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estilo de vida
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D

eus nos criou de modo integrado. O que as pessoas chamam de “corpo, mente

nas outras. Por isso, sua religião e sua vida diária não podem ser separadas.
Deus ensinou esse princípio quando libertou o povo de Israel do cativeiro no Egito.
Eles receberam leis que regiam as cerimônias religiosas, a vida civil, os padrões
de moralidade e os hábitos de saúde. Assim como Deus apresentou a Israel um
plano que orientava todas as dimensões da vida, Ele faz o mesmo conosco hoje.
Ao acatar as orientações divinas para sua saúde, seu vestuário, sua recreação e
Encontre a paz e a tranquilidade ao seguir o plano de Deus para sua vida. Vamos
agora entender melhor qual é o plano de Deus para nosso estilo de vida.

Sua vez de procurar:
Não é de hoje que somos ansiosos. A ansiedade era um problema
comum nos tempos de Jesus. Na realidade, desde que quebramos o elo
conosco. Quantas vezes nos esquecemos de que nosso bondoso Pai está
ao nosso lado para suprir nossas necessidades! Precisamos apenas colocar
em primeiro lugar Seu reino em nossa vida.
Deus nos ama! É por isso que Jesus repetiu diversas vezes: “Não
se preocupe, não tenha medo.” Porém, se isso acontecer, conte suas
preocupações ao Pai celestial. Não sofra por antecipação. Jesus o convida
a entregar a Ele suas ansiedades. Aquele que cuida das pequenas aves,

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1.
2.
Como o templo do Espírito Santo

Como matéria imprestável

3. Que outros conselhos encontramos para manter mente e corpo saudáveis? Filipenses 4:8
4.
5. Somente após o dilúvio Deus permitiu ao ser humano comer alguns tipos de carne. Veja
a seguir as características dos animais lícitos para o consumo e indique o nome deles.
a) Animais terrestres:
b) Animais aquáticos:
c) Aves:
aquelas que não estão nessa lista; todas as aves de rapina são imundas).
6. Por que não devemos usar bebidas alcoólicas, fumo e outras bebidas estimulantes?
1 Coríntios 3:16 e 17
7. O que a Bíblia declara em relação ao casamento?
a) Efésios 5:22 e 25 –
8. Que princípios a Bíblia estabelece em relação a vestuário e joias?
a) 1 Pedro 3:3 e 5 –
b) 1 Timóteo 2:9 –
9. Quais são as orientações bíblicas sobre o convívio cristão?
a) Efésios 4:25 –
b) Gálatas 6:1 –
10. O que a Bíblia ensina sobre o modo de o cristão se posicionar com relação às autoridades?
a) Romanos 13:1 a 4 –
b) Atos 5:29 –
Que aspectos da minha conduta de vida precisam ser renovados por Jesus?
Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Quero aprender mais sobre a importância de
ser o templo do Espírito Santo, tendo hábitos saudáveis e uma vida
equilibrada, conforme a Bíblia ensina.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO E RELACIONAMENTO
CRESCENDOEMCRISTO.ORG (estudo da semana 4)
Sábado: Formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia
Domingo: Funcionamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia
Segunda-feira: Os ministérios e as atividades da igreja local
Terça-feira: Somos uma família
Quarta-feira: Cerimônias da igreja
Quinta-feira: Instituições adventistas
Sexta-feira: Adventistas do Sétimo Dia
MISSÃO
Compartilhe este estudo bíblico com eles para que um dia também tomem a
decisão por Jesus e pelo batismo.

Amigos

Pedidos de oração

Em querovidaesaude.com e revistavidaesaude.com.br você
encontra mais conteúdos para aprender como cuidar melhor
de seu corpo e de sua mente.
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Envolva-se com a Igreja

SÁBADO

FORMAÇÃO DA IGREJA ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA

N

esta semana, você conhecerá como funciona a igreja e entenderá como
usar seus dons nessa estrutura.
O termo “igreja” pode ser usado para se referir: (1) à organização, (2) ao prédio de culto e (3) ao povo de Deus. Por exemplo, quando dizemos que a igreja
cuida bem dos pastores ou que ela defende o casamento monogâmico e heterossexual, estamos usando o termo “igreja” no sentido de organização. Porém,
quando dizemos que a igreja central fica na rua Carvalho número 500, estamos
falando do prédio da igreja. Por sua vez, quando falamos que a Igreja Adventista é composta majoritariamente por mulheres ou que ela tem uma juventude saudável que se abstém de álcool, fumo e drogas, estamos nos referindo
ao povo adventista.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma das entidades mais bem organizadas do mundo. O padrão organizacional que adotamos nos foi dado por Deus. Ao
comentar o assunto em 24 de dezembro de 1850, Ellen White escreveu: “Tudo no
Céu ocorre em perfeita ordem” (Manuscrito 11). Durante a organização da Igreja
Adventista na década de 1860, com o nome e a estrutura administrativa que temos
hoje, Ellen White disse que esse nome nos foi dado por Deus. Em 1902, ela confirmou o que havia dito antes: “Somos adventistas do sétimo dia. Envergonhamo-nos,
acaso, de nosso nome? Respondemos: ‘Não, não! Não nos envergonhamos. É o
nome que o Senhor nos deu. […] Somos adventistas do sétimo dia, e desse nome
nunca devemos nos envergonhar” (A Igreja Remanescente, p. 66).
Em 1860, foi organizada a primeira igreja e aprovado o nome Adventista do
Sétimo Dia.
Em 1861, foi formada a primeira Associação.
Em 1863, foi organizada a Associação Geral.
Em 1901, foi reorganizada a Associação Geral, com a criação das Uniões e
dos departamentos.
De 1913 a 1918, foram criadas as Divisões mundiais, que são escritórios da
Associação Geral espalhados pelo mundo.
O processo de organização na Igreja Adventista tem sido dinâmico. Desde sua
formação até o momento atual, tem havido algumas mudanças, mas as bases
da organização foram lançadas nas datas mencionadas.
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FUNCIONAMENTO DA IGREJA ADVENTISTA
DO SÉTIMO DIA

A

Igreja Adventista do Sétimo Dia segue a forma representativa de governo
eclesiástico. Nesse modelo, a autoridade recai sobre os membros da igreja, e
a responsabilidade pelo planejamento e coordenação é delegada a outros níveis.
O trabalho de cada nível administrativo da denominação é revisado em “assembleias” periódicas. Nessas assembleias são apresentados relatórios e prestações
de contas, além de ser escolhida a liderança da igreja para um novo período.

Níveis de organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia
Há quatro níveis de organização administrativa na Igreja Adventista do Sétimo Dia:
1. A igreja local é formada por um grupo organizado de crentes. Esse grupo
de irmãos é dirigido por um pastor, designado pela Associação ou Missão, e líderes locais, escolhidos por uma comissão eleita por todos os membros. Em geral,
a igreja local faz parte de um distrito pastoral composto por igrejas da região.
2. A Associação/Missão é formada por um grupo organizado de igrejas de
um estado, município ou território específico, e ajuda a coordenar os projetos
e ações das igrejas locais.
3. A União é formada por um grupo de Associações ou Missões dentro de um
território geográfico mais amplo, a fim de coordenar projetos e ações dos campos locais (Associações/Missões).
4. A Associação Geral, sediada nos Estados Unidos, é representada em determinadas áreas geográficas pelas Divisões. Portanto, uma Divisão não é um nível
administrativo da igreja, mas uma extensão da Associação Geral para determinadas regiões do mundo. O objetivo das Divisões é ajudar na coordenação dos
projetos e das ações das Uniões.
Finanças
Uma organização mundial, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não funcionaria sem um sistema financeiro eficiente voltado para o cumprimento da
missão. A principal fonte de renda da Igreja Adventista são os dízimos e as ofertas recebidos dos membros que fielmente seguem o plano de Deus (Ml 3:10).
A igreja tem critérios rigorosos e transparentes na utilização de seus fundos
para a manutenção do ministério pastoral e da obra de pregação do evangelho em todo o mundo.
Qual é sua impressão sobre a organização e seriedade da Igreja Adventista
do Sétimo dia? (O conteúdo deste estudo foi adaptado do Guia Para Anciãos,
ed. rev. 2013, p. 13-15).
SEMANA
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SEGUNDA-FEIRA

OS MINISTÉRIOS E AS ATIVIDADES
DA IGREJA LOCAL

O

funcionamento da igreja local tem como base os ministérios, que são as
diversas atividades realizadas na congregação. A Igreja Adventista tem
diversos ministérios, como o Ministério da Família, o Ministério das Crianças,
o Ministério Jovem e o Ministério da Música. As atividades desses ministérios
devem ser realizadas com base nos dons de cada membro.
Procure seu pastor ou ancião e se coloque à disposição para servir em algum
ministério. Isso vai ajudar você a fazer amizade com outros membros da igreja
e a desenvolver seus dons. Para isso, é preciso saber a diferença entre um dom
espiritual e um talento natural. Um talento é uma habilidade inata. Por exemplo,
se você se expressa bem, isso é um talento natural, e você pode usá-lo para a
causa de Deus. Um dom espiritual, por sua vez, é dado pelo Espírito Santo. No
batismo, a pessoa recebe uma ou mais capacidades divinas para servir na edificação do corpo de Cristo (veja 1Co 12:11).
Descreva com suas palavras a diferença entre um talento natural e um dom
espiritual: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Todo cristão deve estar envolvido em um ministério para cumprir a missão
que recebeu de Deus. Os ministérios são desempenhados de acordo com os
dons e talentos dos crentes e são estabelecidos de acordo com as necessidades da igreja e da sociedade.
Em quais ministérios da igreja desejo servir: _______________________________
Como posso cumprir a missão de salvar pessoas: __________________________
Todos os ministérios da igreja têm como objetivo salvar pessoas. Esse é o
motivo da existência da igreja. “Assumir seriamente a missão da igreja implica
tensão entre a necessidade de separação do mundo e a responsabilidade de
alcançá-lo” (Guia Para Anciãos, ed. rev. 2013, p. 10). Essa tensão ocorre porque,
ao mesmo tempo em que devemos nos separar das práticas e dos costumes do
mundo, devemos nos aproximar dele para levar o amor, a verdade e a salvação de Deus. Isso deve estar bem claro desde o início de sua caminhada cristã.
Você não deve se afastar das pessoas a ponto de não poder testemunhar nem
se envolver tanto que passe a participar das práticas contrárias à vontade de
Deus. A comunhão diária vai ajudar você a tomar as decisões certas.
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SOMOS UMA FAMÍLIA

A

família adventista é composta por mais de 20 milhões de membros ao redor
do mundo. Esse exército está organizado em unidades de ação e pequenos
grupos, os quais se reúnem semanalmente em igrejas e nos lares. Essa história começou em 1852, quando Tiago White, um de nossos pioneiros, escreveu
as primeiras lições da Escola Sabatina, como uma série de 19 lições para crianças e jovens.
A Escola Sabatina tem quatro ênfases:
1. Fortalecimento da fé. A Lição da Escola Sabatina é o principal instrumento
para o cumprimento desse objetivo. Por meio dela, somos enriquecidos com o
conteúdo da Bíblia e do Espírito de Profecia.
2. Companheirismo. Nas unidades de ação e nos pequenos grupos, os membros da igreja e da Escola Sabatina podem estabelecer relacionamentos saudáveis e experimentar a vida em comunidade.
3. Proclamação do evangelho. No uso dos dons espirituais, cada membro é
chamado a compartilhar a verdade da Palavra de Deus.
4. Missões mundiais. Elas devem ser auxiliadas pelas ofertas que são recolhidas a cada semana e enviadas a vários lugares do planeta.
Esclarecendo os termos: as unidades de ação são classes de estudos que se
reúnem a cada sábado na igreja a fim de recapitular a Lição da Escola Sabatina.
Pequenos grupos são reuniões nos lares com o objetivo de fortalecer a ênfase
no companheirismo e na proclamação do evangelho, preferencialmente com as
mesmas pessoas da unidade de ação.
Uma pessoa precisa de no mínimo seis amigos da igreja para permanecer
firme e confiante. As unidades de ação e os pequenos grupos têm o papel de
fortalecer o companheirismo e a amizade dos membros. Você já sabe qual é sua
unidade de ação/pequeno grupo? Se ainda não sabe, procure o pastor ou a pessoa que lhe deu estudos bíblicos e peça orientação sobre o assunto.
Em uma pesquisa sobre os fatores de fortalecimento da fé do novo membro,
Robert McIver chegou à conclusão de que os pontos essenciais são: frequência à Escola Sabatina, estudo da lição, observância do sábado, leitura diária da
Bíblia, hábito de orar frequentemente durante o dia e fidelidade nos dízimos e
nas ofertas.
Como anda sua vida espiritual? Tem sido fiel nos pontos acima? Quais têm
sido seus maiores desafios? Fale com Deus neste momento e peça a Ele ajuda
para permanecer firme na fé e seguindo na caminhada cristã.
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Q UA R TA- F E I R A

CERIMÔNIAS DA IGREJA

O

Novo Testamento estabeleceu algumas cerimônias para a igreja cristã
com a finalidade de fortalecer a fé, a família e a comunhão dos crentes.
Na igreja, nós nos unimos para o culto, a comunhão, a instrução na Palavra e a
proclamação do evangelho.
As principais cerimônias da igreja são:
1. Batismo. Nessa cerimônia, atestamos nossa morte para o pecado e nosso
propósito de andar em novidade de vida. Também confessamos a fé na morte e
na ressurreição de Jesus. Assim, tornamo-nos parte de Seu povo e somos aceitos na igreja como membros. O batismo bíblico é feito por imersão e deve ser
precedido pela compreensão, aceitação e vivência dos ensinos da Bíblia (Manual
da Igreja, ed. rev. 2016, p. 171; ver Mt 3:13-16; 28:19, 20; Rm 6:1-6).
2. Ceia do Senhor. É uma cerimônia em que participamos dos emblemas do
corpo e do sangue de Jesus. “A preparação para a Ceia envolve exame de consciência, arrependimento e confissão. O Mestre instituiu a cerimônia do lava-pés
para denotar renovada purificação, para expressar a disposição de servir uns
aos outros em humildade” (Manual da Igreja, ed. rev. 2016, p. 171, 172; ver 1Co
11:23-30; Jo 13:1-17).
3. Casamento. A Igreja Adventista sustenta o padrão bíblico para o matrimônio: 1) Conforme instituído por Deus, é um relacionamento monogâmico e heterossexual; 2) “A intimidade sexual dentro do casamento é um dom sagrado de
Deus para a família humana. […] Essa intimidade, designada para ser partilhada
exclusivamente entre marido e mulher, promove uma felicidade sempre crescente” (Manual da Igreja, ed. rev. 2016, p. 159).
4. Dedicação de crianças. Dedicamos as crianças ao Senhor em uma cerimônia simples dirigida por um pastor ou ancião. Essa prática tem sua raiz na dedicação de Jesus no templo (Lc 2:22).
Todas essas cerimônias têm como objetivo fortalecer a adoração coletiva.
Há lugar para a adoração particular e individual, mas a Bíblia enfatiza a importância da adoração pública. Conforme diz a Palavra de Deus, não devemos deixar “de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos
encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima
o Dia” (Hb 10:25, NVI). Por isso, a orientação é não faltar aos cultos nem substituir os momentos de adoração por outra atividade qualquer.
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Q U I N TA- F E I R A

INSTITUIÇÕES ADVENTISTAS

A

Igreja Adventista do Sétimo Dia foi estabelecida com o objetivo de preparar
o mundo para a breve volta de Jesus. Para cumprir essa missão, a denominação foi orientada por Deus a estabelecer instituições que pudessem apresentar a mensagem de maneiras diversificadas.
Assim, logo no início do movimento, a igreja encontrou nas publicações impressas uma grande força para proclamar a mensagem. O movimento adventista nasceu na Nova Inglaterra, Estados Unidos, no século 19. Já no início, os pioneiros
sentiram a necessidade de espalhar as verdades bíblicas para outros lugares.
Por isso, fundaram uma pequena editora que levou a mensagem a várias partes do globo. Atualmente, existem 61 editoras adventistas ao redor do mundo
produzindo materiais para 375 línguas e dialetos.
Com o tempo, os adventistas também passaram a proclamar a mensagem
por meio do rádio e da televisão. Atualmente, a igreja tem 160 centros de produção de mídia, os quais levam a Palavra de Deus a todas as partes do planeta.
Nas primeiras décadas do movimento, os pioneiros adventistas perceberam
que o currículo das escolas seculares apresentava conteúdos contrários à mensagem da Palavra de Deus. Em razão disso, decidiram fundar escolas, nas quais
as crianças e os jovens da igreja pudessem obter formação acadêmica baseada
na educação adventista. Até o momento, a igreja mantém cerca de 8 mil unidades escolares ao redor do mundo, nas quais aproximadamente 1,9 milhão de
estudantes estão matriculados.
Como a mensagem adventista abrange a vida espiritual, familiar e física, os
pioneiros adventistas abriram clínicas e hospitais para cuidar da saúde das pessoas. Como resultado dessa iniciativa, contamos atualmente com 790 hospitais,
clínicas e orfanatos em várias partes do mudo. Para saber mais detalhes sobre os
números oficiais da Igreja Adventista ao redor do mundo, acesse: adventistas.org/
pt/institucional/os-adventistas/adventistas-no-mundo/.
As instituições da igreja foram estabelecidas com base na missão e visão
adventista, que são:
Missão: “Fazer discípulos de todas as nações, comunicando o evangelho
eterno no contexto da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6 a 12,
convidando-as a aceitar a Jesus como seu salvador pessoal e a unir-se à igreja
remanescente, instruindo-as para servi-Lo como Senhor e preparando-as para
Sua breve volta.”
Visão: “Em harmonia com as grandes profecias das Escrituras, entendemos
que o clímax do plano de Deus é restaurar toda a Sua criação à completa harmonia com Sua perfeita vontade e justiça” (disponível em adventistas.org).
SEMANA
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S E X TA- F E I R A

ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA

H

á mais de um século e meio, em 1o de outubro de 1860, em Battle Creek,
Michigan, um grupo de pessoas que aguardava o breve retorno de Jesus
escolheu o nome “Adventistas do Sétimo Dia” para designar sua fé. Eles eram
aproximadamente 3 mil adventistas naquela época. E foi assim que 25 representantes dos 3 mil membros se reuniram em um dia de outono para abordar
a questão da escolha de um nome. Após alguns dias de debate, o nome Adventista do Sétimo Dia foi sugerido por David Hewitt, conhecido como o “homem
mais honesto” de Battle Creek. Seguiu-se, então, uma longa discussão, mas o
nome foi votado favoravelmente.
O nome Adventista do Sétimo Dia reflete as crenças da igreja em três palavras. “Adventista” indica a segurança do breve retorno (advento) de Jesus a
esta Terra. “Sétimo Dia” se refere ao sábado bíblico de descanso que foi gracio-

Identidade Visual
da Igreja Adventista do Sétimo Dia
NOSSO LOGOTIPO
CHAMA

LINHAS
Sugerem um contínuo
movimento para cima,
simbolizando a ressurreição e
a ascensão de Cristo ao Céu,
bem como a Sua segunda
vinda, o principal foco de
nossa fé.

CRUZ
O símbolo da cruz,
representando o
evangelho da salvação,
está posicionado no
centro do desenho para
enfatizar o sacrifício
de Cristo, que é o tema
central de nossa fé.
É também significativo que
a Bíblia, representando
a lei, e a chama,
simbolizando o Espírito,
estejam juntas na cruz.
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Essa forma é feita de três
linhas em volta do círculo,
na esfera implícita. As linhas
representam os três anjos
de Apocalipse 14, circulando
o globo, e a nossa missão de
levar o evangelho ao mundo
inteiro. A chama por inteiro
simboliza o Espírito Santo.

BÍBLIA ABERTA
A Bíblia forma a base do
desenho e representa o
fundamento bíblico de nossas
crenças. Está retratada numa
posição completamente
aberta sugerindo a completa
aceitação da Palavra de Deus.
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samente dado por Deus para a humanidade na criação e observado por Jesus
durante Sua encarnação (adaptado de “Sobre o Nome”, disponível em adventistas.org). Juntas, essas duas expressões falam do evangelho eterno.
“Não podemos adotar outro nome mais apropriado do que esse que concorda com a nossa profissão, exprime a nossa fé e nos caracteriza como povo
peculiar. O nome Adventista do Sétimo Dia é uma contínua repreensão ao mundo
protestante. É aqui que está a linha divisória entre os que adoram a Deus e os
que adoram a besta e recebem seu sinal. O grande conflito é entre os mandamentos de Deus e as exigências da besta. E porque os santos guardam todos
os mandamentos de Deus, que o dragão lhes move guerra. Se rebaixassem seu
padrão e cedessem nas particularidades de sua fé, o dragão estaria satisfeito;
mas provocam sua ira por ousarem exaltar o padrão e promover o estandarte
de oposição ao mundo protestante que reverencia uma instituição do papado.
O nome Adventista do Sétimo Dia exibe o verdadeiro caráter de nossa fé e será
próprio para persuadir os espíritos indagadores” (Igreja Remanescente, p. 65).

LAYOUT DA CRIAÇÃO

É uma estrutura de layout
de sete colunas a ser usada
na maioria das situações de
design da Igreja Adventista
para comunicar sua
convicção. Essas colunas
fazem referência aos sete
dias da criação apresentados
em Gênesis.

SEMANA

4

As seis primeiras colunas
são para textos, imagens,
ilustrações, grafias, marcas
ou qualquer outro elemento.
Nelas é feito todo o trabalho
de comunicação. Mas a
sétima coluna, a do sábado,
deve ser separada para
ser especial e diferente
das outras seis, como uma
celebração visual do sétimo
dia, e nela é inserido apenas
o logotipo oficial
da Igreja Adventista do
Sétimo Dia.

Para conhecer mais
sobre a identidade visual da
Igreja Adventista do Sétimo
Dia, sua proposta e seus
materiais, acesse
identidade.adventistas.org.
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PARA TER ACESSO A MAIS
CONTEÚDOS SOBRE O TEMA ESTUDADO
DURANTE ESTA SEMANA, ACESSE:

CRESCENDOEMCRISTO.ORG
OU USE O QR-CODE

