PROMOVENDO
A LIBERDADE DE
CRENÇA PARA
TODAS AS PESSOAS,
EM TODOS OS
LUGARES

Sábado da Liberdade Religiosa
PROGRAMAÇÃO SUGERIDA
A data deve ser definida em cada União e Associação/Missão
Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa /
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia.
Convidamos você a usar, adaptar e compartilhar as seguintes
ideias para comemorar o Sábado da Liberdade Religiosa
dentro do ambiente da igreja local:

Sermão
Um sermão especial foi preparado para o Sábado da Liberdade Religiosa,
pelo líder mundial, Dr. Ganoune Diop, que está sendo enviado junto com este
informativo.
☛ Baixe o sermão na página: http://adv.st/sblibreligiosa
Vídeos de Inspiração
Foram produzidos vídeos e documentários curtos para destacar os desafios
globais e atuais sobre a liberdade religiosa. Você pode acessar nos links:
☛ Baixar: http://adv.st/matlibreligiosa
☛ Assistir: http://adv.st/videoslibreligiosa

Celebre nossa liberdade mais preciosa
“Servimos a um Deus maravilhoso e poderoso que preza a liberdade
religiosa e concede a cada indivíduo o direito de crer ou não crer em
harmonia com os ditames de sua própria consciência.” Ted N. C. Wilson,
presidente da Associação Geral
Muitas vezes foi dito que a “liberdade religiosa é parte do DNA da Igreja
Adventista do Sétimo Dia”. E é verdade. Desde o início da história de nossa
igreja, nos tornamos conhecidos como o povo que se preocupava com a
liberdade religiosa – não apenas para nós mesmos, mas para cada pessoa,
não importando a sua fé.
Todos os anos os adventistas do sétimo dia ao redor do mundo separam um
tempo para lembrar-se desse dom dado por Deus: a liberdade religiosa.
Fazemos uma pausa para considerar por que este valor é tão profundo
dentro da nossa herança como povo e nos lembramos dos milhões de
homens, mulheres e crianças que continuam a sofrer assédio, discriminação
e até mesmo danos físicos por escolherem a fidelidade a Deus a qualquer
preço.

Você sabia?
" Mais de 76% da população mundial vive em países em que restrições
legais ou sociais sobre a liberdade religiosa são classificadas como “altas”
ou “muito altas”. (Pew Forum Study 2015)

" A Igreja Adventista tem um representante nas Nações Unidas que participa
das reuniões em Nova Iorque e Genebra, assim como um representante
em Washington, D.C., que trabalha com o Congresso dos EUA, a Casa
Branca e a comunidade diplomática de Washington.
" A Associação Internacional de Liberdade Religiosa, organizada pela Igreja
Adventista em 1893 e operada pelo departamento de Relações Públicas e
Liberdade Religiosa da AG, é a organização de liberdade religiosa mais
antiga do mundo.
" A cada cinco anos, a igreja organiza um grande evento internacional de
liberdade religiosa que reúne mais de 800 acadêmicos, advogados,
funcionários públicos e líderes religiosos de cinco continentes. Nós
convidamos você a participar do 8º Congresso Mundial de Liberdade
Religiosa, a ser realizado perto de Ft. Lauderdale, Flórida, de 22 a 24 de
agosto de 2017. Para mais informações, entre no site www.irla.org ou visite
a página do Congresso no Facebook em www.Facebook.com/
8thworldcongress.
“A liberdade religiosa é fundamental para todas as outras liberdades
humanas. Como tal, precisamos fazer tudo o que podemos para promover e
proteger este direito fundamental.”
Dr. Ganoune Diop, diretor do Departamento de Relações Públicas e
Liberdade Religiosa da Associação Geral.

Conecte-se
Saiba mais sobre o trabalho mundial do Departamento de Relações
Públicas e Liberdade Religiosa. Você pode se manter atualizado sobre
as atividades de liberdade religiosa da sua igreja curtindo nossa
página, que é www.Facebook.com/irla.hq, ou nos visitando em
www.irla.org ou www.adventistliberty.org, ou nos seguindo no
Twitter em @irla_usa.
Em especial, convidamos você para baixar um manual para todos os
líderes de Liberdade Religiosa, chamado “Embaixador de Igreja: Um
Guia Prático Para Todos Aqueles que Representam a Igreja e Suas
Instituições.”
Baixe o manual completo no link abaixo:
☛ http://adv.st/mnembigreja

