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Igreja Adventista do Sétimo Dia
Foi criada em 1863, nos Estados Unidos após o movimento Millerita. Este
movimento teve por base a interpretação feita por Guilherme Miller, membro da Igreja
Batista, em Daniel 8:14 – 16 da Bíblia e dizia que Jesus Cristo voltaria a Terra em 22
de outubro de 1844. Como isso não ocorreu, houve o que acabou sendo chamado de
“Grande Desapontamento” e a maioria de seus seguidores voltou às suas igrejas de
origem.
O fundamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia é de que a Bíblia é seu único
credo. Levam as escrituras sagradas de forma literária, não aceitam interpretações
individualizadas, uma vez que são palavras escritas por Deus, estas que são a
revelação infalível de sua vontade e o conhecimento necessário para a salvação do
homem.
Compartilhando as crenças ortodoxas do cristianismo, os adventistas do
sétimo dia creem na Trindade em um Único Deus, onde cada Pessoa da
Divindade exerce um papel distinto no plano da redenção, contudo, não
havendo classificação hierárquica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Os adventistas creem que Jesus Cristo é totalmente Homem e
totalmente Deus (I Timóteo 2:5), sendo Deus incriado e eterno (João 1:1
a 3 e 14), e sendo Cristo a expressa imagem de Deus revelada ao
mundo (Colossenses 1:15 a 20); Também creem que o Espírito Santo
possui natureza divina (Atos 5:3 a 4), possui personalidade (Romanos
8:26 a 27) e é o representante de Cristo, nesta Terra, sendo o nosso
Consolador prometido por Cristo (João 15:26). 1

Para os Adventistas, o sábado é um dia sagrado. Eles acreditam que este dia
deve ser um dia de atividades que ligam a Deus e ao meio ambiente, como passeios
em meio à natureza, atividades com a família e caridade. Por esta razão o nome,
Adventismo do sétimo dia.
O bondoso Criador, após os seis dias da criação, descansou no sétimo
dia e instituiu o sábado para todas as pessoas, como memorial da
criação. O quarto mandamento da imutável lei de Deus requer a
observância deste sábado do sétimo dia como dia de descanso,
adoração e ministério, em harmonia com o ensino e prática de Jesus, o
Senhor do sábado. O sábado é um dia de deleitosa comunhão com
Deus e uns com os outros. É um símbolo de nossa redenção em Cristo,
um sinal de nossa santificação, uma prova de nossa lealdade e um
antegozo de nosso futuro eterno no reino de Deus. O sábado é o sinal
perpétuo do eterno concerto de Deus com Seu povo. A prazerosa
observância deste tempo sagrado duma tarde a outra tarde, do pôr -do-
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sol ao pôr-do-sol, é uma celebração dos atos criadores e redentores de
Deus.2

Já as sextas-feiras são os dias de preparação dessas atividades. Geralmente,
ocorre o que eles chamam de “culto do pôr do sol”, um culto doméstico realizado com
o intuito de boas vidas do sábado.
Existe um culto principal que geralmente ocorre aos sábados. Este é realizado
pela Escola Sabatina3. Por ela são escritas lições e são publicadas trimestralmente,
sendo que cada lição tem um tema Bíblico.
Dentre algumas características desta religião, como Serviço de Adoração,
Cerimônia de Santa Ceia, existe também uma integração do corpo e na saúde. O
adventismo apresenta uma mensagem de saúde e recomenda a seus membros o
vegetarianismo. A Igreja condena o consume de carne de porco, frutos do mar e
outras carnes consideradas como impuras. Além disso, desestimulam os seus
membros a fazerem uso de álcool e cigarro.
Interessante observar a influência de implantação de cereais na dieta ocidental.
É através da influência adventista que se deu origem ao comércio de cereais.
Há na Austrália e na Nova Zelândia, a igreja proprietária da Sanitarium Health
Food Company, fabricante líder em produtos vegetarianos e saudáveis. No Brasil, há a
indústria Adventista de Produtos Naturais, chamada Superbom e, a parte de Cereais
foi vendida para a empresa Kellogg’s.
Há toda uma estrutura por parte da Igreja que propõe diversas atividades como
os Desbravadores, atualmente presente em 160 países onde meninos e meninas de
qualquer religião podem participar. Os aventureiros cujo objetivo é auxiliar os pais ou
responsáveis no desenvolvimento das crianças em um ambiente seguro e saudável. E
ainda, o acampamento Jovem. Cada local possui suas atividades de acordo com a
região.
Contudo, é uma religião bastante peculiar no que diz respeito à intepretação
Bíblica e seu estilo de vida, a firmeza como deve ser levado ao pé da letra às
escrituras sagradas e a escolha por uma vida saudável e vivida de acordo com estes
ensinamentos.
Escrito por: Mariana Velho.
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A Escola Sabatina para os Adventistas do Sétimo Dia é equivalente a Escola
Dominical para as denominações evangélicas.

