
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIÃO PORTUGUESA DOS ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA 
DEPARTAMENTO DE LIBERDADE RELIGIOSA E ASSUNTOS PÚBLICOS 

2016 
 
Documento:  
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Relacionamento com outras Crenças e 
a Liberdade Religiosa 
 
Assunto: 
Declaração do Conselho Diretor da União Portuguesa dos Adventistas do 
Sétimo Dia sobre o relacionamento com Igrejas, Denominações e 
Comunidades de outras Crenças e a Liberdade Religiosa 
 
Observando com preocupação as tensões de origem religiosa e cultural que se 
verificam em vários pontos do Planeta, e em particular na Europa; 
 
Registando o bom entendimento e a cooperação para a paz existente atualmente 
entre as lideranças das comunidades religiosas em Portugal e o bom ambiente 
institucional e social relativo às religiões e ao fenómeno religioso; 
 
Desejando apresentar e esclarecer a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia 
quanto ao relacionamento com outras crenças, tradições e comunidades 
religiosas e expressar a vontade de contribuir para um clima de paz e 
entendimento com e na sociedade,   
 
O Conselho Diretor da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia, em 
nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia declara o seu acordo e o seu apoio ao 
afirmado no documento aprovado pela Conferência Geral dos Adventistas do 
Sétimo Dia de 1926, textualmente reproduzido abaixo e alargado nos pontos 
subsequentes, bem como às declarações emanadas pelos órgãos da Conferência 
Geral reproduzidas em anexo.  
 
 



Declaração da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia sobre os 
relacionamentos com as outras Igrejas e denominações religiosas 
 
“Para evitar incompreensões ou atritos nos relacionamentos com outras igrejas 
cristãs e organizações religiosas, foram estabelecidos os seguintes princípios: 

1. Nós reconhecemos as organizações que apresentam Cristo aos homens como 

parte do plano divino de evangelização do mundo e temos em grande 

consideração homens e mulheres de outras confissões que se empenham em 

levar os homens a Cristo. 

2. Sempre que, na nossa atividade missionária, entremos em contacto com outras 

denominações cristãs e entidades religiosas, deve sempre prevalecer o espírito 

cristão de cortesia, de franqueza e de honestidade. 

3. Estamos conscientes de que a verdadeira religião se funda sobre a consciência 

e a convicção. Assim sendo, propomo-nos vigiar sistematicamente a fim de 

que nenhum interesse egoísta ou vantagem material induza as pessoas a fazer 

parte da nossa comunidade e que ninguém seja retido por vínculos de qualquer 

género que não sejam a convicção e a persuasão de ter descoberto a verdadeira 

relação com Cristo. Se um membro de igreja mudar de convicção e deixar de 

se sentir em sintonia com a fé e a prática da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

nós reconhecemos não só o direito, mas até mesmo a responsabilidade desse 

membro de se agregar a outra organização religiosa, segundo a sua fé, sem 

por isso o desacreditar. Esperamos que as outras organizações religiosas 

manifestem o mesmo espírito de liberdade religiosa. 

4. Antes de admitir na igreja membros provenientes de outras  organizações 

religiosas, deve ser verificado cuidadosamente que os candidatos, ao 

mudarem de filiação religiosa, são movidos por convencimento religioso e 

por um relacionamento pessoal com Deus. 

5. Uma pessoa sujeita a censura de outra organização religiosa, por ter falhado 

manifestamente na ética e na moral cristã, não será considerada idónea para 

admissão na Igreja Adventista antes de ter dado prova de arrependimento e 

de restauração. 

6. A Igreja Adventista não pode limitar a sua missão dentro de confins 

geográficos restritos, em virtude da sua compreensão do mandato evangélico. 

Pela graça de Deus e devido à sua intervenção na História da humanidade, 

denominações e movimentos religiosos surgiram ao longo do tempo, para 

salientar diversos aspetos da verdade do Evangelho. No início da sua história, 

o povo Adventista recebeu o mandato de recordar, segundo o Evangelho, a 

iminência da segunda vinda de Cristo. Este mandato impele-nos a proclamar 

as verdades bíblicas do ponto de vista específico do convite para a preparação 

contido nas profecias bíblicas, em particular em Apocalipse 14:6-14. Esta 

mensagem implica a pregação “do Evangelho eterno aos que habitam sobre a 

Terra, e a toda a nação, e tribo, e língua e povo”, propondo-o à atenção do 

mundo inteiro. Qualquer restrição que vincule o nosso testemunho a áreas 

geográficas específicas torna-se, portanto, uma limitação do mandato 

evangélico. A Igreja Cristã Adventista do Sétimo Dia reconhece também às 

outras fés religiosas o direito de operarem sem restrições geográficas.” 

 
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, 1926 

 



Alargando-se o conceito de crença não só às igrejas e denominações cristãs, como 

dispunha a Declaração de 1926, mas também a denominações e crenças não-cristãs e 

aos não-crentes, e aplicando os princípios expostos acima, tendo em conta, portanto, 

o quanto é importante manter boas relações com aqueles que professam crenças 

diferentes da nossa ou não crentes, propõe o Conselho Diretor as seguintes 

orientações para as relações dos dirigentes e membros da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia com dirigentes e membros de outras denominações e crenças:  

 

1. Que essas relações aconteçam num clima de respeito e de amizade. Com esse 

fim, aconselhamos calorosamente que estudem os textos da Bíblia e os 

escritos do Espírito de Profecia em anexo sobre este aspeto, de maneira que 

os relacionamentos com outras pessoas sejam ocasião de crescimento e 

contribuam para eliminar suspeitas e preconceitos recíprocos. 

2. No desejo de testemunhar da nossa fé, façamos atenção a não levantar 

barreiras inúteis com atos e palavras, que possam ser percebidos como 

demonstrações de um espírito de superioridade e, portanto, de arrogância. 

3. A nossa interpretação da profecia bíblica não nos autoriza nem incentiva a 

iniciar confrontos com pessoas e comunidades de crenças religiosas diferentes 

nem a manifestar atitudes de menosprezo e de intolerância para com aqueles 

que têm outras convicções, pelo que o objetivo deve ser o de cultivar um 

relacionamento aberto e amistoso. 

4. Nunca devemos esquecer-nos de fazer distinção entre as pessoas e o sistema 

que representam, eliminando, dessa forma, os preconceitos no bom 

relacionamento com aqueles com quem entramos em contacto. 

5. Mas é preciso ter a noção de que essa atitude de escuta e de partilha pode, por 

vezes, apresentar alguns inconvenientes ou riscos. Entre eles, citamos: 

a) o de chegar a compromissos com a própria fé e de perder 

progressivamente a nossa identidade, ao ponto de esquecermos as 

particularidades da mensagem Adventista; 

b) a tentação de acreditar que, aceites e reconhecidos no ambiente de diálogo 

inter-religioso, temos maior segurança e dignidade. A nossa segurança 

está em Cristo e a nossa missão específica é a de anunciar o Evangelho 

eterno em todos os seus aspetos. 

6. Embora manifestando um espírito de diálogo, nunca devemos esquecer o 

papel profético que defendemos ter sido atribuído à Igreja e que apela 

diretamente a um “Assim diz o Senhor”. Assim, convidamos a manifestar nas 

nossas intervenções mais a autoridade que atribuímos à Palavra de Deus do 

que aos ensinos humanos e às tradições. 

7. Sempre que os encontros apresentados como inter-religiosos, 

interconfessionais ou ecuménicos sejam organizados de maneira unilateral e 

prevejam ritos contrários à nossa compreensão da Palavra de Deus, sugerimos 

que sejam seriamente avaliados quanto à oportunidade de uma nossa 

participação, com o fim de evitar gerar confusão acerca da nossa posição. 

8. É aconselhável proceder à cedência do púlpito só em ocasiões especiais, 

como, por exemplo, em eventos de liberdade religiosa, depois de deliberação 

do conselho de igreja e de uma adequada preparação da comunidade. 

9. Tendo em conta a sua visão do fenómeno do ecumenismo, a Igreja Adventista 

do Sétimo Dia percebeu que a melhor posição a tomar em relação aos vários 

organismos que reúnem diversas confissões a nível nacional, regional ou 

mundial, é a de observador-consultor. Isso facilita o conhecimento com outros 



líderes e a possibilidade de exercer uma influência, mas sem um indesejado 

compromisso. A nível local, onde existe a possibilidade de pôr em execução 

atividades eminentemente práticas e com menor caráter ideológico, a 

participação adventista pode ser oportuna, mas deve ser sempre 

cuidadosamente avaliada. 

10. Não estando incluídos no conjunto de pessoas crentes, nem pertencendo a 

qualquer denominação religiosa, ateus, agnósticos e pessoas com propensão 

religiosa e espiritual não alinhadas são interlocutores relevantes e 

interessantes na sociedade e nas diversas comunidades, pelo que merecem 

reconhecimento como tal. Os princípios de respeito e de valorização devem 

orientar também o relacionamento com estes indivíduos e instituições. 

11. Reconhecendo que existe um conjunto de temas e assuntos que influenciam 

toda a sociedade, dentro e para além do discurso e do âmbito religiosos, a 

Igreja Adventista do Sétimo Dia deseja ser um elemento de valor na resolução 

de problemas comuns, como os dos direitos humanos, da pobreza, da exclusão 

social, dos desafios à família, do cuidado com o ambiente... Os contactos e a 

partilha com pessoas e entidades com as mesmas preocupações e que estejam 

implicadas na mesma procura de soluções são incentivados e apreciados.  

12. Os dirigentes da Igreja, nos seus diversos níveis, têm a responsabilidade de 

representar condignamente a Igreja, as suas crenças, os seus princípios e os 

seus valores perante as instituições e as pessoas com crenças diferentes, 

respeitando também as decisões e determinações da Igreja sobre esses 

relacionamentos. 

 
Conselho Diretor da União Portuguesa dos Adventistas do Sétimo Dia 
outubro de 2016 
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ANEXO 1 

 

Declaração da Igreja Adventista sobre Liberdade Religiosa 

 

Os Adventistas do Sétimo Dia têm sido, há mais de um século, ativos promotores 
da liberdade religiosa. Reconhecemos a necessidade de defender a liberdade de 
consciência e religião como um direito humano fundamental, de harmonia com 
os instrumentos das Nações Unidas. 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 209 países. No entanto, com 
algumas exceções, os Adventistas são uma minoria religiosa, e por vezes têm 
sido sujeitos a restrições e discriminações. Consequentemente, têm sentido 
necessidade de se empenhar na defesa dos direitos humanos. 
Como cidadãos leais, os Adventistas creem que têm direito à liberdade de 
religião, condicionada por iguais direitos dos outros. Isto implica a liberdade de 
se reunirem para a instrução e o culto, de prestarem o seu culto no sétimo dia 
da semana (o Sábado), e de disseminarem os seus pontos de vista religiosos pela 
pregação pública ou através dos meios de comunicação. Esta liberdade inclui, 
além disso, o direito a mudar de religião, assim como de convidar 
respeitosamente os outros a fazerem o mesmo. Todas as pessoas têm direito a 
requerer consideração sempre que a consciência não lhes permita a execução de 
certos deveres públicos, como aqueles que exijam o porte de armas. Sempre que 
seja concedido a igrejas o acesso a órgãos públicos de comunicação, os 
Adventistas devem, com toda a equidade, ser incluídos nesse privilégio. 
Continuaremos a cooperar e a interligar-nos com outros para a defesa da 
liberdade religiosa de todas as pessoas, incluindo aqueles com quem possamos 
estar em desacordo. 
 
Esta declaração foi aprovada e votada pelo Conselho Administrativo da 
Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e emitida pelo Gabinete do 
Presidente, Robert S. Folkenberg, na sessão da Conferência Geral reunida em 
Utrecht, Holanda, de 29 de Junho a 8 de Julho de 1995.  
 
ANEXO 2 
 
Declaração da Igreja Adventista sobre Minorias Religiosas e Liberdade 
Religiosa 
 
Através da História, as minorias religiosas foram muitas vezes sujeitas a 
discriminações e mesmo a perseguições abertas. Hoje, a intolerância religiosa e 
os preconceitos estão novamente em fase ascendente. Apesar da afirmação da 
liberdade de todo ser humano de professar e de manifestar as suas opiniões 
religiosas e de mudar de religião – afirmação contida nos textos e documentos 
das Nações Unidas que constituem uma “Carta Internacional dos Direitos” – 
numerosos países recusam este direito aos seus cidadãos. 
Os textos internacionais condenam toda a espécie de discriminação para com as 
minorias, mas é trágico que certas nações tenham publicado listas de grupos 



religiosos descrevendo-os como seitas potencialmente perigosas. Comissões 
anti-seitas foram organizadas, pessoal especializado em investigação foi 
formado, e leis restritivas foram votadas. Centenas de milhares de crentes 
inocentes são presentemente objeto de desconfiança oficial e são tratados como 
cidadãos de segunda classe. Tudo isto constitui uma violação da liberdade 
religiosa que é o direito mais elementar e essencial dos direitos fundamentais 
da humanidade. Os Adventistas do Sétimo Dia acreditam na necessidade de 
obedecer às leis do seu país desde que estas não entrem em conflito com as leis 
divinas. Contudo, opomo-nos a toda a lei, política ou atividade que exerça uma 
discriminação para com as minorias religiosas. 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a favor da liberdade religiosa para todos, 
assim como pela separação da Igreja e do Estado. As Escrituras ensinam que o 
Deus que deu a vida, deu também a liberdade de escolha. Deus só aceita 
obediência quando esta é prestada de uma forma livre. Os Adventistas do sétimo 
Dia creem que a lei deve ser equilibradamente aplicada e sem quaisquer favores 
arbitrários. Pretendemos que nenhum grupo religioso seja julgado por alguns 
dos seus membros aparentarem ser extremistas. A liberdade religiosa é limitada 
quando uma conduta agressiva ou violenta viola os direitos humanos e de 
outros. 
Apoiada no Artigo 18 da declaração Universal dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas e noutros textos internacionais e de acordo com as suas próprias 
crenças e a sua própria história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está 
plenamente envolvida no promoção, defesa e proteção da liberdade religiosa 
para todo o indivíduo e em qualquer lugar. Com este objectivo, continuaremos a 
colaborar com a Comissão dos Direitos do Homem dos Nações Unidas, outras 
agências internacionais e outras organizações religiosas para encorajar cada 
nação a pôr em prática o direito fundamental da liberdade religiosa. Além disso, 
continuaremos a promover o diálogo e uma melhor compreensão entre as 
autoridades governamentais e os membros das minorias religiosas. 
 
Esta declaração foi votada durante o Conselho Anual do Conselho Executivo da 
Conferência Geral em 29 de Setembro de 1999  
 
ANEXO 3 
 
Declaração da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre o Catolicismo 
 
Os Adventistas do Sétimo Dia consideram todos os homens e mulheres como 
seres semelhantes aos olhos de Deus. Rejeitam a intolerância contra qualquer 
pessoa, independentemente de raça, nacionalidade ou credo religioso. Para além 
disso, enquanto Adventistas do Sétimo Dia, temos o prazer de reconhecer que 
os cristãos sinceros podem encontrar-se em outras denominações, incluindo o 
catolicismo romano, trabalhando a nossa Igreja em conjunto com todas as 
agências e organismos que procuram aliviar o sofrimento humano de modo a 
elevá-los a Cristo perante o mundo. 
Os Adventistas do Sétimo Dia procuram ter uma abordagem positiva perante as 
outras crenças religiosas. A nossa principal missão é pregar o evangelho de Jesus 
Cristo no contexto da breve vinda de Cristo, e não apontar falhas a outras 
denominações. 



As crenças dos Adventistas do Sétimo Dia estão enraizadas nos ensinos bíblicos 
apostólicos e, portanto, compartilham muitas das doutrinas essenciais do 
Cristianismo, comuns aos seguidores de outras igrejas cristãs. No entanto, 
possuímos uma identidade específica enquanto movimento. A nossa 
convincente mensagem quer para cristãos quer não-cristãos, é comunicar a 
esperança com principal foco na qualidade de vida que é completa em Cristo. 
Uma vez que os adventistas se relacionam com o catolicismo romano, em 
particular, quer o passado quer o futuro surgem no nosso pensamento. Nós não 
podemos apagar ou ignorar o registo histórico de intolerância grave e até 
perseguição por parte da Igreja Católica Romana. O sistema católico romano de 
governo da igreja, com base em ensinamentos extra-bíblicos, tais como a 
primazia papal, resultou em graves violações da liberdade religiosa, uma vez que 
a Igreja era aliada do Estado. 
Os Adventistas do Sétimo Dia estão convencidos da validade das visões 
proféticas da Bíblia, segundo as quais a humanidade vive agora perto do fim dos 
tempos. Os adventistas creem, com base em previsões bíblicas, que, pouco antes 
da segunda vinda de Cristo, esta terra passará por um período de turbulência 
sem precedentes, com o sábado do sétimo dia como sendo um ponto focal. Nesse 
contexto, esperamos que as religiões do mundo - incluindo os organismos de 
grandes cristãos como atores-chave - se aliarão às as forças de oposição a Deus 
e ao sábado. Mais uma vez, a união entre a Igreja e o Estado vai resultar em 
opressão religiosa generalizada. 
Culpar as violações passadas de princípios cristãos numa denominação 
específica não é uma representação precisa quer da História quer no que 
concerne as profecias bíblicas. Reconhecemos que, por vezes, o Protestantismo, 
incluindo Os Adventistas do Sétimo Dia, tem manifestado preconceito. Se, ao 
expor sobre o que a Bíblia ensina, os Adventistas do Sétimo Dia não conseguem 
expressar o amor àqueles a quem se dirigem, então não exibem um cristianismo 
autêntico. 
Os adventistas procuram ser justos no trato com os outros. Assim, embora 
permaneçamos cientes do registo histórico e continuamos a manter os nossos 
pontos de vista sobre os eventos do fim dos tempos, reconhecemos algumas 
mudanças positivas no catolicismo recente, salientando a convicção de que 
muitos católicos romanos são nossos irmãos e irmãs em Cristo. 
  
Esta declaração foi gravada a 15 de abril de 1997, pela Conferência Geral dos 
Adventistas do Sétimo Dia. Comitê Administrativo (ADCOM) e divulgado pelo 
Gabinete do Presidente, Robert S. Folkenberg. 
 
ANEXO 4 
 
Liberdade Religiosa, Evangelismo e Proselitismo 
 
Os Adventistas do Sétimo Dia creem que a liberdade de religião é um direito 
humano básico. Como cristãos, estamos persuadidos de que a disseminação da 
religião é não só um direito, mas uma agradável responsabilidade baseada no 
mandato divino para testemunhar. 



Deus chamou os cristãos para o evangelismo – a proclamação das boas novas da 
salvação em Cristo (Mat. 28:19 e 20). Isto é central na vida e no testemunho 
cristãos. Assim o cristianismo é missionário, pela sua própria natureza. 
Ao apoiarem a missão global e a evangelização, os Adventistas do Sétimo Dia são 
motivados pela voluntária obediência ao mandato de Cristo e pelo sincero 
desejo de que cada ser humano seja salvo e herde a vida eterna. Também somos 
motivados por um sentimento de urgência na expectativa da iminência do 
regresso de Cristo. Na tentativa de cumprir a comissão evangélica, os 
Adventistas do Sétimo Dia estão a testemunhar, a pregar e a servir hoje em mais 
de 200 países. 
No contexto da disseminação da religião, a questão do “proselitismo” surgiu 
porque o termo “proselitismo” é definido de várias maneiras e, cada vez mais, 
está a ter uma conotação pejorativa, associada a meios pouco éticos de 
persuasão, incluindo a força. Os Adventistas do Sétimo Dia condenam 
inequivocamente o uso desses métodos. Acreditam que a fé e a religião são 
melhor disseminadas quando as convicções são manifestadas e ensinadas com 
humildade e respeito, e o testemunho da vida da pessoa está em harmonia com 
a mensagem anunciada, evocando uma aceitação livre e alegre por parte dos 
evangelizados. 
A atividade evangelística e missionária precisa de respeitar a dignidade de todos 
os seres humanos. As pessoas precisam de ser sinceras e transparentes, ao 
lidarem com outros grupos religiosos. Deve usar-se terminologia que evite 
ofender outras comunidades religiosas. Afirmações falsas ou ridículas sobre as 
religiões não devem ser feitas. 
A conversão é uma experiência do Espírito, e, portanto, não deveria, de modo 
algum, estar ligada a oferecer ou receber estímulos materiais. Embora o direito 
a estar envolvido em ações humanitárias deva ser plenamente reconhecido, essa 
ação nunca deve estar ligada ao evangelismo de maneira a explorar as pessoas 
vulneráveis, ao oferecer ajuda financeira e incentivos materiais para engodar as 
pessoas a mudarem de religião. 
Os Adventistas do Sétimo Dia dedicam-se a servir os seus concidadãos através 
da pregação do evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo (Apoc. 14:6). 
 
Esta declaração foi votada pelo Conselho Administrativo da Conferência Geral dos 
Adventistas do Sétimo Dia (ADCOM), para ser publicado na altura da Assembleia 
da Conferência Geral em Toronto, no Canadá, de 29 de junho a 9 de julho de 2000. 
 
ANEXO 5 
 
Apelo à Paz 
 
Vivemos num mundo cada vez mais instável e perigoso. Acontecimentos 
recentes resultaram num sentimento maior de vulnerabilidade e de medo 
pessoal ou social da violência. Em todo o mundo, inúmeros milhões são 
flagelados pela guerra e pela apreensão e são oprimidos pelo ódio e pela 
intimidação. 
 
Guerra total 



Desde meados do século passado, a Humanidade tem vivido numa era de guerra 
total. A guerra total implica a possibilidade teórica de que, se não fosse pela 
providência de Deus, os habitantes da Terra poderiam destruir toda a sua 
civilização. As armas nucleares e bioquímicas de destruição em massa estão 
apontadas para centros populacionais. Nações e sociedades inteiras estão 
mobilizadas ou são alvo de guerra, e quando essa guerra irrompe, é realizada 
com a máxima violência e destruição. A justificação para a guerra tornou-se mais 
complexa, embora os avanços na tecnologia tornem possível uma maior 
precisão na destruição de alvos com um mínimo de baixas civis. 
 
Uma nova dimensão 
Embora as Nações Unidas e várias organizações religiosas tenham declarado a 
primeira década do século XXI como uma década de promoção da paz e da 
segurança, em vez de violência nas suas variadas formas, uma nova e insidiosa 
dimensão de violência surgiu: o terrorismo internacional organizado. O 
terrorismo em si não é novo, mas as redes mundiais de terrorismo são. Outro 
fator novo é o apelo aos assim chamados mandatos divinos como razão para a 
atividade terrorista sob a cobertura de guerra cultural, ou até de guerra 
“religiosa”. 
O surgimento do terrorismo internacional deixa claro que não é apenas uma 
nação ou um Estado que estão em guerra, mas os seres humanos em variadas 
combinações. Como salientou um dos principais fundadores da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia há um século: “A desumanidade do homem para com 
o homem é o nosso maior pecado.”1 verdade, a natureza humana é dada à 
violência. Numa perspetiva cristã, toda esta desumanidade é realmente parte de 
uma guerra cósmica, o grande conflito entre o bem e o mal. 
 
O terrorismo explora o conceito de Deus 
Os terroristas, especialmente aqueles que têm motivações baseadas na religião, 
reivindicam que a sua causa é absoluta e que tirar vidas indiscriminadamente 
está plenamente justificado. Embora afirmem estar a representar a justiça de 
Deus, falham completamente em representar o grande amor de Deus. 
Além disso, esse terrorismo internacional está em total contradição com o 
conceito de liberdade religiosa. O primeiro baseia-se no extremismo político 
e/ou religioso e no fanatismo fundamentalista, que se arrogam o direito de 
impor uma certa convicção religiosa ou mundovisão e de destruir aqueles que 
se opõem às suas convicções. Impor as suas ideias religiosas aos outros, através 
da inquisição e do terror, envolve um esforço para manipular e explorar Deus, 
transformando-O num ídolo do mal e da violência. O resultado é um desrespeito 
pela dignidade dos seres humanos criados à imagem de Deus. 
Embora seja inevitável que as nações e as pessoas tentem defender-se 
respondendo militarmente à violência e ao terror – o que, por vezes, resulta em 
êxito a curto prazo – respostas duradouras aos problemas de divisão na 
sociedade não podem ser alcançadas usando meios violentos. 
 
Os pilares da paz 
De um ponto de vista cristão e prático, qualquer paz duradoura envolve, pelo 
menos quatro ingredientes: diálogo, justiça, perdão e reconciliação. 



Diálogo – Tem de haver diálogo e discussão em vez de invectivas e de apelos à 
guerra. A paz duradoura não é resultado do uso de meios violentos, mas 
consegue-se pela negociação, diálogo e, inevitavelmente, pelo compromisso 
político. A longo prazo, um discurso racional tem mais autoridade do que a força 
militar. Em particular, os cristãos deveriam estar sempre prontos a “arrazoar 
juntos”, como diz a Bíblia. 
Justiça – Infelizmente, o mundo está repleto de injustiça e uma consequência da 
injustiça é o conflito. A justiça e a paz vão de mãos dadas, tal como o vão a 
injustiça e a guerra. A pobreza e a exploração produzem descontentamento e 
desamparo, que levam ao desespero e à violência. 
Por outro lado, “a Palavra de Deus não sanciona nenhum plano que enriqueça 
uma classe através da opressão e do sofrimento de outra.”2  
A justiça requer respeito pelos direitos humanos, especialmente a liberdade 
religiosa que lida com as aspirações humanas mais profundas e que está 
subjacente a todos os direitos humanos. A justiça exige a não discriminação, o 
respeito pela dignidade e igualdade humanas, e uma distribuição mais 
equitativa das necessidades da vida. As políticas económicas e sociais 
produzirão paz ou descontentamento. A preocupação Adventista do Sétimo Dia 
com a justiça social expressa-se através do apoio à e proclamação da liberdade 
religiosa, e através de organizações e departamentos da Igreja que trabalham 
para aliviar a pobreza e as condições de marginalização. Esses esforços da parte 
da Igreja podem, com o tempo, reduzir o ressentimento e o terrorismo. 
Perdão – Geralmente pensa-se que o perdão é necessário para restaurar os 
relacionamentos interpessoais quebrados. É salientado na oração que Jesus 
disse aos Seus discípulos para fazerem (Mat. 6:12). Contudo, não podemos 
ignorar as dimensões organizacionais, sociais e até internacionais. Para haver 
paz, é vital abrir mão dos fardos do passado, ultrapassar campos de batalha 
antigos e trabalhar para a reconciliação. No mínimo, isto requer ignorar 
injustiças e violências do passado; e, na melhor das hipóteses, envolve o perdão 
que absorve a dor sem retaliar. 
Devido à natureza humana pecaminosa e à consequente violência, é necessária 
alguma forma de perdão para quebrar o círculo vicioso do ressentimento, do 
ódio e da vingança a todos os níveis. O perdão vai contra o âmago da natureza 
humana. É natural aos seres humanos lidarem em termos de vingança e retornar 
mal por mal. 
Portanto, é preciso, antes de mais, promover uma cultura do perdão na Igreja. 
Como cristãos e como líderes da Igreja, é nosso dever ajudar as pessoas e as 
nações a libertarem-se dos grilhões da violência passada e a recusarem repetir, 
ano após ano, e até geração após geração, o ódio e a violência gerados em 
experiências passadas. 
Reconciliação – O perdão proporciona uma base para a reconciliação e para a 
consequente restauração dos relacionamentos que se tornaram hostis e 
distantes. A reconciliação é a única maneira de alcançar êxito no caminho para a 
cooperação, a harmonia e a paz. 
 
Apelamos às Igrejas e aos líderes cristãos a que exerçam um ministério de 
reconciliação e que atuem como embaixadores de boa vontade, de abertura e de 
perdão. (Ver II Cor. 5:17-19). Essa será sempre uma tarefa difícil e sensível. 
Enquanto se tenta evitar as muitas armadilhas políticas ao longo do caminho, 



devemos, apesar de tudo, proclamar a liberdade no país – libertação da 
perseguição, da discriminação, da pobreza abjeta e de outras formas de injustiça. 
É responsabilidade cristã procurar providenciar proteção para aqueles que 
correm o perigo de ser violados, explorados e aterrorizados. 
 
Apoio para a qualidade de vida 
Os esforços silenciosos de corpos religiosos e de indivíduos nos bastidores são 
de valor incalculável. Mas não chega: “Não somos apenas criaturas de um 
ambiente espiritual. Estamos ativamente interessados em tudo o que molda a 
forma como vivemos e estamos preocupados com o bem-estar do nosso 
planeta.” O ministério cristão da reconciliação vai e deve “contribuir para a 
restauração da dignidade humana, da igualdade e da unidade, através da graça 
de Deus, na qual os seres humanos se veem uns aos outros como membros da 
família de Deus.”3 
As Igrejas não deviam ser conhecidas apenas pela sua contribuição espiritual – 
embora essa seja fundamental – mas também pelo seu apoio à qualidade de vida, 
e, nesta conexão, promover a paz é essencial. Temos de nos arrepender de 
expressões ou de atos de violência em que os cristãos e as Igrejas, ao longo da 
História e mesmo recentemente, estiveram ou envolvidos, como atores, ou 
toleraram, ou tentaram justificar. Apelamos aos cristãos e às pessoas de boa 
vontade em todo o mundo que tenham um papel decisivo em promover e em 
apoiar a paz, sendo assim parte da solução, em vez de parte do problema. 
 
Pacificadores 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia quer defender a harmonia não coerciva do 
futuro reino de Deus. Isto requer a construção de pontes para promover a 
reconciliação entre os vários lados de um conflito. Nas palavras do profeta Isaías, 
“chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar” (Isa. 
58:12).Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, quer que os Seus seguidores sejam 
pacificadores na sociedade e, devido a isso, chama-os abençoados (Mat. 5:9). 
 
A cultura da paz através da educação 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia opera o que pode ser o segundo maior sistema 
escolar paroquial do mundo. A cada uma das suas mais de 6000 escolas, colégios 
e universidades está a ser pedido que ponha de lado uma semana em cada ano 
escolar para enfatizar e destacar, através de diversos programas, o respeito, a 
consciência cultural, a não-violência, a promoção da paz, a resolução de conflitos 
e a reconciliação como maneira de dar uma contribuição especificamente 
“adventista” para a cultura da harmonia social e da paz. Com isto em mente, o 
Departamento de Educação da Igreja está a preparar manuais e outros materiais 
para ajudar a implementar este programa de paz. 
A educação do membro de Igreja que se senta nos bancos, para a não-violência, 
para a paz e a reconciliação, precisa de ser um processo contínuo. Está a ser 
pedido aos pastores que usem os seus púlpitos para proclamar o evangelho da 
paz, do perdão r da reconciliação que dissolve as barreiras criadas pela raça, pela 
etnia, pela nacionalidade, pelo género e pela religião, e que promove 
relacionamentos humanos pacíficos entre as pessoas, os grupos e as nações. 
 
A esperança cristã 



Embora estabelecer a paz possa parecer uma tarefa impossível, há a promessa e 
a possibilidade da transformação pela renovação. Toda a violência e o 
terrorismo são, na verdade, um aspeto do conflito existente, em termos 
teológicos, entre Cristo e Satanás. O cristão tem esperança devido à certeza de 
que o mal – o mistério da iniquidade – terminará a sua carreira e será vencido 
pelo Príncipe da Paz, e o mundo será feito novo. Essa é a nossa esperança. 
O Velho Testamento, apesar de registar guerras e violência, anseia pela nova 
criação e promete, como o Novo Testamento, o fim do ciclo vicioso da guerra e 
do terror, quando as armas desaparecerão e se tornarão ferramentas agrícolas, 
e a paz e o conhecimento de Deus e do Seu amor cobrirão o mundo todo, como 
as águas cobrem os oceanos (ver Isa. 2:4; 11:9). 
Entretanto, precisamos, em todos os relacionamentos, de seguir a regra de ouro, 
que pede que façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem (ver 
Mat. 7:12), e não só amar Deus, mas amar como Deus ama (ver I João 3:14 e 15; 
4:11, 20 e 21). 
 

1. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, ed. P. SerVir, p. 110. 
2. Ibidem, p. 130. 
3. Citação do Pasto Jan Paulsen, antigo Presidente da Conferência Geral dos 

Adventistas do Sétimo Dia. 
 
Esta declaração foi votada durante a reunião da primavera do Conselho Executivo 
da Conferência Geral, no dia 18 de abril de 2002, em Silver Spring, Maryland. 
 
ANEXO 6 
 
Liberdade de Expressão e Difamação da Religião 
 
Uma característica distintiva dos seres humanos é a nossa capacidade dada por 
Deus de comunicar no abstrato através da linguagem, de símbolos e da palavra 
escrita. Em nenhuma outra circunstância é esta capacidade expressa de maneira 
mais especial do que no domínio da fé. A comunicação relativa às crenças 
religiosas é fundamental para a nossa capacidade de explorar o significado e o 
propósito da vida, para analisar os valores que guiam as nossas ações e para 
partilhar experiências à medida que procuramos ter um conhecimento mais 
íntimo de Deus. 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende energicamente a liberdade de 
expressão em geral, e a liberdade de expressão no campo religioso em 
particular. Embora a liberdade de expressão seja garantida no Artigo 19 da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, continuam a ser feitos esforços 
para limitar essa liberdade tanto a nível nacional como nas Nações Unidas. Em 
ambos os casos, tem sido colocada uma ênfase significativa em limitar as 
expressões que ofendem as crenças religiosas do ouvinte. Os Adventistas do 
Sétimo Dia defendem a sensibilidade e o respeito em toda a comunicação. Por 
essa razão, estamos preocupados com o discurso destinado a ofender 
sensibilidades religiosas. No entanto, acreditamos que dar ao Estado o direito de 
controlar o discurso religioso cria uma ameaça muito maior para a autonomia 
das pessoas de fé do que aquela que um discurso ofensivo representa. De facto, 
há numerosos exemplos de Estados que invocam o desejo de proteger os 



sentimentos religiosos para justificar o silenciamento forçado do discurso 
religioso pacífico. 
A nossa oposição à restrição da liberdade de expressão não está isenta de 
exceções. A Igreja reconhece que, em circunstâncias limitadas, o discurso pode 
redundar em risco palpável e significativo para o direito à segurança física, para 
o direito a desfrutar da propriedade pessoal e para outros direitos igualmente 
importantes. Nesses casos muito limitados, reconhecemos a responsabilidade 
do Estado em agir para proteger a sua população. Quando esses limites são 
necessários, a Igreja espera que os governos orientem as restrições de forma 
objetiva e direta, visando apenas o discurso perigoso em questão. 
A Igreja reconhece que aqueles que estão no poder têm uma responsabilidade 
especial de passar uma mensagem que apoie os direitos humanos fundamentais, 
incluindo todas as facetas da liberdade religiosa. Esta responsabilidade é 
especialmente pertinente para os governos, já que, geralmente, os mesmos estão 
numa posição única para encorajar o respeito forte pelos direitos do seu povo, 
e, particularmente, das minorias. 
Embora reconhecendo o direito a expressar livremente as crenças religiosas, os 
Adventistas do Sétimo Dia aceitam a responsabilidade de autorregular o seu 
discurso, para garantir que o mesmo é consistente com os ensinos bíblicos. Isso 
envolve a obrigação de ser honesto e compassivo (amável, bondoso). Isto é 
especialmente importante quando se analisa a fé dos outros, pois as emoções 
religiosas podem despoletar uma visão unidimensional dos outros. Honestidade 
não significa, apenas, apresentar os factos com exatidão, mas também colocar a 
informação num contexto adequado. Os Adventistas do Sétimo Dia serão 
constrangidos pela lei do amor de Cristo em tudo o que dizem e fazem. Quando 
o dom da linguagem, dado por Deus, é usado para comunicar em amor, não só 
abençoaremos os nossos concidadãos; honraremos o Deus que nos criou a todos 
com o dom de nos expressarmos. 
 
Esta declaração foi aprovada e votada pelo Conselho Executivo da Conferência 
Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, no dia 23 de junho de 2010, e apresentada na 
Assembleia da Conferência Geral em Atlanta, Geórgia, que teve lugar de 24 de 
junho a 3 de julho de 2010. 
 
ANEXO 7 

 

Declaração pelo Diálogo, pela Tolerância Religiosa e pela Paz 

 

Considerando que: 

 

Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião e 

que este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como 

a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em 

público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos (Artigo 

18º da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 1948); 

 

A Constituição da República Portuguesa garante um ampla liberdade religiosa às 

cidadãs e aos cidadãos, consagrando a separação entre o Estado e as igrejas e 

comunidades religiosas, numa expressão de laicidade inclusiva que permite garantir 



condições para que o diálogo entre religiões se desenvolva na vivência cidadã, 

política e religiosa, de cada um de nós, laicidade que pratica a tolerância e busca a 

paz civil através da defesa da diversidade criadora das várias tradições religiosas; 

 

O diálogo entre religiões só ocorre entre iguais e só se alcança se for encetado com 

honestidades, sinceridade e confiança no outro, construindo pontes em vez de muros; 

 

Tendo pleno conhecimento da Lei da Liberdade Religiosa e dos direitos e obrigações 

que daí advêm, assumem: 

 

O empenho e a disponibilidade para ouvir todas, nas sua alteridade e diversidade num 

diálogo sincero que aceite o outro não como adversário mas como concidadão 

partilhando dos mesmo sentimentos de fraternidade; 

 

A motivação para cooperar com a República Portuguesa, as suas cidadãs e os seus 

cidadãos, na preservação e proteção da liberdade de todas e todos, de manter e 

manifestar uma religião ou crença de sua escolha, seja individualmente ou em 

comunidade, em público ou privado; 

 

O compromisso claro e indefetível de uma cultura de não-violência, de paz e justiça, 

aprendendo com o passado sem de deixarem cativar por memórias de ódio, 

procurando falar e agir com verdade; 

 

Os representantes das igrejas e comunidades religiosas referidas, comprometem-se a 

defender a liberdade de expressão e a liberdade de consciência, de religião e culto de 

cada pessoa, com respeito mútuo entre todas as igrejas/comunidades religiosas, 

através do diálogo em que têm vindo a participar com frequência, estimulando desse 

modo o sentimento de Fraternidade e Compreensão, valor universal de todos os 

concidadãos crentes e não crentes. 

 

Declaração assinada por 21 comunidades religiosas radicadas em Portugal, entre 

as quais a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por ocasião da tomada de posse da 

Comissão da Liberdade Religiosa, a 5 de setembro de 2016. 

 

ANEXO 8 

 

Textos sobre o relacionamento dos Cristãos Adventistas com pessoas com outras 

crenças 

 

A Bíblia 

“Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número 

possível: Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus; para os que estão 

debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei (embora debaixo da lei não esteja), 

para ganhar os que estão debaixo da lei; para os que estão sem lei, como se estivesse 

sem lei (não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo), para 

ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. 

Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ora, tudo 

faço por causa do evangelho, para dele tornar-me coparticipante.” (I Coríntios 9:19-

23) 

 



Ellen White e o relacionamento com fiéis de outras igrejas 

“Há no nosso mundo muitos obreiros cristãos que ainda não ouviram as grandiosas e 

maravilhosas verdades que a nós têm vindo. Estão eles fazendo uma boa obra, de 

acordo com a luz que têm, e muitos deles estão mais adiantados no conhecimento do 

trabalho prático do que os que têm tido grande luz e oportunidades.” (E. G. W. – 

Testemunhos para Ministros, 416) 

 

“Devemos unir-nos aos outros e caminhar com eles até onde seja possível sem 

sacrificar nenhum princípio… nós não devemos trabalhar só para a nossa igreja.” (E. 

G. W. – Review and Herald, 21 de outubro de 1884) 

 

“Os nossos pastores devem procurar aproximar-se dos pastores de outras 

denominações. Orai por estes homens e com eles, por quem Cristo está fazendo 

intercessão. Pesa sobre eles solene responsabilidade. Como mensageiros de Cristo, 

cumpre-nos manifestar profundo e fervoroso interesse nestes pastores do rebanho.” 

(E. G. W. – Testemunhos Seletos, vol. 2, pág. 386, Evangelismo, p. 325) 

 

“Não devemos, ao entrar num lugar, levantar barreiras desnecessárias entre nós e 

outras denominações, especialmente os católicos, de modo que eles pensem que 

somos seus inimigos declarados. Não devemos criar desnecessariamente um 

preconceito no seu espírito com o fazer-lhes um ataque. Muitos há entre os católicos, 

que vivem incomparavelmente mais segundo a luz que têm, do que muitos que 

professam crer na verdade presente, e Deus os provará tão certamente como nos tem 

provado a nós.” (E. G. W. – Evangelismo, p. 144) 

 

“Deveria ser evidente para todos que somos reformadores, não sectários. Quando os 

nossos pregadores penetram num novo território, deveriam procurar travar 

conhecimento com os eclesiásticos das diversas igrejas… Um certo número de 

cristãos adere à maior parte das nossas crenças. Aí está um terreno de entendimento 

graças ao qual podemos estabelecer relações com os crentes pertencentes a outras 

Igrejas; e quando tivermos travado conhecimento com eles, falemos, sobretudo, dos 

argumentos que nos unem. Desse modo não seremos levados imediata e brutalmente 

a enfrentar aqueles que nos dividem.” (E. G. W. – Review and Herald, 13 de junho 

de 1912) 

 

Discrição e estratégia na evangelização 

“Ao trabalhardes em campo novo, não penseis ser vosso dever declarar 

imediatamente ao povo: Somos Adventistas do Sétimo Dia; cremos que o dia de 

repouso é o Sábado; acreditamos que a alma não é imortal. Isso haveria de levantar 

enorme barreira entre vós e aqueles a quem desejais alcançar. Falai-lhes, em se vos 

oferecendo oportunidade, de pontos de doutrina sobre os quais estais em harmonia. 

Insisti sobre a necessidade da piedade prática. Tornai-lhes patente que sois cristãos, 

desejando paz, e que amais a sua alma. Vejam eles que sois conscienciosos. Assim 

lhes ganhareis a confiança; e haverá tempo suficiente para as doutrinas. Seja o 

coração conquistado, o solo preparado, e depois semeai a semente, apresentando em 

amor a verdade como é em Cristo.” (E. G. W. – Obreiros Evangélicos, pp. 119, 120) 

 

“É necessário aprender a ir ao encontro das pessoas onde elas estão. Não apresentar 

assuntos que suscitem controvérsia. Não dar instruções que possam confundir a 

mente.” (E. G. W. – Testemunhos para a Igreja, vol. 6, p. 58) 



 

“Muitos consideram aqueles que pertencem a outras igrejas como sendo grandes 

pecadores, mas o Senhor não os vê desse modo… aqueles que julgam dessa maneira 

os membros das outras igrejas devem humilhar-se sob a potente mão de Deus.” (RH 

70-31, 1893, 69:3) 

 

“A nossa fé é impopular e está em grande contraste com a fé e as práticas de outras 

denominações. A fim de alcançar aqueles que estão nas trevas do erro e de teorias 

falsas, precisamos abordá-los com a máxima cautela e com a maior sabedoria, 

concordando com eles em todos os pontos que pudermos conscienciosamente. Toda 

a consideração deve ser mostrada para com aqueles que estão no erro e todo crédito 

justo deve ser-lhes dado pela sua honestidade. Devemos aproximar-nos do povo tanto 

quanto possível, e então a luz e a verdade que temos poderão beneficiá-los.” (E. G. 

W. – Testemunhos para a Igreja, vol. 3, p. 462) 

 

“Meus irmãos, fico chocada quando vejo quantos golpes são deliberadamente 

desferidos contra os católicos. Preguem a verdade, mas retenham cada palavra que 

manifeste um espírito polémico: porque essas palavras não podem ajudar nem 

iluminar ninguém.” (E. G. W. – Counsels to Writers and Editors, p. 64) 

 

“Talvez tenhais oportunidade de falar noutras igrejas. Aproveitando essas ocasiões, 

lembrai-vos das palavras do Salvador: ‘Portanto, sede prudentes como as serpentes e 

símplices como as pombas.’ Mat. 10:16. Não desperteis a malignidade do inimigo 

com denunciadores discursos. Fechareis assim as portas à verdade.” (E. G. W. – 

Evangelismo, pp. 563, 564) 

 

“Em vez de nos abandonarmos a discursos polémicos, estejamos atentos ao objetivo 

de descobrir cada abertura possível. Deste ponto de vista, o departamento da 

Temperança ocupa uma posição privilegiada. Neste setor encontram-se facilmente 

objetivos comuns a favor dos quais se pode trabalhar com outros lado a lado.” (E. G. 

W. – Testemunhos para a Igreja, vol. 6, 110, 111; RH 14 de fevereiro de 1888) 

 

“Que alguns obreiros assistam às cerimónias religiosas noutras igrejas, e, se houver 

oportunidade, participem delas. Jesus, com a idade de 12 anos, entrou na escola dos 

sacerdotes e dos rabis no templo, e fez-lhes perguntas. Naquela escola, os estudos 

tinham lugar diariamente, de um modo semelhante ao que nós usamos para os estudos 

bíblicos. Jesus fez perguntas como alguém que queria aprender, mas as Suas 

perguntas deram a esses doutos sacerdotes nova matéria de estudo e de reflexão. Uma 

obra análoga deve ser feita hoje.” (E. G. W. – Testemunhos para a Igreja, vol, 6, p. 

75) 

 

Advertências e riscos 

“Nova ordem de coisas entrou no ministério. Há desejo de moldar-se segundo outras 

igrejas, e simplicidade e humildade são quase desconhecidas.” (E. G. W. – 

Mensagens Escolhidas, vol. 2, p. 18) 

 

“Se não manifestarmos a máxima vigilância no grande coração da obra para proteger 

os interesses da causa, a igreja tornar-se-á tão corrupta com as outras denominações.” 

(E. G. W. – Testemunhos para a Igreja, vol. 4, p. 513) 

 



“Ouvi dizer que alguns pastores, no passado, acreditaram que, ao penetrar em novos 

territórios, era melhor deixar na sombra que somos Adventistas do Sétimo Dia, 

pretendendo que devemos pregar as verdades gerais da Bíblia. Mas fico feliz ao 

constatar que se produziu uma mudança e que sobre a bandeira daqueles que pregam 

a mensagem do terceiro anjo está escrita esta verdade: ‘Aqui estão os que guardam 

os mandamentos de Deus e que têm a fé de Jesus’. Esta é a característica distintiva 

da nossa denominação: mais ninguém pode reivindica-la. Aquilo que é verdade para 

este ponto é-o igualmente para muitos outros da nossa fé.” (E. G. W. – RH, 21 de 

dezembro de 1905, 200:1) 

 

“Enquanto o mundo protestante está, com a sua atitude, a fazer concessões a Roma, 

despertemos para compreender a situação e observar nos seus verdadeiros lances a 

contenda ante nós. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade 

presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história 

profética e procuremos despertar o espírito do verdadeiro protestantismo…” (E. G. 

W. – Testemunhos Seletos, vol. 2, p. 323) 

 

“O catolicismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior benevolência do 

que há anos atrás. Nos países em que o catolicismo não é predominante, e os 

romanistas adotam uma política conciliatória para conseguirem influência, há uma 

crescente indiferença em relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da 

hierarquia papal e ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos 

assim tanto nos pontos vitais como se supunha, e de que pequenas concessões da 

nossa parte nos levarão a um melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que 

os protestantes valorizavam a liberdade de consciência comprada a tão elevado preço. 

Ensinavam os filhos a aborrecer o papado, e defendiam que procurar harmonia com 

Roma seria deslealdade para com Deus. Como hoje são diferentes os sentimentos 

expressos!” (E. G. W. – O Grande Conflito, 469) 

 

“É certo que há verdadeiros cristãos na Igreja Católica Romana.” (GC, 470), “Mas o 

catolicismo, como sistema não está hoje em harmonia com o evangelho de Cristo 

mais do que em qualquer época passada da sua história. As igrejas protestantes estão 

em grandes trevas, pois de contrário discerniriam os sinais dos tempos. Os planos e 

modos de agir da Igreja de Roma são de grande alcance. Ela emprega todos os 

expedientes para estender a influência e aumentar o seu poder, preparando-se para 

um conflito feroz e decidido a fim de readquirir o domínio do mundo, restabelecer a 

perseguição e desfazer tudo que o protestantismo fez.” (E. G. W. – O Grande 

Conflito, 471) 

 

“A igreja de Roma não renunciou às suas pretensões à supremacia. E, se o mundo e 

as igrejas protestantes aceitam um dia de repouso da sua criação, e ao mesmo tempo 

rejeitam o Sábado bíblico, acatam virtualmente estas pretensões. Podem alegar a 

autoridade da tradição e dos pais da igreja para a mudança, mas, ao fazerem isso, 

ignoram o próprio princípio que os separa de Roma, de que ‘A Bíblia, e a Bíblia só, 

é a religião dos protestantes’.” (E. G. W. – O Grande Conflito, p. 372) 

 

“Se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria 

preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas.” (História da 

Redenção, p. 324) 

 



O método de Cristo 

“Unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. 

O Salvador misturava-Se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. 

Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes às necessidades e granjeava-lhes a 

confiança. Ordenava então: ‘Segue-Me.’” (E. G. W. – A Ciência do Bom Viver, p. 

143) 

 


