
 

 

SERVIÇO DE CAPELANIAS 

Estratégia Global 

Texto-chave: 

“Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e destes-me de be-

ber; era estrangeiro e hospedastes-me; estava nu e, vestistes-me; adoeci, 

e visitastes-me; estive na prisão, e fostes ver-me... Em verdade vos digo 

que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fi-

zestes” (Mateus 25:35 e 40). 

 

Visão:  

  “O propósito dos Ministérios de Capelania Adventista definido pela Con-

ferência Geral é: “proclamar o evangelho eterno” e restaurar a humanidade 

perdida a um relacionamento completo com Deus”.1 

 

Missão 

A missão do Serviço de Capelania consiste em disponibilizar os recursos e 

os meios que permitam aos capelães institucionais e aos assistentes espiritu-

ais e religiosos contribuírem através da sua ação para o bem-estar espiritual 

de todos aqueles que estão na sua área de influência. 

 

Introdução: 

A necessidade de existir um corpo de capelães começou a fazer-se sentir 

muito cedo na obra e na missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, especi-

almente nas instituições de educação e de saúde (sobretudo nos sanatórios, 

que funcionavam também como casas de repouso e nos hospitais). Por isso 

em 1875, começou a haver um ministério de capelania no Colégio de Battle 

Creek que se estendeu depois para o Sanatório com o mesmo nome. 

Em1909, o Comité da Conferência Geral adotou uma recomendação onde 

afirmava que a capelania assistencial era parte da missão da igreja.2 

Em 1985 a Conferência Geral votou a constituição do Serviço do Ministério 

de Capelania e em 1995, este serviço tornou-se um departamento.3 

A União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia votou na XVIII Assem-

bleia Geral de Comunidades a criação deste serviço. 

 

 

 

 
1 Working Policy of the General Conference of Seventh-Day Adventists, 2020-2021 Edition, 

Nampa Pacific Press Publishing Association, p. 301. 
2 Minutes of the General Conference Committee, October 7, 1909 and October 10, 1909, General 

Conference Archives, accessed September 22, 2020, https://documents.adventistar-

chives.org/Minutes/GCC/GCC1909.pdf. 

 
3 https://www.adventistchaplains.org/about-acm/organization/      

https://documents.adventistarchives.org/Minutes/GCC/GCC1909.pdf
https://documents.adventistarchives.org/Minutes/GCC/GCC1909.pdf
https://www.adventistchaplains.org/about-acm/organization/
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ÁREAS DE AÇÃO DO SERVIÇO DE CAPELANIA 

 

 

 

 
A Estratégia Global do Serviço de Capelania assenta em 6 pontos que estão 

em harmonia com os pilares adotados pela UPASD para este quinquénio 

(Espiritualidade, Liderança Presença na Comunidade e Inovação). 

Estes 6 pontos são: 

1. Inspirar as pessoas a um relacionamento pessoal com Cristo que as 

ajude a descobrir o amor, a misericórdia e o cuidado de Deus na sua 

vida e confira propósito e sentido para a sua existência. 

2. Inspirar e motivar os capelães institucionais no seu ministério. 

3. Formar os capelães institucionais (escolas, lares, universitários), bem 

como os assistentes espirituais e religiosos nas suas áreas de ação. 

4. Participar nos grupos de trabalho interconfessionais relacionados com a 

assistência espiritual e religiosa. 

5. Credenciar os assistentes espirituais e religiosos. 

6. Colaborar com as diversas Instituições e Departamentos da Igreja. 
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AÇÃO ANUAL 2023 

Para alcançar os objetivos apresentados na Estratégia Global, o serviço de Capela-

nias, propõem executar as seguintes ações: 

 

 

EIA Ações Metas 

1.1 Atualização o Master Plan Espiritual das Escolas e Lares 

de Terceira Idade  

Contínuo 

1.2 Criação do Job Description dos Capelães Institucionais. 2023 

1.3 Apoio aos capelães no seu ministério de contribuir para 

que os utentes nas instituições tenham um melhor relacio-

namento com Deus.   

Contínuo 

2.1 Formação dos capelães institucionais nas suas áreas de 

ação. 

   Contínuo 

3.1 Formação dos assistentes espirituais e religiosos que dese-

jem participar neste ministério (Formação SAL). 

2023 

3.2 Apoio às Capelanias Locais de Universitários. Contínuo 

6.1 Participação no processo de credenciação dos capelães e 

dos assistentes espirituais e religiosos. 

Contínuo 

6.2 Participação nos grupos de trabalho interconfessionais no 

âmbito da assistência espiritual e religiosa. 

Contínuo 
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A situação de fragilidade e vulnerabilidade própria do ser humano, faz com 

que a assistência espiritual e religiosa seja um elemento incontornável da 

missão da Igreja. Cada vez mais precisamos de capelães e de assistentes es-

pirituais e religiosos motivados, formados e capazes de comunicar a fé e a 

esperança que existe em Jesus como Salvador pessoal, a todos os que lutam 

com dificuldades nas mais variadas circunstâncias. 

Dar significado e sentido de vida a cada pessoa que ministramos continua a 

ser a maior recompensa que um capelão e um assistente espiritual pode ter 

na realização do seu ministério. 

Agradecemos o apoio dado pela administração da União a este Serviço de 

Capelania, bem como ao Conselho Diretor, à Associação Ministerial, aos di-

ferentes departamentos e às instituições com as quais temos colaborado e 

que têm permitido que este Serviço faça a diferença na vida das pessoas 

com quem temos contactado. 

 

 

Artur Machado 

Serviço de Capelanias 


