento 

no número de adeptos dessa ideia.  

Diante desse ponto de vista contrário à orientação histórica da denominação, 

é digno de nota que Ellen G. White se opôs claramente a esse modelo. Mesmo 

quando se defrontou com a realidade distinta da Austrália, a líder manteve seu ponto 

de vista e escreveu defendendo o conceito praticado pela Igreja Adventista desde 

seu início. 
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Por último, dos anos 1901 a 1915, o adventismo do sétimo dia viu a 

reafirmação do conceito de ministério adotado desde seus primórdios, com destaque 

para a participação de Ellen G. White na Assembleia da Associação Geral, em 1901. 

Nesse período, a realidade de pastores fixos estava ficando mais comum entre as 

maiores congregações adventistas, mas a liderança geral da denominação não 

incentivou abertamente essa prática.  

Ellen G. White reiterou seus conselhos anteriores quanto ao papel do ministro 

no cumprimento da missão e inseriu o assunto na perspectiva do reavivamento e da 

reforma. Se membros e ministros fossem plenos do Espírito Santo, ambos 

desempenhariam seus papéis e a igreja avançaria em sua tarefa de proclamar a 

terceira mensagem angélica. A autora deixou esses conceitos transparecerem de 

forma nítida no livro Atos dos Apóstolos, obra na qual reflete sobre a experiência do 

cristianismo apostólico e traça paralelos com o remanescente do tempo do fim. 

A verificação das fontes históricas relativas aos anos de 1844 a 1915 permite 

que se assumam duas principais conclusões. A primeira, relacionada à Ellen G. 

White, indica que ela não mudou seu ponto de vista quanto ao papel dos ministros 

no cumprimento da missão da igreja no decorrer dos anos. Para a autora, era um 

princípio ministerial o modelo apostólico, no qual o pastor atuava como um 

evangelista plantador de igrejas, capaz de estabelecê-las na verdade, educá-las 

para o trabalho e supervisioná-las sem levá-las à dependência. De maneira especial, 

essas atribuições ficaram explícitas em seus escritos entre os anos de 1863 e 1901. 

No período subsequente, ela apenas ratificou seus conselhos anteriores. 

A segunda conclusão é relativa à liderança da Igreja Adventista. É possível 

notar que conforme os anos avançaram e a presença de Tiago e Ellen G. White 

foram se tornando menores no contexto administrativo, houve o aumento no número 

de igrejas que passaram a adotar o conceito de pastorado fixo. Embora essa não 

fosse a orientação da Associação Geral, alguns Campos locais admitiram essa 

possibilidade, contrariando uma prática histórica e distinta da denominação, de 

alguma forma comprometendo a estrutura que se formou sob a iluminação profética, 

para o cumprimento da missão singular do movimento. 
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4 O MINISTÉRIO DO ANCIÃO E A MISSÃO ADVENTISTA 

 

À semelhança do que ocorreu quanto ao ministério pastoral entre 1844 e 

1915, os adventistas desenvolveram um entendimento específico acerca do papel 

do ancião local no cumprimento da missão da igreja. De forma similar ao capítulo 

anterior, esta parte do estudo está dividida de acordo com os mesmos critérios 

adotados. Assim, o primeiro período compreende os anos de 1844 até 1863; o 

segundo, os anos de 1863 a 1901; e, o último, entre 1901 e 1915. As seções 

apresentam as principais orientações da liderança adventista em relação ao 

ministério do ancião, bem como os conselhos de Ellen G. White dirigidos a essa 

classe de líderes, com vistas à proclamação da tríplice mensagem angélica. 

  

4.1 FORMAÇÃO DO CONCEITO DO ANCIÃO ADVENTISTA: 1844 a 1863 

 

O capítulo anterior apresentou que, num primeiro momento, os adventistas 

sabatistas não estavam preocupados com a formação de congregações locais. O 

entendimento referente à iminente vinda de Cristo, somado ao conceito da “porta 

fechada”, limitaram por algum tempo a compreensão missiológica do movimento, 

que se centrou naqueles que haviam pertencido ao milerismo. Entretanto, enquanto 

eles se aperfeiçoavam doutrinariamente, alguns fatos fizeram com que o grupo 

mudasse suas concepções e começasse a caminhada rumo à organização. 

Novas percepções a respeito do segundo advento, as visões de Ellen G. 

White que projetavam o movimento para uma esfera missionária mais ampla e a 

conversão de pessoas que não haviam sido mileritas, conduziram os adventistas 

sabatistas às primeiras iniciativas para uma organização local. 

O primeiro relato de ordenação local ocorreu em 1851, em Washington, New 

Hampshire. De acordo com o relato, “uma comissão de sete foi escolhida (ver Atos 

6) para atender às necessidades dos pobres, e nós temos razão para acreditar que 

para eles será um grande prazer fazê-lo”115 (Our tour east, 1851, p. 52). 

Assim, a ordenação de diáconos foi a primeira iniciativa dos adventistas 

sabatistas em direção à formação de uma estrutura básica congregacional. Depois 

disso, outras comunidades seguiram o exemplo e indicaram oficiais que 

                                                           
115 “[…] a committee seven was chosen (see Acts vi.) to attend to the wants of the poor, and we have 
reason to believe that it will be a great pleasure for them to do so” 
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correspondessem àquilo que foi denominado “Ordem Evangélica”, de acordo com os 

conceitos apresentados por Tiago White em uma série de artigos publicados a partir 

da metade de 1853. Foi nesse ano que, em Fairhaven e Dartmouth, Massachusetts; 

bem como em Jackson e Sylvan, Michigan, novos diáconos foram indicados 

(SPALDING, 1961).   

Sobre as ordenações em Massachusetts, H. S. Gurney teceu algumas 

considerações na Review. Em primeiro lugar, ele esclareceu que o “o tema foi 

investigado à luz do Evangelho”116 e as conclusões a que chegaram demandavam 

que eles agissem de acordo com a manutenção da Ordem Evangélica, a fim de 

preservar “um estado saudável do sentimento religioso”117 (GURNEY, 1853, p. 199, 

tradução nossa). 

Essa condição saudável, de acordo com Gurney, estava atrelada à 

celebração da Ceia do Senhor. Uma vez que o número de oficiais adventistas 

sabatistas era escasso, com a ordenação de diáconos, haveria novas possibilidades 

de celebração do rito. Ele disse: “como os mensageiros são instados a viajar, a 

igreja não deveria depender deles para administrar a Ceia do Senhor, por isso 

parecia adequado separar alguém na igreja com o propósito de manter a mais 

completa ordem evangélica”118 (Ibid. tradução nossa). 

Essas primeiras experiências indicam que, a princípio, o ofício de diácono 

estava, na prática, mesclado com o ofício de ancião. O aprimoramento dos conceitos 

referentes à Ordem Evangélica veio pouco tempo depois, com a publicação de 

artigos que elucidavam a questão. 

O artigo de Bates, publicado em agosto de 1854, destacou as instruções de 

Paulo a Tito concernentes à indicação de anciãos. Ele diferenciou dois tipos de 

anciãos: os que “presidem bem”119 e “os que se afadigam na palavra e na 

doutrina”120 (BATES, 1854, p. 22, tradução livre). Nessa distinção, ele via uma 

aplicação do princípio apresentado em Atos 6, que fazia separação entre o trabalho 

apostólico e o diaconal.  

                                                           
116 “[…] subject was investigated in the light of the Gospel”. 
117 “[…] a healthy state of religious feeling”. 
118 “And as the messengers are called to travel, the church should not depend on them to administer 
the Lord's supper, therefore it seemed proper to set apart some one in the church for the purpose of 
more fully maintaining Gospel order.” 
119 “The first to be counted of double honor if they ‘rule well’.”  
120 “The second, ‘especially, they who labor in the word and doctrine’.” 
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Em 1855, J. B. Frisbie escreveu um artigo sobre a ordem na igreja que seguia 

o raciocínio de Bates. Para ele havia dois tipos de ancião: o que era responsável 

pela “supervisão de todas as igrejas como anciãos ou bispos itinerantes”121; e o 

“ancião local que tinha o cuidado pastoral e supervisão de uma igreja”122 (FRISBIE, 

1855, p.154, 155, tradução livre). 

Esses dois artigos mostram que, de maneira crescente, a estruturação do 

ministério do ancião estava sendo realizada pelas comunidades adventistas 

sabatistas. Ainda no começo de 1855, John Byington, que posteriormente foi o 

primeiro presidente da Associação Geral, questionou a liderança do movimento, por 

meio da Review, sobre alguns procedimentos relacionados à ordenação de anciãos 

e diáconos. Suas dúvidas eram sobre a necessidade de se nomear anciãos e 

diáconos, quem poderia ordená-los e se os anciãos itinerantes tinham autoridade 

para proceder esse rito. 

A resposta dada por Tiago White demonstra qual era a compreensão do 

movimento quanto ao tema. Ele disse:  

Em relação aos oficiais, à ordem e ao governo da igreja, o 
Testemunho Divino deve ser nosso guia. Não hesitamos em dizer 
que em “cada Igreja, onde os números, talentos e graças das 
pessoas são suficientes”, os oficiais da Igreja de Deus devam ser 
nomeados. Cuidados devem ser tomados para que pessoas que não 
possuam as qualificações bíblicas não sejam indicadas. Em nossa 
opinião, eles [os membros aptos] devem ser separados para o 
trabalho por aqueles que têm experiência e bom senso, a quem Deus 
chamou para labutar na palavra e doutrina, depois de terem sido 
selecionados pela voz da igreja.123 (WHITE, J., 1855, p. 164, 
tradução livre) 

 

Alguns critérios ficam claros nessa resposta: (1) a Bíblia era o referencial de 

elaboração dos ministérios locais; (2) o estabelecimento de oficiais era recomendado 

amplamente; (3) havia distinção entre os ofícios de ancião e diácono; e, (4) a 

indicação de oficiais deveria ser conduzida por ministros (anciãos itinerantes) 

reconhecidos pela liderança dos adventistas sabatistas. É importante ressaltar que, 

desde 1853, o movimento emitia credenciais para seus ministros ordenados. Assim, 

                                                           
121 “There were two classes of preaching elders in the churches at that time ; one had the -oversight of 
all the churches as evangelical or traveling elders or bishops.”  
122 “Another class of local elders who had the pastoral care and oversight of one church.” 
123 “In regard to church officers, order and government, the Divine Testimony must be our guide. And 
we do not hesitate to say that in "every Church where the numbers, and talents, and graces of 
individuals are sufficient," the officers of the Church of God should be appointed. Care should be taken 
lest persons be appointed, not possessing scripture qualifications. And in our opinion they should be 
set apart to their work by those of experience and sound judgment, whom God has called to labor in 
word and doctrine, after being selected by the voice of the church.” 
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a intenção era garantir que os princípios evangélicos fossem praticados nas 

congregações locais.  

 

4.1.1 Primeiras orientações aos anciãos adventistas do sétimo dia 

 

A primeira descrição mais ampla a respeito das atribuições do ancião local 

está em um artigo escrito por Tiago White em 1861, intitulado “The Conference 

Adress”. A organização da Associação dos Adventistas do Sétimo Dia do Michigan 

motivou o dirigente a esclarecer alguns pontos importantes a serem observados na 

administração da igreja. Em primeiro lugar, os grupos recém- estabelecidos não 

deveriam ser organizados em igreja antes de se provar de fato consolidados. Assim, 

a recomendação era de que o evangelista (ancião itinerante) responsável por esse 

novo grupo deveria apontar um líder até que a congregação tivesse condições de 

discernir quem era qualificado para exercer as atribuições de um oficial da igreja. 

Quando essa condição era alcançada, ministros eram então designados para 

organizar a igreja  (WHITE, J., 1861). 

Anciãos deveriam ser ordenados apenas em igrejas organizadas. Todas as 

congregações assim designadas deveriam ter, no mínimo, um ancião. Enquanto 

sobre o diácono repousava “as questões temporais da igreja, como, por exemplo, 

assumir o controle de suas finanças, fazer os preparativos para a celebração das 

ordenanças, etc.”124 (WHITE, J., 1861, p. 156, tradução livre), a tarefa do ancião foi 

definida da seguinte forma: 

Assumir a liderança e supervisão da igreja nos assuntos espirituais. 
O ancião não precisa necessariamente ser um pregador, mas pode 
dirigir as reuniões da igreja e administrar as ordenanças do batismo e 
da Ceia do Senhor, na ausência de qualquer oficial superior. Se um 
apóstolo ou evangelista estiver presente, todas essas atribuições 
deveriam ficar com ele125 (Ibid., tradução livre). 

 

Em congregações menores onde não houvesse disponibilidade de algum 

diácono, o ancião também poderia exercer esse ofício. Em congregações maiores, 

poderia haver mais do que um ancião ou diácono (Ibid., tradução livre). 

                                                           
124 “[…] the temporal matters of the church; such, for instance, as taking charge of its finances, making 
preparation for the celebration of the ordinances, etc.”. 
125 “[…] to take the lead and oversight of the church in spiritual things. This elder need not necessarily 
be a preacher, but may conduct the meetings of the church and administer the ordinance of baptism 
and the Lord's supper in the absence of any higher officer. If an apostle or an evangelist should be 
present, all these duties would be left with him”. 
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É importante observar que durante os primeiros anos do movimento 

adventista sabatista, Ellen G. White escreveu pouco sobre a atribuição dos anciãos 

locais, à semelhança do que ocorreu em relação aos ministros. Contudo, isso não 

significa que ela não tivesse um conceito claro a respeito do tema. Em uma carta 

escrita em 6 de julho de 1863, ela afirmou: 

Os anciãos, locais e itinerantes, são nomeados pela igreja e pelo 
Senhor para supervisionar a igreja, para reprovar, exortar e 
repreender o indisciplinado e confortar os desanimados. Não há 
maior tribunal sobre a Terra do que a igreja de Deus. [...] Deus 
concedeu poder sobre a igreja e os ministros da igreja, e não é 
prudente resistir à autoridade e desprezar o julgamento dos ministros 
de Deus126 (Carta 5, 1863, grifo nosso, tradução livre). 

 

Para ela, o ancião local e o ministro (ancião itinerante) eram as autoridades 

constituídas por Deus para conduzir a igreja em todos os assuntos espirituais e 

administrativos, e os membros deveriam reconhecer isso.  

No período seguinte, entre 1863 e 1901, tanto a igreja quanto Ellen G. White 

apresentaram mais vislumbres a respeito das atribuições dos anciãos. O 

crescimento da Igreja Adventista, o aperfeiçoamento do ministério e os desafios 

referentes à pregação da mensagem influenciaram nesse processo.   

 

4.2 APERFEIÇOAMENTO DO CONCEITO DO ANCIÃO ADVENTISTA: 1863 a 1901 

 

Com a organização formal da Igreja Adventista, veio a necessidade de 

sistematizar os procedimentos adotados pelas congregações locais. Enquanto os 

ministros estavam envolvidos na expansão evangelística, os membros deveriam, de 

forma estruturada, manter a saúde espiritual das comunidades locais. Para tanto, 

era necessário que anciãos e diáconos exercessem com fidelidade as atribuições do 

ministério. 

Esperava-se do ancião que ele cuidasse “da condição espiritual dos membros 

da igreja, quer [o membro estivesse] presente ou ausente”127 (SMITH, 1867, p. 102, 

tradução livre). Em 1874, o presidente da Associação Geral, George Butler, 

                                                           
126 “Elders, local and traveling, are appointed by the church and by the Lord to oversee the church, to 
reprove, exhort, and rebuke the unruly and to comfort the feebleminded. There is no higher tribunal 
upon earth than the church of God. […] God has bestowed power on the church and the ministers of 
the church, and it is not a light matter to resist the authority and despise the judgment of God’s 
ministers.” 
127 “[…] the spiritual standing of the members of that church, whether present or absent”. 
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escreveu um longo artigo dissertando a respeito da administração da igreja local. No 

texto, ele refletiu as expectativas da liderança adventista sobre o ministério do 

ancião:  

Nenhuma igreja prosperará como deveria sem um ancião eficiente. 
Há muito trabalho importante a ser feito pelos anciãos em cada 
igreja, que, no entanto, na maioria dos casos, é tristemente 
negligenciado. Por isso, não vemos todo crescimento que deve 
existir128 (Butler, 1874, p. 85, tradução livre). 

 

Butler deixou transparecer que, de algum modo, os anciãos locais não 

estavam exercendo a contento o ministério. Ele continuou sua argumentação 

dizendo:  

Muitos anciãos locais agem como se tivessem cumprido totalmente 
seu dever quando se encontraram com a igreja na reunião. Eles 
iniciaram o culto com uma oração, apresentaram uma curta 
exortação e encerraram-no em momento adequado, tendo 
administrado as ordenanças, ocasionalmente, e, talvez, batizado 
alguns. Mas essas coisas são uma parte muito pequena de seu 
dever129 (Ibid., p., tradução livre). 

 

Embora as atividades mencionadas fossem importantes, o líder esperava que 

os anciãos locais fossem mais proativos em seu ofício. A manutenção da 

regularidade nas reuniões ou a ministração dos ritos (incluindo o batismo, na 

ausência de um ministro ordenado), era pouco, comparado com a maior de todas as 

demandas, na visão de Butler: apascentar o rebanho de Deus. 

“O que é alimentar o rebanho de Deus?”, ele perguntou, respondendo na 

sequência:   

É tomar a palavra de Deus e tirar da grande fonte instruções que irão 
desenvolvê-los e fazê-los crescer espiritualmente. Não se trata 
apenas de expor teorias. Não se trata de discutir e argumentar sobre 
pontos de fé, mas de fornecer instruções práticas que venham a 
desenvolver naqueles que as aceitam as graças do Espírito: amor, 
alegria, paz, fé, mansidão, longanimidade, tolerância, honestidade, 
temperança, piedade, e paciência, em suma, as características que 
se viam em Jesus Cristo130 (Ibid., p., tradução livre). 

                                                           
128 “[…] no church will prosper as it should without an efficient elder. There is much important work to 
be done by an elder in every church, which, however, in most cases is sadly neglected; hence, we do 
not see all that prosperity that should exist”. 
129 “Many local elders act as if they had wholly done their duty when they have met with the church in 
meeting, opened it by prayer, given in a short exhortation, and closed the meeting at the proper time, 
administered the ordinances occasionally, and possibly baptized some. But these things are a very 
small part of his duty”. 
130 “It is to take God's word, and draw from that great fountain, such instruction as will build them up, 
and make them grow spiritually. It is not merely to talk theory. It is not to argue and contend over 
points of faith, but to give such practical instruction as will develop in those who accept it, the graces 
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Portanto, esperava-se do ancião que ele pastoreasse o rebanho conduzindo-o 

ao crescimento espiritual. Para Butler, a figura do pastor era significativa em relação 

a esse oficial local. “Anciãos são ‘supervisores’ ou subpastores, tendo o Senhor 

Jesus como principal Pastor”131 (Ibid., p., tradução livre). Um ancião não deveria ser 

“ocioso” em sua atividade, mas sim “um verdadeiro e fiel vigilante sobre eles [os 

membros], sempre lembrando que seu poder se estende apenas ao conselho, à 

reprovação e admoestação”132 (Ibid., p., tradução livre). 

 

4.2.1 A sistematização do ministério do ancião adventista 

 

Apesar da grande ênfase dada por Butler sobre o trabalho espiritual do 

ancião, é necessário considerar que sobre este oficial recaía também os encargos 

administrativos da congregação. Em 1875, H. A. St. John apresentou uma relação 

com 13 atribuições do ancião local. Nas palavras do líder, o dirigente local deveria: 

(1) Ser um exemplo para o rebanho na vestimenta, conversação, 
hospitalidade, conduta, em todas as coisas; (2) Alimentar o rebanho 
de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, 
espontaneamente e de boa vontade, dando-lhes alimento puro que 
será sustento a seu tempo; (3) Visitar todos os membros do rebanho 
tão frequentemente quanto possível, a fim de fortalecer os joelhos 
trôpegos e erguer as mãos descaídas; (4) Deixar as noventa e nove 
no deserto, buscar a errante e, se possível, restaurá-la ao rebanho; 
(5) Batizar e administrar as ordenanças da casa do Senhor, na 
ausência de um evangelista; (6) Convocar uma reunião 
administrativa pouco antes da Assembleia Estadual para fazer seu 
compromisso anual com a Associação e escolher um delegado ou 
delegados; (7) Convocar uma reunião administrativa próximo ao fim 
de cada ano para eleger tesoureiro da BS [Benevolência Sistemática] 
e secretário da igreja para o ano seguinte; (8) Quando necessário, 
realizar reuniões administrativas e presidi-las; (9) Exercer as funções 
de diácono, se a igreja não tiver um; (10) Cuidar dos cordeiros do 
rebanho e ter um profundo interesse pela Escola Sabatina; (11) Estar 
disponível em todas as reuniões, se possível, e ser muito pontual 
para começar o encontro na hora marcada; (12) Ter sua própria alma 
cheia de fé, esperança e amor, e espalhar as mesmas bênçãos 
gratuitamente a todos; (13) Transferir as regras acima para suas 

                                                                                                                                                                                     
of the spirit--love, joy, peace, faith, meekness, longsuffering, forbearance, honesty, temperance, 
godliness, patience, and, in short, those characteristics which were seen in Jesus Christ”. 
131 “Elders are "overseers" or under shepherds, the Lord Jesus himself being chief Shepherd”. 
132 “a true and faithful watchcare over them, always remembering that his power extends only to 
advice, reproof, and admonition”. 
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anotações para frequente consulta133 (ST. JOHN, 1875, p. 165, 
tradução livre). 

 
Conforme os encargos dos anciãos iam se tornando cada vez mais 

sistemáticos, surgiu também a necessidade de regulamentar o período do exercício 

de sua liderança. Em 1880, a Associação Geral tomou o seguinte voto: 

 
Resolvido, que os anciãos locais e diáconos em nossas igrejas 
devem ser eleitos anualmente. Essa eleição deve ocorrer em cada 
igreja num tempo definido pela Associação Estadual, exceto em 
lugares onde a insatisfação com o dirigente tenha sido expressa por, 
pelo menos, uma minoria respeitável da congregação134 (Business 
proceedings, 1880, p. 186, tradução livre) 

 
Quase um ano depois, os dirigentes da Igreja Adventista apresentaram aos 

membros o motivo pelo qual adotaram esse procedimento. No centro da questão 

estava a intenção de que não houvesse a perpetuação de uma liderança 

inexperiente ou deficitária. Assim, a cada ano, a congregação teria a oportunidade 

de avaliar seus líderes e decidir se deveriam continuar ou não (GENERAL 

CONFERENCE COMMITTEE, 1881). Por se tratar de uma novidade em termos de 

conduta administrativa, a Associação Geral destacou que o processo deveria ser 

realizado com cautela: 

Gostaríamos de alertar nossos irmãos em todos os lugares contra 
realizar mudanças quando os que ocupam cargos o exercem de 
maneira satisfatória. Não façam mudanças apenas por causa das 
mudanças. Não façam experimentos com os assuntos sagrados. 
Façam alterações apenas quando existirem boas razões para supor 
que outros possam desempenhar as funções de maneira mais 

                                                           
133 “(1) To be an example to the flock, in dress, in conversation, in hospitality, in deportment, in all 
things; (2) To feed, as much as in you is, the flock of God, over which the Holy Ghost hath made you 
overseers, willingly, and of a ready mind, giving them clean food that will be meat in due season; (3) 
To visit all the members of the fold as often as practicable, to strengthen the feeble knees, and lift up 
the hands that hang down; (4) To leave the ninety and nine in the wilderness and seek after the 
wandering, and restore them to the fold if possible; (5) To baptize, and administer the ordinances of 
the Lord's house, in the absence of an evangelist; (6) To call a business meeting just before your 
State Conference, to make your annual pledge to the Conference, and to choose a delgate, or 
delegates; (7) To call a business meeting near the close of each year to elect S. B. treasurer and 
church clerk for the coming year; (8) To call business meetings when necessary and preside over the 
same; (9) To perform the duties of a deacon, if the church has no deacon; (10) To look after the lambs 
of the fold, and take a deep interest in the Sabbath-school; (11) To be on hand at every meeting if 
possible and be very punctual to begin meeting at the time appointed; (12) To have your own soul 
filled with faith, hope, and love, and scatter the same blessings freely to all; (13) To transfer the above 
rules to your memorandum for frequent reference.” 
134 “Resolved, that the local elders and deacons in our churches should be elected annually, such 
election to occurin each church at a time set by each State Conference, except in churches where 
dissatisfaction with the incumbent has been expressed by at least a respectable minority of the 
church.” 
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satisfatória135 (GENERAL CONFERENCE COMMITTEE, 1881, p. 11, 
tradução livre). 

 

A percepção da liderança da igreja quanto à qualidade dos oficiais locais 

estava em consonância com o entendimento de Ellen G. White sobre o tema. No 

mesmo período, ela escreveu: 

Encontramos em muitos lugares homens que foram postos à pressa 
em cargos de responsabilidade como anciãos de igrejas, quando não 
se achavam habilitados para ocupar tal posição. Não têm o devido 
domínio de si mesmos. Não exercem boa influência. As igrejas se 
acham continuamente perturbadas em consequência do caráter 
defeituoso dos dirigentes. As mãos foram muito precipitadamente 
impostas sobre esses homens (WHITE, E., 4T, p. 406, 407). 

 
Essa convergência de pensamento também se aplicava ao período em que 

um ancião deveria servir à igreja. Nas palavras de Ellen G. White: 

Para os pequenos grupos que abraçam a verdade, importa fazer 
arranjos que garantam a prosperidade da igreja. Poder-se-á nomear 
uma pessoa para dirigi-lo durante uma semana ou um mês, depois 
outra por algumas semanas, e assim diversas pessoas poderão 
sucessivamente ser experimentadas para depois se proceder a uma 
escolha criteriosa por voto da igreja da que se provar mais apta, para 
assumir as funções de dirigente; nunca, porém, por mais tempo do 
que um ano. Poderá então ser eleita outra ou a mesma pessoa 
poderá ser reeleita, caso o seu serviço se tenha provado uma 
bênção para a igreja (WHITE, E., 5T, p. 619, grifo nosso). 

 
Em setembro de 1883, quando W. H. Littlejohn escreveu a série de artigos 

“The Church Manual”, uma proposta de manual para a Igreja Adventista, ele 

apresentou alguns conceitos importantes relacionados ao ancionato. Ampliando as 

ideias de seu colega H. A. St. John publicadas em 1875, Littlejohn reconheceu que o 

ancião era principal líder local, supervisionando não apenas os membros, mas 

também os demais oficiais da igreja (LITTLEJOHN, 1883). Nesse sentido, sua 

compreensão a respeito de oficiais estava limitada ao diaconato; pois, naquele 

período, as funções de secretaria e tesouraria eram consideradas atividades 

auxiliares. 

À semelhança da lista de St. John, Littlejohn também apresentou 13 

atribuições dos anciãos.   

 

                                                           
135 “We would caution our brethren everywhere against making changes when those holding these 
positions give reasonable satisfaction. Do not make changes merely for the sake of a change. Do not 
experimente in matters so sacred. Only make changes where good reasons exist for supposing others 
can perform the duties more satisfactorily.” 
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(1) Deve presidir a todas as reuniões administrativas ou religiosas da 
igreja; (2) Apresentar todas as propostas a serem votadas; 3. Expor 
os nomes dos candidatos a membros da igreja; (4) Solicitar cartas 
para aqueles que desejam ser membros da igreja; (5) Distribuir a 
agenda das reuniões; (6) Buscar os fracos e desanimados, e visitar 
os doentes; (7) Supervisionar os oficiais da igreja para fazer com que 
eles desempenhem suas funções com fidelidade; (8) Examinar os 
registros de secretaria e tesouraria, a fim de averiguar se eles estão 
devidamente controlados; (9) Na ausência de um ministro deve 
administrar, em sua própria igreja, o batismo, as ordenanças da Ceia 
do Senhor e lava-pés; mas nunca seria bom administrar qualquer um 
desses ritos em qualquer outra igreja que não a sua própria; (10) 
Exercer supervisão sobre a vida e a conduta dos membros da igreja, 
a fim de observar se nenhum anda de forma desordenada; (11) 
Resolver todas as dificuldades que possam surgir entre os membros 
da igreja, se possível; Caso contrário, para levar os ofensores ao 
julgamento da igreja; (12) Fazer com que as decisões da igreja em 
todos os assuntos sejam executadas corretamente; (13) Visitar todos 
os membros da igreja em suas casas o mais rápido possível, 
conforme as circunstâncias permitirem136 (LITTLEJOHN, 1883, p. 
303, tradução livre). 

 
O líder reconheceu que as demandas do cargo eram grandes e que talvez 

não fosse possível encontrar alguém com todas as habilidades suficientes para 

desempenhá-lo. Entretanto, ele concluiu sua proposta dizendo aos leitores: “Escolha 

o melhor homem para essa posição na igreja, coopere amplamente com ele e ore a 

Deus para que o escolhido seja aperfeiçoado no menor tempo possível”137 (Ibid.). 

A liderança da Igreja Adventista esperava que os anciãos pastoreassem 

plenamente suas congregações, atribuindo-lhes responsabilidades espirituais e 

administrativas. Se cada igreja fosse autossustentável, isso favoreceria o ministério 

no cumprimento de sua missão, conforme as orientações de Ellen G. White e a 

expectativa da denominação. Um exemplo de como essa relação era esperada se 

                                                           
136 “(1) He should preside at all the business or religious meetings of the church; (2) Put all motions 
upon which votes are to be taken; (3) Present the names of candidates for church membership; (4) 
Apply for letters for those desiring the same; (5) Give out appointments for meetings; (6) Look after the 
weak and discouraged ones, and visit the sick; (7) Take the oversight of the officers of the church to 
see to it that they discharge their duties faithfully; (8) He should examine the clerk's and treasurer's 
books in order to determine whether they are properly kept; (9) In the absence of a minister, he should 
administer baptism, and the ordinances of the Lord's supper and feet-washing, in his own church; but 
it would never be proper for him to administer either of these in any other church than his own; (10) To 
exercise a general oversight over the life and conduct of the members of the church, with a view to 
see that none walk disorderly; (11) To settle all difficulties which may arise between members of the 
church, privately, if possible; otherwise, to bring offenders to the judgment of the church; (12) To see 
to it that the decisions of the church in all matters are properly executed; (13) To visit all the members 
of the church at their homes as often as circumstances will admit.” 
137 “Select the best man for the position in the church, co-operate with him to the fullest extent, and 
pray God that he may develop him into what he should be in the shortest time possible.” 
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encontra em um voto da Associação do Michigan, a primeira a ser organizada pelos 

adventistas do sétimo dia, em 1861, publicado em outubro de 1883. 

 
Considerando, que nós acreditamos que não foi feito nem um décimo 
do que poderia ser realizado para proclamar a tríplice mensagem 
angélica; fica resolvido que nós usaremos nossos melhores esforços 
para incentivar os obreiros em todos os departamentos da obra: (1) 
Encorajando uns aos outros em todos os ramos do trabalho 
missionário; (2) Exortando os diretores das Sociedades de Tratados 
e os anciãos de igreja ao mais fiel desempenho de seus cargos, ao 
trabalho de visitação das famílias de nossos irmãos, à condução de 
estudos bíblicos a fim de estabelecê-los em todos os pontos da fé e 
ao incentivo do trabalho missionário, liberando assim nossos 
ministros para que trabalhem em novas áreas; (3) Recomendamos a 
nossos ministros que trabalhem em novos campos, dedicando 
menos tempo às igrejas, e prestando menos atenção às linhas 
distritais138 (TWENTY-THIRD ANNUAL SESSION OF THE 
MICHIGAN CONFERENCE, 1883, p. 636, tradução livre). 

 
É possível perceber com essa resolução que, enquanto membros, diretores 

das sociedades de tratados e anciãos desempenhassem seu ofício com excelência, 

os ministros deveriam trabalhar em novos campos. Esse processo sinérgico, 

envolvendo principalmente ministros e anciãos, deveria ser a regra para a Igreja 

Adventista. Assim, era esperado dos líderes locais que eles incentivassem todos os 

ramos da missão. Isso incluía a temperança (mensagem de saúde), a mordomia 

cristã, o trabalho missionário e a educação cristã. 

 

4.2.2 Orientações de Ellen G. White para os anciãos 

 

O que Ellen G. White esperava dos anciãos? Entre os anos 1887 e 1901, ela 

salientou uma série de atribuições relacionadas ao ofício. O ancião deveria cuidar 

fielmente do rebanho local. “Deus requer fidelidade no cuidado vigilante”139 (Ellen G. 

White, Manuscrito 32, 1887, tradução livre). Ao tomar conta dos irmãos em falta, ele 

deveria manifestar o amor de Cristo:  

                                                           
138 “Whereas, We believe that there is not one-tenth as much being done as might be, to sound the 
third angel's message; therefore,— Resolved, That we use our best efforts to encourage laborers in all 
departments of the work; (1) By encouraging each other in all branches of the missionary work; (2) By 
urging upon our tract society directors and church elders the more faithful performance of the duties of 
their offices, and the work of visiting the families of our brethren, conducting Bible-readings to 
establish them in all points of the faith, and to encourage them to missionary effort, thus releasing our 
ministers to labor in new fields; (3) That we recommend our ministers to labor more in new fields, 
spending less time than heretofore with the churches, and paying less attention to district lines.” 
139 “God requires faithfulness in watchcare.” 
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Você deve se apegar a Deus com uma mão enquanto com a outra, 
de forma amorosa, você alcança o errante e o pecador, conduzindo-
os a Jesus. Ore com eles, chore com eles, sinta pela vida deles, 
ame-os, e nunca os deixe ir. [...] Então, o poder de Deus operará 
através de você e muitas almas serão trazidas à verdade por meio de 
sua influência140 (Ibid., tradução livre). 

 

Sobre ele também recaía a responsabilidade de traçar planos para o avanço 

da obra, envolvendo cada membro de acordo com suas habilidades e dons. No 

artigo “Ye Are Laborers Together With God”, de setembro de 1890, Ellen G. White 

destacou de que forma isso deveria ocorrer. Ela disse: 

Os anciãos e os dirigentes da igreja devem dar mais atenção aos 
planos para a realização do trabalho. Eles devem arranjar as coisas 
de modo que cada membro da igreja tenha uma parte a 
desempenhar, a fim de que ninguém leve uma vida inútil, mas que 
todos realizem o que eles podem de acordo com suas várias 
habilidades141 (WHITE, E., 1890, p. 529, tradução livre).  

 
É importante observar que, para ela, a negligência quanto essa obrigação por 

parte do ancião comprometia de forma significativa a qualidade espiritual da 

congregação, uma vez que “o inimigo não é lento em empregar aqueles que estão 

ociosos na igreja, e ele usa o talento negligenciado dos membros para seu próprio 

propósito” (Ibid., tradução livre). 

Ainda nesse artigo, ela mencionou o papel educativo do ancião. À 

semelhança do ministro, ele deveria se dedicar à educação dos membros para o 

trabalho missionário. Ellen G. White escreveu: 

É muito importante que essa educação seja dada aos membros da 
igreja, a fim de que eles se tornem altruístas, dedicados, obreiros 
eficientes para Deus; e é somente por meio de tal atitude, que a 
igreja pode ser impedida de se tornar infrutífera e morta 142(Ibid., 
tradução livre). 

 
Em 1893, ela reforçou os conceitos de planejamento e educação ao dizer:  

Eles [os anciãos e diáconos] podem planejar com sabedoria e educar 
os membros da igreja para que desempenhem sua parte negociando 

                                                           
140 “You must take hold of God with one hand while with the other hand, in love, you lay hold upon the 
erring and the sinner and draw them to Jesus. Pray with them, weep with them, feel for their souls, 
love them, and never let go of them. [...] Then the power of God will work in your midst and many 
souls will be brought to the truth through your influence.” 
141 “The elders and those who have leading places in the church should give more thought to their 
plans for conducting the work. They should arrange matters so that every member of the church shall 
have a part to act, that none may lead an aimless life, but that all may accomplish what they can 
according to their several ability.” 
142 “It is very essential that such an education should be given to the members of the church that they 
will become unselfish, devoted, efficient workers for God; and it is only through such a course that the 
church can be prevented from becoming fruitless and dead.” 
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os “talentos do Senhor”. Pelo correto uso de seus dons, eles podem 
aumentar sua eficiência na obra de Deus. A igreja pode ser visitada 
apenas ocasionalmente por um ministro, e, ainda assim, ser uma 
igreja crescente; pois Jesus é o nosso ministro, e nunca devemos 
pensar que estamos sozinhos143 (WHITE, E., 1893, p. 34, tradução 
livre). 

 

Somadas ao pastoreio, à planificação e à supervisão, há também a 

importância da nutrição espiritual. Ela afirmou:  

Há um vasto campo para os anciãos e auxiliares em cada igreja. Eles 
devem alimentar o rebanho de Deus com alimento puro, 
completamente separado do joio e da mistura venenosa do erro. 
Você que possui alguma atribuição na igreja de Deus, esteja certo de 
que age sabiamente ao alimentar o rebanho de Deus; pois a 
prosperidade dele depende muito da qualidade de seu alimento144 
(Ellen G. White, Manuscrito 59, 1900). 

 

Essas citações reforçam um conceito incontestável nos escritos de Ellen G. 

White: a ausência de um ministro não deveria ser motivo para impedir o crescimento 

de uma congregação local. Se o ancião desenvolvesse com afinco seu ministério, os 

membros se desenvolveriam na fé e proporcionariam a ampliação da esfera de 

alcance da Igreja Adventista. 

Embora essa fosse a expectativa, a realidade se mostrava bem diferente. 

Tanto líderes denominacionais como Ellen G. White observaram que muitas 

congregações se encontravam em condição frágil. J. H. Waggoner exortou os 

membros das igrejas a serem cuidadosos na escolha de anciãos. Para ele, “impor as 

mãos sobre um homem incompetente ou indigno é tornar-se responsável pelos erros 

que ele comete ou pelo opróbrio que ele traz sobre a Causa”145 (WAGGONER, 

1885, p. 264, tradução livre) . 

Refletindo sobre o desafio do ancionato local, Ellen G. White escreveu: 

Em algumas de nossas igrejas se passou demasiado cedo à 
organização de igrejas e ordenação de anciãos, com manifesto 
desprezo da regra estabelecida na Bíblia. Em consequência, 
surgiram grandes dificuldades na igreja. Não se devem eleger e 

                                                           
143 “They may plan wisely, and educate the individual members of the church to act their part in trading 
with their ‘Lord`s talents’. By a right use of their talents they may increase their efficiency in the cause 
of God. The church may be visited only occasionally by a minister, and yet be a growing church; for 
Jesus is our minister, and we are never to think that we are left alone.” 
144 “There is a wide field for the elders and the helpers in every church. They are to feed the flock of 
God with pure provender, thoroughly winnowed from the chaff, the poisonous mixture of error. You 
who have any part to act in the church of God, be sure that you act wisely in feeding the flock of God; 
for its prosperity much depends upon the quality of this food.” 
145 “To lay hands upon incompetent or unworthy men is to make one's self responsible for the errors 
they may commit, or the reproach they may bring upon the cause.” 
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ordenar dirigentes que se não provarem aptos para essa obra de 
responsabilidade e que primeiro precisam ser convertidos, educados 
e enobrecidos, a fim de poderem servir na causa de Deus em 
qualquer ramo [...] Os dirigentes de igrejas devem em toda parte ser 
pessoas diligentes, zelosas e desinteressadas, homens de Deus, 
capazes de dar à obra uma orientação correta.” (WHITE, E., 5T, p. 
617, 618) 

 
No capítulo anterior, algumas hipóteses foram apresentadas para tentar 

entender quais motivos estariam por trás do enfraquecimento de algumas 

congregações adventistas. Parte delas estava diretamente relacionada com o ofício 

do ancião. São elas: (1) sobrecarga de atividades congregacionais diversas; (2) 

despreparo ministerial; e (3) falta de compromisso com seu ministério. Algumas 

iniciativas denominacionais, somadas a certas declarações de Ellen G. White 

lançam luz sobre essas possibilidades. 

 

4.2.3 Iniciativas para o desenvolvimento de anciãos 

 

No fim dos anos 1880, líderes importantes reconheciam que a Igreja 

Adventista precisava dar maior atenção para sua liderança voluntária. Em 1888, o 

presidente da Associação Geral, George Butler, reconheceu que havia a 

necessidade imperativa de prover instrução direcionada aos oficiais da igreja. Ele 

afirmou: “Nós pensamos que nosso sistema de organização, ou melhor, a nossa 

prática, tem sido muito deficiente nestes aspectos”146 (BUTLER, 1888, p. 137, 

tradução livre). Como consequência, ele declarou: “de forma geral, nossas igrejas 

estão em um estado deplorável”147 (Ibid., tradução livre). 

Sua avaliação do problema foi a seguinte: 

Estamos certos de que uma causa importante é a falta de eficiência 
por parte dos oficiais das igrejas. Por que essa deficiência? Esses 
oficiais são geralmente os membros mais sérios da igreja e querem 
fazer seu dever. Estamos convencidos de que uma das grandes 
causas dessa falta de eficiência é o fato de que não tem havido 
nenhuma provisão para instruí-los minuciosamente nos deveres de 
seus cargos. Muitos anciãos locais agem como se a abertura da 
reunião de sábado fosse seu principal dever. Entretanto, a Bíblia 
apresenta muitas outras atribuições para eles fazerem. Achamos que 

                                                           
146 “We think our system of organization, or rather our practice, has been very deficient in these 
respects.” 
147 “[…] our churches generally are in a sad state”. 
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já é tempo de nós, como povo, começarmos a ter instruções em 
administração de igreja148 (Ibid., tradução livre). 

 

A alternativa proposta pelo líder, então, foi promover um “Curso Especial” no 

Colégio de Battle Creek, a fim de que anciãos, diáconos e secretários recebessem 

instruções que redundariam em um “grande impulso para a obra em todas as partes 

do país”149 (Ibid., p. 138, tradução livre). É bem verdade que iniciativas semelhantes 

já haviam sido realizadas em anos anteriores; contudo, a partir de 1888, tornou-se 

mais comum a realização de treinamentos direcionados aos oficiais da igreja. 

A realização de Institutos Ministeriais atendia oficiais da Associação, 

Sociedade de Tratados e Escola Sabatina; ministros; colportores; anciãos e 

secretários de igreja, entre outros interessados. Em 1889, Dan Jones destacou a 

importância de os anciãos participarem dessa iniciativa: 

Os deveres do ancião de igreja são incomparáveis em importância, 
embora eles não os tomem em tão amplo alcance. Contudo, para a 
igreja local na qual ele oficia, sua fidelidade e eficiência são 
indispensáveis para a prosperidade. O ancião local tem muitos 
encargos e responsabilidades, e precisa de instrução em seu 
trabalho tanto quanto os ministros ou oficiais da Associação ao fazer 
o deles150 (JONES, 1889, p. 222, tradução livre).  

 

Além dos Institutos Ministeriais, as reuniões campais também tinham o 

propósito de contribuir com o processo educativo dos dirigentes locais. Como 

exemplo, A. J. Breed fez uma referência especial aos anciãos ao convidá-los para 

um encontro em Wisconsin, em 1889: 

Anciãos de igreja devem sentir a importância desta [reunião campal], 
e nada deve impedí-los de participar. Serão dadas orientações em 
administração de igreja, o que será de grande benefício para nossos 
irmãos que vivem sem ser visitados frequentemente por um ministro. 
Ser devidamente instruídos sobre esses temas lhes permitirá 
continuar o trabalho nas igrejas sem a ajuda de um ministro, e este 

                                                           
148 “We are sure that one prominent cause is a lack of efficiency on the part of the officers of the 
churches. Why is this lack? These officers are generally the most earnest members in the church, and 
want to do their duty. We are satisfied that one of the great causes of this lack of efficiency is that 
there has been no provision made for their thorough Instruction in the duties of their offices. Many 
local elders act as if the opening of the Sabbath meeting was the principal duty of their position. But 
the Bible presentes many other duties for them to do. We think it is high time we as a people began to 
have instruction in church management.” 
149 “[…] great impetus to the work in all parts of the land”. 
150 “The duties of the church elder are second to none other in importance, although they do not take 
in so wide a range; but for the local church for which he officiates, his faithfulness and efficiency are 
indispensable to prosperity. The local elder has many burdens and responsibilities, and needs 
instruction in his work as much as the ministers or Conference officers do in theirs.” 
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será deixado livre para dedicar seu tempo em um novo campo151 
(BREED, 1889, p. 348, tradução livre) 

 
A realização dos Institutos Ministeriais gerou um debate na Associação Geral. 

Em julho de 1890, alguns líderes denominacionais demonstraram insatisfação com 

os resultados práticos obtidos pelas igrejas locais após o período de instrução. Ao 

avaliar a pertinência do investimento financeiro feito pela Igreja Adventista nesse tipo 

de iniciativa, duas linhas de pensamento surgiram. A primeira defendia a 

continuação do trabalho de instrução e, a segunda, pedia por sua paralização. Ellen 

G. White opinou sobre a questão, e contribuiu com a decisão do comitê de trabalho. 

Para ela, ainda que houvesse alguns poucos que fossem beneficiados e 

aperfeiçoados pelo programa, isso justificaria “todo dispêndio de meios para os 

institutos”152 (GENERAL CONFERENCE COMMITTEE, 1890, tradução livre). 

Posteriormente, em 1895, ela concluiu que os participantes do projeto não 

aproveitaram a oportunidade de utilizar-se do conhecimento obtido para transmitir a 

luz a outros. Por esse motivo, os recursos investidos seriam melhor aproveitados se 

fossem gastos com a manutenção de ministros em novos campos (WHITE, E., 

1895b). 

Durante algum tempo, a Associação Geral ainda destinou recursos às 

chamadas Escolas Bíblicas, um programa de treinamento realizado durante seis 

semanas, que abordava classes de aprofundamento bíblico-doutrinário e também de 

assuntos práticos do trabalho local (DUBLAND, 1895; OLSEN, 1895).  

Ao que tudo indica, a sobrecarga de trabalho e o despreparo ministerial eram 

problemas reais para os anciãos, o que refletia de forma significativa no crescimento 

das congregações adventistas. Entretanto, a condição espiritual da liderança, fosse 

ela do ministro ou do ancião, também influenciavam grandemente no 

desenvolvimento local. Quanto a esse tema, Ellen G. White escreveu com a 

autoridade que lhe era peculiar: 

A norma do ministério evangélico está reduzida ao pó. Os anciãos e 
os ministros de nossas igrejas não estão ligados aos ramos da 
Videira Viva, alimentando-se de Cristo; eles não são ricos em 
conhecimento espiritual e sabedoria celestial, mas estão secos e 

                                                           
151 “Church elders should feel the importance of this, and nothing should keep them away. Instruction 
in church government will be given, which will be a great benefit to our brethren living as they do 
without being visited often by a minister. To be properly instructed in these things will enable them to 
carry on the work in the churches without the help of a minister, and leave them free to devote their 
time to a new field.” 
152 “[…] all the outlay of means for the institutes”. 
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sem Cristo. As palavras que proferem do púlpito, podem ser boas em 
si, mas são impotentes porque o coração do orador não foi 
transformado pela graça. As igrejas seriam melhores sem tais 
anciãos e ministros153 (Ellen G. White, Special Testimonies A, 01b, 
tradução livre). 

 

A experiência cristã superficial dos líderes influenciava negativamente as 

comunidades lideradas. Em 1893, ela fez uma série de questionamentos, que se 

propunham a promover a avaliação espiritual dos anciãos. 

Mantenha isso diante de cada congregação, que é a inteireza de 
propósito que Deus aceitará. Entretanto, a questão é que os anciãos 
e oficiais de igreja não despertam e buscam com oração fervorosa e 
esforço determinado definir as pessoas na igreja para trabalhar. Os 
anciãos nestas igrejas estão levando alguma responsabilidade? 
Sentem alguma preocupação pelas almas das ovelhas do rebanho 
de Deus? Humilham o coração diante de Deus, se apegam pela fé à 
graça de Cristo, lançam fora seus pecados e acreditam que seu 
arrependimento foi aceito por Deus? Eles são piedosos? Eles têm 
devoção a Deus? Será que os anciãos e os oficiais da igreja estão se 
aproximando de Deus? Será que agora, em tempo de graça, eles 
aprenderão as lições de Jesus Cristo e as praticarão, até que sejam 
elevados aos altos da fé e peçam uma visão espiritual mais clara da 
situação?154 (Ellen G. White, Manuscrito 20, 1893, tradução livre). 

 

Essa citação encerra a visão ampla que abarcava o ofício do ancião, e torna-

se representativa para concluir esta seção do capítulo. O que os administradores da 

Igreja Adventista e Ellen G.White esperavam era que esse líder local se 

responsabilizasse pelo pastoreio efetivo dos membros de cada congregação. O que 

representava isso? Em primeiro lugar, significava zelar pelo crescimento espiritual de 

cada cristão, conduzindo-o ao aprendizado dos valores bíblicos e ao engajamento 

na missão da igreja. Em seguida, consistia em supervisionar os aspectos 

administrativos da congregação. O ancião era o elemento-chave que ligava a 

                                                           
153 “The standard of the gospel ministry is lowered unto the dust. The elders of our churches and the 
ministers have not all been as branches of the Living Vine, drawing nourishment from Christ; they are 
not rich in spiritual knowledge and heavenly wisdom, but are dry and Christless. The words they speak 
in the desk may be good in themselves, but they are powerless because the heart of the speaker is 
not transformed by grace. The churches would do far better without such elders and ministers.” 
154 “Keep this before every congregation, that it is entireness, wholeness of purpose that God will 
accept: but what is the matter that the church elders and officers do not arouse and seek with earnest 
prayer and determined effort to set the people in the church to work. Are elders in these churches 
carrying any burden? Do they feel any care for the souls of the sheep of God’s pasture? Do they 
humble their heart before God and by faith lay hold on the grace of Christ and put away their sins and 
believe their repentance is accepted before God? Have they piety? Have they devotion to God? Will 
the elders of the church, the officers of the church, draw nigh to God, will they now in probationary 
time learn the lessons of Jesus Christ and practice them until they shall ascend the high places of faith 
and command a clearer, more spiritual view of the situation?” 
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organização adventista aos membros locais e, como tal, deveria estar alinhado ao 

pensamento teológico e administrativo da denominação.  

Entretanto, conforme as evidências apontam, a sobrecarga de trabalho, o 

despreparo ministerial e a crise espiritual conspiravam contra esse ideal. Entre 1901 

e 1915, os adventistas realizaram uma série de iniciativas direcionadas aos anciãos 

locais, embora esses esforços tenham ocorrido de forma vagarosa dentro do 

período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 REAFIRMAÇÃO DO CONCEITO DO MINISTÉRIO DO ANCIÃO: 1901 a 1915 
 

 

Embora a Assembleia de 1901 tenha sido representativa para a reafirmação 

do paradigma ministerial, essa realidade não se refletiu imediatamente em relação 

ao ancionato. Em 1905, na 36ª Assembleia Geral, foi encaminhada ao Comitê da 

Associação Geral a proposta de elaboração de um manual que desse “instruções 

sobre ordem na igreja, a fim de ajudar os anciãos”155 em seu trabalho (Thirty-Fifth 

Meeting, 1905, p. 23, tradução livre). A denominação então inseriu uma seção na 

Review abordando instruções pertinentes aos crescentes departamentos da igreja. 

É possível observar que, entre 1901 e 1913, as orientações gerais da Igreja 

Adventista em relação aos anciãos foram poucas e apenas ratificavam aquilo que 

havia sido publicado em anos anteriores.  

William J. Fitzgerald, oficial da União do Atlântico, reiterou, em 1906, que os 

anciãos eram “os verdadeiros pastores e líderes das igrejas”156 (FITZGERALD, 

1906, p. 18, tradução livre). O dirigente ainda complementou: “Ele [ancião] é um 

supervisor dos outros. Ele deve cumprir um papel de liderança na realização do 

trabalho da igreja, mas não deve fazer tudo. Ele deve incentivar outros a 

desempenhar a parte que lhes cabe no trabalho da igreja”157 (Ibid., tradução livre). 

                                                           
155 “[…] instruction on church order for the help of church elders”. 
156 “[…] true shepherds and leaders of the churches”. 
157 “He is an overseer of others. He is to act a leading part in the doing of the work of the church, but 
he is not to do it all. He is to see that others perform their share of whatever work falls to the church.” 
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Em novembro do mesmo ano, Frederick Griggs publicou um convite, 

convocando ministros e obreiros bíblicos para um curso de capacitação no South 

Lancaster Academy, em Massachusetts, na primavera de 1907. O que chama 

atenção no anúncio, é o fato de ele estender a oportunidade aos anciãos e 

descrever o currículo do treinamento. As seguintes matérias seriam ministradas: 

(1) Estudo sistemático da mensagem; (2) Exame de textos obscuros 
e questões difíceis [da Bíblia]; (3) Sequência e lógica de temas; (4) 
Leitura e dicção; (5) Organização dos pontos de um discurso, com 
ênfase na introdução e conclusão; (6) Como conduzir reuniões 
interessantes e levar pessoas à decisão; (7) Breve pesquisa em 
crenças e história denominacional; (8) História literária da Bíblia; (9) 
Organização adventista do sétimo dia; (10) A ética do trabalho 
evangélico; (11) Consagração e aptidão espiritual para o serviço158 
(GRIGGS, 1906, p. 23, tradução livre). 

 

Embora o curso fosse destinado a uma classe específica de obreiros, a partir 

das matérias, é possível identificar também quais habilidades eram esperadas dos 

dirigentes locais, uma vez que Griggs acreditava que “anciãos de igreja 

[encontrariam] nisso uma fonte de grande utilidade”159 (Ibid., tradução livre). Em uma 

linguagem contemporânea, é possível dizer que a capacitação tinha disciplinas 

teológicas (biblicas e sistemáticas), aplicadas e históricas, numa espécie de 

seminário teológico germinal. 

Em agosto de 1908, G. B. Thompson refletiu sobre o aspecto espiritual da 

atribuição do ancião e sua influência na congregação que lidera. Ele escreveu:  

Muitas igrejas são frias e sem vida; uma fraqueza de alma é sentida 
e grandemente lamentada. Isso ocorre por que a igreja tem se 
recusado a comer ou é por que o escolhido para supervisionar o 
rebanho não foi inteiramente consagrado a Deus, e, como resultado, 
“falhou” ao “apascentar a igreja”? [...] Que os escolhidos para o ofício 
busquem em Deus a sabedoria de que necessitam para seu trabalho, 
e que a igreja unida os apoiem com sua cooperação e suas 
fervorosas orações160 (THOMPSON, 1908, p. 20, tradução livre). 

 

                                                           
158 “(1) Systematic Study of the Message; (2) Examination of Obscure Texts and Difficult Questions; 
(3) Sequence and Logic of Subjects; (4) Reading and Elocution; (5) Arrangement of the Points of a 
Discourse with Special Reference to Beginning and Ending; (6) How to Conduct Services so as to 
Interest and Bring People to a Decision; (7) A Brief Survey of Denominational Histories and Creeds; 
(8) Literary History of the Bible; (9) Seventh-day Adventist Organization; (10) The Ethics of Gospel 
Work; (11) Consecration and Spiritual Fitness for Service.” 
159  “[…] church elders will find it a source of great benefit”. 
160 “Many churches are cold and lifeless; leanness of soul is felt and greatly deplored. Is it because the 
church has refused to eat? or is it because the one chosen to oversee the flock has not been wholly 
consecrated to God, and as a result has" failed to " feed the church " ? […] Let those chosen to office 
seek God for the wisdom they need for their work, and let the church unitedly uphold them by their 
earnest co-operation and prayers.” 
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Por sua vez, R. A. Underwood, presidente da União do Norte (Estados 

Unidos), em um artigo sobre as responsabilidades do ancionato, mencionou o 

compromisso que o ancião deveria ter com a terceira mensagem angélica. “Não 

basta”, ele escreveu, “o ancião guardar o sábado; ele deve ser um crente convicto 

da terceira mensagem angélica em todos os seus aspectos, ̶  um homem convertido, 

um homem de oração e fé”161 (UNDERWOOD, 1908, p. 28, tradução livre). A 

menção à terceira mensagem angélica é representativa, pois ela distingue a 

singularidade da missão adventista, quando comparada com outras denominações 

cristãs. 

F. M. Wilcox apelou aos membros que se envolvessem mais no trabalho da 

igreja. Sua argumentação toca em um ponto importante desta dissertação: a 

presença de pastores fixos. Quando o líder escreveu, em 1910, reconheceu a 

existência de alguns poucos pastores fixos na Igreja Adventista. O tema já foi 

explorado no capítulo anterior, mas merece uma nota de destaque neste momento, 

pois Wilcox usou essa informação para convocar os membros da igreja a apoiar os 

anciãos, que, além do trabalho secular, ainda tinham sob sua responsabilidade o 

pastoreio da igreja.   

Mas poucas de nossas congregações têm pastores fixos, que podem 
dedicar integralmente à igreja seu tempo e sua energia. Os anciãos 
[...] devem, portanto, ter o apoio de todos os irmãos, a fim de manter 
na igreja o espírito missionário e a atividade cristã que assegura a 
saúde e vitalidade da comunidade162 (WILCOX, 1910, p. 13, tradução 
livre). 

 
Em relação às orientações de Ellen G. White durante esse período, é possível 

dizer que, até 1911, quando foi lançado o livro Atos dos Apóstolos, ela também não 

escreveu muito quanto ao trabalho dos anciãos, ao contrário da quantidade de 

textos que ela publicou direcionados aos ministros. Acompanhando a tendência 

geral, ela não apresentou conceitos diferentes daqueles que havia defendido entre 

1863 e 1901. 

Em primeiro lugar, a autora reafirmou o aspecto espiritual da função.  

“‘Apascentai o rebanho de Deus’ pregando a eles Sua palavra, dedicando-lhes 

                                                           
161 “It is not enough that the elder keep the Sabbath; he should be a thorough believer in the third 
angel's message in all its parts,— a converted man, a man of prayer and faith.” 
162 “But few of our churches have settled pastors, who can devote to the church work their undivided 
time and energy. The elders […] must, therefore, have the assistance of all their brethren in 
maintaining in the church that working spirit of missionary and Christian activity which insures its 
health and vitality”. 
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fervoroso trabalho pessoal e dando-lhes um bom exemplo”163 (Ellen G. White, Carta 

108, 1902, tradução livre). A fim de que nenhum ancião se exaltasse, ela ainda 

afirmou: “Aquele que for escolhido para preencher o cargo de ancião não deve, por 

isso, se autoexaltar. Que ele se lembre de que o ofício não faz o homem, mas que 

diante de anjos e homens, deve honrar seu ofício”164 (Ellen G. White, Carta 69, 

1904, tradução livre).   

Outra preocupação apresentada por Ellen G. White foi em relação ao estilo de 

liderança exercido pelos anciãos locais. Eles deveriam ser exercer uma “vigilância 

diligente”, não uma “vigilância soberba ou ditatorial. Eles devem encorajar e 

fortalecer”165 (Ellen G. White, Manuscrito 43, 1907, tradução livre) 

A última grande preocupação abordada por ela entre 1901 e 1911 foi quanto à 

necessidade de se planejar trabalho para os membros da igreja. Em um testemunho 

dirigido aos ministros e oficiais da igreja, em outubro de 1908, a líder destacou que 

essa atividade continuava sendo negligenciada: 

 
Aqueles que têm a supervisão espiritual da igreja devem encontrar 
formas e meios pelos quais oportunidades sejam dadas a todos os 
membros, a fim de que tomem parte na obra de Deus. Isso nem 
sempre foi feito no passado. [...] É treinamento, educação, o que é 
necessário [...] Todo esse trabalho de treinamento deve ser 
acompanhado da fervorosa busca do Senhor, clamando por Seu 
Espírito Santo166 (Ellen G. White Sanitarium, CA, 11 out. 1908). 

 
Em suma, nesses poucos textos, Ellen G. White reforçou os seguintes temas 

relacionados ao ancionato: espiritualidade, supervisão e treinamento; assuntos que 

haviam sido tratados com maior profundidade por ela entre 1863 e 1901. 

 

4.3.1 A publicação de Atos dos Apóstolos 

 

Conforme foi apresentado no capítulo anterior, ao publicar Atos dos 

Apóstolos, em 1911, Ellen G. White realçou seus principais conceitos em relação ao 

                                                           
163  “Feed the flock of God” — by preaching to them His word, by giving them earnest, personal labor, 
by setting them a right example.” 
164 “He who is chosen to fill the office of elder is not, because of this, to become self-exalted. Let him 
remember that the office does not make the man, but that before angels and before men he is to 
honor his office.” 
165 “This is not to be a lording, dictatorial vigilance. They are to encourage and strengthen.” 
166 “Those who have the spiritual oversight of the church should devise ways and means by which an 
opportunity may be given to every member of the church to act some part in God’s work. This has not 
always been done in the past. […] It is training, education, that is needed […] All this work of training 
should be accompanied with earnest seeking of the Lord for His Holy Spirit”. 
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ministério pastoral. O que pode se dizer quanto o ancionato é que, embora ela não 

tenha explorado muito o assunto, suas poucas referências seguem seus 

ensinamentos anteriores.  

A autora ligou os padrões espirituais que deveriam ser encontrados no ancião 

àqueles apresentados no antigo Israel, no contexto de liderança dos dias de Moisés 

e Davi (WHITE, E., 2001a, p. 95). “Na obra de ordenar as coisas em todas as 

igrejas, e na ordenação de homens capazes para agir como oficiais, os apóstolos se 

orientaram pelas altas normas de governo esboçadas no Antigo Testamento” (Ibid.). 

Ela então citou Tito 1:7-9. Curiosamente, Ellen G. White não mencionou nessa obra 

o texto de 1 Timóteo 3:1-7, um dos principais na fundamentação do ministério, tanto 

do “ancião itinerante” como do “ancião local”.  

Em seguida, ela apresentou a importância do ancião nos dias do cristianismo 

apostólico ao descrever o modo como as dissenssões eram resolvidas naquele 

período:  

[Os assuntos] Eram encaminhados a um concílio geral de todo o 
conjunto dos crentes, constituído de delegados designados pelas 
várias igrejas locais, com os apóstolos e anciãos nos cargos de 
maior responsabilidade (Ibid., p. 96). 

 
Fica claro o papel que ela atribuiu aos anciãos das congregações diante das 

demandas que existiam no começo da história cristã. Se a compreensão do 

paradigma ministerial apostólico estiver correta, apresenta-se nesse caso o binômio 

ideal de liderança eclesiástica: a participação conjunta de ministros e anciãos locais 

na condução dos rumos da igreja. 

Além dessa referência no livro, Ellen G. White elaborou seu maior argumento 

em relação ao ancionato a partir do texto de 1 Pedro 5:2-4. Ela escreveu: 

Os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento 
cuidado sobre o rebanho do Senhor. [...] Ministrar significa mais que 
pregar sermões; significa trabalho zeloso e pessoal. A igreja na Terra 
é composta de homens e mulheres falíveis, que necessitam de 
esforços laboriosos e pacientes para que sejam disciplinados e 
educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida, e serem na 
futura coroados de glória e imortalidade (Ibid., p. 526).  

 
Nessa citação, alguns conceitos emergem como a (1) supervisão e a (2) 

ministração. Esta última, representando o trabalho intencional do ancião em 

“disciplinar e educar os membros para trabalhar de forma aceitável”.  

No mesmo parágrafo da obra, ela ainda apresentou a seguinte exortação: 
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Necessita-se de pastores — pastores fiéis — que não lisonjeiem o 
povo de Deus, nem o tratem com dureza, mas alimentem-no com o 
pão da vida — homens que sintam diariamente na vida o poder 
convertedor do Espírito Santo, e que cultivem amor forte e altruísta 
por aqueles por quem trabalham (Ibid.). 

 
Ao dizer “pastor”, Ellen G. White se referiu ao ancião, conforme a continuação 

do parágrafo indica (ver p. 526, ultimo parágrafo). Se na citação anterior ela aludiu 

às atribuições da supervisão e ministração (educação), nesta última ela indicou as 

tarefas da alimentação e da consagração espiritual. Assim, embora em poucos 

parágrafos, a líder reiterou os elementos principais do ministério do ancião no livro 

Atos dos Apóstolos. 

Aparentemente, a última menção direta publicada por ela a respeito do 

trabalho dos anciãos encontra-se no artigo “God’s Means for Diffusing Light”, de 

dezembro de 1912. No texto, Ellen G. White enfatizou a necessidade de se planejar 

trabalho para os membros da igreja: 

Aqueles que são eleitos como anciãos e diáconos devem estar 
sempre alerta de que planos podem ser feitos e executados, os quais 
darão a cada membro da igreja uma parte no trabalho ativo para a 
salvação de almas. Essa é a única maneira pela qual a igreja pode 
ser preservada numa condição próspera saudável167 (WHITE, E., 
1912, p. 3, tradução livre). 

 

Uma síntese da compreensão da líder quanto ao ancionato envolve as 

seguintes atribuições: supervisão, pastoreio, nutrição espiritual e educação 

(treinamento). Agindo dessa forma, o ancião estaria desempenhando seu papel no 

cumprimento da missão da igreja, permitindo ao ministro que alcançasse outros 

lugares, plantando novas igrejas e estabelecendo líderes que pudessem conduzí-las 

ao crescimento integral. 

 
4.3.2 A publicação do Church Officers’ Gazette 

 

Se até 1913 as orientações da igreja em relação ao trabalho do ancião foram 

esparsas, a partir de 1914 a situação mudou significativamente. A Associação Geral, 

em parceria com a Divisão Norte-Americana, lançou o periódico Church Officers’ 

Gazette. De acordo com I. H. Evans: 

 

                                                           
167 “Those who are elected as elders and deacons should ever be on the alert that plans may be made 
and executed which will give every member of the church a share in active work for the salvation of 
souls. This is the only way in which the church can be preserved in a healthy, thriving condition.” 
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O propósito de publicar o Gazette é fornecer um meio para informar 
os planos, praxes e instruções da Comissão da Divisão Norte-
Americana para os oficiais da igreja; […] colocar nas mãos dos 
oficiais locais dados e informações especiais que serão úteis no 
desenvolvimento do trabalho deles; e proporcionar um meio de 
comunicação com os oficiais da igreja, que não por cartas 
circulares168 (EVANS, 1914a, p. 1, tradução livre). 

 
Evans também mencionou no prefácio que a Divisão Norte-Americana havia 

votado a preparação de um manual para os oficiais “contendo instruções para todas 

as igrejas, abrangendo seus respectivos deveres e responsabilidades”169 (Ibid., 

tradução livre). O dirigente concluiu dizendo: “Acredita-se que seja mais vantajoso 

publicar essa instrução [manual] no Gazette do que num livro ou em forma de 

panfleto”170 (Ibid., tradução livre), assim, as informações estariam mais facilmente 

disponíveis aos oficiais das congregações.  

Entre 1914 e 1915, o Gazette publicou diversos artigos sobre o trabalho do 

ancião. Neles, oficiais da Divisão Norte-Americana, os principais colaboradores dos 

periódicos, realçaram os atributos esperados dos líderes locais. Os textos mais 

relevantes do período serão enfatizados na sequência.    

Em março de 1914, Evans destacou o papel de liderança e organização do 

ancionato na condução de uma congregação. “A atividade da igreja recai sobre sua 

liderança. O ancião é o líder”171 (EVANS, 1914b, p. 1, tradução livre). Diante dessa 

responsabilidade, o oficial local deveria envolver “todos os membros da igreja”172 em 

“alguma parte ativa”173 (Ibid., tradução livre) do trabalho missionário.  “É dever do 

ancião local tomar sobre si a organização dos membros de sua igreja em grupos de 

trabalho”174 (Ibid., tradução livre), afirmou ele, para que distribuíssem literatura, 

conduzissem reuniões familiares, fizessem trabalho médico-missionário e 

conduzissem estudos bíblicos. A visão ampla da esfera de atividade do ancião 

                                                           
168 “The purpose in publishing the GAZETTE is to furnish a medium for communicating the plans, 
policies, and instruction of the North American Division Committee to the church officers; […] to place 
in the hands of local officers such data and special information as will be helpful to them in building up 
their work; and to afford a means of communicating with church officers otherwise than by circular 
letters.” 
169 “[…] containing instruction to all church officers covering their respective duties and 
responsibilities”. 
170 “It is thought that this instruction can also be published to better advantage in the GAZETTE than in 
book or pamphlet form.” 
171 “The activity of the church depends upon leadership. The elder is the leader.” 
172 “[…] the whole membership of the church”. 
173 “[…] some active part”. 
174 “It is the duty of the local elder to take upon himself the organizing of his church members into 
working bands”. 
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demonstra a responsabilidade de seu ministério diante da missão distinta da Igreja 

Adventista. 

Um autor que se destacou no Gazette durante o ano de 1914 foi Ole A. Olsen. 

Ele foi presidente da Associação Geral durante nove anos (1888-1897), período no 

qual viu importantes discussões ocorrerem acerca das atribuições de ministros e 

membros. Na Assembleia Geral de 1901, após o contundente discurso de Ellen G. 

White sobre as responsabilidades ministeriais, ele reconheceu que era necessária 

uma “decidida mudança” na atitude da igreja quanto sua liderança e missão. 

Com ampla experiência ministerial e contando com 69 anos de idade, Olsen 

publicou uma série de oitos artigos entre abril e dezembro de 1914 sobre os ofícios 

de ancião e diácono. Ele abordou temas bíblicos e práticos de ambos os ministérios, 

refletindo sua amadurecida compreensão a respeito do tema. Em maio, o pastor 

veterano enfocou o papel de supervisão e nutrição desempenhado pelo ancionato. 

Ele escreveu: 

O ancião ocupa a posição de maior responsabilidade na igreja local. 
Ele é chamado de “supervisor”, e deve supervisionar tudo aquilo que 
diz respeito aos interesses da igreja. Ele não deve, pessoalmente, 
fazer tudo o que precisa ser feito, mas sim supervisionar; ou seja, ver 
se tudo está devidamente cuidado175 (OLSEN, 1914a, p. 1, tradução 
livre). 

 
Além dessa função, Olsen lembrou que “o ancião não deve apenas 

supervisionar a igreja, mas também ‘apascentar o rebanho de Deus’, ‘alimentar a 

igreja de Deus’”176 (Ibid., tradução livre). Como subpastor, ele foi chamado para 

“cuidar do rebanho que o Sumo Pastor confiou aos seus cuidados”177 (Ibid., tradução 

livre). Ele concluiu sua argumentação dizendo: “O bem-estar da igreja […] depende 

grandemente da fidelidade e eficiência do ancião ou dos anciãos da igreja”178 (Ibid., 

tradução livre).  

Em agosto, Olsen destacou o papel de pastoreio realizado pelo ancião. Ele 

deveria ser um “cuidadoso vigia dos membros da igreja”179 (OLSEN, 1914b, p. 1, 

                                                           
175 “The elder holds the most responsible position in the local church. He is called an "overseer;" he is 
to take the oversight of all that pertains to the interest of the church. He is not personally to do 
everything that is to be done, but he is to have the oversight; that is, to see that everything is properly 
looked after and cared for.” 
176 “The elder is not only to have the oversight of the chuich, but he is ‘to feed the flock of God’ to ‘feed 
the church of God’.” 
177 “[…] to account for the care of the flock that the Chief Shepherd has intrusted to his keeping”. 
178 “The well-being of the church […] depend very largely on the faithfulness and efficiency of the elder 
or elders of the church”.   
179 “[…] careful lookout for the members of his church”. 
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tradução livre), conhecendo a todos, estimulando-os ao trabalho missionário e à 

fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Uma sugestão prática que ele ofereceu aos 

anciãos era a manutenção de uma agenda contendo os nomes e os endereços dos 

membros de sua congregação. Sua explicação para a prática é interessante: 

 
Sabemos de situações em que o ancião conhecia apenas um 
pequeno número de seu rebanho e poderia relatar pouco sobre como 
eles eram ou onde estavam. Esse ancião não está fazendo seu 
dever para com seu rebanho, ele não está dando a devida atenção180 
(Ibid., tradução livre).  

 
No mês seguinte, o experiente Olsen abordou outros dois temas importantes. 

O primeiro estava relacionado com a juventude da igreja. O dirigente exortou os 

anciãos a demonstrar um “interesse profundo pelo bem-estar dos jovens”181 

(OLSEN, 1914c, p. 1, tradução livre). Sobre isso, ele ainda disse:  

 
Também é bom para o ancião participar das reuniões dos jovens 
quando for compatível com suas outras funções. Isso fará com que 
os jovens sintam que seus interesses estão sendo atendidos, o que 
será um incentivo real e um estímulo para que eles façam fielmente 
sua parte182 (Ibid., tradução livre). 

 
O outro tema explorado por Olsen era de caráter administrativo. Ele observou 

que os anciãos, como “pastores e supervisores” da igreja, estavam negligenciando o 

importante papel de representantes locais da organização adventista. De acordo 

com a expectativa da época, o ancião deveria transmitir aos membros as 

orientações da Associação Geral ou das Associações regionais, “fazendo o máximo 

possível para executá-las”183, quando isso fosse necessário (Ibid., tradução livre).  

Olsen afirmou que a razão pela qual estava chamando atenção para o 

assunto era o fato de que em alguns lugares havia “anciãos e líderes [de grupos]” 

que estavam tratando “essas informações com indiferença”. “Essa negligência é um 

                                                           
180 “We have known instances where the elder knew only a small number of his flock, and could give 
but little account of how they were, or where they were. Such an elder is not doing his duty toward his 
flock, he is not giving it the proper care.” 
181 “[…] to take a deep interest in the young people’s welfare”. 
182 “It is also well for the elder to attend the young people's meetings when consistent with other 
duties. This will make the young people feel that their interests are being cared for, which will be a real 
encouragement and a stimulus to them to act their part faithfully.” 
183 “[…] to do his utmost to carry out the instruction thus given”. 
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grande erro para a igreja, e tais líderes estão sob a maldição de fazer a obra do 

Senhor relaxadamente”184 (Ibid., tradução livre). 

Os artigos de Ole Olsen assumem especial importância para esta dissertação 

porque refletem a visão amadurecida de um líder influente da Igreja Adventista que 

teve contato direto com Ellen G. White e desempenhou a maior função 

administrativa da denominação. É razoável supor que não foi escolhido por acaso 

que para escrever essa instrutiva série de artigos. Aliás, esta foi a última grande 

contribuição de Olsen para a igreja que liderou, pois ele faleceu em janeiro de 1915. 

Ainda em 1914, no mês de dezembro, Allen Moon destacou a importância do 

ancião como líder espiritual de um grupo de crentes recém-organizado como igreja. 

Ele disse:  

A responsabilidade do evangelista cessa em grande parte quando 
um grupo de crentes é separado do mundo e organizado em uma 
igreja. O trabalho de cuidar dos mais fracos e edificar aqueles que 
são novos na fé recai sobre o ancião. [...] Esse trabalho certamente 
requer que o responsável esteja constantemente sob a influência do 
divino Espírito185 (MOON, 1914, p. 1, tradução livre). 

 
Nesse caso, é possível inferir que o “evangelista” mencionado se tratasse do 

ministro que, de acordo com o paradigma vigente na época, deveria plantar a igreja, 

estabelecer sua liderança, treiná-la e partir para regiões não alcançadas. O 

pastoreio e a edificação espiritual, conforme essa citação, indiscutivelmente ficavam 

a cargo do ancião local. 

O último artigo a ser observado foi escrito por I. H. Evans e publicado em 

fevereiro de 1915. Ele reforçou o papel de proeminência dos anciãos no contexto 

congregacional ao dizer: “De acordo com nossa organização, o líder da igreja é o 

ancião” (EVANS, 1915, p. 1, tradução livre). 

O ancião é, na verdade, o pastor do rebanho. Ele é quem deve 
apascentar o rebanho de Deus de sábado a sábado, trabalhar pelo 
que erra, fortalecer o fraco e encorajar o desanimado186 (Ibid., 
tradução livre). 

 

                                                           
184 “Such neglect is a great wrong to the church, and such leaders come under the curse of doing the 
work of the Lord negligently.” 
185 “The responsibility of the evangelist largely ceases when a company of believers is gathered out 
from the world and organized into a church. The work of caring for the weak ones, and building up 
those who are new in the faith, falls upon the elder. […]  Such work certainly requires that the 
performer be constantly under the influence of the divine Spirit.” 
186 “The church elder is really the pastor of the flock. He is the one who must feed the flock of God 
from Sabbath to Sabbath, and bestow labor upon the erring, strengthening the weak and encouraging 
the disheartened.” 
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Essa citação encerra a exposição do período entre 1901 e 1915 de forma a 

sintetizar a compreensão amadurecida da Igreja Adventista acerca do ancionato. A 

liderança da denominação e Ellen G. White entendiam que o ancião era o pastor 

local que, de forma voluntária, exercia liderança espiritual, apascentava o rebanho, 

planejava o trabalho missionário, participava do processo de treinamento dos 

membros, conduzia os aspectos administrativos da congregação e representava a 

Associação local junto aos crentes. A expectativa que exisitia em relação ao ancião 

era que se ele exercesse seu papel de maneira efetiva, a igreja prosperaria e a 

mensagem adventista seria espalhada em sua comunidade. 

 

 

 

 

 

 

4.4 RESUMO E CONCLUSÕES 

 

O estudo do desenvolvimento do ancionato adventista e de seu papel no 

cumprimento da missão permite delinear o seguinte resumo e as seguintes 

conclusões: 

Durante o primeiro período, entre 1844 e 1863, os adventistas sabatistas 

dedicaram tempo para desenvolver a estrutura básica de liderança congregacional. 

Se por um lado, os ministros dirigentes do movimento já haviam sido ordenados em 

suas igrejas de origem; por outro, os oficiais locais do sabatismo precisavam ser 

apontados e instruídos quanto sua função. Os primeiros grupos de adventistas 

sabatistas seguiram o caminho percorrido pelo cristianismo apostólico ao indicar 

primeiro os diáconos, que, num primeiro momento, acumulavam as atividades de 

seu ofício e dos anciãos. Conforme o núcleo de líderes passou a compreender 

melhor o assunto da ordem evangélica, anciãos passaram a ser ordenados nas 

congregações sabatistas. 

Nesse período, a distinção entre ancião itinerante (ministro) e local ficou 

evidente, o que conferiu maior responsabilidade para o oficial congregacional. Com 

o estabelecimento da primeira Associação, em Michigan, as primeiras orientações 
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formais em relação ao ancionato foram apresentadas, identificando-o como o 

principal líder da igreja local.  

Ellen G. White, à semelhança do que ocorreu em relação ao ministério 

pastoral, não escreveu muitas orientações para esses oficiais; entretanto, seus 

poucos conselhos direcionados ratificavam o conceito advogado pela liderança 

denominacional. 

 Em relação aos anos 1863 e 1901, pode-se dizer que foram anos de 

aperfeiçoamento e formalização quanto ao ofício do ancião. As primeiras listas de 

atribuições foram formuladas e ficou claro que o ancião tinha sob sua 

responsabilidade todos os apectos da comunidade local: os assuntos espirituais e 

administrativos. Normatizou-se o período máximo entre eleições para que um ancião 

conduzisse o trabalho da igreja e estimulou-se que os homens mais adequados 

fossem nomeados e apoiados em seu trabalho. 

Entre 1887 e 1901, Ellen G. White escreveu algumas diretrizes específicas 

que contribuíram para a formação do conceito do ancião diante de seu papel no 

cumprimento da missão da igreja. Para a autora, o ancião deveria pastorear o 

rebanho, zelando dele de maneira amorosa, alimentando-o com o ensino da doutrina 

pura e visando à salvação de todos; também deveria planejar o trabalho para os 

membros da igreja e educá-los em todas as frentes missionárias. 

Com o tempo, percebeu-se que os anciãos estavam aquém de suas muitas 

responsabilidades. Entre as possíveis causas estava o excesso de atribuições, o 

despreparo ministerial e a debilidade espiritual. Para remediar o problema da falta de 

treinamento, a denominação passou a incentivar a realização de cursos de 

formação, os Institutos Ministeriais e, posteriormente, as Escolas Bíblicas. De forma 

geral, a iniciativa surtiu um efeito mediano. Quanto à questão espiritual, Ellen G. 

White exortou os oficiais a uma experiência mais profunda com Cristo, de tal 

maneira que eles reproduzissem não apenas conhecimento doutrinário, mas, 

sobretudo, conhecimento experimental de Deus. Destaca-se o fato de que, apesar 

de se notar nas entrelinhas a sobrecarga de atribuições relacionadas ao ancionato, 

não houve nenhuma deliberação da Igreja Adventista para alterar esse quadro. 

Talvez, isso deva ao fato de que essa sobrecarga não fosse vista dessa maneira 

pelo quadro dirigente da denominação. 

Por último, durante os anos 1901 e 1915, percebe-se que tanto a 

denominação como Ellen G. White seguiram corroborando os conceitos 
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desenvolvidos nos anos anteriores. Destaca-se o estabelecimento do periódico 

Church Officer’s Gazette como um recurso de grande importância para o 

aperfeiçoamento do ancionato. Por meio dessa revista, os dirigentes adventistas do 

sétimo dia puderam esclarecer aspectos importantes do ministério dos anciãos, 

reforçando a ideia de que eles eram os pastores locais, representantes da igreja e 

responsáveis pelo desempenho da congregação no cumprimento da missão. 

Em seus artigos e no livro Atos dos Apóstolos, Ellen G. White ratificou sua 

compreensão acerca do ancionato. Enquanto o líder local liderava, supervisionava, 

pastoreava, nutria espiritualmente, treinava e administrava a congregação, os 

ministros tinham a liberdade de avançar em novas frentes de trabalho, plantando 

novas igrejas e expandindo a esfera de ação da Igreja Adventista. 

 Ao analisar o desenvolvimento do ancionato e sua relação com o 

cumprimento da missão da igreja é possível afirmar, em primeiro lugar, que desde 

cedo na história da Igreja Adventista, o ancião foi visto como o líder local da 

congregação. No decorrer do tempo, suas atribuições foram expandidas e 

aperfeiçoadas, mas jamais negadas. Esperava-se dele que pastoreasse e 

supervisionasse a igreja com a autoridade derivada das Escrituras Sagradas. Num 

processo sinérgico com o “ancião itinerante”, o ancião local deveria conduzir à 

congregação em direção ao cumprimento da singular missão adventista.  

Quanto ao posicionamento de Ellen G. White, sua compreensão a respeito do 

ancionato foi coerente ao longo do tempo, e se manteve ao lado da visão da 

denominação. Ela reconhecia no ancião o pastor da congregação e esperava que 

ele desempenhasse seu ofício com eficácia, a fim de que a igreja prosperasse e 

pudesse cumprir seu papel na comunidade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito desta dissertação foi entender, a partir das orientações de Ellen 

G. White, qual é a missão da Igreja Adventista e que papel o ministro e o ancião 

deveriam desempenhar em seu cumprimento, à luz das orientações da autora, bem 

como das diretrizes apresentadas pela liderança do movimento entre os anos 1844 e 

1915. 

Uma avaliação geral do que Ellen G. White escreveu sobre a missão permitiu 

concluir que, para a autora, a missão exclusiva dos adventistas como o 

remanescente bíblico para o tempo do fim é salvar o mundo e servir-lhe, 

proclamando por meio de suas instituições e igrejas, seus líderes e membros, a 

tríplice mensagem angélica em sua plenitude.  

A terceira mensagem angélica se apresenta tendo Cristo como o centro, onde 

gravitam em torno dEle a justificação pela fé e o sábado, tendo a reforma de saúde 

como instrumento de entrada. Essas ênfases se aliam aos demais temas bíblicos 

componentes da primeira e segunda mensagens angélicas tornando a pregação 

adventista distinta das demais apresentadas pelo cristianismo. 

Tendo isso em vista, esta investigação considerou as compreensões e 

orientações dadas a ministros e anciãos no decorrer de 1844 e 1915 em três 

períodos. 

Entre 1844 e 1863, ocorreu o período da formação de conceito do ministério 

pastoral e do ancião. A fase se caracterizou pelo sentido de compreensão de quem 

deveria ser o ministro e o ancião adventista. Durante essa jornada, os pioneiros 

adventistas sabatistas identificaram o ministro como o “ancião itinerante” ou 

“evangelista”, seguindo o modelo apostólico, que estabelecia congregações e partia 

para novos campos, ainda inexplorados. Por sua vez, ficou evidente que o ancião 

local deveria assumir as responsabilidades de pastoreio das igrejas recém-

organizadas. 

Enquanto os líderes sabatistas desenvolviam essa compreensão, Ellen G. 

White a referendava por meio de suas orientações, embora durante essa fase, a 

autora tenha escrito pouco sobre ambos os ofícios. 

O segundo período, entre 1863 e 1901 foi caracterizado pelo aperfeiçoamento 

do conceito do ministério do pastor e do ancião. Muitos artigos foram publicados, 

tanto por Ellen G. White como pelos dirigentes adventistas, demonstrando o que se 
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esperava, efetivamente, de ministros e anciãos. Nessa fase, a autora demonstrou 

que os ministros deveriam trabalhar tendo em vista uma ampla perspectiva de 

atuação. Ao plantar uma nova igreja, ele deveria ser exemplo de cristianismo, 

educar os membros em relação às questões espirituais e ao trabalho missionário, 

desenvolver planos em parceria com os crentes locais e manter uma linha de 

supervisão que atendesse às igrejas, sem que, com isso, as comunidades se 

tornassem dependentes dele. Os dirigentes adventistas acompanharam essas 

recomendações, e enfatizaram aos ministros a necessidade do trabalho nos campos 

inexplorados. 

Quanto aos anciãos, Ellen G. White afirmou que deveriam pastorear o 

rebanho, zelando dele de maneira amorosa, alimentando-o com o ensino da doutrina 

pura e visando à salvação de todos; também deveriam planejar o trabalho para os 

membros da igreja e educá-los em todas as frentes missionárias. A liderança da 

Igreja Adventista seguiu esses conceitos, confirmou a importância espiritual e 

administrativa do ancionato e normatizou alguns aspectos regulamentares do ofício. 

Com o passar dos anos, percebeu-se que o ímpeto adventista estava 

gradualmente se arrefecendo. Para alguns ministros, o problema estava no modelo 

apostólico de ministério adotado: por isso, Canright e Littlejohn sugeriram a adoção 

do pastorado fixo. Em contraste, para Ellen G. White, a questão estava na falta de 

engajamento dos membros no trabalho missionário, isto é, na negligência do 

ministério em atribuir atividades e capacitar os membros para o desempenho do 

serviço cristão. 

A condição preocupante da denominação também fez com que os principais 

líderes considerassem a falta de treinamento da liderança local, especialmente do 

ancião, para justificar o enfraquecimento congregacional. Isso fez com que 

iniciativas fossem empreendidas, com vistas a aperfeiçoar os oficiais locais. 

Por meio de seus artigos, Ellen G. White avaliou a situação da igreja sob uma 

perspectiva espiritual. Sem desprezar outras causas para o retrato daquele 

momento, ela exortou a todos a uma experiência mais profunda e pessoal com 

Deus. 

No último período, de 1901 a 1915, houve um processo de reafirmação do 

conceito do ministério do pastor e do ancião. Em relação aos ministros, o discurso 

de Ellen G. White na Assembleia da Associação Geral, em 1901, e a publicação de 

Atos dos Apóstolos devem ser consideradas informações de destaque. A autora 
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reiterou seus conselhos quanto ao papel do ministro no cumprimento da missão e 

inseriu o assunto na perspectiva do reavivamento e da reforma. A liderança da Igreja 

Adventista ecoou esses conceitos, embora a essa altura, a prática do pastorado fixo 

estivesse ganhando mais adeptos no contexto das maiores congregações da 

denominação. 

Quanto ao ancionato, tanto a denominação como Ellen G. White seguiram 

corroborando os conceitos desenvolvidos nos anos anteriores. Eles eram os 

pastores locais, representantes da igreja e responsáveis pelo desempenho da 

congregação no cumprimento da missão. Enquanto o ancião local liderava, 

supervisionava, pastoreava, nutria espiritualmente, treinava e administrava a 

congregação, os ministros tinham a liberdade de avançar em novas frentes de 

trabalho, plantando novas igrejas e expandindo a esfera de ação da Igreja 

Adventista. Destacou-se nessa fase o estabelecimento do periódico Church Officer’s 

Gazette como um recurso de grande importância para o aperfeiçoamento desse 

ministério.  

As hipóteses apresentadas no início desta dissertação se mostraram 

comprováveis. De fato, a forma como Ellen G. White compreendia a missão da igreja 

teve grande influência sobre o desenvolvimento da denominação. De maneira geral, 

suas orientações nortearam o entendimento da liderança dos adventistas do sétimo 

dia quanto ao papel de ministros e anciãos. 

Além disso, foi possível constatar que enquanto a autora teve influência 

pessoal ativa na Igreja Adventista, sua liderança procurou manter os princípios 

relacionados ao papel do ministro e do ancião no cumprimento da missão. Também 

é verdade que à medida que Ellen G. White, em virtude de sua idade e condições 

físicas, foi se afastando do cenário administrativo da denominação, algumas de suas 

orientações foram sendo negligenciadas, como é o caso do aumento no número de 

pastores fixos nas grandes congregações. 

A análise da trajetória do entendimento do ministério do pastor e do ancião à 

luz da missão adventista entre os anos 1844 e 1915 sugere que esses ofícios 

complementam um ao outro. Enquanto o pastor se responsabilizava pela expansão 

evangelística, plantando novas igrejas em locais ainda não alcançados, o ancião se 

comprometia com a manutenção dos crentes e o crescimento local. Assim, a 

mensagem singular da Igreja Adventista deveria alcançar o mundo. 
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Talvez, diante do que foi verificado, a melhor forma de compreender o 

ministério do pastor e do ancião fosse retornar ao conceito que estava por detrás da 

nomenclatura “ancião itinerante” e “ancião local”, isto é, em vez de enxergar dois 

ministérios que trabalham paralelamente, reconhecer um ministério que trabalha em 

perspectivas diferentes, visando apenas um único objetivo: proclamar a terceira 

mensagem angélica e preparar um povo para se encontrar com Jesus Cristo. 

Este estudo se limitou a avaliar o papel do ministro e do ancião adventista no 

cumprimento da missão da igreja apenas entre 1844 e 1915. Sugere-se, portanto, 

que novos estudos sejam feitos considerando a evolução do tema ao longo dos 

anos. Além disso, outros pesquisadores poderão contrastar as orientações desse 

período com as instruções e expectativas contemporâneas da denominação quanto 

aos oficiais em questão. Por fim, esta pesquisa também pode servir como ponto de 

partida para que estudiosos da teologia aplicada desenvolvam materiais de 

treinamento com base naquilo que Ellen G. White atribuía a pastores e anciãos.  
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