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RelatóRio sobRe a oRganização

Hope inteRnational e gRupos    
associados

Resumo: O presente relatório, publicado 
em agosto de 2000 nos periódicos Adven-
tist Review e Ministry, contém as conclu-
sões de uma inquirição feita na época pela 
Comissão Administrativa da Associação 
Geral da IASD junto à liderança da Hope 
International e grupos a ela associados. O 
documento conclui que essas organiza-
ções, embora afirmem não ter a intenção 
de se separar oficialmente da IASD, agem 
como ministérios dissidentes da mesma, 
criticando-a energicamente, difundindo 
posturas doutrinárias divergentes e mes-
mo apoiando movimentos dissidentes da 
igreja em diversos países.

abstRact: The present account, pub-
lished in august 2000 on the Adventist 
Review e Ministry magazines, contains 
the conclusions of an inquiry made by 
the Administrative Commission of the 
SDA General Conference about Hope 
International leadership and groups as-
sociated to it. The document concludes 
that although these organizations claim 
not to have the intention of separating 
officially from the SDA, they act as dis-
sident ministries, strongly criticizing the 
church, spreading divergent attitudes to-
ward doctrines and supporting dissident 
movements in many countries.

intRodução

Em virtude de inquietações trazidas 
a público pelo então presidente da As-
sociação Geral (AG), Robert S. Folken-
berg, e diversos presidentes de divisões, 

à Comissão Administrativa da Associa-
ção Geral (em inglês ADCOM) no início 
de 1998, estabeleceu-se uma comissão 
ad hoc para realizar uma inquirição com 
a liderança do Hope International, os 
publicadores do Our Firm Foundation, 
e outros dois grupos particulares, Insti-
tuto Hartland, sediado nos Estados Uni-
dos, e Remnant Ministries, sediado na 
Austrália.1

A comissão, composta por membros 
do Instituto de Pesquisas Bíblicas da AG, 
administradores da AG e professores do 
Seminário da Universidade Andrews, de-
senvolveram um questionário contendo 
20 perguntas que serviram de base para 
sua inquirição e avaliação. 

Os líderes do Hope International e 
seus grupos associados aceitaram o con-
vite da comissão para responder às ques-
tões. Eles se encontraram com o grupo 
escolhido pela AG em duas ocasiões, 
num total de três dias e meio. O relató-
rio a seguir constitui a avaliação de suas 
respostas, tanto escritas quanto orais, e 
a avaliação dos resultados de pesquisas 
conduzidas por indivíduos contatados 
especificamente para estudar a teologia 
e a metodologia do Hope International e 
associados.

A ADCOM recebeu as conclusões da 
comissão ad hoc em 25 de abril de 2000, 
e, à luz dos questionamentos levantados 
pelos membros da igreja em geral ao lon-
go dos anos, foi votado compartilhar esta 
informação com a igreja mundial.



RelatóRio

Todos nós concordamos que Cristo é o 
cabeça da Igreja. Como escreveu Ellen G. 
White, “coisa alguma neste mundo é tão 
cara a Deus como sua Igreja. Ele guarda 
com zeloso cuidado aqueles que o bus-
cam” (Testemunhos Para Ministros, 41). 
Mas a igreja é formada por seres humanos 
em constante necessidade de sua presença 
e direção.

Por essas razões, há uma grande neces-
sidade de reavivamento e reforma na Igre-
ja Adventista do Sétimo Dia (IASD) ao 
enfrentarmos os eventos do capítulo final 
do grande conflito. Ninguém questiona a 
importância de administradores, pastores, 
professores e leigos estarem envolvidos de 
forma pessoal na tarefa de chamar a igre-
ja como um todo de volta à pureza da fé 
e ao viver cristão, como encontramos nas 
Escrituras. Esse reavivamento é simples-
mente indispensável para o cumprimento 
efetivo da missão da igreja. Nossa mensa-
gem e missão deveriam ser constantemen-
te reafirmadas por palavras e ações até que 
a glória do Senhor fosse revelada ao mun-
do todo por um povo que está totalmente 
comprometido com o Senhor e Salvador 
Jesus Cristo.

Assim, a ênfase no reavivamento e 
reforma que encontramos na mensagem 
do Hope International, Hartland Institute 
e Remnant Ministries (doravante Hope 
International e associados) é importante. 
Além disso, observamos em diálogos com 
o Hope International e associados que eles 
firmemente concordam com muitos dos 
principais elementos da fé adventista do 
sétimo dia.

No entanto, o método utilizado por eles 
para expressar suas preocupações resulta-
ram no que é visto por muitos como sendo 
um espírito de constante crítica contra a 
IASD, que é o corpo de Cristo, a igreja 
remanescente. O efeito dessa metodologia 
é o retrato desencorajador da igreja como 

estando em estado de apostasia. Após es-
tudar seus materiais e dialogar com seus 
líderes, temos sérias preocupações em re-
lação à natureza e propósito do Hope In-
ternational e associados.

ÁReas de foRte pReocupação

(1) AcusAção de ApostAsiA contrA A 
igrejA AdventistA do sétimo diA

De acordo com o Hope International 
e associados, é pouco dizer que existe 
apostasia na IASD. A própria igreja está 
em apostasia! Dessa forma, a condição da 
igreja é pior do que a de qualquer outro 
corpo religioso cristão que faz parte da 
Babilônia do fim dos tempos. Eles não se 
referem abertamente à IASD como Babi-
lônia por causa das ocasiões em que Ellen 
G. White se opôs àqueles que fizeram tal 
acusação. Mesmo assim, eles encontra-
ram uma maneira de contornar seu conse-
lho acusando a igreja de estar em aposta-
sia. Não encontramos um único caso onde 
Ellen G. White ou o livro de Apocalipse 
acuse o povo remanescente de Deus de 
estar em apostasia. É essa acusação de 
apostasia contra a igreja que mantém vi-
vos o Hope International e associados.

Se a igreja está em apostasia, não há 
nenhuma razão para existir e o Senhor 
deve erguer uma nova igreja que sirva 
como seu instrumento para estes últimos 
dias. O Hope International e associados 
vêem a si mesmos como porta-vozes da-
queles que sentem que a igreja está em 
apostasia, e acreditam que eles têm um 
mandato divino para coletar e publicar 
essa apostasia, e chamar a igreja ao ar-
rependimento. Embora reconheçamos 
que exista apostasia na igreja – o próprio 
Cristo reconheceu a co-existência do tri-
go e do joio na igreja – rejeitamos a rude 
e irresponsável acusação de que a igreja 
remanescente de Deus está em apostasia. 
Sua definição de apostasia como “qual-
quer desvio da verdade divina ou prática 
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cristã instituída” não é encontrada na Bí-
blia ou nos escritos de Ellen G. White.

(2) visão distorcidA dA nAturezA dA 
igrejA

Nossa clara impressão é a de que o 
Hope International e associados acredi-
tam que a igreja é composta tanto de um 
sistema administrativo organizado quan-
to de um ministério auto-sustentado pa-
ralelo e independente do sistema orga-
nizado. Entendemos sua posição como 
sendo esta, de ministérios auto-susten-
tados divinamente apontados, e que não 
são, em última instância, guiados pelas 
decisões da igreja mundial. Esse mode-
lo de organização eclesiástica é usado 
por eles para justificar suas atividades. 
Tal compreensão da igreja não tem ne-
nhum apoio bíblico e não é encontrado 
nos escritos de Ellen G. White. Embora 
saibamos da necessidade de ministérios 
de apoio dentro da igreja, vemos o Hope 
International e associados como tendo 
uma estrutura organizacional paralela, 
separada e crítica da organização ofi-
cial da igreja. Apoio para essa visão é 
encontrado nas seguintes características 
de suas organizações.

a) Compreensão divergente de posi-
ções doutrinárias

Embora declarando firme apoio à De-
claração de Crenças Fundamentais Ad-
ventistas do Sétimo Dia, o Hope Interna-
tional e associados parecem ter algumas 
reservas em relação a várias crenças. Uma 
delas se refere ao “Deus Filho” (nº 4). 
Nesse caso em particular, eles assumiram 
um posicionamento diferente do da igreja 
ao fazer de sua própria compreensão da 
natureza humana de Cristo parte da dou-
trina. No tópico sobre a igreja (nº 11 e 13) 
sua compreensão sobre a natureza e auto-
ridade dela não parece refletir a doutrina 
eclesiológica mantida pela igreja (ver a 

seguir). O mesmo se aplica à declaração 
sobre “Mordomia” (nº 20).

b) Relutância em aceitar a autoridade 
da igreja

Embora reconhecendo que a igreja re-
cebeu sua autoridade por mandato divino, 
o Hope International e associados não con-
sideram a autoridade da igreja como sendo 
a final na comunidade de crentes. A posição 
adventista do sétimo dia é a de que a igreja 
foi formada quando um grupo de crentes, 
voluntariamente e sob a direção do Espíri-
to Santo, aceitaram um mesmo evangelho, 
um mesmo estilo de vida, e uma mesma 
missão, compreendida como estando base-
ada na autoridade das Escrituras. Essa co-
munidade foi investida de autoridade por 
Cristo (Mt 18:15-18). As decisões tomadas 
pelos representantes da comunidade da 
igreja propriamente escolhidos pesa sobre 
todos os membros, que, a fim de preservar 
a unidade da igreja e para auxiliar o cum-
primento da sua missão, devem deixar de 
lado opiniões pessoais e/ou práticas para 
seguir as decisões tomadas pelo corpo. 
Mas se elementos dessa comunidade que-
bram os laços em comum que os unem, 
ao desenvolver uma atitude de julgamento 
contra a autoridade da comunidade, o resul-
tado é confusão e insubordinação. O Hope 
International e associados parecem ter se 
posicionado como se sua interpretação da 
Bíblia e do Espírito de Profecia fosse o ár-
bitro final para a igreja, determinando se 
suas decisões são corretas ou não. Se, em 
seu julgamento, uma decisão não é correta, 
eles a rejeitam e começam a acreditar e agir 
como se eles pensassem melhor, enquanto, 
ao mesmo tempo, declaram permanecer 
como membros leais da igreja. Essa atitude 
é consistente com o espírito de quiasmo, e 
atualmente, contribui para minar a autori-
dade da igreja.

Ministérios auto-sustentados devem 
trabalhar em harmonia com a igreja. Pau-
lo, que é sempre citado como sendo um 
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obreiro auto-sustentado, foi, após sua con-
versão, levado pelo Senhor a uma ligação 
permanente com a igreja. Nesse contexto 
lemos o seguinte:

Deus fez de sua igreja na Terra um 
conduto de luz, e, por intermédio dela, 
comunica seus desígnios e sua vonta-
de. Ele não dá a um de seus servos uma 
experiência independente da experiên-
cia da própria igreja, ou a ela contrária. 
Nem dá a um homem um conhecimen-
to de sua vontade para toda a igreja, 
enquanto esta – corpo de Cristo – é 
deixada em trevas. [...]

Tem havido sempre na igreja os que 
estão constantemente inclinados à inde-
pendência individual. Parecem incapazes 
de compreender que a independência de 
espírito é susceptível de levar o instrumen-
to humano a ter demasiada confiança em 
si mesmo e em seu próprio discernimento, 
de preferência a respeitar o conselho e esti-
mar altamente a maneira de julgar de seus 
irmãos, especialmente os que se acham 
nos cargos designados por Deus para guia 
de seu povo. Deus investiu sua igreja de 
especial autoridade e poder, por cuja des-
consideração e desprezo ninguém se pode 
justificar; pois aquele que assim procede, 
despreza a voz de Deus.

Os que são inclinados a considerar 
como supremo seu critério individual, 
acham-se em grave perigo (Atos dos Após-
tolos, 163, 164).

c) Reformulação do voto batismal

Colin Standish, utilizando o Manual 
da Igreja de 1932, além de outras fontes, 
escreveu um voto batismal. O exame des-
se voto batismal revela que ele é signifi-
cativamente diferente do que é encontra-
do no atual Manual da Igreja, e aprovado 
pela igreja mundial. Entre as diferenças 
estão as seguintes:

1. Uma nova crença fundamental foi 
acrescentada como algo obrigatório para 

se unir à igreja: que “Jesus tomou sobre si 
nossa natureza pecaminosa”. Tal declara-
ção nunca fez parte do voto batismal ad-
ventista do sétimo dia ou de declarações 
oficiais de crenças fundamentais. Tal mu-
dança ilustra uma independência da igreja 
em questões doutrinárias ao eles constitu-
írem seus próprios conceitos a respeito de 
testes de fé, independentemente do restan-
te da igreja.

2. O voto que trata do dízimo não iden-
tifica a igreja como o repositório do dízi-
mo, como no voto batismal oficial.

3. Nesse voto batismal reformulado, a 
IASD não é mencionada. É mencionada a 
igreja remanescente, mas esta nunca é iden-
tificada com a IASD. A questão fundamen-
tal aqui é sobre a natureza e autoridade da 
igreja e onde tal autoridade reside. Aqueles 
que promovem o uso desse voto batismal 
reformulado demonstram não reconhecer a 
autoridade da IASD organizada.

d) Redefinição do termo “casa do 
tesouro”

O sustento financeiro dessas organi-
zações provém, não de seus próprios re-
cursos, nem de ofertas de membros da 
igreja, mas dos dízimos. Algumas de suas 
publicações redefinem a “casa do tesou-
ro” como sendo qualquer instrumento de 
Deus que proclame “a verdade presente 
sem adulterações”. Se intencionalmente 
ou não, a influência de tais literaturas en-
coraja os membros a redirecionar seus dí-
zimos da “casa do tesouro”, que é a igreja, 
para investir nesses ministérios indepen-
dentes ao invés de na igreja.

e) Promoção de reuniões campais 
próprias

Todo ano eles promovem suas próprias 
campais, freqüentemente sem o assentimen-
to da administração da Associação. Eles ex-
pressam que a necessidade de tais campais 
surge de sua percepção de que a IASD está 
em apostasia, e, dessa forma, é incapaz de 
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prover as necessidades espirituais de seus 
membros por meio de campais regulares.

f) Produção de literaturas próprias

O Hope International e associados têm 
seus próprios programas de publicação de 
materiais promovendo seus conceitos sobre 
diferentes doutrinas e questões sobre estilo 
de vida. Embora muito desse material seja 
adventista em caráter, existem numerosos 
exemplos de uma atitude de julgamento 
contra a igreja organizada e os seus líderes, 
e, vez por outra, menções de que a igreja 
está em apostasia. Quaisquer verdades que 
esses periódicos contenham não compen-
sam seu recorrente criticismo.

(3) Apoio A movimentos dissidentes

O Hope International e associados 
apoiaram e continuam a apoiar movi-
mentos dissidentes que se voltam contra 
a IASD e sua organização. Eles apoiaram 
na Colômbia e Venezuela a Norberto Res-
trepo, um ex-pastor adventista do sétimo 
dia, que não é mais adventista e ainda é 
um dos maiores opositores da igreja na 
Divisão Interamericana. Em 1997, eles 
apoiaram um grupo de anciãos de igreja na 
Guatemala que se opôs à IASD, ao enviar 
um de seus representantes. Recentemente, 
eles apoiaram em um tribunal um não-ad-
ventista que estava tentando usar o nome 
da igreja para sua própria organização. 
Seu encorajamento de atividades oposito-
ras nos seguintes países, além de outros 
mais, é bem documentada: Alemanha, 
Austrália, Bolívia, Cingapura, Inglaterra, 
Estados Unidos, Fiji, França, Holanda, 
Hungria, Ilhas Salomão, Macedônia, Ma-
lásia, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, 
Suécia, Vanuatu e Zimbábue. 

Essas associações não ajudam em nada 
a fortalecer a confiança na professa leal-
dade do Hope International e associados 
para com a igreja. Ao invés disso, é uma 
evidência poderosa de seu desrespeito para 

com as decisões cuidadosamente consi-
deradas pela igreja, e de sua deslealdade 
para com a igreja. Seu apoio mal-orien-
tado interfere nos esforços regulares da 
organização para tratar com, e até mesmo 
trazer de volta, tais dissidentes, tornando a 
tarefa da igreja ainda mais difícil.

(4) uso seletivo dos escritos de  
ellen g. WHite

O Hope International e associados or-
gulham-se de utilizar em profusão os es-
critos de Ellen G. White em apoio a seus 
ensinamentos. Mas eles selecionam de-
clarações que parecem apoiá-los, enquan-
to ignoram outras declarações nas quais 
atividades como as deles são claramente 
condenadas por Ellen G. White. O apoio 
que ela manifesta de forma incondicional 
à IASD organizada é intencionalmente 
minimizado ou ignorado pelo Hope In-
ternational e associados, ou tratado como 
irrelevante para nós hoje.

conclusão

O efeito cumulativo da informação 
mencionada até aqui resulta na percep-
ção de muitos membros da igreja de que 
o Hope International e associados são 
organizações dissidentes. Eles não toma-
ram a decisão de se separar oficialmente 
da organização da IASD, e declaram que 
nunca o farão. No entanto, ao rejeitar a 
autoridade da igreja mundial reunida em 
sessão quando sua interpretação das Es-
crituras e do Espírito de Profecia difere 
do que a igreja sustenta, eles colocam 
sua autoridade acima da igreja mundial e 
agem de forma consistente com os movi-
mentos dissidentes.

um apelo

Apelamos, com toda sinceridade e com 
todo amor cristão, para que o Hope Inter-
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national e associados ouçam o conselho 
da igreja que eles declaram amar. É tempo 
de o espírito de condenação e rebelião ser 
posto à parte, permitindo que o reconci-
liador sangue de Cristo traga unidade ao 
seu povo.

Todos concordamos com a necessida-
de de uma séria reforma e de reavivamen-
to na igreja remanescente de Deus, mas os 
métodos utilizados pelo Hope Internatio-
nal e associados têm produzido dissonân-
cia ao invés de reforma. Quando avaliado 
por seus frutos, parece que o movimento 
de reforma promovido pelo Hope Inter-
national e associados falhou em trazer 
tanto reforma quanto uma maior unidade. 

A igreja não é perfeita, mas há sabedoria 
em ouvir seus conselhos. Apelamos, com 
amor cristão, para uma mudança de cora-
ção e propósito que trará o Hope Interna-
tional e associados para uma unidade mais 
completa com o corpo de Cristo, a igreja 
remanescente.

Se o Hope International e associados 
não puderem estar em harmonia com o 
corpo da igreja mundial, claramente evi-
denciada dentro de 12 meses, a IASD con-
siderará que existe uma “persistente nega-
tiva quanto a reconhecer as autoridades da 
Igreja devidamente constituídas, ou por não 
querer submeter-se à ordem e à disciplina 
da Igreja” (Manual da Igreja, p. 195).

RefeRência

1 Traduzido do original em inglês por Rita C. 
Timóteo Soares.


