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Uma avaliação da atitUde de             
algUns ministérios independentes   
contra a igreja

Documento elaborado pela Divisão Norte-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia

resUmo: Este documento é o resumo adap-
tado de um estudo feito por solicitação da 
Divisão Norte Americana da Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia com o propósito de 
esclarecer o relacionamento da igreja com 
algumas organizações (ministérios) parti-
culares. Algumas dessas organizações se 
apresentam como guardiãs da verdadeira te-
ologia bíblica e adventista, da qual a igreja, 
em sua opinião, teria se afastado em apos-
tasia. Assumem, então, uma atitude crítica 
destrutiva em relação à liderança da igreja, 
abalando a confiança dos membros em sua 
direção, incentivando o desvio de dízimos 
e ofertas e, finalmente, criando uma “igre-
ja dentro da igreja”. O documento avalia as 
acusações de heresia contra a IASD da pers-
pectiva do correto conceito de “adventismo 
histórico”, comenta algumas características 
das organizações acusadoras, e dirige um 
apelo aos membros afastados por tomarem 
parte em suas atividades.

abstract: This document is the adapted 
summary of a study developed by request 
of the North American Division of the Se-
venth-day Adventist Church, with the pur-
pose of clarifying the relationship of the 
church with some private organizations 
(ministries). Some of these organizations 
claim to be guardians of true biblical the-
ology, from which the church, in their opi-
nion, had moved away in apostasy. They 
assume, then, a destructive critical attitu-
de towards the church leadership, affec-
ting membership confidence in it, motiva-

ting the deviation of tithes and offerings 
and, eventually, creating a “church inside 
the church”. The document evaluates the 
charges of heresy against the Seventh-day 
Adventist Church under the perspective of 
the right concept of the “historical Adven-
tism.” It deal also with some characteris-
tics of those organizations and makes an 
appeal to their members.  

introdUção

Desde o seu surgimento, os adventistas 
do sétimo dia se consideram um movimen-
to chamado por Deus, que emergiu a fim 
de proclamar as boas novas da segunda 
vinda de Cristo e ensinar ao mundo como 
se preparar para aquele glorioso evento.1

A Igreja Adventista do Sétimo Dia 
exerce sua missão geralmente através de 
uma estrutura organizada de igrejas, asso-
ciações locais, uniões, divisões e a Asso-
ciação Geral. Incorporada nessas entida-
des estão várias instituições e ministérios, 
mantidos pela igreja relacionados com 
áreas como educação, publicação, saúde 
e a mídia.

ministérios de apoio

Além disso, de tempos em tempos, 
surgiram vários ministérios “particula-
res”, “independentes” ou “de apoio” com 
o propósito de auxiliar no cumprimento 
da missão da Igreja Adventista do Sétimo 
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Dia, mas o fazem funcionando fora da es-
trutura regular denominacional.

A denominação tem sido ricamente 
abençoada pela maioria desses ministé-
rios particulares. Eles realizam tarefas que 
a igreja organizada não poderia executar, 
devido às suas limitações financeiras. A 
maioria deles tem trabalhado em harmonia 
com a organização oficial, geralmente ten-
do líderes denominacionais ou membros 
leigos nas comissões de diretores. A igre-
ja é agradecida aos homens e às mulheres 
dedicados que dão tão altruísticamente do 
seu tempo e recursos para o funcionamen-
to desses ministérios particulares.

organizações particUlares

Em alguns casos, no entanto, as orga-
nizações particulares têm trabalhado con-
tra os propósitos da denominação, tornan-
do-se críticos destrutivos da liderança da 
igreja, abalando a confiança dos membros 
a respeito da organização, desviando re-
cursos que poderiam ter sido usados no 
cumprimento da missão da igreja, preju-
dicando, assim, os esforços evangelísticos 
da mesma. Tal comportamento apresenta 
um sério desafio à saúde espiritual do cor-
po da igreja.

Líderes denominacionais têm passado 
muito tempo em oração, estudo e repetidas 
discussões minuciosas com os líderes das 
seguintes instituições: Hope International, 
Hartland Institute; Prophecy Countdown; 
a igreja Steps to Life em Wichita, Kansas; 
a congregação de Rolling Hills, Flórida; 
e Good News Unlimited. Tornou-se apa-
rente à igreja que essas organizações par-
ticulares têm demonstrado má vontade de 
trabalhar em harmonia com o protocolo e 
os processos denominacionais. Isso se tem 
evidenciado pelo material que produzem e 
das palestras que apresentam.

Face a essa situação, a Igreja Adventis-
ta do Sétimo Dia tem a responsabilidade 
de clarificar seu relacionamento com es-

sas organizações. Em 1980 a igreja exa-
minou e então rejeitou as crescentes posi-
ções dissidentes relativas ao santuário e à 
interpretação profética. Da mesma forma 
como a igreja continua a dissociar-se da 
organização Good News Unlimited, ela 
deve continuar a expressar suas sérias pre-
ocupações com respeito a grupos que cor-
roem a doutrina ou a estrutura da igreja.

Seguindo o modelo de Atos 15, os lí-
deres da igreja devem alertar os membros 
da igreja contra tais dissidentes, que cau-
sam desavenças ou corroem nossas cren-
ças fundamentais. No entanto, questões 
relacionadas com membros individuais da 
igreja são tratadas pela congregação local 
e não pertencem à jurisdição dos níveis 
organizacionais acima da igreja local.

A Divisão Norte-Americana da Asso-
ciação Geral dos Adventistas do Sétimo 
Dia sente a necessidade de responder a esse 
sério desafio por meio desse ponderado do-
cumento. Ele examina várias organizações 
particulares e mostra como suas atividades 
separatistas são prejudiciais e em desarmo-
nia com o desejo e o plano de Deus para a 
união e de sua igreja estabelecida.

Estas informações não são apresenta-
das com espírito de contenda ou hostilida-
de. A denominação não possui nenhuma 
má vontade para com os líderes ou segui-
dores dessas organizações particulares. 
A liderança da igreja ficaria feliz em ver 
essas organizações particulares se unirem 
a ela, e usarem suas energias e influências 
para ajudar a igreja no cumprimento de 
sua missão, como a maioria dos ministé-
rios de apoio fizeram e estão fazendo.

Esse documento foi preparado relutan-
temente e somente porque a igreja sente 
o perigo para a vida espiritual de seus 
membros e para com os recursos neces-
sários para manter a harmonia e unidade 
da igreja. Se os membros perderem a con-
fiança na igreja e em seus líderes, eles po-
derão facilmente desanimar e abandonar 
a igreja, provavelmente para a sua perdi-
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ção eterna. Se os membros se desiludirem 
com a igreja de Deus, eles poderão retirar 
seu comprometimento pessoal e apoio fi-
nanceiro, resultando no enfraquecimento 
da igreja em seus esforços de completar 
sua missão.

Assim, a igreja deve agir no sentido de 
proteger-se, bem como a seus membros. 
Mas ela age por amor e preocupação e não 
por malícia. A igreja não procura ditar as 
crenças ou o trabalho dessas organizações 
particulares. Pede somente a cortesia e a 
caridade que todo cristão genuíno propor-
cionaria a um companheiro.

Hope international/ Hartland 
institUte

Hope International, uma organização 
particular localizada em Eatonville, Wa-
shington, foi iniciada por um grupo de lei-
gos. Mais tarde, esse grupo convidou Ron 
Spear, um pastor adventista aposentado, a 
unir-se a eles. Hope International tem sido 
a fonte de alguns conflitos em congrega-
ções locais, não somente na Associação 
de Washington, onde está localizada a sua 
sede, mas também em outros lugares do 
campo mundial. Aqui as questões estão re-
lacionadas com o controle das comissões 
da igreja e os assuntos a serem apresenta-
dos no culto e nas classes da Escola Saba-
tina. Hope International também promove 
durante o ano campais e outras reuniões 
públicas. Elas geralmente competem com 
as campais das Associações e outros even-
tos da igreja. Essas reuniões dão a Hope 
International a oportunidade de expor sua 
mensagem particular aos membros da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Entretanto, o maior impacto da Hope 
International vem de uma revista mensal, 
Our Firm Foundation [Nosso Firme Fun-
damento], que é enviado para um grande 
número de obreiros e líderes leigos, mui-
tos, para não dizer a maioria, recebendo-a 
de graça. A revista é editada por Ron Spe-

ar e é, em sua maior parte, uma reimpres-
são de materiais e artigos de Ellen White 
compilados por associados do Hope Inter-
national. Hartland Institute é uma escola 
particular de nível superior em Rapidan, 
Virginia. Embora a instituição fosse bem 
vista no passado pela liderança da igreja, 
o seu presidente, Colin Standish, tem-se 
tornado cada vez mais crítico da lideran-
ça e das práticas denominacionais. Ele se 
uniu a Ron Spear da Hope International, 
tornando-se um freqüente colaborador de 
Our Firm Fundation.

Tanto a Hope International como o 
Hartland Institute são o que se chama de 
“ministérios da reforma” em vez de “mi-
nistérios evangelísticos”. Esses minis-
térios são necessários. A igreja necessita 
continuamente de reforma. Porém os “re-
formadores” ficam, por vezes, obcecados 
com um ou mais pontos de suprema rele-
vância para eles. Se a igreja como um todo 
não aceita a mensagem específica dos re-
formadores, eles podem encarar essa re-
jeição como indício de insensibilidade à 
direção do Espírito – que, na opinião de-
les, finalmente leva à apostasia.

O início desse tipo de pensamento 
pode ser notado na declaração de missão, 
que apareceu pela primeira vez no volume 
3 de Our Firm Foudation:

Hope International é um ministério espe-
cial que pretende ajudar na obra dada por 
Deus à Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
Cremos que esta Igreja Remanescente da 
profecia bíblica surgiu por meio do cha-
mado do Senhor, e nós aguardamos o seu 
triunfo final em pureza na segunda vinda 
de Cristo. Que a igreja no momento não 
reflete perfeitamente a vontade de nosso 
Senhor é motivo de tristeza, mas não de 
desânimo. A Palavra de Deus assegura que 
todos os seus membros serão sacudidos e 
provados, e, apesar de a maioria não supor-
tar o teste, permanecerá um remanescen-
te para honrar ao Senhor por meio de sua 
obediência a todos os seus mandamentos. 
Por isso Hope International insiste que to-
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dos apóiem a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia de todas as maneiras possíveis, con-
tanto que esteja em conformidade com os 
princípios do governo de Deus e da orien-
tação do Espírito Santo no coração.2

Portanto, já em sua fase inicial da re-
vista, revelou a perspectiva de que leal-
dade a Deus – conforme entendida pelos 
associados à Hope International – poderia 
forçar os membros a retirar seu apoio à 
Igreja Adventista do Sétimo Dia. A base 
foi posta para um movimento separatista, 
ou, pelo menos, para uma igreja menor e 
mais pura dentro da organização maior. 
Esse conceito estava aqui presente apenas 
de forma embrionária, mas como se per-
ceberá, cresceu rapidamente.

acUsações de Heresia na igreja

Embora as diferenças que Hope Inter-
national e Hartland Institute têm em rela-
ção à igreja incluam certas práticas, essas 
diferenças se fundamentam na teologia. A 
fim de entender o caminho que levou es-
ses membros anteriormente fiéis à discór-
dia, ser-nos-á útil examinar alguns artigos 
de Our Firm Foundation.

De especial relevância é um artigo de 
1991, intitulado “Heresias se Infiltrarão”3, 
de autoria de Ralph Larson, um pastor e 
professor de teologia aposentado. Larson, 
que passou sua vida profissional traba-
lhando na Obra, tem-se tornado cada vez 
mais crítico dela. Ele parece funcionar 
como o “teólogo residente” para a Hope 
International.

Larson começa observando que os 
pioneiros adventistas do sétimo dia es-
tabeleceram uma firme “plataforma da 
verdade”, de seu diligente estudo da Bí-
blia. Ele afirma que essa plataforma per-
maneceu inabalável até a década de 1950, 
“quando o teólogo calvinista Walter Mar-
tin conseguiu uma concessão de alguns 
de nossos líderes sobre a humanidade de 

Jesus”. Essa concessão (a primeira here-
sia, segundo Larson) era a de que “o nosso 
Senhor veio a essa Terra com a natureza 
humana não caída de Adão”, e não com 
a nossa natureza caída, sendo esse novo 
ensinamento propagado no livro Ques-
tions on Doctrine (Washington, D.C.: Re-
view and Herald Publishing Association, 
1957). “As heresias, como preditas”, se-
gundo Larson, “começaram sua resoluta 
infiltração na igreja”.

A segunda heresia, escreveu Larson, 
foi “a doutrina do pecado original, defi-
nido como culpa hereditária”. Ele então 
menciona o que considera como outras 
três heresias:

A terceira heresia, que sucedeu as duas pri-
meiras na igreja, foi uma perversão da nos-
sa doutrina histórica de justificação pela fé 
(fazer o bem por meio do poder recebido 
de Deus) pela satânica doutrina da injusti-
ça pela presunção (fazer o mal presumindo 
que não haverá punição).

A quarta heresia, que sucedeu as três pri-
meiras, foi a negação da nossa doutrina do 
santuário... Como foi dito no nosso primei-
ro artigo concernente à grande apostasia 
adventista, uma pesquisa feita na maior 
associação da América do Norte, revelou 
que uma significativa porcentagem dos 
pastores daquela associação estão agora 
rejeitando a nossa doutrina do santuário.

A quinta heresia que se segue na reação em 
cadeia é a rejeição do Espírito de Profe-
cia... Com a retirada de cinco importantes 
pilares, por quanto tempo a estrutura per-
manecerá, e qual será a próxima doutrina 
a ser demolida e substituída por uma falsa 
doutrina calvinista? Pode até ser a doutri-
na do sábado.

Larson acusa, portanto, a igreja de ha-
ver permitido a entrada de heresia e apos-
tasia em seu meio, que muitos ministros 
adventistas aceitaram e pregam falsas 
doutrinas, e que “a maioria dos nossos 
administradores parecem estar observan-
do indiferente ou benignamente”. Assim, 



ministérios indePendentes / 79

“uma heresia é seguida de outra, de ma-
neira resoluta, para dentro da igreja... na 
grande apostasia adventista”. Larson es-
creveu: 

Isto, criou obviamente, divisões, porque 
nem todos os nossos membros têm estado 
dispostos a aceitar essas mudanças e a par-
ticipar dessa apostasia. E quem é acusado 
de ser responsável por haver provocado 
essa divisão? Aqueles que continuam fiéis 
à nossa pura fé histórica... Lembrem-se 
de que são as heresias que separam e não 
a verdade.

Não é o propósito desta declaração 
prover uma refutação teológica às opini-
ões mantidas pelos membros da Hope In-
ternational. As questões do conflito sobre 
a natureza de Cristo e a justificação pela 
fé não são tão diretas quanto os aderen-
tes da Hope International gostariam que 
aparentassem. Tanto as Escrituras quanto 
Ellen White contém declarações que pare-
cem apoiar vários pontos de vista, e estes 
devem ser mantidos em tensão entre si. 
Eles provêm oportunidade para um perí-
odo vitalício de estudo e meditação com 
oração, mas não espaço para dogmatismo 
(para estudos mais detalhados, ver Nor-
man Gulley, “Model or Substitute? Does 
It Matter How We See Jesus?”, Adventist 
Review, 18 e 25 de janeiro; 1, 8, 15 e 22 
de fevereiro de 1990; e “Crenças Funda-
mentais dos Adventistas do Sétimo Dia”, 
Manual da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, rev. 1990).

adventismo Histórico

Uma das freqüentes acusações feitas 
por essas organizações particulares é a 
de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia 
apostatou, e por isso não é mais digna de 
apoio. “Apostasia”, nesse contexto, se re-
fere ao abandono de doutrinas mantidas 
pelos adventistas do sétimo dia nos seus 
primórdios. Em outras palavras, os crí-
ticos frisam que a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia foi fundada em uma teologia 
baseada na Bíblia, mas que, com o passar 
do tempo, a organização abandonou algu-
mas de suas crenças, e agora mantém, em 
alguns aspectos, uma teologia que não é 
bíblica e que reflete, antes, a das igrejas 
protestantes decaídas.

A fim de responder adequadamente a 
essas acusações, é necessário determinar 
o que constitui “adventismo histórico”. Se 
pudermos primeiro estabelecer que cren-
ças compunham a doutrina adventista do 
sétimo dia nos seus primórdios, então será 
possível determinar se a Igreja Adventista 
do Sétimo Dia alterou a sua posição.

No período formativo do Adventismo, 
os “marcos” da fé eram poucos e diretos. 
Apesar de os anos subseqüentes presen-
ciarem controvérsias provocadas por vo-
zes argumentando a favor de mais estru-
turas e especificidade, ainda assim era um 
simples concerto que unia os adventistas 
do sétimo dia, quando a primeira associa-
ção local (Michigan) foi organizada em 
1861: “Nós, os abaixo assinados, pelo 
presente nos associamos como uma igre-
ja, assumindo o nome de Adventistas do 
Sétimo Dia, comprometendo-nos a guar-
dar os mandamentos de Deus e a fé em 
Jesus Cristo”.4

Em 1872, os adventistas do séti-
mo dia publicaram uma declaração de 
crenças anônimas e sem comprometi-
mento. Esta declaração não mencionou 
nenhum dos ensinamentos considerados 
importantes por Our Firm Foundation. 
Na introdução, o autor não mencionado 
(Uriah Smith) empenhou-se em enfati-
zar a natureza não oficial e sem caráter 
de credo do documento:

Ao apresentar ao público essa sinopse da 
nossa fé, desejamos que seja claramente 
entendido que não temos nenhum artigo 
de fé, credo ou disciplina além da Bíblia. 
Não apresentamos isso como tendo qual-
quer autoridade sobre nosso povo, nem é 
designado para assegurar uniformidade 
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entre eles como um sistema de fé, mas é 
uma curta declaração do que é e tem sido 
mantido por eles com grande unanimida-
de. Freqüentemente achamos necessário 
responder perguntas sobre o assunto e, às 
vezes, corrigir falsas declarações que cir-
culam contra nós, e remover impressões 
errôneas formadas por pessoas que não 
tiveram a oportunidade de se familiarizar 
com nossa fé e prática. Nosso único objeti-
vo é suprir essa necessidade”.5

A sessão da Conferência Geral de 
1882 designou um comitê para preparar 
o manual da igreja, sugerindo que fosse 
primeiramente publicado em série para 
discussão e crítica. Como resultado, 18 
artigos apareceram na Review and He-
rald, de 5 de junho a 9 de outubro de 
1883. A sessão da Conferência de 1883 
votou contra a adoção, reconhecendo, no 
entanto, a irrefutabilidade do seguinte re-
latório do mesmo comitê designado para 
preparar o manual:

É o consenso unânime do comitê que não 
é aconselhável ter um manual da igreja. 
Consideramos desnecessário porque já 
temos superado sem ele, as maiores difi-
culdades relacionadas com a organização 
da igreja; e perfeita harmonia existe entre 
nós sobre esse assunto. Pareceria para mui-
tos como um passo em direção à forma-
ção de um credo ou uma disciplina além 
da Bíblia, algo que sempre nos opusemos 
como denominação. Se tivéssemos um 
credo, temeríamos que muitos pregadores, 
especialmente os que estão começando a 
pregar, o estudariam para obter uma orien-
tação sobre assuntos religiosos, em vez de 
procurá-las na Bíblia e nas impressões do 
Espírito de Deus, o que os impediria de ter 
uma genuína experiência religiosa e conhe-
cer a mente do Espírito. Foi desta maneira 
que outros cristãos começaram a perder 
sua simplicidade e se tornaram formais e 
espiritualmente sem vida. Por que devería-
mos imitá-los? Resumindo, o comitê sente 
que nossa tendência deve ser na direção 
da simplicidade e íntima conformidade 
com a Bíblia, em vez de definir elaborada-

mente cada ponto da administração e das 
ordenanças da igreja.6

Em 1889, quando o assunto dos funda-
mentos estava sendo cogitado por aqueles 
que queriam uma lista mais longa, Ellen 
White descreveu a experiência dos anos 
formativos do remanescente, e resumiu os 
marcos de forma mais concisa. Seu obje-
tivo era mostrar quão curta era a lista de 
fundamentos:

O passar do tempo em 1844 foi um perío-
do de grandes eventos, abrindo aos nossos 
olhos atônitos a purificação do santuário no 
céu, e tendo decisivo relacionamento com 
o povo de Deus na terra, [também] a pri-
meira e a segunda mensagens angélicas e 
a terceira, desfraldando a bandeira na qual 
estava escrito: “os mandamentos de Deus 
e a fé em Jesus”. Um dos fundamentos sob 
essa mensagem era o templo de Deus, visto 
por seu amado e verdadeiro povo no céu, 
e a arca contendo a lei de Deus. A luz do 
sábado do quarto mandamento refletia seus 
fortes raios no caminho dos transgressores 
da lei de Deus. A não-imortalidade dos ím-
pios é um antigo fundamento. Não me vem 
à mente nada mais que possa ser incluído 
sob os antigos fundamentos”.7

Se uma declaração oficial de crenças 
tivesse que ser adotada, a igreja insistiu 
que ela deveria ser discutida e votada por 
direito pela sessão da Conferência Geral 
dos Adventistas do Sétimo Dia. Isso acon-
teceu em 1980, quando a igreja adotou sua 
declaração atual de 27 crenças fundamen-
tais (Manual da Igreja, rev. 1990). 

Semelhante à declaração de 1872, um 
preâmbulo aparece com duas notáveis 
características: (1) uma referência explí-
cita ao credo (“os adventista do sétimo 
dia aceitam a Bíblia como seu único cre-
do”) e (2) a menção da possibilidade de 
modificações posteriores (“Revisão des-
sas declarações são previstas na sessão 
da Conferência Geral [dos Adventistas 
do Sétimo Dia] quando...”). A segunda 
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provisão foi designada como uma salva-
guarda adicional contra a possibilidade 
de a declaração receber o status de credo 
no sentido clássico.

O ponto importante aqui é: os adven-
tistas do sétimo dia nunca adotaram “for-
malmente” uma posição sobre a questão 
de como exatamente a natureza de Jesus 
se compara com a de Adão e a nossa. Do 
mesmo modo, a igreja também nunca ado-
tou “formalmente” uma posição sobre 
perfeição e a natureza precisa da obedi-
ência humana.

Por contraste, todos os adventistas do 
sétimo dia sempre afirmaram que Deus 
chamou seus filhos para guardarem os 
mandamentos de Deus e a fé em Jesus. To-
dos os adventistas do sétimo dia têm enal-
tecido o sábado e a bendita mensagem do 
advento. Todos os adventistas do sétimo 
dia têm sempre afirmado que Jesus viveu 
sem pecado, foi nosso exemplo e morreu 
por nossos pecados.

Sob o leque do compromisso com as 
doutrinas básicas da fé, ministros e mem-
bros mantém uma variedade de opiniões 
sobre temas como natureza humana de 
Cristo, e a relação entre a justificação e a 
santificação, à medida que cada um busca 
entender e viver seu relacionamento pes-
soal com Deus. Embora possamos discutir 
nossas interpretações pessoais, e mesmo 
tentar persuadir outros de sua validade, 
não temos nenhuma autoridade para exi-
gir que outros as vejam exatamente como 
nós, ou rotular de hereges ou apóstatas os 
que discordam de nós.

O problema, então, não é que Hope 
International e Hartland Institute man-
têm posições teológicas que parecem 
extremas ou unilaterais para muitos ou-
tros adventistas do sétimo dia. A essência 
do problema é a sua insistência de que 
a liderança, membros e ministros devam 
concordar com eles ou ser acusados de 
heresia, e que pontos de vista diferentes 

dos deles sejam uma evidência de apos-
tasia na igreja. Essa posição gera sérias 
críticas aos líderes da igreja por aceitar 
posições teológicas diferentes das deles, 
ou críticas por não evitar e disciplinar os 
que mantém tais posições.

Os líderes da Hope International estão 
cientes de que suas opiniões não estão re-
presentadas nas 27 crenças fundamentais 
dos adventistas do sétimo dia, mas eles 
consideram essa declaração de fé como 
demasiadamente branda e susceptível à 
interpretação para ser autoritativa.

A declaração oficial de crenças dos adven-
tistas do sétimo dia é expressa de tal ma-
neira que doutrinas básicas, como a vida 
cristã vitoriosa, a natureza de Cristo e a ex-
piação são deixadas de forma generalizada 
para que somente os professores cegos da 
Nova Teologia possam dar-lhes sua con-
fiante aprovação.8

Essa é exatamente a questão. A igreja 
unida em sessão escolheu deliberadamen-
te deixar alguns pontos em aberto, porque 
consenso geral em pontos específicos não 
existe. Ao insistirem em que a igreja acei-
te suas posições a fim de ser “purificada”, 
Hope International e o Hartland Institute 
criariam, em realidade, um novo padrão 
de adventismo diferente do que a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia julgou apro-
priado adotar. Mas nenhum membro ou 
líder tem o direito de fazer isso. O padrão 
de adventismo deve ser uma decisão da 
Igreja Adventista do Sétimo Dia unida em 
uma sessão da Conferência Geral.

É óbvio que Hope International/Our 
Firm Foundation, Hartland Institute, Pro-
phecy Coutdown, a igreja Steps to Life 
em Wichita, Kansas, a congregação de 
Rollings Hills, Flórida, Good News Un-
limited, ou qualquer outro grupo, podem 
achar que eles estão certos e a igreja er-
rada. É um direito deles. Nesse caso, eles 
deveriam tentar persuadir a igreja a rees-
tudar o assunto e, talvez, a mudar de dire-
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ção, ou poderiam escolher deixar a igreja, 
uma vez que não se encontram em plena 
harmonia com ela. Mas eles não têm o di-
reito de insistir em como a igreja deve ser, 
e se colocarem como o padrão que todos 
devem seguir.

Uma igreja dentro da igreja?

As evidências atuais não sugerem que 
estas organizações particulares ou quais-
quer outras igrejas ou grupos a elas asso-
ciados, ou outras organizações particula-
res que promovem semelhantes idéias se-
paratistas, procuram se desligar da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia e estabelecer 
suas próprias denominações. Mas estão 
organizando cada vez mais seus seguido-
res em uma comunidade com caracterís-
ticas de igreja, dentro da denominação, 
mas dela separada. Isso pode se denomi-
nar “uma igreja dentro da igreja”. A idéia 
aparenta ser que esse pequeno grupo é o 
“verdadeiro remanescente” no meio do 
grupo maior, que abandonou a fé histórica 
tanto na teologia como na prática. Quando 
o “tempo da sacudidura” chegar, a maioria 
apóstata será excluída, deixando para trás 
o núcleo dos genuínos seguidores, que es-
tarão prontos para encontrar a Jesus, por-
que aperfeiçoaram sua vida por sua graça. 
Sugerem que o núcleo genuíno é compos-
to daqueles que aceitaram a mensagem 
dessas organizações particulares e de ou-
tras vozes semelhantes de reforma.

Observe alguns elementos que sugerem 
o conceito de “igreja dentro da igreja”.9

Liderança autoritária – A igreja do 
Novo Testamento seguiu líderes chama-
dos e capacitados por Deus (At 6:1-4; Ef 
4:11-13). Ron Spear, um líder da Hope 
International e editor de Our Firm Foun-
dation, e Colin Standish, presidente do 
Hartland Intistitute, procuram demonstrar 
que atingiram esse status de liderança en-
tre seus seguidores. Robert Folkenberg, 
presidente da Associação Geral dos Ad-

ventistas do Sétimo Dia [na época da re-
dação deste documento], tem bem menos 
autoridade e credibilidade nesse grupo do 
que Spear e Standish. Os conversos de 
Our Firm Foundation buscam orientação 
espiritual e integridade doutrinária nesses 
dois homens e não nos pastores e líderes 
denominacionais da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia.

Organização de congregações locais 
– Os apóstolos do tempo do Novo Tes-
tamento estabeleciam congregações en-
quanto viajavam de um lugar para outro 
(Atos 14:21-25). Em algumas ocasiões a 
Hope International organizou suas pró-
prias congregações locais não-adventistas. 
Exemplos são em encontrados em Derby 
e Winfield, Kansas. Em outros casos, se-
guidores da Hope International tentaram 
unir-se a congregações já existentes, em 
número suficiente para controlar a igreja. 
Um exemplo disso é Yelm, em Washing-
ton.

Reuniões Campais – A Hope Inter-
national e o Hartland Institute realizam 
reuniões para as quais seus seguidores 
são convidados pelas páginas de Our 
Firm Foundation e também de outras 
publicações.

PS. Não esqueçam de fazer planos de vir à 
quinta reunião campal anual de estudo da 
Bíblia à moda antiga, em Hartland, de 29 de 
julho a 02 de agosto. Palestrantes incluem 
Joe Crews, Ron Spear, John Grosboll, Col-
lin Standish, Hal Mayer, Ron Goss, Ray 
DeCarlo e outros. Estamos orando para 
que o Espírito Santo esteja aqui em abun-
dância, e oramos para que vocês também 
estejam aqui.

Essas reuniões competem freqüente-
mente com as reuniões dirigidas pelas as-
sociações da denominação.

Pastores ordenados – Jesus ordenou os 
doze discípulos ao ministério (Mc 3:14). 
A fim de proteger a igreja de “falsos pro-
fetas” (Mt 7:15), os adventistas do sétimo 
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dia estabeleceram certas qualificações 
para a ordenação ao ministério evangéli-
co (ver North-American Division Working 
Policy, L 45). Entre elas está a aprovação 
do candidato à ordenação pelas mesas da 
associação local e da união. 

Sem essa aprovação, Ralph Larson or-
denou três membros leigos como minis-
tros do evangelho em uma reunião campal 
da Steps to Life, realizada em Wichita, 
Kansas, em 13 de junho de 1992. Foram 
eles John Osborne, orador de Prophecy 
Countdown, que foi excluído pela As-
sociação dos Adventistas do Sétimo Dia 
da Flórida, em 29 de setembro de 1991; 
Robert Trefz, que foi excluído da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia de Rapid City, 
Dakota do Sul, em 20 de julho de 1992; 
e Michael Thompson, graduado pelo Har-
tland Institute.

Spear nega ter apoiado essa ordena-
ção, porém o palco estava estabelecido 
e o clima criado para esse evento pelas 
organizações particulares. A reunião cam-
pal foi patrocinada por Steps to Life, uma 
organização fundada pelo falecido Mar-
shall Grosboll, um seguidor da Hope In-
ternational e um colaborador do Our Firm 
Foundation; o oficiante da ordenação foi 
um estimado companheiro de trabalho de 
Spear e Standish, seu teólogo, por assim 
dizer. Os que foram ordenados eram ora-
dores proeminentes nas reuniões campais 
e nos seminários da Hope International e 
do Hartland Institute.

Em seu sermão de ordenação, Lar-
son explicou que a verdadeira ordena-
ção bíblica sempre foi uma resposta ao 
chamado do povo de Deus – nesse caso, 
membros da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia de Rolling Hills (o grupo de John 
Osborne na Flórida), da Igreja Adventis-
ta do Sétimo Dia Steps to Life (a igreja 
de John Grosboll em Wichita, Kansas) 
e de uma igreja em uma residência em 
Dakota do Sul. A despeito dos nomes, 
cada uma delas é uma congregação in-

dependente – sem pertencer às respecti-
vas associações.

Larson concluiu sua mensagem, di-
zendo:

Que fique bem claro que NÃO estamos 
fazendo isso em nome da organização Ad-
ventista do Sétimo Dia ou pela autorida-
de da organização Adventista do Sétimo 
Dia. Estamos fazendo isso pela autorida-
de escriturística do sacerdócio de todos os 
crentes e para o benefício dos necessitados 
adventistas históricos.

Têm eles o direito de agir dessa for-
ma? Claro que têm. Vivemos em um país 
com liberdade religiosa. Porém esse ato 
demonstra claramente uma intenção de 
operar uma organização rival à Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia, uma “igreja den-
tro da igreja”.

Batismo de conversos – A igreja do 
Novo Testamento foi comissionada a 
fazer discípulos e a batizá-los para se 
tornarem membros de sua comunidade 
(Mt 28:18-20). Na Igreja Adventista do 
Sétimo Dia o batismo é ministrado ape-
nas àqueles que dão evidências de esta-
rem andando com Cristo e que são acei-
tos como membros em uma congregação 
local. Recentemente, os líderes dessas 
organizações particulares apoiaram o 
batismo de indivíduos por suas próprias 
organizações. Assim, uma vez mais a na-
tureza competitiva ou de rivalidade do 
movimento pode ser observada.

Dízimos e ofertas – Se os membros 
puderem ser convencidos de que a Igre-
ja Adventista do Sétimo Dia e seus lí-
deres apostataram, talvez não queiram 
mais apoiá-la financeiramente e poderão 
passar a devolver seus dízimos e ofertas 
a outros ministérios. Se essas organiza-
ções particulares puderem convencer os 
membros de que a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia não é mais digna de apoio, 
devido à apostasia, e que os membros 
não precisam mais devolver o dízimo à 
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Igreja Adventista do Sétimo Dia (em-
bora sejam biblicamente requeridos a 
dizimar), talvez os membros escolham 
apoiá-los.

O fundamento para essa mudança de 
apoio foi posto em um artigo de Ralph 
Larson, intitulado “O Problema do Dízimo 
– Quem É Responsável?”. A despeito de 
uma observação na introdução afirmar que 
“não é o objetivo desse artigo solicitar fun-
dos, ou tentar mostrar as responsabilidades 
pessoais de cada um”, o teor do artigo logo 
desmente essa observação. Observe algu-
mas declarações como, por exemplo:

O dízimo deve sempre ser fielmente devol-
vido ao Senhor, e todo o dízimo deve ser 
usado para a manutenção do ministro. Mas 
qual ou que ministério? Essa é a pergun-
ta que nos perturba no momento. E se um 
ministério se desvia da vereda do sagrado 
dever? E se um ministério se torna tão con-
fuso teologicamente a ponto de abandonar 
as verdades da Palavra de Deus e começa 
a pregar um falso evangelho? E se os lí-
deres da igreja começam a usar o dízimo 
para outros propósitos além do ministério 
da Palavra,... até mesmo para pagar os ho-
norários de advogados não-adventistas? 
Qual é então o nosso dever cristão?

Larson responde a pergunta dizendo 
que “nem nos escritos nem na prática de 
Ellen G. White havia algo para apoiar 
a idéia de que todo o dízimo, indepen-
dente das circunstâncias, deve ser pago 
por meio dos canais regulares da igreja”. 
Devemos então perguntar: As atuais cir-
cunstâncias justificariam a devolução do 
dízimo pelos membros a outros que não 
os canais regulares da igreja? Aqui está a 
declaração de Larson: 

Seria muito difícil para qualquer membro 
da Divisão Norte-Americana não estar cien-
te da grande apostasia teológica que está no 
próprio âmago do problema do dízimo. Ele 
ou ela provavelmente o encontrarão na igre-
ja em qualquer sábado de manhã... 

É possível que existam ministros, profes-

sores e administradores em nossas fileiras 
que estão sob o controle de Satanás? Se os 
escritos de Ellen White são inspirados, não 
temos escolha, a não ser crer nisso.

Tendo desenvolvido o cenário até esse 
ponto, Larson apresenta o dilema do fiel 
membro da igreja:

Enquanto essa lamentável experiência con-
tinua, o membro da igreja eventualmente é 
forçado a reconhecer que as predições de 
Ellen White sobre a grande apostasia ad-
ventista estão sendo cumpridas diante de 
seus olhos. Então vem a agonizante ques-
tão “Requer Deus de mim que devolva 
meus dízimos para apoiar a grande apos-
tasia?”...

Ele então se volta para um ministério in-
dependente que mantém a fé histórica 
dos adventistas do sétimo dia, pregando a 
mensagem que ele aceitou quando se uniu 
à igreja. Ele agora começa a enviar seu dí-
zimo para aquele ministério...

Quem é responsável? Foi o problema do 
membro da igreja criado pelo ministério 
independente ou pela pregação de fal-
sas doutrinas calvinistas em sua própria 
igreja?

A despeito daquela observação inicial, 
isto é certamente um apelo para enviar o 
dízimo para ministérios independentes. 
A descrição de um ministério tão meri-
tório não deixa dúvidas que se refere à 
Hope International. Não é o propósito 
deste documento provar que o dízimo 
deve ser devolvido pelos canais regula-
res organizados, de acordo com a Bíblia 
e o Espírito de Profecia. Roger Coon, do 
Ellen G. White Estate, demonstrou isso 
adequadamente e revelou as condições 
para exceções em um importante artigo 
intitulado “Dízimos: Conselhos e Práti-
cas de Ellen White.”10 O nosso propósito 
aqui é o de mostrar que Hope Interna-
tional argumenta em favor do desvio do 
dízimo para o seu ministério, e o caso é 
atribuído à enorme apostasia (de acordo 
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com a definição deles) na Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia.

admissão de Uma igreja               
dentro da igreja

Evidências vêm sendo apresentadas de 
que a Hope International, com o apoio de 
outros ministérios, tem tentado estabele-
cer uma igreja rival ou competitiva dentro 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como 
a Hope International responde a essa acu-
sação?

Um recente artigo em Our Firm Foun-
dation abordou o motivo do surgimento 
dos ministérios independentes na igreja:

A razão principal é que alguns de nós 
querem ver o progresso da terceira men-
sagem angélica. Estamos estagnados por 
anos... Outro motivo para o surgimento 
desses ministérios é a nossa atual apostasia 
como igreja, e questões envolvidas nessa 
apostasia. Essa triste situação causou um 
retrocesso independente... Mais uma vez, 
os ministérios independentes são uma rea-
ção à direção para a qual a igreja como um 
todo tem ido nos últimos 40 anos.11

É bem evidente que existem agora duas 
igrejas sob o nome de uma. Tentar manter 
ambas as partes satisfeitas causará eventu-
almente a queda de toda a estrutura deno-
minacional, espiritual e fisicamente.12

Em um número posterior, John Gros-
boll explica: “Quando digo independente, 
quero dizer independente do controle da 
denominação”.13

O âmago do problema entre a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia e essas orga-
nizações particulares não é o fato de elas 
chamarem a atenção para os pecados e 
falhas da igreja. Nenhum verdadeiro lei-
go ou líder adventista do sétimo dia apro-
va os pecados e as falhas que aparecem, 
por vezes, dentro do corpo da igreja. O 
verdadeiro problema é que esses grupos 
dissidentes sentem-se levados a acusar a 

Igreja Adventista do Sétimo Dia como es-
tando numa situação de apostasia por não 
aceitar suas opiniões em alguns assuntos 
teológicos debatíveis. E os pecados e as 
falhas da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
são também vistos como derivados dessa 
condição.

Hartland institUte

Colin Standish, presidente do Hartland 
Institute, uniu-se a Ron Spear e seus se-
guidores em suas críticas à igreja. Porque 
a Hope International publica Our Firm 
Foundation, é mais fácil demonstrar sua 
tendência separatista do que no caso do 
Hartland Institute. No entanto, vale a pena 
salientar algumas evidências.

Recentemente, Outposts Centers Inter-
national, uma altamente respeitada associa-
ção de instituições adventistas de sustento 
próprio, julgou necessário excluir o Har-
tland Institute de sua relação de membros 
(4-5 de março de 1992) devido à sua fal-
ta de genuíno apoio à igreja. Então, a Ad-
ventist Laymen´s Services and Industries, 
a principal organização leiga adventista, 
também excluiu o Hartland Institute (4 de 
agosto de 1992) pelas mesmas razões.

Alguns anos atrás, o Hartland Institute 
possuía um comitê de diretores compos-
to de uma grande diversidade de proemi-
nentes líderes leigos da igreja. O comitê 
requisitou oficialmente três coisas aos 
administradores do Hartland Institute: (1) 
Eles não deveriam receber dízimos dos 
membros da igreja. (2) Eles não deveriam 
associar-se a organizações em dificulda-
des com a igreja. (3) Eles não deveriam 
realizar seminários em igrejas ou comuni-
dades onde a igreja local ou a associação 
lhes pedissem que não o fizessem. Assim, 
o comitê do Hartland Institute encorajou 
uma cooperação com a Igreja Adventis-
ta do Sétimo Dia. Entretanto, na eleição 
seguinte do comitê de Hartland Institute, 
todas as pessoas que apoiavam esses três 
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requisitos foram removidas do comitê. A 
partir de então, houve pouca ou nenhuma 
cooperação entre o Hartland Institute e a 
Igreja Adventista do Sétimo Dia.

propHecy coUntdown

Prophecy Countdown, uma organização 
de televisão independente localizada na 
Flórida, é liderada por John Osborne, que 
foi formalmente (e por um curto período) 
um pastor não ordenado da Associação da 
Flórida, mas se independeu em 1985.

Osborne procurou algumas supostas 
falhas e erros em vários líderes e institui-
ções da igreja, e as propagou largamente 
por meio de fitas de vídeo. Algumas das 
acusações parecem não ter fundamento. 
Outras, embora se baseiem em fatos, são 
narradas de forma exagerada. No entanto, 
o ponto principal é o uso que Osborne faz 
desse material para voltar os adventistas 
do sétimo dia contra a igreja e ganhar 
apoio para si próprio.

Em vez de seguir o conselho de Ma-
teus 18 e procurar corrigir os que erram 
com espírito de preocupação e amor cris-
tãos, Osborne tem sido um crítico destru-
tivo da obra – propagando amplamente as 
supostas faltas de pastores, professores e 
líderes, muitas vezes sem nem ao menos 
se preocuparem em verificar pessoalmen-
te a confiabilidade de suas informações. 
Ele aparentemente descobriu que, quanto 
mais sensacionais forem suas acusações, 
mais fácil é ganhar o apoio dos elementos 
descontentes da igreja.

John Osborne entrou no ministério 
como pastor interino na Associação da 
Flórida, em 1º de setembro de 1980. Du-
rante seu período como pastor das igre-
jas de Naples e Bonita Springs, começou 
um ministério local de televisão. Parecia 
dar certo, e um ministério nacional e até 
mesmo internacional foi imaginado. No 
entanto, os líderes da associação sentiram 
que não tinham nem autoridade e nem di-

nheiro para apoiar um tão grande minis-
tério de televisão como Osborne queria. 
Osborne deixou o ministério organizado 
em 31 de dezembro de 1984, para conti-
nuar sua luta por um ministério nacional 
de televisão antes de se qualificar para a 
ordenação. Não recebeu uma autorização 
ou credenciais ministeriais da Associação 
da Flórida desde aquela data.

Em 24 de junho de 1990, a mesa admi-
nistrativa da Associação da Flórida votou 
retirar Osborne da posição de líder leigo 
da congregação em Prophecy Countdown 
(Rolling Hills, Flórida):

Devido a recentes atividades públicas de 
John Osborne que julgamos não represen-
tar corretamente a Associação dos Adven-
tistas do Sétimo Dia da Flórida nem seus 
obreiros, foi VOTADO remover a nome-
ação de John Osborne como líder leigo do 
grupo de Rolling Hills.14

Quando os membros do grupo de 
Rolling Hills, Flórida, recusaram aceitar a 
decisão da mesa executiva da Associação 
da Flórida, e todas as negociações subse-
qüentes falharam, a associação dissolveu 
o grupo em 29 de novembro de 1990. So-
mente após quase um ano, a liderança da 
Associação começou a tratar da exclusão 
de Osborne. Prophecy Countdown con-
tinuou a se tornar mais ousado e irres-
ponsável em suas exposições sobre “ce-
lebration” e outras questões. Nenhuma 
mudança em sua atitude foi percebida. A 
comissão administrativa da Associação 
da Flórida (responsável pelos trabalhos 
diários da associação) votou, em 16 de 
setembro de 1991, recomendar ao comi-
tê executivo da Associação da Flórida, 
que o nome de Osborne fosse levado ao 
comitê para discussão e possível medida 
administrativa. Quando Osborne recu-
sou-se a comparecer, alegando estar se 
mudando para uma casa pastoral, o co-
mitê executivo votou, em 29 de setembro 
de 1991, excluí-lo da igreja por motivo 
de apostasia.
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A razão mencionada para a decisão 
do comitê executivo é encontrada no 
Manual da Igreja, na lista de razões 
para disciplinar uma pessoa por apos-
tasia – razão 9: “Persistente negativa 
quanto a reconhecer as autoridades da 
igreja devidamente constituídas, ou por 
não querer submeter-se à ordem e à dis-
ciplina da igreja.”15 Osborne conseguiu 
encontrar uma congregação adventista 
em Troy, Montana, onde não estava pre-
sente fisicamente, que estava disposta a 
aceitá-lo como membro, por profissão de 
fé (12 de outubro de 1991). Isso aconte-
ceu apesar da oposição da associação de 
Montana.

Através de suas largamente divul-
gadas fitas de vídeo, Osborne continua 
atacando o que ele entende como sendo 
evidências da apostasia da igreja. Ele al-
tera as palavras das declarações do Espí-
rito de Profecia, para fazê-las condenar 
a atual liderança da igreja, embora essas 
declarações tenham sido originalmente 
escritas em um contexto totalmente dife-
rente. O fato de uma versão em espanhol 
do Grande Conflito ter sido preparada 
para venda na Argentina, omitindo al-
gumas declarações anticatólicas devido 
às proibições legais naquele país, serviu 
para que Osborne acusasse a igreja de 
uma diabólica tentativa de destruir esse 
livro inspirado.

Alguns de seus principais ataques 
têm sido contra instituições adventistas 
de nível superior na América do Norte. 
Ele acusa meia dúzia de nossas princi-
pais escolas superiores de usarem um li-
vro texto que promove a Nova Era, em 
uma matéria exigida de todos os alunos. 
Em realidade, o livro é sobre como me-
lhorar a habilidade de estudar, e não pro-
move nenhuma idéia sobre a Nova Era, 
e atualmente é usado somente em uma 
escola superior adventista, em um curso 
não obrigatório. Osborne também alega 
que o Seminário Teológico Adventista do 

Sétimo Dia, localizado na Universidade 
Andrews, treina seus candidatos ao pas-
torado em cultos do tipo “celebration” e 
em hipnotismo. Ambas as acusações são 
totalmente falsas.

Não há espaço neste resumido docu-
mento para entrar em pormenores sobre as 
acusações de Osborne contra a igreja e para 
prover evidências para refutá-las. No en-
tanto, isso foi feito detalhadamente no livro 
Issues: The Seventh-day Adventist Church 
and Certain Private Ministries [Estudos: A 
Igreja Adventista do Sétimo Dia e Algumas 
Organizações Particulares], do qual este 
documento é um resumo. A obra completa 
contém, entre outras coisas, extensas atas 
e correspondência relacionadas a questões 
que estão sendo examinadas.

O conselho de Jesus em Mateus 18 le-
vará os cristãos a ir com espírito de amor 
e interesse àqueles que eles crêem estar 
em erro, e solucionar o problema com 
eles, com o objetivo de os salvar e restau-
rar. Esse conselho tem sido seguido pelos 
líderes da igreja com John Osborne, sem, 
contudo, haver nenhuma resposta positi-
va de sua parte.

Sob a luz dos ataques destrutivos de 
Osborne, a liderança da igreja não viu 
outro caminho a não ser removê-lo de 
sua posição como pastor e, finalmente, 
como membro da igreja. Fiéis adventis-
tas do sétimo dia não acreditarão em suas 
acusações contra a igreja, mas verificarão 
por si mesmos os fatos e darão à igreja o 
benefício da dúvida.

conclUsão

Está em jogo a integridade da própria 
igreja. Deus poderia ter enviado os anjos 
celestiais para proclamar a mensagem da 
salvação, ou poderia tê-la escrito no céu, 
mas em sua infinita sabedoria, Ele esco-
lheu usar a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia para comunicar seu eterno plano à hu-
manidade. Ellen White explicou:
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A igreja é depositária das abundantes ri-
quezas da graça de Cristo, e pela igreja 
será finalmente exibida a última e plena 
manifestação do amor de Deus ao mundo, 
que deve ser iluminado por Sua glória.16

Visto que a Igreja Adventista do Sétimo 
Dia é composta de seres humanos falíveis, 
tanto líderes como membros, ela não atin-
giu ainda a perfeição. Mas apesar de suas 
falhas, Deus a ama e continua a trabalhar 
por meio dela para cumprir seus misericor-
diosos planos para com os seres humanos. 
“A igreja, débil e defeituosa, precisando ser 
repreendida, advertida e aconselhada, é o 
único objeto na Terra ao qual Cristo con-
fere sua suprema consideração”.17 Quando 
os membros percebem fraqueza na igreja, 
deveriam se lembrar de que a igreja de La-
odicéia é a manifestação final do corpo de 
Cristo, e tornar-se-á a igreja vitoriosa.

Essas organizações dissidentes causam 
divisões na igreja quando insistem que 
suas interpretações da Bíblia e do Espírito 
de Profecia são as únicas verdadeiras. Eles 
formaram a sua própria versão do “adven-
tismo histórico”. Eles corroem a confian-
ça na igreja quando acusam de “aposta-
sia” pastores e líderes que não concordam 
com eles. Eles ameaçam a viabilidade da 
igreja quando encorajam os membros a 
desviarem seus recursos financeiros da 
obra organizada para as suas tesourarias 
particulares. Assim, eles espalham a se-
mente da desunião. Embora cada adven-
tista do sétimo dia deva consultar sua pró-
pria consciência para decidir o que fazer 
quanto à mensagem, a igreja produziu este 
documento para que todos possam ver os 
fatos sob a verdadeira luz, e ter uma base 
adequada para tomar suas decisões.

As organizações particulares mencio-
nadas neste documento representam as 
preocupações mais prementes. Porém os 
princípios aqui declarados são aplicáveis 
em uma escala bem mais ampla. A Igreja 
Adventista do Sétimo Dia tem tido seus 
difamadores ao longo de sua história, e, 

provavelmente, terá seus desafios até a 
volta do Senhor. Esperamos que o leitor 
possa usar esse material para entender e 
responder a qualquer grupo “de reforma” 
que procura trabalhar prejudicando líderes 
e dividindo congregações.

Em princípio, pode ser observado que 
este documento foi preparado com espí-
rito de amor e preocupação – não de hos-
tilidade ou vingança. Parece apropriado 
terminar com uma mensagem de apelo a 
esses grupos.

apelo

Queridos irmãos e irmãs afastados:

Não nos ataquem. No final todos quere-
mos a mesma coisa – o término da procla-
mação do evangelho, o retorno de Jesus e 
uma gloriosa eternidade junto com Ele e 
uns com os outros. Preguem e publiquem 
o seu chamado a um padrão mais elevado 
de santidade.

Expliquem suas compreensões teoló-
gicas particulares, mas permitam que ou-
tros membros igualmente sinceros tenham 
também suas opiniões e ainda sejam con-
tados como seus irmãos e irmãs em Cristo. 
Em outras palavras, sejam tolerantes nos 
pontos que a igreja deixou em aberto.

Nunca procurem destruir a confiança 
no ministério ou na liderança da igreja, 
pois isso poderia causar aos membros 
“fracos” a perda total da fé e o afasta-
mento da igreja de Deus. Se vocês virem 
erros em indivíduos, sigam o conselho 
de Cristo em Mateus 18, mas nunca di-
vulguem o assunto. E nunca encorajem 
os membros a se desviarem do tesouro 
de Deus e enviarem a vocês seus dízimos, 
pois isso não é o plano de Deus. Vamos 
trabalhar juntos – em unidade, mas não 
necessariamente em uniformidade – para 
concluirmos nossa missão.

Nós os amamos. Sua igreja.
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