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“Na presença de Deus e de todos 
os entes celestiais, em presença 
do invisível exército do inferno, 

Cristo fundou a Sua igreja sobre a Rocha 
viva. A Rocha é Ele próprio - Seu próprio 
corpo, quebrantado e ferido por nós. Con-
tra a igreja edificada sobre este fundamen-
to, não prevalecerão as portas do inferno.” 
D.N. pág. 413. E então disse Ele aos Seus 
seguidores: “Portanto ide, ensinai todas as 
nações, batizando-as em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo.” (Mat. 28:19)  No 
Manual da Igreja lemos: “Os Adventistas do 
Sétimo Dia crêem no batismo por imersão, e 
só aceitam em sua comunidade de membros 
aqueles que foram batizados desta maneira.” 
Manual da Igreja, pág. 30. 

Portanto, agora que você foi batizado, 
você tornou-se membro da Igreja de Deus. 
O apóstolo Paulo acrescenta: “Fomos, pois 
sepultados com Ele na morte, pelo batismo; 
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre 
os mortos, pela glória do Pai, assim também 
andemos nós em novidade de vida.” (Rom. 
6:4 e 5) Agora você é uma nova criatura, 

você nasceu de novo! “Você nasceu da água 
e do Espírito.” (João 3:5).  Paulo acrescenta:

“Assim que se alguém está em Cristo, 
nova criatura é; as coisas velhas já passa-
ram; eis que tudo se fez novo.” (I Cor. 5:17) 

O novo desafio para você é: “Portanto, 
se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coi-
sas que são de cima, onde Cristo está assen-
tado à direita de Deus, pensai nas coisas que 
são de cima, e não nas que são da terra.”(-
Col. 3: 1 e 2) Ellen White diz: “A vida cristã 
não é uma modificação ou melhoramento 
da antiga, mas uma transformação da natu-
reza. Tem lugar a morte do eu e do pecado, 
é uma vida toda nova. Essa mudança só se 
pode efetuar mediante a eficaz atuação do 
Espírito Santo.” O Desejado de Todas as Na-
ções, pág. 172. 

Quais são estas mudanças? São as mu-
danças feitas no coração que são mostradas 
nos atos: Aquilo que você lê, os programas 
que você assiste, o que você come, como 
você fala, onde você vai, seus gostos, seus 
novos amigos, seus hábitos, enfim, tudo 
é mudado! A partir de hoje, você tem seu 

Agora Você é Membro 
da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia
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nome no livro da Igreja. E se você realmen-
te se tornou uma nova criatura, seu nome 
também foi escrito no Livro da Vida. (Lu-
cas 10:20)

O Sistema de Governo da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia

Há no âmbito religioso quatro tipos 
mais conhecidos de governo eclesiástico. 
São eles:

1. O Modelo Episcopal - Neste mode-
lo, a autoridade da Igreja é exercida pelos 
bispos, sacerdotes e diáconos.

2. O Modelo Papal - Neste modelo, 
a igreja local não tem poder de decisão. 
A autoridade deste modelo é centralizada 
no Papa. E o Papa exerce sua autoridade 
através dos cardeais, arcebispos, bispos e 
sacerdotes.

3. O Modelo Congregacional - Neste 
modelo, a igreja local tem a autoridade fi-
nal. Toda a autoridade é exercida pela igre-
ja local.

4. O Modelo Representativo - Neste 
modelo, a autoridade da igreja é exercida 
pelos membros. É uma autoridade repre-
sentativa, na qual os membros delegam 
sua autoridade através dos representantes 
escolhidos por eles mesmos. A Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia, usa esta forma de 
governo.

No Sistema Representativo usado pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia, a eleição 
de uma pessoa para um cargo na igreja 
funciona da seguinte maneira:

a) Antes de iniciar-se o novo período 
eclesiástico, uma Assembléia de membros 
escolhe uma Comissão de Nomeações. 

b) A Comissão de Nomeações apre-
sentará para votação diante da Assembléia 
os nomes das pessoas que deverão ocupar 

os novos cargos para o próximo período 
eclesiástico. 

c) Somente após a votação da Assem-
bléia é que a pessoa pode considerar-se 
eleita para o novo cargo.

d) As decisões das Comissões somen-
te terão valor autêntico depois de votadas 
pela Assembléia de membros.  

Estas reuniões para eleições ocorrem 
nas igrejas a cada ano, ou a cada dois anos 
se a igreja assim o determinar; nas Associa-
ções e Missões ocorrem a cada quatro anos 
e nas Uniões e Conferência Geral a cada 
cinco anos.

O Funcionamento da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia

A Igreja Adventista do Sétimo Dia é 
uma organização mundial. Somos cerca de 
vinte milhões de membros em todo mun-
do. Na assembléia de 1877, foi tomada a se-
guinte resolução: “Resolvido que, abaixo de 
Deus, a mais alta autoridade existente entre 
os Adventistas do Sétimo Dia, encontra-se 
na vontade da organização desse povo, ex-
pressas nas decisões da associação Geral, 
quando atua nos domínios de sua própria 
jurisdição; e que a tais decisões todos devem 
submeter-se, sem exceção, a menos que este-
jam em conflito com a Palavra de Deus e os 
direitos de consciência individual.” (Manual 
da Igreja, pág. 1 e 2 ). Como mostra a cita-
ção do Manual da Igreja, a autoridade final 
da Igreja Adventista do Sétimo Dia, reside 
na comunidade de crentes em suas reuni-
ões. Começando nas assembléias locais até 
sua mais alta autoridade mundial - a reu-
nião plenária da Associação Geral. 

A comunidade de crentes está dividida 
em seguimentos: 

1. O primeiro seguimento é forma-
do por alguns membros que se reúnem e 
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formam um grupo organizado. Ao crescer 
este grupo torna-se uma igreja local. 

2. No segundo seguimento, vários gru-
pos e igrejas, formam um distrito pastoral. 

3. Um conjunto de distritos pastorais 
forma uma Missão ou Associação. 

4.  As Missões e as Associações que 
estão numa determinada área geográfi ca 
mais ampla formam uma União. 

5. Um conjunto de Uniões dentro de 
um país ou mesmo de um continente for-
mam as Divisões mundiais que por si são a 
própria Associação Geral. 

“A organização correta é de Deus; ela 
se baseia em princípios divinos. Método e 
ordem manifestam-se em todas as obras de 
Deus, em todo Universo.” Manual da Igreja, 
pág. 21.

Agora você está batizado. É um mem-
bro da família de Deus. O que você entre-
gou a Jesus? Seus bens, sua família, seu 
tempo, seus pertences? Isso é tudo o que 
você tem para entregar? É isso o sufi ciente? 
“Após escutar as pregações de um missioná-
rio, certo cacique indígena se convenceu de 
seus pecados e desejou ser um cristão. No fi -
nal de um sermão, aceitou o apelo feito pelo 
missionário e veio à frente trazendo consi-
go um cinturão cheio de amuletos, próprios 

de sua mentalidade supersticiosa. Para sua 
surpresa, ouviu o missionário dizer: ‘Não, 
Cristo não aceita este tipo de sacrifício’. En-
tão o cacique foi à sua cabana e voltou tra-
zendo um rifl e e diversas peles de animais. 
‘Não - continuou o missionário - isso não é 
o que Cristo pede de você’. Desapontado, o 
cacique saiu e, momentos depois, voltou tra-
zendo seus pertences, sua esposa e seu fi lho. 
Mas a resposta do missionário foi a mesma: 
‘Não, Deus não pede esta classe de sacrifício’. 
Desta vez, o cacique com lágrimas nos olhos 
e profundamente comovido exclamou: ‘Aqui 
estou Senhor, toma-me também a mim’. 
Após sua entrega, o cacique sentiu paz e gozo 
em seu coração. Havia entregado sua vida a 
Deus. Desta vez o missionário aceitou sua 
entrega e o abençoou em nome do Senhor. 
Uma nova alma tinha se rendido totalmente 
ao Senhor e entrado para a família de Deus.” 
Enrique Chaij, 1500 Ventanas de la Vida. 
Pág. 224. Falando sobre a entrega de Judas, 
Ellen White diz: “Mas Judas não chegou ao 
ponto de render-se inteiramente a Cristo.” 
DN. Pág. 717. O sábio disse: “Dá-me fi lho 
meu o teu coração, e os teus olhos se agra-
dem dos Meus caminhos.”  (Prov. 23:26) 
Este é o apelo que Deus lhe faz, agora que 
você tornou-se membro de Sua família. O 
que Deus deseja é você e não apenas o que 
você tem. Está disposto, diga sim.

Os próximos capítulos irão esclarecer 
um assunto que muitas vezes é tido como 
controverso: Os dízimos e as ofertas, ire-
mos estudá-lo a luz da Bíblia e do Espirito 
de profecia. Esse assunto deve levá-lo a re-
conhecer a seriedade da Igreja Adventista 
em relação ao uso e aplicação dos recursos 
fi nanceiros. Você faz parte de uma Igreja 
séria, que não tem um “dono”, e sim uma 
causa e uma Missão!  
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DÍZIMOS
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COMO DIZIMAR
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OFERTAS
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