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Resumo: Pouco se tem escrito sobre como a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
(IASD) se utiliza de veículos midiáticos como ferramenta de comunicação. Embora 
este seja um grupo expressivo, possuindo importante pioneirismo e habituais 
aparições midiáticas, é frequentemente esquecido como fonte para pesquisas nas 
áreas da Comunicação Social. Neste trabalho pretende-se fornecer um contexto 
histórico, bíblico e social para entender a utilização da mídia por parte desse grupo. 
Visando que, ao final, tal texto contribua como plataforma teórica inicial para futuros 
trabalhos que venham a contemplar a IASD e a mídia.
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adventist Motivations For usinG tHe Media

abstRact: Little has been written about how the Seventh-Day Adventist 
Church (SDAC) uses the media as a communication tool. Although this church 
is an expressive religious group worldwide, with important  pioneering work in 
different fields and usually appearing in the media, it is often forgotten as a target 
for research in the field of Social Communication. This study aims at providing a 
historical, biblical and social background so as to understand how this group uses 
the media. Our final goal is to offer an initial theoretical springboard to foster future 
studies that take into account the SDAC and the media.
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introdução

Pouco se tem escrito sobre como a Igreja Adventista do Sétimo Dia se utiliza 
de veículos midiáticos como instrumento de comunicação1. Embora seja um grupo 
expressivo, possuindo importante pioneirismo e frequentes aparições midiáticas, esse 
grupo tem sido esquecido como fonte para pesquisas nas áreas da Comunicação Social. 
A hipótese levantada para este trabalho é a de que todo o contexto para entender o 
pensamento da IASD vem da autocompreensão da função profética2 desse movimento. 
Se por alguma razão a IASD investe (e a forma como investe) tanto em métodos e técnicas 
de comunicação de massa, como numa linguagem midiática, seja por meio de impressos, 
pela internet, TV ou alguma outra forma, pode-se afirmar que tal situação se deve a essa 
compreensão profético-escatológica. 

Aqui vale uma ressalva, pois embora tal visão construa o caminho para a utilização 
dos meios de comunicação de massa dentro do adventismo, é certo que isso ocorre 
primariamente no que podemos chamar de adventismo primitivo, onde a ideologia foi pela 
primeira vez formada, e aqui, podemos traçar como sendo os anos de 1831 (começo da 
pregação milerita) até a 1915 (com a morte de Ellen G. White, importante co-fundadora 
do movimento). Não enfatizaremos outros períodos ou países, pois acreditamos encontrar 
apenas desdobramentos regionais do ocorrido nessa época e local, embora, em outro 
momento, seja oportuna a aplicação e ampliação de tudo que aqui for disposto, a realidade 
latino-americana, em especial ao Brasil. 

Seria importante a aplicação desse arcabouço teórico que estamos montando, a 
produções midiáticas da IASD. Mas tais trabalhos hão de ficar para um futuro próximo, aqui 
buscaremos apenas entender qual a relação entre a ideologia criada pelo movimento adventista 
e sua aplicação geral nos diversos meios de comunicação. Neste trabalho pretendemos 
apenas fornecer um contexto histórico, bíblico e social para entender a utilização da mídia 
por parte desse grupo. Visando que, ao final, tal texto contribua como plataforma teórica 
inicial para futuros trabalhos que venham a contemplar a IASD e a mídia. 

Quanto ao entendimento de mídia e comunicação de massa, não se vê necessidade 
de, neste trabalho, separar tais conceitos em diferentes interpretações. Optamos pela 
utilização desses termos de forma intercambiada sempre com um significado mais amplo, 
relacionando aos processos de comunicação através de veículos técnicos/tecnológicos 
(TV, livro, internet, jornal, entre outros). 

um pouco de história social

A IASD deriva diretamente do movimento doutrinário de Guilherme Miller, 
durante as décadas de 1830 e 1840.3 Tal movimento pregava a vinda de Jesus Cristo 
como certa para aquela época, chegando a posteriormente marcar datas para tal evento 
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(a mais famosa data é a de 22 de outubro de 1844). Se analisado de forma mais ampla, 
será perceptível a influência da Revolução Francesa na formação das ideias mileristas, 
consequentemente influenciando também a IASD. Nas palavras de Knight (2010, p. 32):

Isso nos remete [a profecia de Daniel 8:14 – ponto chave da interpretação milerita/adven-
tista, como veremos adiante]  à história mundial, particularmente à Revolução Francesa. 
Sua violência, seus aspectos anticristãos, sua subversão à moralidade e todos seus extremos 
levaram os cristãos de todo o mundo a considerar o evento como semelhante aos sinais 
bíblicos da angustia dos últimos dias. Essa compreensão literalmente levou o povo às pro-
fecias de Daniel e Apocalipse. Os 50 anos seguintes presenciaram o surgimento de livros 
sobre profecias apocalípticas como em nenhum outro momento na história.4

Em resumo, podemos afirmar que a Revolução Francesa era vista por tal grupo 
como propulsora de um desencanto de mundo, onde as antigas ideias judaico-cristãs, ao 
serem postas em cheque, não levariam a uma desistência destas, por parte dos membros 
do grupo, mas sim pensar no mundo como estando à beira do fim. O que forneceria 
um campo sólido para proliferações de interpretações proféticas quanto a tal fim. O 
movimento milerita foi marcado pela representatividade de pessoas provenientes de, 
praticamente, todos os movimentos denominacionais existentes na época, nos EUA, ou 
seja, ele começa como um movimento interdenominacional. Tendo como visão comum 
o Apocalipse e a breve volta de Cristo. Pouca importância se fornecia a outros assuntos; 
esperava-se que todos concordassem apenas com o fundamento básico de interpretação 
mantida pelo grupo, assim como na pregação clássica do credo apostólico. 

Tal princípio de interpretação, embora já existisse a um grande tempo antes 
do movimento, era em grande medida calcada em uma razão cartesiana/iluminista; o 
historicismo bíblico, ou como hoje denominado por muitos, o método histórico-contínuo. 
Metodologia a qual visualiza a atuação de Deus através da história de maneira clara e 
cartesiana, tendo na bíblia seu manual de metodologia interpretativa de tais ações divinas, 
servindo como modus operante para uma interpretação bíblica da história.

É através dessa tensão, entre a utilização de um método racionalista para interpretar 
a Bíblia e a história e a recusa das fortes imagens recebidas através da Revolução Francesa, 
a qual pode ser resumida como consequência direta do desenvolvimento racionalista 
francês, que Guilherme Miller pode ser recusado ou aceito como movimento válido 
a ser seguido. É incabível, para muitas pessoas, naquela época, as quais possuíam uma 
mentalidade modernista-progressista, a qual percebe o mundo como melhorando a cada 
dia (isso em um contexto amplo e total) ou em acelerado processo de conversão ao 
cristianismo (para pensar em um contexto mais perto da pregação milerita), aceitar que 
o mundo está indo de mal a pior e que um dia tudo acabará (não só acabará, mas a única 
forma de tudo melhorar é com a volta de Jesus). 

Embora seja nítido um amplo movimento reformador dentro da sociedade 
norte-americana, parece que poucos desses movimentos possuíam uma unidade e 
sistematização entre si. Através das palavras de Clark (1968, vol. 2, p. 21) parece ser 
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coerente afirmar que poucos abarcavam uma gama tão grande como o adventismo, o 
que iremos analisar mais adiante. 

A época de reformas na América do Norte chegou ao seu ápice entre 1830-1840, sendo 
especialmente forte entre 1833 e 1844. Ela coincidiu com as reformas políticas [...]. As 
reformas nesse período manifestavam-se de muitas maneiras diferentes. Entre as mais sig-
nificativas [...] foram a da temperança, a reforma de saúde, hidroterapia, direitos das mulhe-
res, tratamentos dignos a cegos e surdos, melhor cuidado de doentes mentais, a melhoria 
de tratamento aos criminosos, utopia das comunidades socialistas, melhorias na educação, 
fortalecimento dos sindicatos, e pelas cruzadas da paz. Era muito comum, durante este 
período, que uma pessoa tivesse interesse em uma ampla variedade de reformas. [...] Era 
sugestivo o fato de uma pessoa, se quisesse, poder participar de praticamente todos os mo-
vimentos reformadores. Também não era incomum, que o escritório gestor de um grupo 
ou sociedade, viesse a servir como escritório de outro grupo.5

Assim que a mais importante data para a volta de Jesus Cristo passa, temos o que 
foi chamado de Dia do Desapontamento, a saber, 22 de outubro de 18446, o movimento 
milerita se enfraquece e começa um processo de fragmentação. Entre os diversos grupos 
que se desmembram, um se destaca, o movimento adventista sabatista (o qual viria a se 
tornar, posteriormente, a IASD). Por meio da liderança de Tiago White7, Ellen G. White8 
e José Bates9, tal movimento começa a rever e expandir todo o sistema de interpretação 
profética, visando entender o porquê da não volta de Jesus em 1844. “As tentativas de 
compreender mais claramente a verdade bíblica levou-os a conservar alguns elementos 
do sistema milerita, a mudar outros, e a incorporar novas dimensões doutrinarias” (Timm, 
2000, p. 58). É notável como a IASD se utiliza do, já mencionado, método histórico-
continuo de interpretação.10 Parecido com o ocorrido no milerismo, tal utilização irá 
fornecer uma forma fixa, tanto para a leitura como para o ensino das Escrituras, assim 
como para uma interpretação da história através de uma cosmovisão bíblico-cristã. 

O adventismo surge como um movimento de fronteiras, onde a modernidade 
se une com a pré e a pós-modernidade, dando vazão a um construto social único, ao 
se apropriar do racionalismo filosófico para validação de seu método de interpretação. 
Do desencanto de mundo, amplificado como resposta a revolução francesa, para a 
pregação sobre a necessidade do fim de todas as coisas; e finalmente, adquirindo nos 
movimentos de reforma a importância de diversas ênfases de reforma, como: princípios 
de saúde, educacionais, entre outros. Tudo isso possibilita a existência de pensamentos 
aparentemente paradoxais dentro do movimento, o qual, mesmo esperando para breve a 
volta de Jesus Cristo e o fim do mundo, é incentivado, provavelmente pela mesma razão, 
a desenvolver diversos hospitais, escolas, creches e empresas alimentícias.

Todo esse processo de interpretação e ensino fornecerá, de forma frequente, o 
arcabouço para o funcionamento do adventismo, o qual verá todas em união, dentro 
das diversas reivindicações sociais e teológicas de sua época, tudo isso através do 
desenvolvimento na interpretação profética proveniente do milerismo, o qual passaremos 
a discutir a partir de agora.
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“o Grande Conflito” e a construção da identidade adventista

Todo o programa missionário produzido pelos adventistas, tais como as 
“publicações e conferências bíblicas” é visto como “formado ao redor dos estudos sobre a 
purificação do santuário, mencionado em Daniel 8:14, e sobre as três mensagens angélicas 
de Apocalipse 14:6-12”. Tal sistema “foi de vital importância para a formação de uma 
comunidade que poderia participar no processo de aperfeiçoamento e de transmissão do 
novo sistema doutrinário” (Timm, 2000, p. 66). 

Todo esse conhecimento doutrinário será encarado como continuo, mesmo depois 
da igreja já ser oficialmente organizada, isso a partir de 21 de maio de 186311. George 
Knight, reconhecido historiador do adventismo, mostra que dentre os 150 anos de 
existências de Adventismo, esse movimento “tem resistido à tentação de formalizar um 
corpo de crenças que sejam inflexíveis”, mesmo tendo “com o passar do tempo definido 
suas ‘crenças fundamentais’”. A IASD “teve apenas três declarações de crenças que 
alcançaram grau de aceitação oficial” 12 (2005, p. 22).

Ellen G. White, pioneira e grande influenciadora da doutrina adventista, aconselha 
a igreja a não pensar que já tenha a verdade completa ou mesmo que as principais colunas 
da fé já foram bem compreendidas. Ela afirma que “a verdade é uma verdade progressiva e 
devemos andar em luz crescente, [...] devemos ter viva a fé em nossos corações e alcançar 
maior conhecimento e luz mais avançada” (Review and Herald, 25 de março de 1890). 

Desde o sistema doutrinário dos primeiros adventistas, é possível caracterizar a IASD 
por uma forte preocupação missiológica. Missão definida em termos (1) da restauração 
da verdade bíblica no contexto escatológico do fim dos tempos e (2) na preparação de 
outros para a breve volta de Cristo (Timm, 2000, p. 120). Ao entrar em contato com a 
mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, a Igreja Adventista compreenderia o chamado 
do Espírito Santo, o qual iluminaria a Terra com glória (Ap 18:1) e chamaria o povo de 
Deus que estava em “todas as nações” a sair de Babilônia13 (Ap 18:3-4).

A primeira mensagem angélica (Ap 14:6-7) era considerada como chamado a atenção do 
povo para o fim dos 2300 anos. A segunda mensagem angélica (Ap 14:8) era entendida 
como libertando o povo de Deus da escravidão das igrejas nominais para abraçar totalmen-
te a mensagem relacionada com o fim dos 2300 anos [Timm, 2000, p. 129]. Os adventistas 
sabatistas viam a terceira mensagem angélica [como uma] mensagem de restauração desti-
nada a unir o povo remanescente de Deus “sob a grande verdade assinaladora” do sábado 
e preparando-os para “o tempo de angustia”. O derramamento futuro do espírito santo em 
profusão era visto como os capacitando a saírem e proclamarem ‘o sábado’ mais plenamen-
te (Timm, 2000, p. 131).14

Tais mensagens de Apocalipse 14 foram consideradas o último e grande alerta que 
deveria ser dada ao mundo relativo à salvação da raça humana. Tais mensagens também 
trazem novas e inéditas responsabilidades ao povo de Deus. Agora eles não devem apenas 
pregar a conversão e a obediência, mas também a volta do Senhor e a diferença entre 
obedecer à lei Deus e a lei dos homens. Por essa razão a IASD vê como sua responsabilidade 
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o ensino das Sagradas Escrituras. “A crença de que possuíam a verdade presente deu aos 
primeiros adventistas [...] uma autoidentidade marcante e um senso específico de missão 
no mundo” (Timm, 2000, p. 119).

A visão sobre Apocalipse 14 deu à igreja uma nova perspectiva sobre a função 
a qual deve exercer no ministério do ensino bíblico ao mundo. Fundamentando-se 
nessas interpretações, os adventistas (conhecidos no começo do movimento apenas por 
sabatistas) começaram a se ver como um povo profético detentor de uma mensagem 
escatológica de tremenda urgência. Eles passaram a se considerar como tendo o dever 
de pregar a mensagem do terceiro anjo (KnighT, 2005, p. 75-83). É então animado com 
a mensagem: “É necessário que profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas 
e reis” (Ap 10:11). Neste contexto a IASD começa a entender a função do movimento 
dentro do contexto bíblico/cristão. Os primeiros adventistas sabatistas falaram muitas 
vezes de si mesmos como cumprindo a missão do terceiro anjo (Timm, 2000, p. 120). 

Função essa muito relacionada à advertência geral para se retornar aos caminhos de 
Deus, reformando instituições e modificando estilos de vida. Fornecendo a todos os povos 
uma nova forma de pensar e encarar a vida, por causa disso percebemos desde cedo à 
criação de escolas, hospitais, creches, asilos, centros de vida saudável. O que nos faz voltar 
ao já mencionado, quanto à influência no adventismo de outros grupos reformadores, ao 
se colocar ao lado da nova ênfase interpretativa adventista, a efervescência cultural/social 
parece se encaixar em um sistema doutrinário mais amplo, dando união e lógica ao que 
antes poderia ser interpretado como crenças paradoxais. Aqui percebemos a consolidação 
da visão do remanescente, o qual tem uma mensagem educativa a dar ao mundo, a qual 
não se resume a apenas uma área da vida, mas a várias (se não a todas).

Juntando as peças

Todo esse contexto histórico, social e teológico parece ter fornecido bases aos 
adventistas para a construção de um imaginário15 de mundo, onde se vislumbra a educação 
bíblico-cristã como o caminho para melhorias sociais, embora não suficientes para resolver 
tais problemas, devido à natureza humana corrompida em detrimento ao pecado (Gn 
1-3). Ao tudo ser associado com a volta de Jesus Cristo e com a esperança de uma Terra 
reformada e perfeita, obtêm-se um imaginário que compreende os acontecimentos do 
passado, presente e futuro. A vida cotidiana dos membros segue tal lógica, assim também 
as ênfases e investimentos institucionais. 

No grupo institucional, percebemos grandes construções de hospitais, escolas, entre 
outras instituições sociais, aqui incluso investimentos em comunicação, associadas a um 
movimento evangelizador/educativo legitimado e esclarecido pelo entendimento profético 
do movimento, tiveram, em associação a realidade social de uma época, combustível para 
uma forte expansão. Iniciando um movimento cíclico, dentro do processo de criação do 
imaginário adventista, que ao influenciar a criação e consolidação do imaginário individual 
contribui para o fortalecimento do institucional. 

Podemos exemplificar através dos hospitais e clínicas de vida saudável, os quais 
surgem de certa forma, como influencia dos movimentos sociais norte-americanos, visando 
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um melhor estilo de vida e igual a outros hospitais auxilia pessoas em um aprendizado 
sobre como viver melhor, mas para os membros adventistas, acabam, na associação com 
o entendimento profético, produzindo um apelo diferenciado dos demais grupos ao 
fornecer justificativas divinas para a manutenção destas práticas. Fortalecendo o imaginário 
dos membros, os quais ao se verem beneficiados por tais locais e acreditarem que ali 
se encontra a personificação da pregação profética do movimento, fornecerão o fundo 
político, financeiro e humano para auxiliar no crescimento, expansão e consolidação. 

É verdade que tais instituições têm grande influência social com não-adventistas, 
mas a maior parcela de atenção e efeito positivo acabará voltada para os de dentro do 
grupo, tanto novos como antigos. Os quais ao imaginar tais instituições como portadoras 
da “verdade profética”, hão de preferir o tratamento ali recebido ao “paganismo” de outras 
instituições, as quais simplesmente não possuem o senso correto de missão, ficando para 
segundo plano possíveis questões técnicas ou tecnológica. 

É sob tal imaginário que, também, os meios de comunicação de massa hão de ser 
utilizados como propagação da mensagem adventista. Sendo possível pensar: 1) Como 
tal imaginário conduzirá a recepção, dos membros adventistas, aos programas midiáticos 
produzidos por eles? 2) Os não adventistas terão, logicamente, outra forma de interpretar 
tais instituições e mensagens, a qual poderá lhes chegar incompleta em detrimento a tais 
ênfases pré-concebida pelos adventistas e desconhecida pelos não-adventistas? Aqui 
podemos apontar caminhos, mas não gastaremos tempo em alcançar algo definitivo, 
devido ao pouco espaço, sendo necessário outros artigos discutindo tais assuntos.

Quanto aos veículos midiáticos: todos e mais alguns

Em uma análise do processo da comunicação como um movimento de convencimento 
do outro, as igrejas, desde a época da emergência dos meios de comunicação de massa, em 
especial do rádio e da televisão, baseavam-se no pensamento de que convencer pessoas a 
optarem pelo evangelho e, consequentemente, pela adesão a um determinado segmento 
cristão, geraria um efeito-chave: o crescimento do cristianismo. Ao lado disso, a perspectiva 
da visibilidade também era elemento importante na aproximação igreja-mídia eletrônica 
(Cf. Cunha, 2008, p. 3).

Na percepção da missão que o movimento adventista teria de exercer está também 
a referência bíblica de Mateus 24:14, pela qual Cristo indica a maior missão da igreja: uma 
obra de pregação, com o propósito de fazer discípulos para dar testemunho a todos os 
grupos humanos da Terra (Rode, 2004, p. 340). E com a ampliação desta obra a toda 
a Terra, então o esperado fim, com a volta de Jesus Cristo a Terra. Essa crença parece 
fornecer identidade e objetivos sólidos a todos os cristãos, ao brindar a missão com uma 
promessa de recompensa a todo esforço realizado na pregação e na fidelidade.

Tal visão, junto com a já explanada, completa e codifica a forma como a IASD 
verá a utilização dos meios de comunicação para a pregação do evangelho. Muito além 
de ser um mero canal de pregação, a mídia é considerada como forma de chegar até 
onde não se poderia ir de outra forma, ou seja, para se cumprir a promessa da volta de 
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Cristo (“o evangelho será pregado a todo reino”16), é preciso mais do que um meio, é 
preciso todos os meios. E aqui embora existam semelhanças entre as motivações para o 
uso demais, a utilização será diferenciada, devido a todo arcabouço doutrinário-profético 
demonstrado até aqui. Todos os conteúdos utilizados nos meios devem estar dentro da 
unidade administrativa da igreja e contar com uma proximidade da teologia considerada 
oficial pela instituição17. Agora, iremos nos deter sobre tais diferenças.

Quanto ao formato: estudos bíblicos, a porta de entrada

Pode-se ser facilmente notada a diferença entre o modo como a mídia é utilizada 
pelos adventistas em detrimento a grupos religiosos fundados em períodos posteriores, 
como os pentecostais e neopentecostais. Enquanto os estes tendem a produzirem 
símbolos midiáticos de forma sistêmica, como por exemplo, o copo de água em cima da 
TV ou a teletransmissão de fogueiras especiais de libertação e/ou visitas a montes e locais 
sagrados, levando todos esses símbolos a ser a parte principal de toda a apresentação 
midiática do culto, os adventistas enfatizam programas com formatos mais voltados a 
pregação/ensino de uma mensagem. 

Em detrimento da aceitação da Bíblia como única forma autoritária de interpretação 
e criação de símbolos, requer-se sempre uma fundamentação bíblica para qualquer crença 
até mesmo, em alguns casos, práticas, mesmo as já amplamente aceitas dentro do contexto 
adventista. Por essa razão sempre que alguém tem a pretensão de se transformar em 
membro adventista, é preciso antes, confirmar por ele mesmo as verdades defendidas 
por tal movimento. Apesar de não se enfatizar um modelo doutrinário concluído, sempre 
houve forte ênfase na propagação dos métodos, técnicas e verdades já descobertas/aceitas 
pelos adventistas.

Por outro lado, existe também a necessidade da se passar um sistema de crença 
completo (restauração da verdade), o que traz em si a necessidade de ser mais teórico 
do que emocional (Veloso, 2004, p. 244). A crença de se ver como o remanescente 
fiel, o qual iria restaurar a verdade para o tempo do fim, acaba por fornecer um sentido 
especial à Igreja Adventista, pois ela deixa de ser uma igreja estática e se transforma em 
um movimento histórico com propósito bem definido: pregar a ultima mensagem de 
advertência ao mundo (oTTo, 2004, p. 330). 

Por surgir em pleno século 19, como já demonstrado, o qual se vê tomado pela 
grande expansão da ciência e do pensamento modernista/iluminista, e, retomando muitos 
dos ensinos provenientes da Reforma Protestante, é de fácil entendimento as razões da 
tradição que o movimento adventista tem em buscar sistemas lógico-doutrinários para 
formular suas crenças fundamentais, o que afeta diretamente como tal conhecimento 
será transmitido. Desde os primórdios do movimento adventista o principio de ensino/
batismo/reunião é mantido. 

Sendo as séries de estudos com temas bíblicos a maneira mais comum de se conduzir 
tal processo. Tais séries, embora diversas entre si, possuem um formato parecido, onde 
em cada lição, perguntas são realizadas e um texto bíblico servirá de auxilio para a resposta 
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por parte do estudante (Cf. silVa, 2002). Os quais podem ser dirigidos por um membro 
leigo da IASD, pastor/obreiro ou mesmo a distancia, através apenas do envio do estudo 
para a casa do interessado, ou ainda, de forma midiática. Logo após completar uma série o 
estudante poderá ser convidado ao batismo, rito que demonstrara publicamente que este 
aceitou a mensagem adventista, tendo Jesus Cristo em sua vida. Sendo então integrado a 
igreja, agora como membro oficial.

A ênfase na utilização em estudos bíblicos fornece a IASD uma modelo, quase 
que fixo, para tais produções midiáticas, as quais tenderam a ser mais do que um culto 
ou propaganda institucional do movimento, mas também tentará ensinar e convencer 
novas pessoas acerca da importância e urgência da mensagem adventista. Tal ênfase pode 
ser vista desde a utilização dos jornais e livros no século 19 até nos modernos sistemas 
midiáticos. O que levanta a pergunta: Será que os novos meios (internet, TV, rádio) podem 
ser utilizados para o ensino? Existe alguma necessidade de mudanças no formato ou 
objetivos, nesses novos meios?

possíveis consequências futuras 

Ao se pensar nas palavras de Moraes (2006) as quais lembram que na experiência 
midiática “a experiência tende a ser sua capacidade de produzir entusiasmo, não a 
profundidades de suas impressões” (p. 36), o caminho atual pode ser preocupante. 
Segundo Fonseca (2003), em análise aos programas religiosos-midiáticos, “haja vista que 
para haver pequenas mudanças comportamentais, são necessárias a vivência de situações 
praticas de reforço que permitam colocar em ação a nova crença” (p. 274).

Há muito se sabe que as imagens visuais provocam diferentes impactos em diferentes 
pessoas (Kossoy, 2002, p. 46) e que tais impactos acabam por contribuir nas modificações 
no funcionamento do sistema social, incluindo a estrutura litúrgica da religião. Na atual 
sociedade se percebe a predominância de uma desvalorização das palavras e a substituição 
destas por imagens (visuais). O que por sua vez, parece ser a consequência natural, se 
incluirmos as invenções recentes, do cinema, da TV e o constante aperfeiçoamento das 
tecnologias da imprensa (Klein, 2006, p. 21). 

A imagem “já não ilustra a palavra; é a palavra que estruturalmente, é parasita da 
imagem”, a palavra não mais “vem subliminar, patetear ou racionalizar a imagem”. Nas 
palavras de Barthes, o preço pago por tal feito é o fato de a palavra hoje não passar “de 
uma espécie de vibração segunda, quase inconsequente” da imagem (2000, p. 333). A 
consequência direta que os cristãos podem sentir de tais modificações é que a antiga 
premissa cristã-protestante, em que a palavra é colocada como fonte de maior ensinamento 
deixa de ter importância. Podendo com isso estar logrando para escanteio os fundamentos 
da verdade absoluta da revelação de Deus através da Bíblia.

Com toda a importância dada pela IASD a uma fundamentação profética, baseada 
na palavra, pode ser que se venha a perder (ou esteja se perdendo) tais motivações textuais, 
principalmente como conhecimento cognitivo por parte da maioria dos membros. 
Embora seja inegável a influência desta formulação doutrinaria no desenvolvimento do 
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pensamento e utilização adventista aos diversos meios de comunicação de massa, é até 
possível a perda do senso original da missão sem a necessária interrupção do processo 
criativo, devido a diversas fontes, mas a principal delas, e a que trabalhamos aqui, pode 
se resumir, ironicamente, a tradição de aderir continuamente a todos modernos meios de 
comunicação de massa.

Até tempos atrás a sociedade apenas se utilizava de tais meios, hoje ela se articula 
através deles, e isso modifica tudo, tanto para aqueles que deles se utilizam como 
propagação de uma mensagem, como para os receptores de tais mensagens. A ironia, 
e tais modificações visualizadas, no protestantismo são maiores quando se compara a 
tradicional celebração do culto sempre centrado no campo auditivo, onde o “espaço 
dedicado ao pregar a palavra cantar hinos e fazer orações, intensificando” sempre foram 
mais importantes do que a imagem do pré-leitor de cada ato (Klein, 2006, p.21). No 
final parece que a sobrevivência da palavra, na moderna sociedade da imagem, só será 
possível através da união com a imagem midiática. Ao fazer tal uso, de forma consciente, 
a palavra provavelmente não terá seu antigo valor de volta, mas poderá, ao menos, passar 
a mensagem pretendida. 

Conclusão

É dentro desta realidade que o adventismo se encontra na atualidade, pois 
parece não existir alguma possibilidade de se esquivar, sendo que “o perigo mais 
sério é a destruição da identidade cristã adventista da igreja remanescente. [...] A 
unidade é uma verdadeira credencial divina que identifica os cristãos adventistas 
como a igreja de Deus no tempo do fim” (Veloso, 2004, p. 245). Com o pós-
modernismo (ou como preferimos chamar: modernidade líquida18) se tornando 
uma realidade cada vez mais frequente, dentro da atual sociedade midiática, 
resta aos adventistas contextualizar cada vez melhor sua forma de propagação 
da mensagem (evangelismo), utilizando-se dos instrumentos de comunicação em 
massa, buscando enfatizar as primitivas bases que a tornaram, de certa forma, uma 
igreja diferente. “No programa divino de restauração, a função designada à IASD 
continua sendo reparar a brecha na lei de Deus e em sua Palavra. É finalizar a obra 
da reforma da salvação por meio de Deus e por sua Palavra somente” (CaesaR, 
2007, p 282). 

O conhecimento do próprio papel no grande conflito fornece, ao adventista 
do sétimo dia, unidade espiritual, doutrinaria, estrutural, social e principalmente 
missiológica. “Um estrutura que materializada em uma organização com objetivo, 
que serve à missão e nela se confirma, até o momento da parousia [volta de Cristo]” 
(Veloso, 2004, p. 250). Tal função requer todo o uso possível de meios e formas 
de comunicação, a missão é grande e urgente, por isso a utilização dos principais 
meios da mídia, como o rádio, a internet e a TV são apoiadas pela IASD. 
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Embora tal missão abra o caminho para a utilização dos meios de comunicação 
de massa dentro do adventismo primitivo é possível que a ideologia fundadora 
venha/esteja a se perder, servindo sim de motriz propulsora para a atual prática 
adventista, que continua a produzir programas midiáticos, mas sem parar para 
pensar o meio e as mudanças que estes podem imprimir naqueles que deles se 
utilizam. As séries de estudos bíblicos ajudam, de forma eficiente, a difundir os 
ideais da missão adventista, mas podem causar o efeito colateral de não produzir, 
por si só, o mesmo estilo investigador que deu inicio ao movimento adventista, 
principalmente aqueles produzidos e recebidos via instrumentos de comunicação 
de massa. Aqui se encontra um objeto especial de pesquisa, o qual, infelizmente, 
tem sido pouco abordado na literatura especializada adventista, e que acompanharia 
um forte desafio das ciências da comunicação hoje, o qual passa pela compreensão 
do processo de midiatização social, incluídas aqui as religiões.

notas

1 Cumpre registrar que um dos maiores desafios nas ciências da comunicação, 
no presente, é avançar na compreensão do fenômeno para além da dimensão 
tecnológica e da técnica (conceito usual de mídia), que tem sido predominante 
nos estudos de midiatização. Implica pensar os meios, a técnica e a tecnologia sob 
o ponto de vista da linguagem e das condições de produção e recepção. O termo 
“dispositivos midiáticos” tem sido utilizado nas ciências da comunicação como 
parte desse processo de compreensão do fenômeno da midiatização social. Este 
trabalho não tem por objetivo ir além de um olhar sobre a técnica e a produção, 
mas reconhece o desafio de compreender o fenômeno da midiatização dos grupos 
religiosos e sua relação com a linguagem, a produção e a recepção. Sobre a noção 
de dispositivos midiáticos ver Ferreira, Jairo. “Dispositivos midiáticos.” Disponível 
em www.intercom.org.br/papers/nacionais/2006/resumos/R1616-1.pdf
2 Sobre como o desenvolvimento doutrinário da IASD e como tais crenças 
modificaram sua forma de agir no mundo Cf. Knight, 2005.
3 Para uma defesa do pensamento de Guilherme Miller (em inglês William Miller) 
Cf. Nichol, 1945.
4 Sobre o processo histórico relacionado ao desenvolvimento da interpretação das 
profecias bíblicas ver Froom, 1982.
5 Tradução do original: “The Age of  Reform in America reached height its height 
for 1830 to 1840, being especially strong between 1833 and 1844. It coincided with 
political reforms popularly known as Jacksonian democracy. The reform of  period 
manifested themselves in many different ways. Among the most significant, several 
of  which we shall examine in future chapters, were temperance, health reform, 
hydropathy, women´s rights, treatment of  the blind and deaf, better treatment 
of  the mentally ill, improved care of  criminals dress reform, utopian Socialist 
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communities, improvements in education, embryonic labor unions, and a peace 
crusade. It was very common during this period for one person to be interested 
in a wide variety of  reforms. Newspaperman Horace Greeley´s interest in and 
espousal of  almost every reform that came along may not have been typical, but It 
was suggestive of  the fact that one person, if  he chose, could participate in virtually 
all of  them. Nor was it unusual for the officer of  one group or society to serve as 
the office of  another.”
6 Para compreender melhor o significado profético de 1844 ver Goldstein, 2005.
7 Cf. Wheeler, 2005.
8 Cf. Douglass, 2001.
9 Cf. Knight, 2004.
10 Para entender como os adventistas aceitam as escrituras e as interpretam Cf. 
Reid, 2007.
11 Para uma rápida introdução sobre a história da IASD Cf. Knighu, 2000. Para um 
estudo mais profundo Cf. Schwarz, 2009.
12 Como apresentação aos conceitos bíblicos defendidos pelos Adventistas do 
Sétimo Dia consultar a obra Nisto Cremos: 28 ensinos bíblicos dos Adventistas do Sétimo 
Dia. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira , 2009.
13 A Babilônia neste contexto é entendida como todas as igrejas que não obedecem 
à lei de Deus. Para um estudo mais amplo sobre a visão adventista das profecias 
ver: Belvedere, 2006; Cf. Shea, 2007.
14 Os adventistas possuem como um dos principais ensinos, em seu inicio, pregar 
a mensagem do sábado, primeiramente para os antigos mileristas, os quais eram 
co-participantes do grande desapontamento e acreditavam em quase todo o corpo 
de doutrinas comuns ao Adventismo primitivo. Com o passar do tempo foi sendo 
necessária abarcar maiores explicações sobre diversos outros assuntos, os quais 
contribuíam para um melhor entendimento da verdade do sábado, principalmente 
com a pregação chegando a pessoas as quais nunca antes ouviram falar sobre os 
pilares básicos das crenças adventistas.
15 O conceito de imaginário aqui defendido é o proposto por Castoriadis (1997), o 
qual pode ser “entendido como fonte atuante da ideia e da representação mental 
da imagem. Energia que se formaliza individual e coletivamente, materializando-se 
em ações informadas por imagens e símbolos. Desvendar o imaginário significa, 
pois revelar o substrato simbólico das ações concretas dos atores sociais tanto no 
tempo como no meio vivido. Isto é, a mediação essencial entre o mundo interior 
e exterior, entre o real e o imaginário, supõe a utilização de símbolos, signos e 
alegorias (Cf. Neto, Belarmino. Ecologia, Imaginário, Razão e Emoção. Disponível em: 
www.caaei.org/anexos/135.doc).
16 Em Mateus 24:6 o sinal máximo para a volta de Cristo parece se restringir a 
pregação do povo de Deus aqueles que não são da fé, daí se incorre uma das razões 
para a pregação evangelística.
17 Como temos afirmando nesse trabalho a IASD sempre hesitou em possuir uma 
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declaração de crenças oficiais, mas sempre houve doutrinas com forte aceitação, as 
quais mesmo antes de qualquer aceitação oficial recebiam, por parte dos membros 
uma ampla aceitação, o que na pratica concedia-lhes um status de oficiais. São 
estas as principais doutrinas a serem ensinadas deste o inicio, tais como o sábado, 
o santuário e as três mensagens angélicas, a imortalidade condicional da alma. 
Acrescidas, é claro, de doutrinas comuns a outros grupos cristãos, em conformidade 
com o antigo credo apostólico.
18 A partir da metáfora da liquidez (como incapacidade de manter uma forma), 
Zigmund Baumann consagrou uma forma de olhar a sociedade contemporânea 
como uma experiência em que tudo está sempre a ser permanentemente desmontado, sem p 
erspectiva de nenhuma permanência. As instituições, os quadros de referência, os estilos 
de vida, as crenças e convicções mudam antes que tenham tempo de se solidificar em 
costumes, hábitos e verdades “autoevidentes”. Ver Baumann, Zigmund. Modernidade 
Líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
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