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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta um estudo sobre os fatores que contribuíram para o 
crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) no município de Itabuna, 
Bahia, tomando como recorte o período de 1980 a 2017. O objetivo que norteou a 
pesquisa foi conhecer quais os fatores que indicam que o crescimento da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia em Itabuna, Bahia, Brasil, ocorreu e ocorre em uma 
perspectiva integral e missional. O método de pesquisa adotado nesse estudo é o 
histórico-documental aliado à pesquisa de campo, cujos dados foram obtidos através 
de questionários aplicados a pastores e membros de um número amostral de 10 
igrejas pertencentes a três distritos dos sete existentes em Itabuna. A amostra de 
pesquisa representa 8% da população total dos membros da IASD em Itabuna. A 
partir da pesquisa histórico-documental verificou-se que a IASD apresentou maior 
crescimento no município de Itabuna a partir da década de 1980, sendo esse 
período considerado o divisor de águas no crescimento da igreja na região. Foram 
propulsores desse crescimento estratégias baseadas em congressos, campais e 
atividades sociais, culturais e religiosas promovidas pela IASD. Nos períodos entre 
1980 e 2000 destacaram-se estratégias como, Evangelismo Pessoal, Evangelismo 
Público, Desbravadores, Eventos Especiais, Pequenos Grupos, Classes Bíblicas, 
Discipulado, Rádio/TV/NTTV. Já no período atual verificou-se pela pesquisa de 
campo que as estratégias tradicionais não se modificaram mas foram deixados de 
lado os grandes congressos e campais que destacaram a IASD na década de 1980. 
Observou-se a presença dos fatores de crescimento numérico, orgânico, conceitual 
e diaconal na IASD de Itabuna, sendo que essas dimensões foram mais evidentes 
nos períodos entre 1980 e 2000, enquanto, nos anos posteriores, essas dimensões 
sofreram alterações importantes, especialmente no que diz respeito ao crescimento 
numérico, diaconal e conceitual. As conclusões a respeito do estudo permitem 
afirmar que o crescimento integral e missional da IASD em Itabuna respondem 
positivamente aos objetivos propostos e à problemática levantada inicialmente, 
tornando verdadeiras as pressuposições iniciais. Os resultados da pesquisa de 
campo demonstram, no entanto, que elas se cumprem em parte, deixando uma 
lacuna pendente, posto que se observam dimensões de crescimento integral e 
missional mas se percebe a necessidade de se buscar um crescimento mais 
saudável da igreja nos aspectos numérico e conceitual, principalmente. 
 

Palavras-chave, Crescimento de igreja; Adventismo; Itabuna-BA.  

 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 

This work presents a study on the factors that contributed to the growth of the 
Seventh-day Adventist Church in the city of Itabuna, Bahia, taking as a cut the period 
from 1980 to 2017. The objective that guided the research was to know which factors 
indicate that the growth of the Seventh-day Adventist Church (SDA) in Itabuna, 
Bahia, Brazil, took place and is taking place in an integral and missional perspective. 
The research method adopted in this study is the historical-documentary combined 
with field research, whose data were obtained through questionnaires applied to 
pastors and members of a sample number of 10 churches belonging to three districts 
of the seven existing in Itabuna. The research sample represents 8% of the total 
population of SDA members in Itabuna. From the historical-documentary research, it 
was found that the SDA showed the greatest growth in the municipality of Itabuna 
from the 1980s onwards, this period being considered the watershed in the growth of 
the church in the region. Strategies based on congresses, camps and social, cultural 
and religious activities promoted by the SDA were driving this growth. In the periods 
between 1980 and 2000 strategies such as, Personal Evangelism, Public 
Evangelism, Pathfinders, Special Events, Small Groups, Bible Classes, Discipleship, 
Radio/TV/NTTV stood out. In the current period, it was verified by the field research 
that the traditional strategies did not change, but the great congresses and camps 
that highlighted the SDA in the 1980s were left aside. The presence of the factors of 
numerical, organic, conceptual and diaconal in the SDA of Itabuna, and these 
dimensions were more evident in the periods between 1980 and 2000, while, in later 
years, these dimensions underwent important changes, especially with regard to 
numerical, diaconal and conceptual growth. The conclusions regarding the study 
allow us to affirm that the integral and missional growth of the SDA in Itabuna 
respond positively to the proposed objectives and to the problem initially raised, 
making the initial assumptions true. The results of the field research demonstrate, 
however, that they are partially fulfilled, leaving a pending gap, since dimensions of 
integral and missional growth are observed, but the need to seek a healthier growth 
of the church in the numerical and conceptual aspects is perceived, mainly. 

 
Word-keys, Church growth; Adventism; Itabuna-BA. 
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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1Título 

 

 

Análise Histórica e Missiológica dos Fatores de Crescimento da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia em Itabuna, Bahia, Brasil, numa Perspectiva de 

Crescimento Integral e Missional. 

 

 

1.2 Revisão da Literatura 

 

 

 O crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD1) em Itabuna se 

fundamenta em obras de diferentes autores que contribuem para o referencial 

teórico dessa pesquisa.  

 Para analisar o crescimento da igreja Adventista do Sétimo Dia em Itabuna 

optou-se por abordar as estratégias e estruturas de crescimento da igreja do ponto 

de vista protestante, tomando por base a teoria de Crescimento Integral (descrita no 

capítulo 5), onde destacam-se autores como McIntosh (2004), Costas (1973), (1982) 

e (1979), Padilla (1982), Steuernagel (1994), Stott (1996), (2009) (2007) Schwarz 

(2001); Matos (2005); Melo (2015); White (1979); Knight (1995) e outros.  

Orlando Costas é apresentado como o principal teórico integral, já que analisa 

as dimensões pelas quais a igreja cresce de forma dinâmica e contínua e com 

propósito missional. Para ele, o crescimento não se restringe ao aspecto numérico, 

mas a todas as dimensões da igreja, as quais abrangem a questão orgânica, 

numérica, diaconal e conceitual, ou seja, aspectos internos e externos à igreja. 

Quando aplicada essa teoria à pesquisa aqui realizada se pretende avaliar a 

 
1 Abreviação a ser usada no decorrer do trabalho, salvo em casos de necessidade de expandir a 
nomenclatura em eventuais situações para melhor esclarecimento do leitor ou em citações diretas. 
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presença de alguns aspectos da mesma no contexto histórico da IASD em Itabuna, 

percebidos no período em estudo e na realidade atual da igreja.  

Sobre a expansão da IASD no Brasil, bem como, os fatores e estratégias que 

levaram ao seu crescimento no país, destacam-se os trabalhos de Dias  (2014), 

Xavier (2011b), (2016), Braun (2013), Pires (2013), Sarli  (1980), Perez (2010), 

Schünemann (2003), (2009); Carvalho (2014); Góis Junior  (2016), entre outros. 

Estes autores apresentam dados históricos que contextualizam os fatores que 

conduziram ao crescimento da IASD em algumas regiões do Brasil, bem como, 

salientam a expansão da igreja numa perspectiva missional, focando em aspectos 

que podem ser úteis à análise deste trabalho. 

Góis Junior (2016) destaca a chegada do adventismo na região da Bahia em 

1905, e demonstra que, a exemplo da expansão inicial da IASD nas demais regiões 

brasileiras, aqui também as estratégias de expansão apresentaram o mesmo 

padrão, iniciando, principalmente, pela distribuição de literatura. Este autor também 

apresenta o contexto de chegada do adventismo na cidade de Itabuna, tratando não 

apenas de conteúdos históricos, mas, também, de aspectos culturais e sociais que 

facilitam a análise da estratégia de expansão adventista no município e na região da 

Bahia.   

A história de Itabuna, no contexto sócio, econômico e cultural, é apresentada 

por Andrade e Rocha (2005); Rocha e Moreira (2010); Ribeiro (2014); Carvalho 

(2015), entre outros, que descrevem a formação da cidade destacando sua cultura 

étnica e costumes, bem como aspectos econômicos relevantes à construção do 

tema proposto por essa pesquisa para conhecimento das oportunidades e 

dificuldades encontradas pela IASD em seu processo de inserção e expansão na 

região.  

Nessa perspectiva, o referencial teórico ressalta aspectos do município, as 

origens da missão adventista na região, e principais estratégias de crescimento 

observadas no município.  

Itabuna está localizada ao sul do estado da Bahia, a cerca de 429 quilômetros 

da capital, Salvador, e a 29 Km da cidade de Ilhéus. É a sexta cidade mais populosa 

da Bahia, atualmente. Teve seu início na metade do século XVI, incentivada pela 

cultura regional de cana-de-açúcar, mandioca e cultivos de subsistência; a partir de 

1746, a lavoura do cacau tornou-se mais importante, elevando Itabuna e Ilhéus 
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como principais municípios da região cacaueira, o que possibilitou um crescimento 

econômico acentuado da região Ribeiro (2014).  

O crescimento da lavoura de cacau favoreceu a migração de pessoas de 

diferentes regiões do país. O progresso contribuiu para a melhoria da estrutura 

urbana de Itabuna tornando o município o centro de aglutinação da produção de 

cacau que escoava pelo porto de Ilhéus, gerando movimento comercial e demanda 

por serviços de transportes dos municípios próximos. Cresceram a indústria, o 

comércio, os serviços e atividades sociais (CARVALHO, 2015).  

Na atualidade, Itabuna predomina sobre Ilhéus e região em diferentes 

atividades, entre elas, comércio varejista, serviços médicos, comunicação, educação 

e outras atividades. Reúne condições para crescer vertical e horizontalmente em 

diversas atividades econômicas, já tendo se tornado o quarto mercado consumidor 

do estado da Bahia. Indústrias e grandes empresas são atraídas pelo seu potencial, 

levando Itabuna a ocupar o décimo primeiro lugar da arrecadação das Receitas 

Estaduais, décimo quarto das Receitas Tributárias e décimo lugar na participação do 

PIB (ANDRADE e ROCHA, 2005, 37). 

 Considerando o contexto de transformação econômica e social da cidade de 

Itabuna, o crescimento da IASD acompanhou o progresso do município, fazendo-se 

presente na região desde 1905. 

 A literatura acerca da expansão da IASD em Itabuna se baseia em poucas 

obras históricas relatadas por Góis Junior (2016), Perez (2010), e outros, sendo 

apresentadas maiores informações a respeito na literatura denominacional, que traz 

notícias e artigos comentando os fatos e fatores que contribuíram para o 

crescimento da igreja no município grapiúna.  

 Góis Junior (2016) salienta que a principal estratégia de entrada no município 

de Itabuna foi a distribuição de literatura, mediante a figura do colportor. Como 

resultado da colportagem, foram se formando grupos de adventistas pela região, o 

que iniciou a construção de igrejas para congregar os crentes adventistas. No 

decorrer do tempo, com as mudanças socioeconômicas, o progresso de Itabuna, 

bem como o aumento populacional e a crise cacaueira, outras estratégias foram 

sendo incorporadas para levar a mensagem adventista, entre elas, a construção de 

escolas, a realização de projetos sociais, religiosos, reuniões e congressos, que 

estimularam a participação da IASD na comunidade itabunense.  
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 O crescimento da IASD em Itabuna apresentou dois períodos distintos em 

que se percebe o uso de estratégias tradicionais do movimento adventista, no 

período inicial, e a mescla dessas estratégias com outras mais condizentes com a 

realidade e a necessidade da comunidade grapiúna, estas últimas implantadas a 

partir da década de 1970.  

Do período que vai de 1905 até proximidades de 1980, os principais fatores 

que levaram ao crescimento da igreja itabunense foram, literatura denominacional – 

colportagem (1905); formação de grupos de estudos – primeiros batismos (1911); 

propagação da mensagem mediante colportagem e membresia – destaque para os 

jovens (1919); séries de conferências de estudos bíblicos e pregações pela Missão 

Baiana, realizadas em Itabuna (1929); construção do Templo da IASD de Itabuna 

(1930); presença de escolas adventistas primárias (1940); Congressos de Jovens 

(Missionários Voluntários) – desenvolvimento e aperfeiçoamento de jovens e 

lideranças (1940); Conferências públicas (1941); Sociedade Beneficente de Dorcas 

(1941); Congressos de capacitação de membros e colportores (1947; 1948); 

Congressos de jovens; séries de conferências – batismos (década de 1950); 

construção de novo templo para comportar membresia crescente – maior templo do 

Brasil, na época, comportando duas escolas primárias para mais de 100 alunos 

(1960); congressos, bienais (1961); construção de igrejas (1975; 1976). 

  A partir da década de 1980 a igreja apresentou maior crescimento no 

município de Itabuna, destacando-se como propulsores desse crescimento os 

congressos, campais e atividades sociais, culturais e religiosas promovidas pela 

IASD, relatadas por Perez (2010), Modesto (1986), Torres (1986) e Penelucce 

(1986). Esses eventos foram noticiados em jornais locais e na Revista Adventista.  

 Dentre esses eventos destaca-se um congresso reconhecido como o ponto 

de “explosão” do evangelismo em Itabuna, a Campal JA. O evento foi destacado em 

diversas edições da Revista Adventista. Sob a liderança do pastor Alejandro Bullón, 

o Departamento de Jovens da União Este Brasileira (UEB) realizou um grande 

congresso, que ficou conhecido como Campal JA de Itabuna, ocorrido nos dias 4 a 

12 de julho de 1986, com o lema, “Conhecê-Lo, Amá-Lo, Servi-Lo”. O evento foi 

realizado para comemorar os 70 anos da Divisão Sul Americana. Participaram do 

evento mais de 10 mil jovens, representando mais de 150 sociedades de jovens do 

Brasil e de outros países. Diferentes atividades fizeram parte das programações 

diárias da Campal JA de 1986, incluindo serviços à comunidade, culminando com o 
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batismo de 200 jovens. O evento foi destacado nos Jornais, Diário do Cacau e Folha 

do Cacau, de Itabuna; e A Tarde, de Salvador. O trabalho social e religioso 

adventista foi destacado pela atuação da igreja através de hospitais, escolas, 

assistência social, tendo como foco levar a mensagem de salvação a todas as 

pessoas, independente de classe social, credo ou raça, visando o preparo de todos 

para a volta de Cristo. 

Após esse evento, a Associação Bahia deu início a uma intensa campanha de 

evangelização, realizando diversas conferências em diferentes bairros, com a 

participação de pastores e membros leigos, tendo como resultado o batismo de 

cerca de 400 pessoas até o final de 1986. 

Em 1996, foi implementado o projeto missionário Supermissão, iniciado em 

1995, pelo pastor Artur Marski, em Maceió, AL. Nesse projeto, os jovens eram 

chamados a desenvolver quinze projetos sociais e missionários em benefício da 

população de sua cidade. Esse projeto foi levado a cada um dos campos da UEB, 

tendo como representante da Bahia a cidade de Itabuna (PEREZ, 2010).  

A década de 2000 em diante já apresentou um sistema estruturado, tanto em 

termos missionais quanto socioeducacionais, destacando-se o sistema adventista de 

Educação do Nordeste, que foi relevante para o adventismo em Itabuna. Em 2004 

foi inaugurado o Colégio Adventista de Itabuna, considerado um modelo de 

educação no Estado (CARVALHO, 2004,). 

Os programas evangelísticos continuaram a ser realizados oferecendo 

capacitação aos jovens e serviços à comunidade.  

A Associação Bahia Sul (ABS) recebeu nova sede em 2009. Na ocasião foi 

apresentado um relatório com indicadores de crescimento demonstrando que, até o 

ano de 2008, mais de 35 mil pessoas já professavam o adventismo no sul da Bahia, 

congregando-se em 378 igrejas e congregações; também destacou a existência de 

quatro colégios e a participação de mais de 80 colportores representando a 

produção editorial adventista na região (SANTANA 2009,). 

Em 2011, foi comemorado o dia mundial do jovem adventista, em Itabuna, 

com projetos sociais e o lançamento da TV Novo Tempo em sinal aberto.  

Pela literatura apresentada, percebe-se que o crescimento estratégico da 

IASD em Itabuna na década de 1980 teve como característica relevante a realização 

das grandes Campais. De 1990 até 2017 diminuiu o número de grandes congressos; 

contudo, aumentou a participação adventista na comunidade itabunense, mediante 
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projetos sociais, recursos midiáticos e outras formas de propagação da mensagem 

adventista que contribuíram para que a igreja se expandisse com grande relevância 

para a comunidade adventista e, também, para a comunidade externa. 

Percebe-se que, desde a década de 1920, data dos primeiros batismos 

realizados no município de Itabuna, até a década de 1980, haviam sido construídas 

cinco igrejas (considerando congregações e grupos formados) e, em seguida às 

convenções e projetos que levaram a igreja para mais perto da comunidade 

itabunense, o crescimento do adventismo na região sul da Bahia foi intenso, 

possibilitando a formação de diversos distritos em Itabuna. 

Desse modo, desde 1930 até 2017, a IASD conta com 53 congregações, 7 

distritos pastorais e 6.573 membros batizados, conforme informações da Adventist 

Church Management System (ACMS, 2017).  A maioria das igrejas e grupos 

adventistas em Itabuna foi fundada a partir da década de 1980, com exceção das 

igrejas, Itabuna sede (1930), Ferradas (1933), Califórnia (1975), São Caetano 

(1976), e grupo Serrado (1937). Também é perceptível o crescimento numérico da 

membresia a partir da década de 1980, considerando que as igrejas e grupos se 

formaram para acomodar aos que aceitaram a fé adventista em diferentes locais do 

município de Itabuna e região.  

Resta conhecer como o processo de expansão da IASD em Itabuna é 

percebido pelas igrejas de Itabuna e, também, como a comunidade adventista tem 

sido influenciada, ou influenciado, o crescimento destacado na literatura. Esse 

intento foi analisado a partir dos resultados que foram levantados no decorrer da 

pesquisa de campo realizada nas igrejas adventistas da cidade de Itabuna, Bahia. 

A pesquisa pretende também cobrir lacunas referentes à falta de trabalhos 

específicos sobre crescimento da igreja no período de 2000 até o momento presente 

na igreja itabunense. 
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1.3 de Pesquisa 

 

 

1.3.1 Questão Principal da Pesquisa 

 

 

A principal questão a ser respondida por esta dissertação é, Quais são os 

fatores que indicam que o Crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 

Itabuna, Bahia, Brasil, ocorreu e ocorre em uma perspectiva integral e missional? 

 

 

1.3.2 Questões Subsidiárias 

 

 

1.3.2.1 Quais as estratégias utilizadas pela IASD para entrar na cidade de Itabuna, 

no Brasil? 

 

 

1.3.2.2 A IASD em Itabuna apresenta aspectos de crescimento integral no seu 

contexto histórico e missiológico, bem como, na realidade atual de seus membros? 

 

 

1.3.2.3 Como o conhecimento dos fatores de crescimento da IASD pode gerar 

compreensão sobre a importância da perspectiva missional em continuidade ao 

propósito de expandir a Igreja de Deus na Terra num contexto cristão adventista? 

 

 

1.4 Delimitações 

 

 

Esta pesquisa se limitou a aspectos relacionados à análise de estratégias que 

indicam o crescimento da IASD na cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Para isso, 

importa reconhecer as estratégias que caracterizaram o crescimento dessa igreja 
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nesta cidade desde seu nascimento, a fim de demonstrar o fato de que seu maior 

crescimento se tornou realidade a partir da década de 1980, mediante algumas 

estratégias específicas, sendo possível observar a continuidade desse crescimento 

na atualidade.  

Procura-se corroborar as estratégias de crescimento da IASD em Itabuna a 

partir do enquadramento na teoria de crescimento integral, porém, com foco 

missional, o que requer também sua inserção no campo teórico de missão.  

O trabalho de pesquisa junto às igrejas escolhidas para análise foi realizado 

em moldes semelhantes aos de outros trabalhos apresentados por vários estudiosos 

da Igreja Adventista do Sétimo dia no Brasil, como Erico Tadeu Xavier, Erlo Braun, 

Marcelo Dias, Joel Sarli, Antonio Pires, Expedito Ferreira e outros, cujas obras 

orbitaram em torno do mesmo objeto de estudo, contudo, em municípios e períodos 

distintos dessa pesquisa. 

 

 

1.5 Pressuposições 

 

 

A IASD, desde o princípio, fez uso de estratégias de evangelização 

institucionais e diferenciais, baseadas na Comissão de Cristo para o tempo do fim, 

no contato comunitário e na observância da Lei Moral, que contribuíram para a 

expansão da igreja no mundo e no Brasil. Essas estratégias têm caracterizado 

também a expansão da IASD na cidade de Itabuna, Bahia. 

As estratégias que indicam o crescimento da IASD de Itabuna, Bahia, 

demonstram que a mesma tem enfatizado o crescimento integral de igreja, 

enfocando suas estratégias em um modelo missional de expansão do evangelho em 

conformidade com a estrutura proposta por Orlando Costas e com seu próprio 

programa de crescimento que destaca o crescimento integral missional. 
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1.6 Finalidade e Significado da Pesquisa 

 

 

1.6.1 Finalidade 

 

 

Levantar e analisar os fatores indicativos de crescimento da IASD em Itabuna, 

Bahia, Brasil, com a intenção de avaliar se a igreja apresenta crescimento integral 

que caracterize o seu propósito missional.  

 

 

 

 

 

1.6.2 Significado Teológico 

 

 

A pesquisa e análise dos fatores de crescimento da IASD em Itabuna, Bahia, 

Brasil tem um importante significado teológico e prático. 

O significado teológico é centrado no fato de que o crescimento da Igreja de 

Deus tem se dado desde a criação, tendo sua importância confirmada na ordem 

dada pelo próprio Senhor Jesus quando, em Mateus 28, 19,20, Ele colocou Sua 

mensagem de boas novas para ser pregada em todo o mundo. À medida que a 

igreja de Deus avança levando o evangelho ao mundo além do cumprimento do 

comando do Salvador, ele também projeta teleologicamente o grande ápice da 

história, que é o Seu retorno em glória e majestade.  

Procurar conhecer os fatores indicativos do crescimento da IASD de Itabuna, 

para reproduzir ou criar estratégias voltadas a maximizar a pregação do Evangelho 

de Jesus Cristo, revela o anseio pela materialização do sonho de todo filho de Deus 

nesta terra, o Reino de Deus entre nós e o começo da eternidade. 
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1.6.3 Significado Prático 

 

 

O significado prático da pesquisa e análise dos fatores que conduziram ao 

crescimento da IASD em Itabuna, Bahia, Brasil, visa atender aos anseios daquela 

que patrocina esta tese, a Associação Bahia Sul, órgão administrador local das 

quase quinhentas congregações da IASD enquanto lança luz sobre sua história, 

possibilitando a compreensão dos eventos passados e presentes, visando ajudar a 

referida associação, e outras que possam se interessar em usar suas descobertas, a 

conhecer a realidade atual da igreja a fim de desenvolver estratégias para 

impulsionar seu crescimento de forma relevante. Esta análise pode indicar o 

crescimento integral e missional da igreja, mostrando que ela fez o mesmo que o 

Redentor do mundo fazia aos humanos; atendendo-os em suas necessidades mais 

sentidas enquanto levantava o olhar para a mais importante, e que talvez nem 

tivesse sido percebida por eles, a necessidade de vida eterna. 

 

 

1.7 Metodologia de Pesquisa 

 

 

A pesquisa foi conduzida a partir de uma investigação bibliográfica 

exploratória e descritiva, com abordagem qualitativo-quantitativa, característica da 

pesquisa de campo. A abordagem qualitativa da análise de dados permitiu 

compreender e explicar a dinâmica das relações sociais e obter resultados mais 

confiáveis, enquanto a pesquisa quantitativa forneceu a quantificação numérica das 

variáveis analisadas. Essas duas abordagens, quando usadas juntas, permitem 

coletar mais informações do que se aplicadas isoladamente. Juntas, elas 

possibilitaram mostrar a expansão da IASD em Itabuna-BA, Brasil, apontando para 

possíveis indicadores de crescimento de 1980 a 2017. 

Entenda-se que os fatores de crescimento podem ser analisados a partir da 

compreensão do que são indicadores de crescimento. O termo “indicadores” está 

relacionado, geralmente, a um parâmetro ou valor que indicam o estado de um 

fenômeno em determinado ambiente ou zona geográfica. Indicadores são 

instrumentos que possibilitam simplificar, quantificar ou analisar informações de 
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modo que estas se tornem mais compreensíveis. A definição dada por Marangon et 

al.  (2004, 4), e aqui adotada, é a seguinte,  

 

[...] indicadores são modos de representação (tanto quantitativa 
quanto qualitativa) de características e propriedades de uma dada 
realidade (processos, produtos, organizações, serviços,...) que têm 
por finalidade a busca da otimização de tomadas de decisão em 
relação, à definição do objeto de ação (o que fazer), ao 
estabelecimento de objetivos (para que fazer), às opções 
metodológicas (como fazer), à previsão de meios e recursos (com 
quem e com o que fazer) e à organização da sistemática de 
avaliação (taxação de valor), tendo como parâmetro a transformação 
desejada daquela realidade no tempo.  

 

Assim sendo, os fatores considerados no presente trabalho são as estratégias 

adotadas pela IASD para crescer no município de Itabuna. Tais fatores podem ser 

analisados como indicadores numéricos, quando assim houver dados considerados 

suficientes, ou também, como indicadores qualitativos, o que se esperou alcançar 

com os resultados da pesquisa de campo, a qual avalia questões de ordem 

orgânica, numérica, diaconal e conceitual, tendo em vista analisar aspectos internos 

e externos da igreja para melhor avaliar a qualidade e o alcance do crescimento da 

igreja no município de Itabuna. 

Do ponto de vista da análise dos dados coletados, tem-se o seguinte, Para a 

elaboração dos resultados da pesquisa foram analisados dados primários, obtidos 

em informações coletadas em questionários aplicados às igrejas adventistas da 

cidade de Itabuna, conforme explicado acima; e para a revisão teórica fez-se uso de 

dados secundários e terciários, pesquisados em diversas fontes acadêmicas 

bibliográficas, como livros, artigos, jornais, documentos, revista adventista, entre 

outros. 

Nessa perspectiva, mediante a metodologia proposta, o estudo pretendeu 

demonstrar, por meio dos dados históricos, os fatores que contribuíram para que 

esta igreja tenha apresentado crescimento de mais de cem por cento entre os anos 

1970 e 1980 e mais de mil por cento entre os anos 1970 e 2017.  

Quanto à pesquisa de campo, os dados foram analisados e interpretados 

graficamente com o intuito de analisar se as igrejas adventistas do município de 

Itabuna estão crescendo não apenas numericamente, mas nos moldes da teoria de 

crescimento integral, que considera diversas dimensões de crescimento.  
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A pesquisa de campo foi realizada tendo o questionário como instrumento de 

coleta de dados (Apêndice 1). Para tanto, foram questionados os pastores líderes 

das igrejas de Itabuna e os membros das igrejas objeto de estudo. A IASD de 

Itabuna possui, atualmente, 53 congregações, divididas entre igrejas e grupos, e 

conta com um total de 7 pastores que atuam nos distritos itabunenses e 6573 

membros batizados, número este que constitui a população de pesquisa. Para a 

amostra da pesquisa optou-se por analisar 10 igrejas dispostas em diferentes 

regiões da cidade, nas quais foram distribuídos cerca de 660 questionários, 

pretendendo-se alcançar um percentual de 10% da população em foco.  

As perguntas aos participantes incluíram informações pessoais, econômicas e 

religiosas, bem como informações específicas sobre fatores que podem ter 

influenciado o crescimento da IASD na cidade de Itabuna no período acima 

mencionado. A coleta de dados foi feita de forma aleatória entre os membros que 

participaram de livre e espontânea vontade, sem custos para o participante e 

tomando-se o cuidado de não expor a identidade do participante. 

 

 

1.8 Estrutura e Cronograma 

 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma, a introdução apresenta o 

contexto do trabalho conforme realizado no projeto de pesquisa; nos capítulos 2,3 e 

4 se fundamentam as bases do crescimento e da missão da igreja cristã e da IASD 

com vistas a expor os caminhos que o objeto de estudo traçou ao longo do tempo; 

no capítulo 5 se fundamenta sobre a teoria de crescimento integral e a perspectiva 

adventista desse aspecto teórico, de modo que se possa compreender suas bases, 

já que alguns de seus elementos são destacados na pesquisa de campo, cujos 

resultados e análise são apresentados nos capítulos 6 e 7 deste trabalho. 

O resumo da pesquisa está dividido em etapas que obedecem à seguinte 

estrutura e cronograma, conforme Tabela 1. 

Tabela 1, Estrutura e cronograma da pesquisa. 

Capítulo Titulo Descrição do capítulo Data-alvo 

1. Introdução/ 
projeto de pesquisa 

Contemplando, contextualização do assunto, 
revisão da literatura, questão de pesquisa, 

Fevereiro 
2019 
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delimitações, pressuposições, finalidade e 
significado da pesquisa, metodologia de pesquisa, 
estrutura e cronograma da pesquisa 
 

2. Propósito Divino de 
Crescimento da Igreja, 
Do Velho Testamento ao 
Novo Testamento 

Apresenta o fundamento bíblico teológico do 
crescimento da igreja, referenciando o propósito de 
missão percebido no Antigo e no Novo 
Testamentos e sua continuidade na história da 
Igreja Cristã 
 

maio 
2019 

3. Origem e Expansão 
da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia no Mundo e 
no Brasil. 

 

Apresenta a base histórica da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia no mundo e no Brasil, a partir do 
contexto da Reforma. Traça o panorama histórico e 
missiológico que contribuiu para a expansão do 
adventismo, ressaltando as estratégias utilizadas 
pela igreja para impulsionar o crescimento e o 
cumprimento da missão. 
 

agosto 
2019 

4. A Igreja Adventista do 
Sétimo Dia em Itabuna, 
Bahia, estratégias de 
expansão  

Apresenta o contexto em que a Igreja Adventista 
adentrou na região da Bahia e se fixou na cidade 
de Itabuna, ressaltando aspectos da região e do 
município, as origens da missão adventista na 
região, estratégias de crescimento observados de 
1905 a 1970 e da década de 1980 até a 
atualidade.  
 

Outubro 
2019 

5. Crescimento de Igreja 
na Perspectiva Integral 
 

Apresenta as principais teorias de crescimento de 
igreja focando na Teoria de Crescimento Integral, a 
qual baseia a pesquisa de campo para análise de 
alguns elementos de crescimento que reforçam o 
aspecto missional da IASD em Itabuna. 
 

Dezembro 
2019 

6. Análise dos Fatores 
de Crescimento da 
Igreja Adventista do 
Sétimo Dia em Itabuna 

Apresenta a pesquisa de campo com análise dos 
questionários que apresentam informações sobre o 
crescimento da igreja de Itabuna no período entre 
2000 e 2017 e fornecem parâmetros para analisar 
o estado atual da igreja. 
 

março 
2022 

7. Considerações Finais Abarca um resumo do contexto da pesquisa, as 
conclusões alcançadas e recomendações do autor 
sobre a temática envolvida. 
 

Julho 
2022 
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CAPÍTULO 2 

 

  

PROPÓSITO DIVINO DE CRESCIMENTO DA IGREJA, DO VELHO 

TESTAMENTO AO NOVO TESTAMENTO 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo apresentar fundamentos bíblicos e teológicos 

que confirmam a presença da Igreja de Deus desde a Criação, sendo o propósito 

divino formar uma comunidade participante do Reino de Deus e envolvida na missão 

de levar a todos o Evangelho da Graça.  

 O contexto aqui apresentado tem a finalidade de demonstrar que a IASD tem 

suas raízes nesse propósito divino, de ter um povo fiel à Verdade bíblica, 

compromissado em levar a mensagem do Reino de Deus e do breve retorno de 

Cristo.  

 Sobre essa finalidade, Vyhmeister (2011) afirma que as raízes adventistas 

não se originam num movimento recente, mas sim, na própria história cristã. 

Destaca a autora, 

 

[...] as raízes adventistas vão muito mais atrás no tempo. No século 
XVI Martinho Lutero havia escrito que estava convencido que de o 
dia do juízo não demoraria mais de 300 anos. Os “adventistas” 
originais, ou crentes na segunda vinda de Cristo, foram os apóstolos 
mesmos. Paulo esperava o regresso de Jesus com grande 
expectativa (I Tessalonicenses 4,16). Todas essas expressões de fé, 
em última instância, se baseavam na própria promessa de Jesus, 
“Virei outra vez” (João 14,3). (id,44). (tradução nossa) 

 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que a mensagem do advento é ainda 

mais ulterior, remetendo à promessa da vinda do Messias ainda em Gênesis 3,15. A 

Igreja, nos primórdios da humanidade, nasceu com o propósito de levar as pessoas 

ao encontro do Criador, tendo continuidade ao longo da história com pessoas, 

grupos e nações que aguardaram o cumprimento da promessa da vinda de Cristo 

para restauração da humanidade.  

Desde o princípio, portanto, a comunidade de crentes foi formada por pessoas 

que se dispunham a cumprir o propósito de restaurar o Reino de Deus na Terra. Ao 
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longo da história percebe-se o foco da pregação dos profetas, no Velho Testamento, 

e na própria pregação de Cristo, no Novo Testamento, tendo como tema o Reino de 

Deus (conforme Mateus 4,17, 10,7, 12,28; Marcos 1,14-15; Lucas 4,43). Segundo 

Padilha (1975, 48), “o reino de Deus é o pressuposto básico da missão e o tema 

medular de suas pregações”. 

Tendo isso em vista, busca-se compreender como o propósito de expansão 

do Reino de Deus mediante a Missio Dei ocorreu desde o Velho Testamento até o 

Cristianismo e, no contexto cristão, esse propósito permanece no movimento 

adventista através da mensagem do breve retorno de Cristo e das estratégias 

utilizadas para cumprir a missão de forma integral. 

O Novo Testamento apresenta um contexto missionário específico, em cujo 

centro está Jesus Cristo, do qual se originou o Cristianismo e pelo qual as igrejas 

cristãs têm norteado suas doutrinas. Entretanto, o Antigo Testamento deve ser 

analisado e compreendido, para que se possa reconhecer o verdadeiro sentido da 

missão de Cristo e da Igreja Cristã. Como afirma França (2018, 3), “Na visão de 

Cristo o Antigo Testamento não deveria ser tirado de foco, pois, tudo o que o texto 

veterotestamentário anunciava estava se cumprindo no Filho de Deus de forma 

singular”.  

 A Igreja do Velho Testamento apresentou um crescimento diferente da Igreja 

do Novo Testamento, contudo, é possível perceber algumas características em 

ambos os Testamentos que indicam estratégias pelas quais a Missio Dei estava 

sendo cumprida. 

 Procura-se demonstrar que muitas dessas características se fazem 

presentes, atualmente, na IASD, as quais podem ser analisadas como indicadores 

de que o crescimento da IASD se dá em continuidade ao propósito divino inicial.   

 Tendo em vista delimitar a pesquisa, e em virtude da abrangência do estudo, 

são apresentados argumentos limitados à compreensão da igreja como 

representante do Reino de Deus desde o princípio, passando pelo propósito de 

Missio Dei ao longo do Velho e do Novo Testamentos. Não se propõe abarcar todos 

os aspectos de crescimento possíveis de serem analisados, mas ater-se a um 

contexto que possibilite compreender a Missio Dei ao longo da história e reconhecer 

algumas das principais estratégias utilizadas para esse fim.   

Tais informações são pertinentes para a análise posterior dos indicadores de 

crescimento da IASD de Itabuna, Bahia, na perspectiva de que esta cumpre a 
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missão de levar o Evangelho do Reino de Deus a todo o mundo em consonância à 

ordem do Criador e de Seu Filho Jesus Cristo. 

 

 

2.1 A Igreja Nasce e Cresce como Representante do Reino de Deus 

 

 

 Conforme o Evangelho de João 1, Jesus estava no princípio com Deus, era 

Deus e tudo foi feito por Ele, juntamente. Desse modo, o estabelecimento do Reino 

de Deus deve ser compreendido a partir da Criação, e não somente a partir do 

Cristianismo, visto que, no início de Seu ministério, Jesus pregava o Evangelho de 

Deus, ou seja, a chegada do Reino de Deus (Marcos 1,14-15). A Igreja, mediante 

seus componentes humanos, é considerada como representante do Reino de Deus, 

daí a compreensão de sua existência desde a Criação. 

De acordo com Xavier e Dias (2014), a origem da missão da igreja remonta 

ao ato divino de misericórdia, amor e graça, ao buscar a Adão (Gênesis 3,9). 

Mesmo que o Antigo Testamento não apresente o termo “Reino de Deus”, a 

"ideia bíblica do reino de Deus está profundamente arraigada no AT e está 

embasada na confiança de que existe um Deus vivo e eterno, que se tem revelado 

aos homens e tem propósitos para a raça humana" (LADD, 1974,14). 

Segundo Costas (1984), ainda na criação Deus estabeleceu Seu Reino na 

Terra. Em todo o Velho Testamento, desde o início, passando pelas leituras 

proféticas e sapienciais, o reinado ativo e soberano de Deus sobre a Criação é 

revelado. No contexto histórico de Israel, Seu Reino era proclamado, celebrado e 

ensinado, no Templo e na sinagoga. Posteriormente, o Reino de Deus foi 

proclamado e anunciado por Seu filho Jesus, que reconhecia o reinado soberano de 

Deus, declarando a esperança do Reino como fundamento da Sua mensagem.  

Assim sendo, Deus estabeleceu um governo soberano cujo propósito salvífico 

estendia-se a toda a humanidade. Desse modo, o Reino de Deus é uma realidade 

transcendente e imanente, pois está acima de nós e no meio de nós, já que o 

Espírito de Cristo Jesus está ativo no mundo e na igreja, concretizando o propósito 

de Deus na História. Essa realidade é que a igreja testifica em sua forma de cultuar, 

de viver e de conduzir a missão (id.).  
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Nessa perspectiva é que Costas analisa a missiologia trinitária focada no 

Reino de Deus e não na igreja cristã, tomando como referência os estudos de 

Johannes Verkuyl, com os quais concorda (VERKUYL, 1978). 

A missiologia, para Verkuyl (1978), representa o estudo dos atos redentores e 

salvíficos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voltados para a revelação do reino de 

Deus ao mundo com o objetivo de salvar a humanidade. É também o estudo do 

mandato divino à igreja para que esta esteja pronta a cumprir o serviço a Deus e ao 

mundo, por palavras e obras, na dependência do Espírito Santo, sendo chamada a 

testificar e levar o evangelho a toda a humanidade. A missiologia investiga de forma 

científica e crítica as pressuposições, motivo, estruturas, métodos, padrões de 

cooperação e liderança presentes na igreja. Também analisa e investiga as ações 

humanas de combate aos males existentes no mundo para enquadrar essas ações 

nos propósitos de Deus. 

Galilea (1985,12) destaca que, “para Jesus, Deus e o reino são realidades 

inseparáveis”. Jesus apresenta uma mensagem de libertação e transformação do 

homem e do mundo baseado no projeto histórico do Reino de Deus.  

A igreja, assim, cumpre uma missão dada por Deus, como afirma Wright 

(2006,62), “não é tanto a questão de Deus ter uma missão para sua igreja no 

mundo, mas sim, o de ter uma igreja para sua missão no mundo. A missão não foi 

feita para a igreja, mas a igreja foi feita para a missão – a missão de Deus”. 

Conforme salienta Vaucher (1988,539), "a igreja não deve ser confundida, 

como se tem feito, com o reino de Deus. O reino de Deus é o objetivo, a igreja não é 

mais que o meio para alcançar o objetivo". Assim sendo, a igreja, como arauto que 

anuncia o Evangelho, tem a missão de anunciar e preparar a vinda do Reino de 

Deus. 

Nessa perspectiva, a compreensão da existência da igreja no Velho 

Testamento e de sua função como representante do reino de Deus só pode ser feita 

num contexto de missão. O alvo da missão de Deus é o estabelecimento do Seu 

reino e a restauração da humanidade. A razão de a igreja existir é sua participação 

na Missio Dei, para a qual foi chamada (COSTAS, 1984).  

A Missio Dei está apresentada na Bíblia como um propósito de Deus a ser 

realizado pelo Seu Povo, e essa missão deve ser levada de modo a engajar o 

mundo e a criação na missão de salvação da humanidade, conforme explica Wright 

(2015). Ainda argumenta que a missão de Deus para o mundo é descrita na Bíblia 
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do início ao fim, apresentando sentido e significado, principalmente, no Antigo 

Testamento. E é essa missão que determina o crescimento da igreja na Terra. 

Nesse sentido, o autor chama a atenção para a unidade da Bíblia e correta 

compreensão do propósito divino para com o homem. 

 

[...] a unidade entre as seções do Antigo Testamento e do Novo 
Testamento, em relação a esta parte da história bíblica da redenção, 
é a razão de o Apocalipse retratar a humanidade redimida, na nova 
criação, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro (Ap 
15.3). Isso nos livrará de entendermos erroneamente o Antigo 
Testamento como o plano de salvação A (falho) e o Novo 
Testamento como o plano de salvação B (bem-sucedido). Isso é uma 
séria distorção da história; no entanto, sem cairmos nessa armadilha, 
ainda podemos traçar as duas partes principais da história no Antigo 
e no Novo Testamento. (id.,50). 

 

Destaca-se a preocupação de Deus em criar o homem para Si, como parte de 

Seu reino, colaborador em Sua missão. Nesse sentido, a igreja criada por Deus 

deveria abarcar a todos, em todas as épocas e em todo o mundo, pois é de Seu 

interesse salvar aos que criou e trazê-los de volta para Si, como explica Carriker 

(1999,8), “Antes de ser uma preocupação mais restrita, a preocupação é 

basicamente universal. Antes de ser o Deus de Israel, ele é o Deus do universo. 

antes de ser o Deus da igreja, é o Senhor de tudo”. 

O plano de Deus para que o ser humano se torne parte de sua missão é 

declarado em Gênesis 12,1-3, com Abraão e a consequente eleição de Israel como 

Seu agente missionário, no Antigo Testamento. Esse propósito missionário é 

continuado por meio do envio de Seu próprio Filho que compartilha a ação salvífica 

com a humanidade. O ministério de Cristo estabeleceu, dessa maneira, o modelo 

evangelístico pelo qual a igreja deveria se guiar. Após Sua morte e ressurreição os 

discípulos receberam a comissão de levar a mensagem do evangelho a todos 

(XAVIER e DIAS,  2014). 

 Nessa perspectiva, cabe analisar as possíveis estratégias missionárias 

encontradas nos relatos bíblicos que possam ter contribuído para a expansão da 

igreja no Velho Testamento e no Novo Testamento, visando à análise posterior de 

indicadores de crescimento observados nesses relatos que possam estar presentes 

na IASD de Itabuna, Bahia, no período em estudo.  
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2.2 A Igreja no Antigo Testamento, Missão e Expansão 

 

 

De acordo com Bosch (2007, 35), a compreensão de missão no Antigo 

Testamento é fundamental para se reconhecer a missão da igreja cristã, haja vista 

que “para a igreja e a teologia cristãs, não há um Novo Testamento divorciado do 

Antigo”. 

O Antigo Testamento é o fundamento no qual a Igreja Cristã se baseia, 

segundo destaca França (2018,1),  

 
A história da Igreja é uma testemunha singular da importância e da 
relevância do Antigo Testamento para a pregação da Igreja cristã. 
Sem a pregação da Palavra, tendo por base e fundamento o Antigo  
Testamento, não haveria Igreja verdadeiramente cristã. 

 

Sendo assim, para melhor conhecer a trajetória da IASD em Itabuna, Bahia, e 

o propósito missional que a acompanha, é necessário analisar e reconhecer a 

importância e presença da Igreja de Deus no contexto do Velho Testamento.  

Em particular, o relacionamento do homem com o Criador, ainda no jardim do 

Éden, é analisado brevemente para se ter a clareza acerca dos propósitos de Deus 

para o Seu povo, que orbita em ter a Sua Igreja como uma comunidade de fé que O 

represente na Terra. A partir dessa compreensão se torna mais fácil entender o 

propósito missional de Deus para Israel e, posteriormente, para os cristãos. 

Ao analisar a Bíblia Sagrada percebe-se que esta traz, desde o início do livro 

de Gênesis, confirmações de que Deus se relacionava com o homem, indicativo de 

que a Igreja de Deus se originou ainda no Éden (Gênesis 3,8). Nesse momento 

inicial, Adão e Eva eram os adoradores locais, aonde Deus vinha até o homem em 

um local específico, o Jardim.  

Ao criar o primeiro homem, Adão, Deus já manteve comunhão com ele, e ao 

casal proporcionou momentos de contato direto, onde podiam andar juntos, observar 

a Criação e conversar intimamente. A comunhão do homem criado com o Criador 

era tanta que o Senhor Deus passeava pelo jardim ao pôr do sol de cada dia 

(Gênesis 3, 8), indo ao encontro do casal.  

A reunião de Deus com o casal no Jardim do Éden pode ser considerada 

como a primeira igreja, a Igreja Edênica, segundo Santos (2014, 50), que afirma, a 

esse respeito, “O Éden era um lugar especial porque nele Deus se encontrava com 
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o ser humano para ter comunhão com ele, no dia que foi devidamente santificado 

para esse fim”.  

Dessa maneira, ao criar o planeta Terra e seus habitantes, Deus criava 

também, juntamente, a Sua Igreja. E ordenou que crescesse, multiplicasse e 

enchesse a Terra (Gênesis 1,28).  

 Essa ordem mostra que o intuito divino inicial era ter a Terra como um local 

de adoração, em que Deus viria até a humanidade onde ela estivesse. Carriker 

(1999, 10) afirma que o relato bíblico da criação estabelece a missão de Deus como 

um plano universal, destacando o papel do homem como embaixador do Reino em 

todo o mundo.  

Assim, a própria criação do homem e da mulher já mostra a intenção de Deus 

de ter para Si um povo especial tendo a Terra como Seu Tabernáculo. Santos 

(2014,53) confirma que a “proposta iniciada na igreja plantada no Éden reflete um 

desejo contínuo da parte de Deus em querer andar com seu povo”. 

A existência da igreja desde o princípio, com a Criação, e como proposta 

missionária de salvação do homem desde o Velho Testamento é corroborada 

também por autores como Wright (2015), Bosch (2007), White (2015b), (2007) 

Kaiser Junior (2007), Costas (1973), (1984), entre outros. 

Nesse sentido, White (2015a, 290) descreve,  

 
Fora sob as árvores do Éden que os primeiros habitantes da Terra 
encontraram seu santuário. Ali se comunicara Cristo com o pai da 
humanidade. Quando banidos do paraíso, nossos primeiros pais 
ainda adoraram nos campos e bosques, e ali os procurava Cristo 
com o evangelho de Sua graça. 

 

 A entrada do pecado no mundo tirou a comunhão direta de Deus com os 

homens, cortando o vínculo inicial e separando a presença direta de Deus com os 

homens. Consequentemente, a missão inicial, que era de reunião de Deus com os 

homens para comunhão, adoração, foi modificada para uma missão de resgate do 

homem caído. Tendo o pecado sido consumado pela desobediência do casal, o 

Senhor não os deixou órfãos ou perdidos à própria sorte (João 14,18), mas pôs em 

execução o plano da redenção (Gênesis 3,15) estabelecido segundo “o seu próprio 

propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos” 

(II Timóteo 1,9).  
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 Sobre a perda do Éden e a inserção do Plano da Redenção na história 

humana, White (2015b, 8) afirma que, 

 

Antes que o pecado entrasse no mundo, Adão gozava plena 
comunhão com seu Criador. Desde, porém, que o homem se 
separou de Deus pela transgressão, a raça humana ficou privada 
desse alto privilégio. Pelo plano da redenção, entretanto, abriu-se um 
caminho mediante o qual os habitantes da Terra podem ainda ter 
ligação com o Céu. Deus Se tem comunicado com os homens 
mediante o Seu Espírito; e a luz divina tem sido comunicada ao 
mundo pelas revelações feitas a Seus servos escolhidos. “Homens 
santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo” II S. Pedro 
1,21. 

 

 Com a morte de Abel por Caim, a continuidade da Igreja ficou sob a 

responsabilidade dos descendentes de Sete. Desse modo, a despeito da existência 

do mal a Igreja de Deus se manteve, já que os filhos de Sete passaram a “invocar o 

nome do Senhor” (Gênesis 4,26).  

 Esse relato bíblico demonstra que, à medida que os homens aumentavam na 

Terra, ocorreu uma clara distinção entre os que adoravam a Deus e os que não mais 

observavam Seus preceitos. De um lado, havia franca profissão de fidelidade para 

com Deus. Porém, de outro lado, havia desdém e desobediência. Ao passo que 

aumentava o número daqueles que não queriam conhecer e servir a Deus, 

permaneciam outros que perseveravam em buscar ao Criador, invocando Seu nome  

(WHITE,  2013b). 

 No decorrer do tempo, a corrupção tomou conta do mundo e, como 

consequência, Deus enviou o dilúvio (Gênesis 6,5-7; 13; 17). Mas Deus viu em Noé 

alguém que O reconhecia e salvou a ele e sua família. Deus não desistiu de manter 

Sua Igreja e de tornar conhecido o Seu plano de redenção para com o homem 

caído. Novamente abençoou a Noé ordenando o crescimento (Gênesis 9,1;7) e 

propondo um elemento diferenciador para com ele e seus descendentes, uma 

aliança, um concerto (Gênesis 9,9). Da descendência de Noé, mais especificamente 

de Éber, surgiram os hebreus (JOSEFO,  2004). 

Por todo o Velho Testamento notam-se referências à comunhão entre Deus e 

o homem e a presença Santa do Senhor entre o povo por ele escolhido (Gênesis 

4,26; 9,1,7,9; 12,1-4; Êxodo 19,3-6; 20,1-2;). Essa presença se notou, inicialmente, 

nos lares e em locais específicos (como em Gênesis 8,20-21; 33,20, por exemplo) e, 

a partir de Moisés, em um espaço determinado pelo próprio Deus, o Tabernáculo 
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(Êxodo 40,2,17,34) e, posteriormente, no Templo construído por Salomão (I Reis 

6,1; I Crônicas 28,9-10; II Crônicas 3,1-2; 5,1), que passou a ser o centro religioso 

do povo de Israel, para onde convergiam todos os judeus e onde a glória do Senhor 

era manifesta (II Crônicas 7,1).  

Segundo Melo (2015), a nação israelita foi constituída para desenvolver uma 

missão humanitária global. A partir de sua libertação da escravatura a nação hebreia 

tinha sobre si a responsabilidade de ser uma nação abençoadora e libertadora. 

Afirmações como, “Em ti serão benditas todas as famílias da terra” (Gênesis 12,2), 

“Vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa” (Êxodo 19,6), e “eu te darei 

como luz para as nações” (Isaías 42,6) indicam claramente a vocação de Israel. 

Deus escolheu a Israel, por meio de Abraão, com o intuito de que não apenas a 

nação dele proveniente chegasse ao conhecimento de Deus, mas também todas as 

demais nações gentias, como se depreende também dos seguintes textos, Salmo 

22,28; Miquéias 4,1-4; Romanos 11,11; Gálatas 1,16, 3,14; Efésios 3,6; Colossenses 

1,27. 

Vale analisar também que, em determinado momento, Abraão se encontra 

com Melquisedeque, rei de Salém (atual Jerusalém), o qual vem ao encontro de 

Abraão trazendo pão e vinho, emblemas representativos de sua posição como 

“sacerdote do Deus Altíssimo” (Gn 14,18). Essa passagem bíblica faz referência a 

Melquisedeque como sacerdote confirmando, assim, a presença da igreja de Deus 

entre os povos contemporâneos a Abraão. Pode-se supor, portanto, que, após a 

Igreja Edênica, houve uma continuidade da igreja, haja em conta que, se 

Melquisedeque era sacerdote, pastor do Deus Altíssimo, deveria ter um rebanho, 

uma igreja, pessoas que serviam ao Deus Altíssimo. Dessa maneira, supor a 

existência da igreja de Deus no Velho Testamento é coerente e correto, embora esta 

fosse concêntrica, ou seja, não se manifestasse como missionária, tal como era o 

propósito específico de Deus. 

Para compreender a missão da Igreja cristã é necessário aceitar a 

perspectiva missionária que Deus deu a Abraão e, por meio dele, a todos que, pela 

fé, receberam a promessa a ele feita e se colocaram sob a aliança de Deus, até que 

se cumpriu a promessa idealizada no Éden e veio Cristo, o Redentor e, com Ele, a 

promessa do Espírito Santo (Gálatas 3,14). O apóstolo Paulo analisa esse contexto 

afirmando que, 
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Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como 
justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de 
Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela 
fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, 
Em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são 
da fé são abençoados com o crente Abraão. [...] Para que aos 
gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que 
nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. (Gálatas 3,6-
9;14). 

 

 A esse respeito se manifesta Beecher (2002, 178), “Deus deu uma promessa 

a Abraão, e, através dele, à humanidade inteira; uma promessa eternamente 

cumprida e se cumprindo na história de Israel; e principalmente cumprida em Jesus 

Cristo, sendo ele aquilo que é principal na história de Israel”. O cumprimento da 

promessa englobava tanto a Israel quanto às nações, tanto ao Messias como a toda 

a comunidade dos fiéis em todos os tempos, indicando que a promessa contém 

múltiplas facetas e longo alcance.  

 Conforme Kaiser Junior (2007, 273),  

 
Para os escritores do NT, esta única promessa de Deus sintetizava 
tudo quanto Deus começara a fazer e a dizer no AT, e que 
continuava fazendo na própria nova era deles. Entre os aspectos de 
variedade abrangidos por esta única promessa estava a palavra de 
bênção do evangelho para os gentios (Gl 3,8, 14, 29; Ef 1,13; 2,12; 
3,6-7); a doutrina da ressurreição dentre os mortos (At 26,6-8; 2 Tm 
1,1; Hb 9,15; 10,36; 2 Pe 3,4, 9; 1 Jo 2,24-25); a promessa do 
Espírito Santo numa nova plenitude (Lc 24,49; At 2,33-39; Gl 3,14); a 
doutrina da redenção do pecado e das suas consequências (Rm 4,2-
5, 9-10; Tg 2,21-23); e a maior de todas, a promessa de Jesus, o 
Messias (Lc 1 69-70, 72-73; At 2,38-39; 3,25-26; 7-2, 17-18; 13,23, 
32-33; Gl 3,12). A promessa era continuamente cumprida no AT; 
mesmo assim, aguardava alguns cumprimentos culminantes em 
conexão com os dois adventos do Servo-Messias. Mesmo assim, a 
promessa ia além destes dois adventos e ficou eternamente 
operativa e irrevogável (Gl 3,15-18; Hb 6,13, 17-18). À geração dos 
crentes do primeiro século, conforme Hebreus 6,18 (notar o emprego 
de nós) foram dados dois sinais inabaláveis e imutáveis de que a 
promessa era tão irrevogável e livre de mudanças para eles (e daí 
para as gerações que se sucediam) como era para o patriarca, A 
palavra de promessa divina (Gn 12,15) e o juramento divino (Gn 22). 
Deus assim se obrigou de modo eterno.  

 
O chamado especial feito a Abraão para que deixasse Ur dos Caldeus 

(Gênesis 12,1-4), deu continuidade à missão proposta por Deus anteriormente e fez 

um novo concerto entre o povo escolhido e Deus (Gênesis 17,7). Essa aliança é 

confirmada posteriormente com Isaque, Jacó, Davi, Salomão e, embora não 
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houvesse ainda um Templo dedicado especificamente para adoração, o povo se 

reunia em locais designados para essa finalidade (como se deduz de Gênesis 

28,22).   

De acordo com Carriker (1999,14), “Abraão tornou-se um grande missionário. 

Deus o chamou, e ele respondeu com fé. [...] Este chamado repetiu-se para seus 

descendentes [...]”. Desse modo, a missão de Abraão ir aonde Deus mandasse e 

bendizer a todas as nações da terra (Gênesis 22,17-18), tornou-se um meio de 

alcançar a todas as pessoas que quisessem aceitar a Deus como Senhor, formando, 

desse modo, um único povo. Percebe-se, nesse chamado, a referência a três 

personagens ao longo do tempo, primeiro, a missão alcançaria a sua família e 

descendência, que formou o povo de Israel; o segundo refere-se ao próprio Cristo, 

que proveio da descendência de Abraão e por meio de quem Deus cumpriu as 

promessas feitas aos profetas e ao próprio Abraão sobre a vinda do Messias; e em 

terceiro lugar, o chamado continuou na pessoa de Cristo aos “descendentes” de 

Jesus, aqueles que, renascidos como cristãos, sejam judeus ou gentios, são 

chamados para serem missionários e embaixadores do Reino de Deus. 

No decorrer do tempo, embora o povo de Israel tenha se corrompido e 

deixado de obedecer aos preceitos de Deus, o Senhor não deixou de prover o Seu 

Espírito para que o povo voltasse aos caminhos. Por diferentes maneiras, Ele 

procurou manter o concerto com Israel, como afirma (WHITE, 2015a, 27), 

 
Deus escolhera a Israel. Ele o chamara para conservar entre os 
homens o conhecimento de Sua lei, e dos símbolos e profecias que 
apontavam ao Salvador. Desejava que fosse como fonte de salvação 
para o mundo. O que Abraão fora na terra de sua peregrinação, o 
que fora José no Egito e Daniel nas cortes de Babilônia, devia ser o 
povo hebreu entre as nações, cumpria-lhes revelar Deus aos 
homens. 

 
Quando da saída do Egito, milhões de pessoas são levadas ao deserto, ao 

Monte Sinai, lugar onde Deus renova Sua aliança com o Seu povo, apresentando 

Sua graça salvadora (Êxodo 20,1,2) e manda que construam um local específico 

para adoração, o Tabernáculo. Posteriormente, a intenção de Davi de construir um 

Templo a Deus O agrada, e Salomão concretiza o ato, dando ao povo um local para 

adorar a Deus em definitivo (I Reis 6,1). Concorriam para o Templo, agora, todo o 

povo de Israel, a Igreja de Deus. Era a intenção do Senhor que a nação de Israel 

mostrasse o plano da Redenção a todos os povos. Por isso, Deus declara acerca do 
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Templo de Jerusalém, “Minha casa será chamada casa de oração para todos os 

povos” (Isaías 56,7). 

O propósito de Deus em ter um local fixo para adoração era estratégico; 

visava tornar Israel um instrumento de atração para os povos da Terra, de modo que 

todos pudessem vir a conhecer a Deus e reconhecê-Lo como Criador, como 

explicam (SILVA, BONOTTO e DIAS,  2016, 7),  

 
Fica evidente na comissão de Abraão que Deus tinha um plano 
específico através de um povo. O cuidado em atender à voz de seu 
Senhor fazia dos hebreus um povo de propriedade particular do 
Todo-Poderoso (Êx 19,5). O próprio Deus deixa claro que escolhera 
Israel entre todas as nações para ser dEle (Lv 20,26, Dt 7,6). Com o 
objetivo de trazer para si a humanidade separada pela desobediência 
de Adão e Eva (Gn 3,1-24), a escolha de Israel passava pelo desejo 
de que, através das bênçãos concedidas, as outras nações se 
voltassem para Ele (1Rs 4,34).  

 
Conforme Cunha (2015), mesmo depois da construção do Tabernáculo e do 

Templo em Jerusalém, o culto a Deus era prestado nas casas, entre os familiares, 

centralizado no altar. Essa prática era comum desde a Criação até o Êxodo. A 

adoração era prescrita e controlada, era litúrgica. Do êxodo à monarquia, Deus se 

propôs a habitar com o homem no Tabernáculo. Todo o Tabernáculo e seus 

utensílios expressavam a presença, a pessoa de Deus, Seus atributos, Seu 

relacionamento com o povo e a resposta do povo a Deus. O posicionamento do 

Tabernáculo no centro do acampamento (Números 1,52-53; 2,12) indicava que o 

culto a Deus era central na vida da nação. Havia, portanto, uma adoração rigorosa, 

regrada, em local específico; e o povo se reunia para congregar e adorar nesse 

local. Da monarquia ao exílio a centralidade do culto a Deus foi reforçada. O Povo se 

reunia para adoração ao Senhor sob as orientações dadas por Deus para o 

cumprimento do serviço sacerdotal. Israel, como nação, era beneficiada pela 

participação e envolvimento nas festas e rituais de adoração.  

Wright (2015) comenta que a atenção especial de Deus para com Israel 

visava levar a todas as nações a verdadeira adoração, a obediência a Javé, o Deus 

de Israel. A missão de Deus é restaurar a Criação ao seu propósito original e levar a 

todos os povos a oportunidade de caminhar nos Seus caminhos, sob a mesma 

aliança e conforme a Sua justiça. 
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Esse propósito é destacado por (KAISER JUNIOR, 2007, 269),  

 
Portanto, o enfoque sobre o templo, as ordenanças vinculadas ao 
templo, e a ênfase dada à música e à oração em tempos de 
reavivamento e adoração eram uma doxologia apropriada àquele a 
que pertencia o reino e cujo reinado já começara entre os que creem, 
mas que ainda haveria de exercer domínio total sobre os céus e a 
terra. Aquela antiga palavra profética de promessa não fracassara, 
nem viria a fracassar. Esta mensagem visava um auditório bem 
maior do que os próprios israelitas, porque o propósito total das listas 
genealógicas em 1 Crônicas 1-9 não se esgotou quando servia 
meramente para autenticar aqueles que não tinham certeza quanto à 
sua linhagem e que queriam ser incluídos no sacerdócio dos dias de 
Zorobabel. Exibia, outrossim, a conexão da nação com a raça 
humana inteira e assim se dirigia a todos os descendentes de 
"Adão", A palavra não era tão direta quanto em Gênesis 12,3, "Na 
tua (de Abraão) descendência serão benditas todas as nações da 
terra". A inferência da genealogia, no entanto, e a explícita 
reivindicação da promessa feita com Davi, conforme foi desdobrada 
na teologia do reino do cronista, deixou claro que toda a humanidade 
foi afetada pela enormidade da obra escatológica de Deus. 

 
Tal propósito missionário divino é perceptível de forma clara na visão de 

Isaías 6,8-9, quando o próprio Deus questiona, “A quem enviarei, e quem há de ir 

por nós?”. A mensagem de salvação, assim, é inerente ao espírito divino, que busca 

entre o Seu povo pessoas que se disponham a levar as Boas Novas, a trazer os 

perdidos para perto de Si. E isso é uma realidade anterior ao Cristianismo, estava 

presente no chamado a Israel para ser Seu mensageiro. 

Devido, porém, à infidelidade do povo de Israel, foram eles levados ao 

cativeiro de Babilônia perdendo o contato direto com os ensinamentos divinos. 

Conforme White (2015a), longe de sua pátria e sem ter um local para prestar culto a 

Deus, muitos judeus renovaram sua fidelidade ao concerto divino e, mesmo em 

terras estranhas, ensinavam aos pagãos o significado do serviço ritualístico, que 

continha a promessa do Salvador. Contudo, outros firmaram sua convicção de que 

deviam prestar obediência somente à lei de Deus e, com vistas a alcançar 

novamente a grandeza nacional, não se tornaram luz para o mundo, mas 

estabeleceram uma parede de separação entre Israel e os gentios. Embora, ao 

voltar do cativeiro, aumentasse o ensino religioso, a criação de sinagogas e escolas, 

os preceitos divinos foram mesclados com ideias e costumes pagãos os quais, 

introduzidos no culto, fizeram com que se perdesse de vista, em grande parte, os 

ensinos do serviço ritual que conduzia a Cristo, simbolicamente. Ao se apegarem a 
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formas sem vida confiavam nos sacrifícios e ordenanças em lugar de perseverar na 

confiança daquele a quem apontavam. 

Sobre as sinagogas e escolas, convém refletir sobre sua presença e 

influência sobre o povo de Israel. A sinagoga foi instituída na Babilônia no século VI 

a.C., no início do cativeiro (AUSUBEL 1972, 720). O termo sinagoga vem do grego 

Synagoge, por isso, no Novo Testamento esse termo infere igreja. Outrossim, o 

termo hebraico Bet Ha-Kenesset (Casa da Assembleia) tem o mesmo significado. 

Embora as escrituras judaicas não apresentem o termo sinagoga, na Judeia e na 

Babilônia os judeus mantinham costumes e padrões populares, sendo usado Bet 

Ha-Kenesset para designar sinagoga. As Casas da Assembleia, ou Casas de 

Oração, eram utilizadas também como escolas. O termo escola substituiu os 

inicialmente usados pelos judeus a partir da Idade Média, mas, segundo Ausubel 

(id., 720), durante muitos séculos, a Casa da Assembleia Judaica de Oração “[...] 

era, em geral, adjacente à Casa de Estudo (Bet Ha-Midrash) e combinava, muitas 

vezes, as funções das duas ao mesmo tempo [...]”. “Era, simultaneamente, uma 

Casa de Oração e uma Casa de Estudos. Era uma Casa de Assembleia da 

comunidade bem como uma Casa de Julgamento onde prevalecia a lei rabínica” (id., 

722). Como finalidade social também servia de Casa de Caridade. 

Ainda conforme este autor, quando o segundo templo ainda estava em pé, 

havia em Jerusalém cerca de 394 sinagogas em pleno funcionamento. E, mesmo 

muito tempo depois do incêndio do templo de Jerusalém, em 70 d.C.,  

 
No decurso de uns poucos séculos as sinagogas proliferaram em 
todas as comunidades judias da Babilônia e em todas as cidades, 
vilas e aldeias da Judéia. No Egito e na Cirenaica, na Pérsia e na 
Criméia, no Iêmen e na Arábia, Em Roma e na Grécia, na Síria e na 
Ásia Menor, e em muitos outros países onde havia colônias judias, a 
vida diária do indivíduo e da comunidade passou a ficar centralizada 
em torno da sinagoga e da casa de estudo” (ibid., 723).  

 
Em complemento, Bacher e Dembitz (2017) afirmam que havia 394 sinagogas 

em Jerusalém quando a cidade foi destruída por Titus. Uma segunda tradição 

aponta para 480 sinagogas.  

As Casas de Oração existentes em Israel, portanto, eram as sinagogas nas 

quais os judeus se reuniam. No salmo 74, Asafe fala da destruição do santuário, 

uma referência à destruição da sinagoga de Jerusalém por Titus. Comentando sobre 

o salmo de Asafe, Henry (2010, 473), afirma,  
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Ele queixa-se das desolações das Sinagogas, ou escolas de 
profetas, as quais, antes do cativeiro, já estavam em uso, mas que, 
depois deste, tiveram o seu uso muito mais intensificado. Ali, a 
Palavra de Deus era lida e exposta, e o seu nome era louvado e 
clamado, sem altares ou sacrifícios. 

 
Nesse período da igreja do Velho Testamento se deu início ao Judaísmo, 

formado a partir do retorno do exílio babilônico, por volta de 538 a.C. e que Cunha 

(2015) descreve como sendo um período em que o ambiente social, cultural, político 

e religioso do povo hebreu era submetido ao Império Romano. Foi nesse período 

que se formou o Cristianismo.  

Traçando um parâmetro da igreja no Velho Testamento, pode-se dizer que 

Deus teve sempre, em Seu propósito, reunir as pessoas sob Seu cuidado. Desde 

que o plano da redenção foi traçado no Éden e feita a promessa da vinda do 

Salvador (Gênesis 3,15), passando pela promessa de tornar a Abraão e seus 

descendentes uma grande nação, abençoada e bênção para todos na terra (Gênesis 

12,1-3), Deus tem separado Seu povo como um tesouro pessoal, raça eleita, povo 

escolhido (Deuteronômio 7,6; I Pedro 2,9).  

Deus se mostra no Antigo Testamento como o Criador que, por amor, 

permanece fiel aos seus filhos mesmo quando estes deixam de ser obedientes aos 

Seus mandamentos. Ao libertar Israel da escravidão do Egito, faz uma aliança no 

Sinai e entrega a Lei por meio de Moisés. Outras vezes ainda chama o povo à 

conversão e à renovação dessa aliança por meio de seus profetas. Aceita habitar 

entre o povo, convidando-o a congregar e adorar em um local preparado 

especialmente para isso. E confirma o concerto feito com Abraão e com Israel em 

Jesus Cristo, no qual realiza um concerto eterno, cuja aliança alcança a toda a 

humanidade por meio do Evangelho de Cristo. 

Monteiro (2004), afirma que a nação israelita se via como um povo especial, 

com a missão de representar todos os povos da Terra diante de Deus. Essa 

singularidade não vinha de sua ascendência, história, raça, cultura ou língua, e sim, 

do chamado de YAHWEH. Esse chamado fez com que Israel se considerasse 

diferente, com destino e missão especial. Porém, a distorção hermenêutica sobre as 

profecias messiânicas do Antigo Testamento estabeleceu um conceito exclusivista 

do Messias, o que edificou um muro de separação entre o povo de Israel e os 
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demais povos. Por causa disso, eles mesmos necessitavam ser evangelizados, pois 

haviam se afastado do propósito inicial decorrente do pacto de Deus com Abraão. 

Conforme descreve Bosch (2007), Deus se revelou no Antigo Testamento não 

apenas no formato do culto e da oração, mas em atos históricos onde se tornou 

público e manifestou sua presença em meio ao seu povo. Revelou-se como o Deus 

de Abraão, Isaque e Jacó, Aquele que agiu na história passada, e que continuou a 

agir no presente e também agirá no futuro. Revelou-se como um Deus salvador, 

envolvido com o futuro de Seu povo, que escolheu a um povo específico, mas 

estendeu a todos os povos a sua misericórdia e compaixão. A compaixão de Deus 

com relação a Israel, mesmo merecedor de juízo, mostra a preocupação para com 

essa nação e também com os demais povos. Deus é único, verdadeiro, é Deus de 

toda a humanidade e, se Israel não cumpre sua missão perante o mundo, o próprio 

Deus o faz, ele se torna missionário no Antigo Testamento e se revela, 

posteriormente, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo.  

Nessa perspectiva, Cairns (1995) afirma que uma das principais contribuições 

do povo judeu foi oferecer ao mundo a esperança de um Messias que viria 

restabelecer a justiça. Essa esperança se popularizou no mundo romano e grego 

pela firme proclamação dos judeus. Mesmo os discípulos, após a morte e 

ressurreição de Cristo, ainda aguardavam um reino messiânico. O caminho do 

Messias, portanto, foi preparado no Antigo Testamento, sendo esse livro sagrado 

considerado com reverência profunda por Cristo e seus apóstolos. Muitos gentios e 

judeus prosélitos passaram do Judaísmo ao Cristianismo por causa das promessas 

contidas no Velho Testamento. Cristo não deixou textos sagrados, mas deu 

continuidade aos ensinamentos existentes no Velho Testamento. Assim sendo, tanto 

os escritos do Velho Testamento quanto os do Novo Testamento são uma produção 

inspirada da mesma maneira, pelo Espírito Santo, para orientação da Igreja Cristã. 

Contudo, ao tempo determinado para a vinda do Messias, a liderança de 

Israel, bem como a maioria do povo judeu, não aguardava o Filho de Deus, mas um 

conquistador que viesse a subjugar as nações dos gentios colocando Israel como 

um dominador mundial. Essa ideia de sujeição dos povos a Israel atingiu seu auge 

nas crenças das comunidades essênias situadas nas margens do Mar Morto, as 

quais criam que Deus destruiria o mundo e seus habitantes, totalmente maus, e 

introduziria um mundo novo onde só habitariam os que se conservassem puros e 

esperassem pela intervenção de Deus (BOSCH, 2007).  
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Nesse ideal, qualquer atitude missionária com os gentios era considerada 

sem propósito por Israel, pois criam que Deus salvaria os gentios que ele elegesse, 

antecipadamente. Tendo essa percepção, as celebrações das festas e rituais se 

tornaram tradições sagradas que deveriam ser preservadas, a Lei passou a ser 

considerada uma entidade absoluta que Israel deveria servir e obedecer. As 

filosofias e ensinamentos metafísicos gregos substituíram o pensamento salvífico 

histórico e a fé passou a ser considerada como um ensinamento atemporal, meta-

histórico e sistematizado. Em tal contexto, “Jesus de Nazaré nasceu. E ele entendeu 

sua missão, de maneira clara e inequívoca, nos moldes da tradição 

veterotestamentária autêntica” (id.,39). 

De modo geral, ao tempo do nascimento de Cristo, o mundo sofria a 

influência econômica, social e religiosa do Império Romano. O povo de Israel 

cultuava a Deus em um cenário de sujeição ao Império Romano e aguardava o 

Messias conforme a promessa de seus antepassados. Quando chegou a “plenitude 

dos tempos” descrita por Paulo em Gálatas 4,4, o cenário político e religioso tinha 

sido composto pelas contribuições do povo judeu, do Império Romano e da Grécia, 

principalmente. Israel teve, porém, maior participação, já que do povo judeu viria o 

Salvador, segundo a profecia (CAIRNS, 1995).  

Nichols (2000) afirma que a tendência da sociedade da época era de um 

declínio moral constante, de total corrupção e nebulosidade social e religiosa. 

 Conforme Bosch (2007), o clima religioso da época em que Jesus nasceu era 

sectarista e fanático, com religiões vindas do Oriente e Ocidente, tendo ideias e 

experimentos de novas crenças. No aspecto sociopolítico várias nações estavam 

sob ocupação romana, sendo a Palestina uma delas. Roma consolidou seu domínio 

sobre os judeus por meio de um censo, em 6 d. C. e promoveu arrecadação de 

impostos, o que, para os judeus, era um ataque a seus direitos ancestrais à terra 

santa, degradada à mera província do Império Romano. O próprio Jesus nasceu no 

período do recenseamento (Lucas 2,1-2), o que contribuiu para que a vida e o 

ministério de Jesus fossem vistos num contexto histórico concreto de anseio pela 

restauração de Israel. 

 Dessa maneira, os líderes de Israel acreditavam que a missão de Jesus 

estava restrita a Israel e que o mundo gentio ficaria fora de sua esfera de ação. 

Contudo, o ministério de Jesus teve como compromisso inicial resgatar Israel, mas 

não ficou confinado à nação, como se percebe no caso do centurião (Mateus 8,10) e 
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da mulher cananeia (Mateus 15,28). Embora alguns líderes, inclusive João Batista, 

considerassem que apenas uma parte de Israel poderia ser salva, a missão de 

Jesus foi dirigida a todo o Israel. Ele se movimenta em toda a terra dos judeus, 

escolhe 12 discípulos entre os judeus e os envia à terra dos judeus. O número de 

discípulos e a missão dada a eles indicavam um futuro reinado messiânico, quando 

todo o Israel seria salvo (id.). 

 Os gentios também são apresentados por Cristo como participantes do Reino 

de Deus não por seus méritos, mas pela aceitação do convite divino e os judeus, se 

assim não o fizessem, perderiam seu lugar no Reino de Deus (Mateus 8,11-12). A 

extensão da mensagem aos gentios antecede a Grande Comissão, embora se 

tenha, nesse episódio, a marca da missão de expansão do Evangelho a todo o 

mundo (id.).  

Cabe salientar que, embora ao tempo de Cristo os judeus se houvessem 

distanciado das origens divinas, Deus não rejeitou ao seu povo anteriormente 

escolhido (Romanos 11,1-2). Porém, a rejeição do povo judeu a Cristo foi um dos 

motivos que levou à expansão do Evangelho às demais nações (Romanos 11,25-26; 

Atos 18,6).  

Embora o povo de Israel cultuasse a Deus em um cenário de sujeição ao 

Império Romano, aguardava o Messias conforme a promessa de seus 

antepassados, de que ele viria quando chegasse a “plenitude dos tempos”, descrita 

por Paulo em Gálatas 4,4 (CAIRNS, 1995). 

 A Igreja do Novo Testamento, assim, surge em consequência da promessa 

feita anteriormente. O Evangelho, em si, não era novo e sim a confirmação do que já 

havia sido manifestado através dos profetas ao povo de Israel (Hebreus 1,1-2). O 

formato da igreja de Cristo se diferencia somente no que diz respeito às estratégias, 

voltadas a atender a um tempo e culturas mais diversificadas, já que, em virtude de 

que Israel deixara de cumprir o propósito de ser o lume dos povos com relação ao 

Criador, para trazer os povos de volta ao Criador, a partir de Jesus, o Evangelho 

seria levado a todas as partes do mundo, para salvação de diferentes raças, tribos, 

línguas e nações (Apocalipse 5,9; 7,9; 14,6). 

 Esse contexto político, cultural e religioso da época do surgimento do 

Cristianismo é importante para se analisar o significado de igreja entre os primeiros 

cristãos e a subsequente interpretação da Missio Dei no Cristianismo, assim como, 

compreender a importância do advento de Cristo nesse cenário. 
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2.3 A Igreja no Novo Testamento 

   

 

Neste tópico se analisa o contexto em que a igreja cristã se formou e como 

era percebida sua missão nos tempos da igreja cristã primitiva. As características da 

igreja cristã nos seus primórdios são apresentadas com o intuito de compreender as 

principais estratégias de crescimento do cristianismo num contexto de continuidade 

da Missio Dei. Conforme já explicado no tópico anterior, tal compreensão é essencial 

para a análise posterior dos indicadores de crescimento da IASD de Itabuna, objeto 

dessa pesquisa. 

O estudo sobre a missão da igreja, no Novo Testamento, requer que se 

esclareça o que significa o termo “igreja” no contexto atual e no propósito original. 

Shelley (1984,11) destaca que “o significado de um termo hoje é com frequência 

muito diferente do que indicava ontem”. Desse modo, ao analisar o termo igreja, é 

importante não confundir os significados atuais dos originalmente propostos.  

 Alguns estudiosos afirmam que, no Velho Testamento, a igreja não existia, a 

exemplo de Anstey (2011, 71), que afirma que a igreja “não faz parte da revelação 

do Velho Testamento”.  

Salienta-se que o autor apresenta uma opinião muito pessoal do que ele 

considera como igreja somente a partir do Cristianismo, sem considerar que a 

compreensão moderna do termo não abarca os significados originais e tem sofrido a 

ação de diferenças culturais e interpretações diversificadas ao longo do tempo. 

Desse modo, a Igreja do Velho Testamento não observou os mesmos parâmetros 

que se entendem como igreja nos tempos modernos.  

É necessário esclarecer que o vocábulo ekklesia não existia no cristianismo 

primitivo (RADMACHER, 1978,115). Esse termo, vindo da raiz grega do verbo kaleo 

ou kalein (que significa chamar) aparece nas escrituras hebraicas como, assembleia, 

congregação ou agrupamento de pessoas chamadas a se reunir.  

Como já apresentado anteriormente, o povo de Israel se reunia em 

assembleias, congregando em comunidades familiares, inicialmente, em reuniões 

locais e, posteriormente, também no Templo de Jerusalém, local específico para 

adoração a Deus e sacrifícios pelos pecados. “A ekklesia, então, é a assembleia ou 

congregação chamada a reunir-se”  (SHELLEY, 1984, 23). 
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O termo ekklesia, segundo Chagas (2009, 11) ocorre 115 vezes no Novo 

Testamento, sendo que 111 dessas vezes refere-se à igreja cristã, aparecendo 23 

vezes em Atos, 62 nas epístolas de Paulo, 20 no livro de Apocalipse e em outras 

ocasiões, referindo-se a reuniões (agrupamento de pessoas I Coríntios 11,18), igreja 

local (comunidade de cristãos ou congregação Atos 11,22), totalidade de cristãos em 

uma região (I Coríntios 16,19). 

Segundo Shelley (1984), muitos usam o termo igreja para indicar um prédio 

onde indivíduos religiosos se reúnem, ou para designar uma organização com várias 

congregações e prédios. Nesse sentido, a igreja é uma denominação. Outros ainda 

usam o termo igreja para indicar cristianismo, entendendo igreja numa percepção 

social ou cultural. Contudo, a Bíblia não faz alusão à igreja como sendo um prédio, 

uma denominação ou a influência cristã na sociedade. Ainda, a igreja não é uma 

irmandade, um modelo original primitivo, uma doutrina. Antes de tudo, “[...] a igreja é 

uma sociedade de seres humanos, uma comunidade visível entre outras 

comunidades humanas. [...] Somos instados a nos unir à comunidade visível de 

Deus neste planeta e a promover o seu avanço” (id.,16). 

No contexto do Cristianismo, o termo igreja deve ser, portanto, compreendido 

como uma comunidade de crentes, um organismo espiritual que tem como objetivo a 

consolidação do Reino de Deus na Terra e que anuncia a restauração da criação em 

Jesus Cristo. Sob esse objetivo a igreja cumpre o alvo da comissão de Cristo 

apresentado em Mateus 28,19 (CRUZ e RAMOS, 2007). 

A igreja como uma comunidade é percebida no relato de Atos 2,42-47, 

 
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no 
partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas 
maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam 
estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas 
propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia 
de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e 
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de 
coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E 
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam 
de salvar. 

 
Ao tempo de Paulo, na década de cinquenta do século I d.C., as comunidades 

de crentes eram numericamente pequenas, ainda relativamente desorganizadas, 

com uma instrução rudimentar da fé. Contudo, adotavam o nome ekklesia, usado na 

Septuaginta, tradução do hebraico kahal. “No grego da época, ekklesia normalmente 
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se referia à reunião de cidadãos livres em cidades de constituição grega. As 

comunidades cristãs helenítico-judaicas [...] foram as primeiras a aplicar esse termo 

a si mesmas”, o qual foi também adotado por Paulo em suas viagens missionárias 

(BOSCH,  2007,208). 

A igreja, assim, representava a comunidade de crentes, aqueles que 

aceitavam o Messias, o Redentor já prometido anteriormente. De acordo com Wright 

(2015), a conexão entre a promessa feita a Israel, no Antigo Testamento, e a todos 

os povos gentios, mediante o Cristianismo, pode ser percebida no reconhecimento 

de Jesus como o Messias por Simeão e Ana, no Templo de Jerusalém, conforme 

descrito em Lucas 2,29-32; 36-38.  

De acordo com Hurlbut (2002, 20),  

                                        
A igreja cristã em todas as épocas, quer na passada, 

presente ou futura, é formada por todos aqueles que creem em 
Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. No ato de crer está implícita a 
aceitação de Cristo por seu Salvador pessoal, para obedecer-lhe 
como a Cristo, o Príncipe do reino de Deus sobre a terra. [...] Durante 
o tempo em que Jesus exerceu Seu ministério os discípulos criam 
que Jesus era o almejado Messias de Israel, o Cristo. Ora, Messias e 
Cristo são palavras idênticas. Messias é palavra hebraica e Cristo é 
palavra grega. Ambas significam “O Ungido”, o “Príncipe do Reino 
Celestial”. 

                                                        

A Igreja do Novo Testamento dá continuidade à promessa de restauração da 

humanidade, predita no Antigo Testamento, e essa continuidade ocorre por meio de 

Cristo e dos apóstolos, tendo como principal estratégia a capacitação dos apóstolos 

e discípulos pelo Espírito Santo. A Igreja apostólica foi doutrinada por Cristo para a 

expansão do Reino de Deus na Terra, sendo que o comando de Cristo foi para que 

o Evangelho fosse levado a todas as nações e povos (Mateus 28,19; Marcos 16,15) 

em testemunho do que os apóstolos haviam visto e ouvido.  

Importante destacar aqui a compreensão de Wright (2015, 38), que afirma 

que o Evangelho está no “cerne da missão da igreja” cristã. Ele representa “a boa 

nova do que Deus fez por meio de Jesus Cristo para a redenção do mundo”, e 

salienta, “A Bíblia descreve Deus como Redentor desde o princípio”.  

O autor analisa a implicação dessa percepção para os cristãos, partindo do 

princípio de que nem Jesus nem Paulo inventaram a palavra “Evangelho”, mas que 

a mensagem do Cristianismo se reportava ao Antigo Testamento, no qual ambos 
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fundamentavam suas explicações a respeito do Reino de Deus e das boas novas de 

salvação, conduzindo assim a igreja. 

Nesse sentido, os profetas do Antigo Testamento prepararam o terreno para a 

obra de redenção em Cristo. Jesus veio como Salvador, pois os homens não 

precisavam ser mais libertados da escravidão do Egito, ou do exílio em Babilônia, 

mas do exílio e da escravidão do pecado, como explica Stott (2007, 17), “O 

cristianismo é uma religião de salvação, e não há nada nas religiões não cristãs que 

se compare à mensagem de um Deus que amou, buscou e morreu pelos pecadores 

perdidos”. 

Tendo isso em vista, Horton (2010, 86) afirma que o Cristianismo se distingue 

em sua essência pela sua história, “a história de um Criador que, embora rejeitado 

por aqueles que criou à sua imagem, se inclinou para reconciliá-los consigo mesmo 

por meio de seu Filho”. Destacam-se, portanto, acontecimentos históricos que 

representam um evangelho, as boas novas de Deus a reconciliar a humanidade em 

Cristo, e isso é possível de ser observado pela encarnação de Deus, pela expiação, 

pela ressurreição, ascensão e promessa de retorno.  

Segundo este autor, o apóstolo Paulo, em I Coríntios, não apresenta a Cristo 

separadamente, mas, conhecendo a filosofia grega de busca por “uma vida melhor 

agora”, conta a história de um Deus Criador, que não precisa de nada do homem, 

mas se inclina a salvar a humanidade por intermédio de Cristo Jesus. E que o 

homem deve se arrepender, voltar-se para Cristo, pois o juízo final é iminente pela 

ressurreição de Jesus dentre os mortos (Atos 17). Essa mensagem, loucura para os 

gregos e pedra de escândalo para os judeus, é reconhecida como o poder e a 

sabedoria de Deus, pois Jesus Cristo se tornou sabedoria, justiça, santificação e 

redenção. Complementa ainda, 

 
Claro que há sabedoria divina nas Escrituras. O Deus que nos 
justifica por meio da fé à parte da lei também nos santifica e nos 
conduz por sua lei. No entanto, a sabedoria principal da Bíblia é a 
pessoa e obra de Cristo, prometidas na lei e nos profetas e 
cumpridas na nova aliança. Nada se compara à sabedoria que Deus 
tem mostrado na salvação dos pecadores. (ibid., 87). 

 

De acordo com Stott (1996, 10), todos os apóstolos do Novo Testamento 

compreenderam, por meio do Espírito Santo, a Boa Nova de Jesus e passaram a 

comunicar e aplicar essa mensagem nas situações que enfrentaram. Dessa 
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maneira, eles foram homens com uma única mensagem, a “mensagem da graça 

salvífica de Deus em Cristo”, a qual deve ser levada a “todos os homens e mulheres, 

em todos os tempos e lugares”. 

A igreja de Jesus Cristo, formada no Novo Testamento, tem como base a 

obra redentora de Cristo, e a comunidade de crentes passa a formar o povo de 

Deus, como destaca o apóstolo Pedro, ao salientar que os cristãos “são geração 

eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 

grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (I Pedro 

2,9). As mesmas palavras foram usadas para designar Israel como nação escolhida 

de Deus. E, dessa maneira, a igreja se tornou um instrumento da glória de Deus 

para consecução do Seu plano eterno (OTT e WILSON, 2013). 

Portanto, é possível entender que, se antes a igreja estava centralizada em 

Israel, a partir de Jesus o foco da igreja estava na sua expansão pelo mundo, 

tornando o Evangelho universalmente conhecido por todos os povos e nações. 

Dessa maneira, a igreja idealizada por Cristo estava destinada a crescer de modo 

que as boas novas da salvação fossem levadas a todas as pessoas. 

De acordo com Xavier (2016), ainda no Antigo Testamento já havia indícios 

claros de que a igreja deveria crescer e se tornar universal, como se depreende de 

diversas passagens bíblicas (Salmos 67,2, 117,1; Isaías 2,3, 42,6, 66,19; Amós 

9,12; Zacarias 2,11, 8,22). De modo especial, o livro dos Salmos pode ser 

considerado um dos maiores livros missionários do mundo, estando repleto de 

referências ao crescimento universal da igreja, contendo mensagens e desafios 

missionários (Sl 2, 33, 66, 72, 98, 117 e 145). Apesar disso, foi a partir dos ensinos 

de Jesus Cristo e dos apóstolos que essa realidade se tornou possível.  

Desse modo, o Cristianismo iniciou com a missão de proclamar o Reino de 

Deus. A pregação de João Batista, precursor de Cristo entre os judeus, tinha como 

tema o Reino de Deus. Ele enfatizava a iminência da chegada do Reino dos Céus e 

chamava o povo ao arrependimento, pois o tempo do juízo havia chegado (Mt 3,2). 

Abriu, assim, o caminho para que Jesus iniciasse Seu ministério. 

 O início do ministério público de Jesus é descrito nos evangelhos de Mateus 

(4,17) e Marcos (1,15) com o chamado ao arrependimento e crença nas boas novas 

da chegada do Reino de Deus (Evangelho). Mateus 4,23 é explícito em afirmar que 

Jesus ensinava nas sinagogas e pregava o evangelho do reino. E é com essa 

mensagem que Jesus passou a chamar seus discípulos.  
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Segundo Nichol (2013, 313), a escolha dos doze discípulos foi o primeiro 

passo dado por Cristo para organizar a igreja cristã. Contudo, essa organização se 

deu mediante a missão já estabelecida de proclamar o reino de Deus. Assim sendo, 

Cristo é o Rei, e os discípulos, os súditos do reino da graça.  

No ministério de Cristo, ele ensinou aos seus discípulos a orar dizendo, 

“Venha Teu reino”, conclamando-os a proclamar o evangelho do Reino (Mt 10,7, Lc 

9,2,60).  

Em muitas das parábolas, Jesus apresentou o reino de Deus, enfatizando ser 

esta a mensagem principal que deveria direcionar o Cristianismo. Em Mateus 

13,24,31,33,44,45,47,52, suas parábolas iniciam com a frase, “o reino dos céus é 

semelhante a [...]”. Assim também descreve a parábola das dez minas, registrada 

em Lucas 21. Conforme Nichol (2013, 941), cada uma das parábolas de Cristo foi 

pronunciada com o propósito de ilustrar alguma verdade específica com respeito a 

Seu reino, tanto no estabelecimento do reino da graça no coração dos homens 

quanto do reino de glória. A mensagem do Reino de Deus, portanto, fazia parte 

essencial da missão dos discípulos. 

Conforme Bosch (2007, 58), “Marcos, em particular, tem claramente um 

propósito explicitamente missionário em mente em seu relato da vocação dos 

discípulos. [...] Os discípulos são chamados para serem missionários”. Essa 

percepção é estendida aos demais discípulos, bem como, aos que responderiam ao 

seu chamado mesmo após sua morte e ressurreição.  

O envio dos discípulos ao cumprimento da missão iniciou, primeiramente, por 

Israel (Mateus 10,5-6), deixando claro que a missão originalmente incluía o povo 

judeu. Para Monteiro (2004), ao fazer isso, Cristo pretendia lidar com o preconceito 

dos discípulos, que estavam contaminados com o exclusivismo judaico, de modo 

que eles pudessem ver adequadamente o caráter universal da missão.  

A ênfase de Jesus na “Grande Comissão” (Mateus 28,19) foi imprescindível 

para que os discípulos compreendessem que a igreja deveria se expandir de modo 

que se fizessem discípulos de todas as nações; em todo o mundo e a toda criatura o 

Evangelho deveria ser pregado (Marcos 16,15), e os cristãos deveriam ser 

testemunhas tanto em Jerusalém quanto na Judeia, Samaria e aos confins da Terra 

(Atos 1,8). Desse modo, “o povo de Deus, que a princípio circunscrevia uma nação 

geográfica e politicamente organizada, passa a ser a Igreja, corpo comunitário que 
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não conhece fronteiras étnicas e inclui judeus e gentios de ‘todas as nações’” 

(id.,,24).  

 Como bem destaca Xavier (2016,15), o Novo Testamento mostra que, “os 

apóstolos e os discípulos são fiéis no cumprimento desse mandado (At 8,4; Rm 

15,19). E o livro do Apocalipse apresenta grandiosas visões dos redimidos que 

procedem de todas as tribos, povos, línguas e nações (Ap 5,9; 7,9; 14,6)”. 

Segundo Monteiro (2004), a Grande Comissão foi apresentada nos quatro 

Evangelhos (Mateus 28,18-20; Marcos 16,15-16; Lucas 24,46-49; João 20,21-22), e 

em Atos 1,8. Contudo, o texto de Mateus é considerado por muitos estudiosos como 

o mais completo, o cerne da estratégia missionária da igreja cristã. Comentando 

sobre a Grande Comissão, o autor afirma ainda que, quando esta foi formulada por 

Cristo, a missão já estava em pleno andamento, desde o chamado de Abraão, 

passando pelo chamado a Israel como nação mediadora do plano salvífico. 

 
Jesus chamara discípulos para os enviar como Suas testemunhas, a 
fim de contarem ao mundo o que dEle tinham visto e ouvido. Era o 
encargo mais importante atribuído a seres humanos, sendo-lhes 
superior apenas o do próprio Cristo. (id.,22).  

 

Na ordem “Portanto, ide, ensinai a todas as nações” (Mateus 28,18-19), 

“pregai o evangelho a toda a criatura” (Marcos 16,15), Jesus requereu de seus 

discípulos que levassem a boa nova de salvação a todos os habitantes da Terra, 

sejam estes ricos ou pobres, elevados ou humildes. A luz do Céu deve resplandecer 

por meio dos fiéis discípulos, que se tornaram “colaboradores de seu Redentor na 

obra de salvar o mundo” (WHITE, 2015a, 577). 

Para garantir o êxito da Igreja nessa empreitada, Jesus prometeu o dom do 

Espírito Santo (Atos 1,8), promessa que se cumpriu no Pentecostes, estando os fiéis 

reunidos em um mesmo lugar. A obra do Espírito Santo se iniciou entre os cristãos 

(seguidores de Cristo), segundo Atos 2, para capacitar os discípulos e promover a 

expansão do Evangelho como “testemunhas” de Cristo (Atos 1,8). E foi com o poder 

do Espírito Santo que eles passaram a falar, a testemunhar do Messias prometido 

anteriormente, resultando no crescimento da igreja em número e em espaço (Atos 

2,41;47). Com o chamado de Paulo a Igreja continuou a se expandir ainda mais pelo 

mundo, conforme o plano estabelecido por Deus.  

Destaca-se na história da igreja cristã primitiva o aspecto missional, em 

cumprimento à comissão de Cristo de levar o Evangelho a todo o mundo. Ou seja, a 
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igreja deveria expandir, a partir de Jerusalém, onde o Reino de Deus deveria ser 

pregado aos judeus e, em seguida, aos demais povos da Terra. 

Em cumprimento à missão, ao final do primeiro século, a igreja havia se 

expandido pela Ásia Menor e em muitos outros lugares da Palestina, Síria, 

Macedônia, Grécia, Puteoli, Itália, Alexandria e, possivelmente, na Espanha, 

conforme (NICHOLS, 2000, 24). 

González e Orlandi (2008) afirmam que, durante o século I, muitos cristãos 

contribuíram para a propagação do Evangelho e o crescimento da igreja cristã em 

diferentes regiões do mundo. Ao final do século I, havia cristãos nas principais 

regiões do nordeste do Mediterrâneo. A igreja cruzou fronteiras culturais e étnicas, 

lançando raízes em diferentes contextos e de diversas formas. 

Em Antioquia, os discípulos passaram a ser chamados de “cristãos”, segundo 

Elwell (2009,372), e esse termo passou a ser comum entre os cidadãos de Roma 

ainda no reinado de Nero e em outras partes do império antes do fim do século I, 

sendo estabelecido até o fim do século II. 

Foi também a partir de Antioquia que Paulo e seus acompanhantes foram 

enviados pela igreja e pelo Espírito Santo em suas viagens missionárias. Desse 

modo, Paulo levou o evangelho a Chipre, a cidades da Ásia Menor, à Macedônia, a 

diversas cidades da Grécia, a Roma e até à Espanha. Outros missionários, a 

exemplo de Barnabé e Marcos foram à ilha de Chipre; Apolo trabalhou em Corinto; 

no porto italiano de Putéoli já existiam cristãos que receberam Paulo a caminho de 

Roma; e há indicativos de que a igreja de Roma já existia antes mesmo de Pedro e 

Paulo chegarem nessa cidade (id.). 

González e Orlandi (2008) afirmam que, devido à redução de documentos 

sobre as origens da primeira expansão do cristianismo, a maioria destes trata da 

vida e obra missionária do apóstolo Paulo. Porém, ele não foi o único a cumprir o 

papel de missionário, já que, ao mesmo tempo em que ele realizava suas viagens 

missionárias, muitos outros cristãos levavam a nova fé a diferentes lugares.  

Cairns (1995, 45) comenta que “do ano 30 a aproximadamente 44, a igreja 

em Jerusalém manteve uma posição de liderança na comunidade cristã primitiva”, 

confirmando que os discípulos realmente iniciaram sua missão de propagar o 

Evangelho pela cidade de Jerusalém, conforme o mando de Cristo.  

Conforme González e Orlandi (2008), o livro de Atos demonstra que o 

cristianismo se expandia em Jerusalém e também na Galileia, Samaria e Damasco. 
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Filipe batizou um eunuco da Etiópia. Mas é sobre a igreja de Antioquia que existem 

dados mais exatos, embora a origem da igreja antioquina, assim como das outras 

principais igrejas cristãs, tenha desaparecido no tempo. A perseguição aos cristãos 

a partir da morte de Estêvão os dispersou, de modo que o evangelho foi levado a 

Chipre e a Antioquia, tanto pelos discípulos judeus, que pregavam aos próprios 

judeus, quanto por chíprios e cirenenses, que falavam aos gregos (Atos 11,19-20). 

Por meio desses testemunhos de discípulos judeus e não judeus o número de 

crentes aumentou em Antioquia (Atos 11,22). 

Comentam ainda os autores que, embora Paulo se considerasse apóstolo dos 

gentios, ele se aproximava, primeiro, das sinagogas em cada cidade, ensinando e 

pregando o evangelho, ou buscava pontos de contato entre sua mensagem e a 

cultura do lugar, como ocorreu em Atenas. Preocupava-se em deixar pequenos 

núcleos de discípulos em cada cidade, procurando sanar as divisões existentes, o 

que indica que Paulo tinha uma concepção de missão universal, não individual. Ou 

seja, o evangelho deveria ser levado a diversos lugares, constituindo-se uma 

comunidade de cristãos que deveriam dar continuidade à sua propagação 

perpetuando o crescimento do Cristianismo. 

No cumprimento da missão, a igreja apresentou crescimento em diversos 

aspectos. De acordo com Muzio (2013), a história da igreja, em Atos, destaca o 

crescimento numérico como resultado da pregação do Evangelho. Atos 2,41 

descreve a adição de três mil pessoas à igreja; Atos 4,4 aponta para mais cinco mil 

pessoas; Atos 6,1 e 7, fala em um rápido crescimento. Atos 12,24 afirma que a 

Palavra de Deus crescia e se multiplicava e Atos 21 também enfatiza o crescimento 

numérico.  

Contudo, apesar das referências numéricas apontadas, Atos 2,41-47 também 

apresenta o crescimento da igreja como um fenômeno abrangente de números e 

qualidades, destacados em ações de crescimento numérico, participativo, social e 

espiritual, percebidas nas palavras, agregaram; perseveravam na doutrina; na 

comunhão; no partir do pão; nas orações; com temor; criam; tinham tudo em comum; 

louvavam a Deus; tinham graça entre o povo; o Senhor acrescentava.  

As epístolas de Pedro e de Paulo não demonstram interesse acentuado nos 

números, já que não se percebe preocupação por parte dos apóstolos em registrar o 

número de participantes, visitantes e membros. A principal preocupação era na 

fidelidade do discípulo, na integridade do seu testemunho, no conhecimento da 
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mensagem a ser transmitida e retransmitida para que ocorresse a conversão dos 

gentios e a santificação pelo Espírito Santo (Romanos 15,15-19; I Pedro 3,15).  

Nessa perspectiva, o crescimento da igreja primitiva fortaleceu aspectos de 

crescimento pleno, visando tanto a expansão numérica quanto qualitativa, no 

processo de pregação do Evangelho e de cumprimento da missão.  

 

 

2.4 Características de Crescimento de Igreja Observadas no Velho e Novo 

Testamento  

 

 

 Ao se analisar o contexto do Velho e Novo Testamento, observam-se 

algumas características que foram sendo construídas pela comunidade de crentes 

ao longo do tempo. Essas características podem ser consideradas estratégias de 

expansão e crescimento da Igreja no contexto de cumprimento da Missio Dei, desde 

o Éden até os apóstolos.  

Na Tabela 2, abaixo, é possível analisar algumas dessas características, as 

quais indicam semelhanças em ambos os Testamentos, sinalizando para uma 

continuidade do propósito inicial de Deus para Sua igreja. 

 

Tabela 2, Características de Crescimento da Igreja no Velho e no Novo 
Testamentos. 

CARACTERÍSTICAS VELHO TESTAMENTO NOVO TESTAMENTO 

COMUNIDADE Comunidade inicial, Deus, 
Adão e Eva. 

Comunidade esporádica, 
filhos de Sete; Noé e 
família; Abraão; 
Melquisedeque. 

Comunidade centrada, 
Israel – lares; locais 
específicos; Tabernáculo; 
Templo. 

Comunidade inicial, Jesus e 
doze discípulos. 

Comunidade esporádica, com 
Jesus, discípulos, pessoas e 
multidões; após a 
ressurreição, 120 pessoas no 
Pentecostes; 3.000 após 
Pentecostes 

Comunidade descentrada, 
judeus, gentios, Igreja cristã 

MISSIONÁRIAS Missão de Abraão, 
concerto entre Deus e o 
povo; bendizer a todas as 
nações, a partir de sua 

Missão de Jesus, proclamar a 
chegada do Reino de Deus; 
ensinar, curar, conduzir os 
discípulos e direcionar a 
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família e de seus 
descendentes; mostrar a 
Deus como Senhor e Rei 

Missão de Israel – missão 
centrípeta, mostrar o 
Reino de Deus a todos os 
povos, indicando o 
Salvador, o Messias, 
como povo, nação 

missão 

Missão dos discípulos e 
cristãos – missão centrífuga, 
proclamar a vinda do Reino 
de Deus, o juízo e o retorno 
de Cristo; levar o evangelho 
ao mundo, a todas as 
pessoas, independente de 
raça, língua, nação 

INSTITUCIONAIS criação de altares, 
Tabernáculo, Templo, 
sinagogas, escolas. 

criação de comunidades de 
crentes; criação de igrejas; 
viagens missionárias; 
educação do povo. 

 

 As características observadas na tabela 2 refletem a missão e algumas das 

estratégias que o povo de Deus fez uso para a expansão da mensagem de 

salvação, desde o Velho Testamento, por meio de Israel, até o Novo Testamento, 

mediante Jesus e Seus discípulos. Cabe analisar os pontos apresentados acima, 

para maior clareza e caracterização da missão, já que a presença ou não desses 

aspectos na igreja objeto de estudo devem ser avaliados em capítulo posterior. 

 No Velho Testamento são observadas algumas características que 

contribuíram para o crescimento da Missio Dei, antes e depois do chamado feito a 

Abraão. Entre estas são apresentadas as seguintes, 

I. Características de comunidade, 

− Comunidade inicial, Adão e Eva (primeira igreja). Eram os adoradores locais 

e Deus vinha até eles no Jardim. Mantinham comunhão direta com Deus (Gênesis 

3,8). Após a queda, a missão inicial foi modificada para uma missão de resgate 

(Gênesis 3,15). O Senhor não os deixou órfãos ou perdidos à própria sorte (João 

14,18), mas pôs em execução o plano da redenção. 

− Comunidade esporádica, Embora a humanidade estivesse dividida, Deus se 

fazia presente entre os que o buscavam. Os filhos de Sete passaram a “invocar o 

nome do Senhor” (Gênesis 4,26). Apesar do dilúvio (Gênesis 6,5-7; 13; 17), Deus 

não desistiu de manter sua Igreja e de tornar conhecido o seu plano de redenção 

para com o homem caído, ordenando o crescimento (Gênesis 9,1;7) e propondo um 

elemento diferenciador para com ele e seus descendentes, uma aliança, um 

concerto (Gênesis 9,9). De Noé (Éber) surgiram os (Ebereus) hebreus.  
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O encontro de Abraão com Melquisedeque confirma a presença da igreja de 

Deus entre os povos contemporâneos a Abraão. Mesmo não havendo relato de uma 

comunidade específica, esse encontro indica que, após a Igreja Edênica, houve uma 

continuidade da mesma entre os povos.  

− Comunidade centrada, comunhão entre Deus e o homem e a presença 

Santa do Senhor entre o povo (Gênesis 4,26; 9,1,7,9; 12,1-4; Êxodo 19,3-6; 20,1-2;); 

inicialmente, nos lares e em locais específicos (Gênesis 8,20-21; 33,20, por 

exemplo) e, a partir de Moisés, em um espaço determinado pelo próprio Deus, o 

Tabernáculo (Êxodo 40,2,17,34). Posteriormente, no Templo construído por 

Salomão (I Reis 6,1; I Crônicas 28,9-10; II Crônicas 3,1-2; 5,1), que passou a ser o 

centro religioso do povo de Israel, para onde convergiam todos os judeus e onde a 

glória do Senhor era manifesta (II Crônicas 7,1). O Templo deveria ser aberto a 

todas as nações, e Israel deveria tomar para si o encargo de levar a todos o 

conhecimento do Deus verdadeiro (Isaías 56,7; Mateus 21,13). 

II. Características missionárias, 

−  Missão de Abraão, O chamado especial feito a Abraão para que deixasse 

Ur dos Caldeus (Gênesis 12,1-4), deu continuidade à missão proposta por Deus 

anteriormente e fez um novo concerto entre o povo escolhido e Deus (Gênesis 17,7). 

Essa aliança é confirmada posteriormente com Isaque, Jacó, Davi, Salomão e, 

embora não houvesse ainda um Templo dedicado especificamente para adoração, o 

povo se reunia em locais designados para essa finalidade (como se deduz de 

Gênesis 28,22).   

A missão de Abraão era ir aonde Deus mandasse e abençoar a todas as 

nações da terra (Gênesis 22,17-18), e isso tornou-se um meio de alcançar a todas 

as pessoas que quisessem aceitar a Deus como Senhor, formando, desse modo, um 

único povo.  

Segundo Carriker (1999), percebe-se, nesse chamado, a referência a três 

personagens ao longo do tempo, primeiro, a missão alcançaria a sua família e 

descendência, que formou o povo de Israel; o segundo refere-se ao próprio Cristo, 

que proveio da descendência de Abraão e por meio de quem Deus cumpriu as 

promessas feitas aos profetas e ao próprio Abraão sobre a vinda do Messias; e em 

terceiro lugar, o chamado continuou na pessoa de Cristo aos “descendentes” de 

Jesus, aqueles que, renascidos como cristãos, sejam judeus ou gentios, são 

chamados para serem missionários e embaixadores do Reino de Deus. 
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− Missão de Israel, a nação israelita foi constituída para desenvolver uma 

missão salvífico-humanitária global, “Em ti serão benditas todas as famílias da terra” 

(Gênesis 12,2), “Vós me sereis um reino sacerdotal e nação santa” (Êxodo 19,6), e 

“eu te darei como luz para as nações” (Isaías 42,6). Contudo, a nação de Israel se 

manteve concêntrica, não se manifestando como missionária. 

O Tabernáculo e o Templo foram construídos para que o povo tivesse um 

local para adorar a Deus. O Templo foi construído com a intenção de que a nação 

de Israel mostrasse o plano da Redenção a todos os povos. Por isso, Deus declara 

acerca do Templo de Jerusalém, “Minha casa será chamada casa de oração para 

todos os povos” (Isaías 56,7). 

A principal contribuição de Israel foi oferecer ao mundo a esperança de um 

Messias que viria restabelecer a justiça. Essa esperança se popularizou no mundo 

romano e grego pela firme proclamação dos judeus. Mesmo os discípulos, após a 

morte e ressurreição de Cristo, ainda aguardavam um reino messiânico. O caminho 

do Messias, portanto, foi preparado no Antigo Testamento, porém, a própria nação 

de Israel provocou uma distorção hermenêutica sobre as profecias messiânicas do 

Antigo Testamento e estabeleceu um conceito exclusivista do Messias, o que 

edificou um muro de separação entre o povo de Israel e os demais povos. Por causa 

disso, eles mesmos necessitavam ser evangelizados, pois haviam se afastado do 

propósito inicial decorrente do pacto de Deus com Abraão. 

III. Características institucionais, 

− a criação de altares, do Tabernáculo, do Templo, de sinagogas e escolas, 

tais como as Casas da Assembleia, ou Casas de Oração, utilizadas também como 

escolas, que influenciaram o povo de Israel e as nações no seu entorno. 

Mesmo depois da construção do Tabernáculo e do Templo em Jerusalém, o 

culto a Deus era prestado nas casas, entre os familiares, centralizado no altar. Essa 

prática era comum desde a Criação até o Êxodo. A adoração era prescrita, 

controlada, litúrgica. Havia uma adoração rigorosa, regrada, em local específico; e o 

povo se reunia para congregar e adorar nesse local. Israel, como nação, era 

beneficiada pela participação e envolvimento nas festas e rituais de adoração. Israel 

deveria levar a todas as nações a verdadeira adoração, a obediência a Javé, o Deus 

de Israel. 

Na volta do cativeiro, aumentou o ensino religioso, foram criadas sinagogas e 

escolas, mas os preceitos divinos foram mesclados com ideias e costumes pagãos 
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os quais, introduzidos no culto, fizeram com que se perdesse de vista, em grande 

parte, os ensinos do serviço ritual que conduzia a Cristo, simbolicamente. 

Da mesma maneira como ocorreu no Velho Testamento, a Igreja do Novo 

Testamento também apresenta algumas características que se destacam como 

indicativos de que Deus tinha como estratégia de expansão a missão proposta 

inicialmente para Seu povo. No contexto do Novo Testamento, contudo, essas 

características já se mostram mais explícitas, podendo-se analisar alguns aspectos 

de crescimento de forma mais precisa, já que, com Cristo, ficou mais clara a noção 

de comunidade como igreja. 

Salienta-se que, a Igreja Cristã, nascida no Novo Testamento, surgiu da 

promessa da vinda do Messias, manifestada através dos profetas ao povo de Israel 

(Hebreus 1,1-2). O formato da igreja de Cristo se diferencia, no entanto, no que diz 

respeito às estratégias, voltadas a atender a um tempo e culturas mais 

diversificadas, já que, em virtude de que Israel deixara de cumprir o propósito de ser 

o lume dos povos com relação ao Criador, para trazer os povos de volta ao Criador, 

a partir de Jesus, o Evangelho seria levado a todas as partes do mundo, para 

salvação de diferentes raças, tribos, línguas e nações (Apocalipse 5,9; 7,9; 14,6). 

A diferença entre a missão observada no Antigo e no Novo Testamento tem a 

ver com a centralidade da missão em Israel e a ordem de expansão do Cristianismo. 

Ou seja, a missão é a mesma, com focos diferentes entre o “Vinde” e o “Ide”, como 

apontam Silva, Bonotto e Dias (2016), ao afirmar que ambos os testamentos 

apresentam dinâmicas centrípetas e centrífugas, ou seja, a missão é centralizada 

em Israel e em Cristo, com ênfase no conduzir as pessoas a Deus por meio do 

testemunho, do direcionamento, do ensinamento e da apresentação da mensagem 

de salvação. 

A respeito da diferença observada na mensagem e missão do Antigo para o 

Novo Testamento, Ladd (1974, 118), comenta que, 

 
Israel havia sido possuidor do reino de Deus. Isso significa que até o 
momento, a vinda de Cristo em carne, a atividade redentora de Deus 
na história havia sido canalizada por meio da nação de Israel. [...] 
Porém, quando chegou a hora em que, Deus manifestara Sua 
atividade redentora em uma nova e maravilhosa maneira e quando o 
reino de Deus visitara os homens na pessoa do Filho de Deus 
atraindo-lhes na medida mais plena às bênçãos do regime divino, 
Israel rejeitou o reino e o Portador do reino. Portanto, o reino, em sua 
nova manifestação, foi tirado de Israel e dado a um povo novo. Este 
novo povo é a igreja. 
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Desse modo, o crescimento observado na igreja cristã apresenta diferenças, 

mas a missão continua a ser a expansão do Reino de Deus, agora direcionado a 

todos os povos. Para isso, a igreja do Novo Testamento apresentou características 

que demonstram o compromisso com a missão observada no Antigo Testamento. 

Algumas das características da igreja do Novo Testamento, percebidas como 

estratégias de desenvolvimento e crescimento da igreja, num contexto de 

cumprimento da Missio Dei, são descritas abaixo, 

I. Características de comunidade, 

− Comunidade inicial, Jesus e doze discípulos. Jesus começou pregando o 

Reino de Deus, chamou seus discípulos e formou uma base com os doze para a 

propagação da mensagem. 

− Comunidade esporádica, de início, juntavam-se multidões em locais 

aleatórios para ouvir a Cristo. Jesus curava nas sinagogas, em locais públicos. Com 

a descida do Espírito Santo, começa a formação de comunidades de crentes. 

Inicialmente, 120 pessoas; em seguida à pregação de Pedro, 3.000 pessoas; e 

continuamente em crescimento numérico, diaconal, organizacional, espiritual. 

A igreja de Jesus Cristo, formada no Novo Testamento, tem como base a 

obra redentora de Cristo, e a comunidade de crentes passa a formar o povo de 

Deus, como destaca o apóstolo Pedro, ao salientar que os cristãos “são geração 

eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as 

grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz” (I Pedro 

2,9). As mesmas palavras foram usadas para designar Israel como nação escolhida 

de Deus. 

− Comunidade descentrada, voltada a judeus e gentios. a missão de Cristo se 

iniciou com os judeus (Mt 10,5-6), foco original do Messias. Contudo, enquanto o 

povo judeu, como uma nação geográfica e politicamente organizada, era o povo de 

Deus, com o Cristianismo, a Igreja passou a ser um corpo comunitário que não 

conhece fronteiras étnicas, incluindo a judeus e gentios de todas as nações. 

II. Características missionárias, 

− Missão de Jesus, proclamar a chegada do Reino de Deus. Desde Abraão, 

Israel aguardava o Messias, que deveria restaurar o reino segundo a promessa.  

− Missão dos discípulos e cristãos, proclamar a vinda do Reino de Deus, o 

juízo e o retorno de Cristo. Jesus deu a ordem da Grande Comissão aos discípulos, 
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para pregarem em todo o mundo o Evangelho do Reino. Para isso, capacitou-os 

mediante a descida do Espírito Santo. A Grande Comissão é, portanto, o cerne da 

estratégia missionária da igreja cristã. 

Por meio do Espírito Santo os seguidores de Cristo, segundo Atos 2, seriam 

capacitados a promover a expansão do Evangelho como “testemunhas” de Cristo 

(Atos 1,8). E foi com o poder do Espírito Santo que eles passaram a falar, a 

testemunhar do Messias prometido anteriormente. A igreja cristã cresceu, ainda no 

período dos primeiros discípulos, em número, em qualidade e em fronteiras. 

III. Características institucionais, 

- Educação do povo; criação de comunidades de crentes; criação de igrejas; 

viagens missionárias.  

Jesus deu o exemplo, ensinando ao povo, diretamente, e nas sinagogas. 

Demonstrou que os discípulos deveriam ir até o povo, receber e cuidar dos que 

deles se aproximassem e formar grupos de crentes. 

Por sua vez, o livro de Atos está repleto de exemplos de como os discípulos, 

a partir do Pentecostes, se relacionavam com o povo, formando comunidades e 

promovendo o crescimento do evangelho. A comunidade formada era unida, havia 

cuidado com o crescimento espiritual e o cuidado físico e organizacional.  

Paulo, em suas viagens, se aproximava, primeiro, das sinagogas em cada 

cidade, ensinando e pregando o evangelho, ou buscava pontos de contato entre sua 

mensagem e a cultura do lugar, como ocorreu em Atenas. Preocupava-se em deixar 

pequenos núcleos de discípulos em cada cidade, procurando sanar as divisões 

existentes, o que indica que Paulo tinha uma concepção de missão universal, não 

individual. Ou seja, o evangelho deveria ser levado a diversos lugares, constituindo-

se uma comunidade de cristãos que deveriam dar continuidade à sua propagação 

perpetuando o crescimento do Cristianismo. 

Tendo em vista o contexto apresentado, pode-se analisar que a missão da 

igreja cristã é um reflexo da missão observada no Antigo Testamento, que é, 

proclamar o Reino de Deus e a vinda do Messias.  

Enfatiza-se que o estudo das características da igreja no Velho e Novo 

Testamentos visa ao conhecimento da missão da IASD em continuidade ao 

propósito divino de restaurar a humanidade e proclamar a mensagem do Reino de 

Deus e da vinda de Jesus.  
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Nesse sentido, os fundamentos missiológicos encontrados na Bíblia Sagrada 

que se referem à Missio Dei podem servir para analisar o crescimento da IASD na 

atualidade, na perspectiva de avaliar se esta apresenta as mesmas características, 

ou se faz uso de estratégias de crescimento semelhantes. 

Tal análise deve ser direcionada, em virtude da complexidade do assunto, 

para o estudo dos indicadores de crescimento de igreja, na perspectiva integral e 

missional, de modo que se possa avaliar o crescimento da IASD de Itabuna, Bahia.   
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CAPÍTULO 3 

 

 

ORIGEM E EXPANSÃO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA 

NO MUNDO E NO BRASIL 

 

 

A base histórica da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo e no Brasil é 

apresentada neste capítulo a partir do contexto da Reforma, afunilando para o 

crescimento da igreja na região da Bahia.  

Tendo em vista o contexto de crescimento do Cristianismo, a Reforma 

Protestante representou um grande passo para um movimento de retorno às raízes 

apostólicas. Em consequência da expansão missionária derivada do processo de 

Reforma, que contribuiu para que o Evangelho fosse levado a todos os continentes, 

surgiu um movimento de restauração da Verdade das Escrituras, ao lado de uma 

conscientização acerca das profecias bíblicas que revelavam o tempo do juízo de 

Deus.  

O contexto apresentado a seguir demonstra que a IASD teve suas raízes 

denominacionais formadas a partir desse movimento de reforma e de consciência 

profética nascido nos Estados Unidos da América, e tem expandido sua presença e 

mensagem ao mundo, a exemplo do Brasil.  

Neste capítulo, portanto, discorre-se brevemente sobre o crescimento do 

Cristianismo, o processo de desvio das práticas apostólicas, o contexto de Reforma 

e suas implicações para o movimento adventista. Tal contexto é importante para 

apresentar a origem da IASD e sua expansão em termos mundiais como 

consequência desse processo.  

Destaca-se, sequencialmente, o crescimento da IASD no Brasil, 

apresentando, de forma breve, o histórico em que o adventismo adentrou ao Brasil 

pela região Sul e foi se expandindo às demais regiões, no final do século XIX e início 

do século XX. Também se introduz as principais estratégias utilizadas pela IASD 

para expandir sua presença no território brasileiro e alcançar a região Nordeste, em 

cujo espaço geográfico se localiza a Bahia e o município de Itabuna.  
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O quadro apresentado neste capítulo tem como finalidade formar o pano de 

fundo para o estudo dos fatores que contribuíram para o crescimento da IASD na 

região da Bahia e, de modo mais específico, para a análise dos indicadores de 

crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia no município de Itabuna, em capítulo 

posterior. 

 

 

3.1 Contexto Histórico do Cristianismo e da Reforma Protestante 

 

 

A IASD é um ramo do Cristianismo que pretende dar continuidade ao 

ordenamento de Cristo de propagar a mensagem da salvação, conforme Mateus 

28,19-20. O movimento adventista não é apenas mais uma denominação cristã, mas 

um movimento que visa ao cumprimento da profecia final mediante a pregação da 

mensagem dos três anjos de Apocalipse 14,6-12, apresentando “o último apelo a um 

mundo que perece, antes do retorno de Cristo para a ‘colheita’ da Terra (versos 14-

20)” (KNIGHT, 2000, 6). 

Diante desse entendimento, é importante analisar o contexto em que o 

Cristianismo cresceu ao longo do tempo, as principais mudanças que ocorreram na 

Igreja e que culminaram com a Reforma Protestante, da qual surgiu, posteriormente, 

o movimento adventista.  

Tendo já sido abordado o contexto cristão apostólico, parte-se para o contexto 

histórico de continuidade do Cristianismo, salientando-se que, em virtude da 

abrangência do tema, são apresentadas informações que esclarecem as mudanças 

históricas e situam o movimento adventista como derivado das propostas reformistas 

de pregar as verdades cristãs em conformidade com os ideais do Cristianismo 

apostólico. 

Tendo os apóstolos e discípulos de Cristo levado a mensagem a diversos 

pontos do mundo então conhecido, os ideais cristãos foram aceitos por milhares de 

pessoas que viviam sob a autoridade do Império Romano. O Cristianismo contou, 

inicialmente, com a simpatia do povo, como se observa em Atos 2,47, e com certa 

harmonia entre cristãos e autoridades constituídas. Chagas (2009) afirma que, isso 

ocorreu porque a fé cristã não era adversa à autoridade; os cristãos iniciais não 
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eram anarquistas, não se rebelavam contra os governantes, o que favorecia a 

relação amistosa entre Igreja e Estado.  

Contudo, Roma praticava o culto ao Imperador. O Judaísmo estava livre 

dessa prática e o Cristianismo não era diferenciado, inicialmente, dessa religião. 

Porém, a diferença entre o Cristianismo e o Judaísmo se tornou evidente e os 

cristãos passaram a ser hostilizados pelos governantes por manterem a sua fé em 

lealdade a Jesus, sofrendo, assim, severas perseguições (id). 

 Sob o domínio romano, até o segundo século os cristãos foram perseguidos e 

punidos devido à fé que professavam e à forma como agiam e se reuniam. As 

autoridades viam os cristãos como o motivo de desordens e tumultos, pois 

provocaram hostilidades populares que instigaram as primeiras perseguições, como 

se percebe em documentos da época, que relatam violência do povo contra a 

comunidade cristã e a entrega de cristãos pelos parentes e amigos, como no caso 

de Justino, o Mártir. Contudo, a perseguição gerou um sentimento de chamado a 

partilhar do sofrimento de Cristo (WALKER, 2006). 

 Diante da perseguição, a igreja não recuou, como retrata Chagas (2009). Ao 

contrário, o sangue dos mártires serviu como fertilizante, irrigando, fazendo germinar 

e crescer ainda mais. As perdas entre os cristãos foram muitas, mas a igreja cristã 

se tornou cada vez mais forte que o adversário. 

 Nichols (2000) comenta que o Cristianismo foi além dos limites do Império, 

alcançando o leste da Síria e a Mesopotâmia. 

 
Entre o ano 100 d.C. e o reinado de Constantino, o Cristianismo 
alcançou maravilhoso progresso. Em 313, era a religião dominante 
na Ásia Menor, região muito importante do mundo de então, como na 
Trácia e na longínqua Armênia. A Igreja se constituíra numa 
influência civilizadora muito poderosa na Antioquia, na Síria, nas 
costas da Grécia e Mesopotâmia, nas ilhas gregas, no norte do Egito, 
a província da África, na Itália, no sul da Gália e na Espanha. Era 
menos forte em outras partes do império, inclusive a Britânia. Era 
fraca, naturalmente, nas regiões mais remotas, como a Gália central 
e do norte. Em todas essas regiões a Igreja alcançou povos das mais 
variadas línguas, que não faziam parte da civilização greco-romana. 
(id., 34). 

 
Conforme Matos (2002), a igreja cristã apresentou grande expansão 

geográfica nos primeiros três séculos. No primeiro século alcançou grande parte do 

Mediterrâneo, a Líbia e a Itália, incluindo também regiões intermediárias, como 

Egito, Palestina, Síria, Ásia Menor, Grécia e Macedônia. No segundo e terceiro 
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séculos, atingiu também o Oriente (Mesopotâmia, Pérsia e Armênia) e o Ocidente, 

indo da Península Balcânica ao sul do rio Danúbio à região sul do rio Reno, a toda a 

Península Itálica, partes da Alemanha, França, Espanha e Lusitânia e o sul da 

Britânia. Também se fez presente no norte da África, na Numídia, atual Tunísia.  

Hurlbut (2002) destaca que, no segundo e terceiro séculos, o evento que mais 

contribuiu para o crescimento da igreja cristã foi a perseguição. Embora não tenha 

sido contínua, ela se repetiu durante muito tempo. No quarto século, a perseguição 

durou até o ano 313, quando o imperador Constantino se tornou cristão e promulgou 

um Edito fazendo cessar a perseguição aos cristãos. 

Para Chagas (2009), do Edito de Constantino, em 313 d.C., até a queda de 

Roma em 476 d.C., a chamada fase da Igreja Imperial, houve bonança e conquistas 

materiais para a igreja cristã, porém, este foi também um período trágico, pois houve 

séria alteração no culto, na adoração e no testemunho da igreja cristã, que se tornou 

muito diferente da comunidade cristã primitiva. Com a conversão de Constantino, o 

Cristianismo passou a fazer parte do Estado. A igreja aliou-se ao Império, deixando 

de exercer sua função profética de denúncia e de reivindicação, recebendo do 

Estado benefícios materiais. 

A institucionalização da igreja cristã, com menor dependência do poder e 

orientação do Espírito e maior importância política e poder do bispo de Roma 

originou a Igreja Católica Romana. Com a oficialização da Igreja Católica ao Império 

e a entrada de pagãos no meio cristão, a Igreja Católica passou a reivindicar a 

primazia sobre o Cristianismo afirmando que seus bispos eram sucessores de 

Pedro, o Apóstolo e, por isso, tinham direito a exercer autoridade entre as igrejas da 

Itália, do Ocidente e até mesmo algumas do Oriente. No quinto século essa 

autoridade foi expandida por Inocêncio I, que afirmou a autoridade do bispo romano 

no Ocidente. O papa Leão I insistiu na primazia de Pedro entre os apóstolos 

afirmando que “os papas, como herdeiros de Pedro em juízo, herdaram seu papel 

como governante e mestre supremo, de forma que poderia se dizer que Pedro se 

pronunciava em e através deles” (WALKER, 2006, 179).  

A partir de então, o Cristianismo teve uma expansão forçada em muitos 

lugares, como destaca Nichols (2000, 73), “Em vários países, o Cristianismo foi 

imposto pela força, pelos respectivos governos, e às vezes, de modo bem cruel”.  

De acordo com Xavier (2008), no período compreendido entre os anos 500 e 

1000 d.C. o movimento missionário cristão foi desestruturado por diversos fatos 
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originados principalmente pela queda do Império Romano. A Igreja cristã, agora 

tendo na Igreja Católica Romana seu principal expoente, promoveu a expansão 

forçada do Cristianismo através das Cruzadas. Estas foram grandes campanhas 

militares promovidas pelos cristãos europeus que tinham o propósito de recuperar 

lugares sagrados ao Cristianismo que estavam nas mãos dos maometanos. Esse 

período, iniciado em 1096 e estendido até 1291, teve seus reflexos sentidos até 

1492, quando os mouros foram expulsos definitivamente do sul da Europa. Alguns 

historiadores consideram que o período das Cruzadas foi a mais trágica distorção 

das missões cristãs na história da igreja. Todavia, embora essa estratégia tenha 

causado perdas no Oriente Médio e no Norte da África, a fé cristã chegou até 

regiões como a África do Sul, Saara, Sudão e Etiópia, e áreas do Oriente, como 

Índia, Mongólia e China. 

Diante dessa iniciativa missionária católica, embora tenha usado de violência 

e coerção, “no ano 1200, apenas uma pequena parte da Europa estava fora da 

cristandade” (NICHOLS, 2000, 102).  

De acordo com Gonzáles e Orlandi (2008), as mudanças ocorridas na 

segunda metade do século XV e na primeira do século XVI deram início a uma nova 

etapa na história da Europa, contribuindo para a expansão do Cristianismo a outras 

partes do mundo. No ano de 1453 os turcos otomanos tomaram a cidade de 

Constantinopla dando fim ao Império Bizantino. Com isso, a importância missionária 

de Constantinopla se esvaiu. Ao mesmo tempo, começaram as explorações da 

Europa Ocidental, em especial da Espanha e de Portugal. Em 1492, Cristóvão 

Colombo chegou à América. Em 1497 e 1498 Vasco da Gama rodeou a África e 

chegou à Índia. Em 1522 Magalhães e seu sucessor, El Cano, deram a volta ao 

mundo.  

Essas viagens contribuíram para a expansão do cristianismo europeu, que 

modificou o quadro geográfico da época, partindo, de um lado, do extremo Ocidente 

para a América, e, de outro lado, até o Oriente. Essa expansão contou com o apoio 

dos reformistas.  

Gonzáles e Orlandi (2008) comentam que o panorama histórico da Reforma 

demonstrava que o Cristianismo, como estava sendo conduzido pela igreja católica 

romana, não estaria em condições de produzir o trabalho missionário requerido pela 

igreja cristã, já que os dirigentes da igreja mostravam uma moral duvidosa, como se 

entende dos protestos do século XV que se levantaram contra o sistema religioso. 
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Nas universidades e centros de estudos teológicos também se perguntava se a 

igreja havia pervertido a teologia do evangelho. Isso culminou na Reforma do século 

XVI, quando Lutero e outros protestaram contra a teologia e as práticas da Igreja 

Romana.  

Segundo Hurlbut (2002), no século XVI ocorreram grandes mudanças no 

Cristianismo por conta da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. Ainda 

em 1455, Gutemberg inventou a imprensa, que veio a ser um arauto e aliado da 

Reforma iminente. A imprensa consistia em imprimir livros com tipos móveis, que 

possibilitou circular facilmente os textos escritos, aos milhares. Antes da imprensa, 

os livros eram copiados à mão. Assim, “uma Bíblia, na Idade Média, custava o 

salário de um ano de um operário” (id,176).  

A Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutemberg, o que possibilitou o uso 

comum das Escrituras, incentivando a tradução e circulação da Bíblia em todos os 

idiomas da Europa. Com a leitura da Bíblia, as pessoas se convenciam de que a 

igreja papal estava distante do ideal do Novo Testamento. Desse modo, os ensinos 

dos Reformadores, publicados em livros e em folhetos, passaram a ser lidos e 

aceitos por milhões de pessoas (ibid.).  

As mudanças produzidas pelo Renascimento italiano e pelo desenvolvimento 

do humanismo, no norte da Europa, movimentos que criticavam o Cristianismo e a 

veracidade das Escrituras, agora em mãos do povo devido à imprensa, 

representaram um grande desafio ao contexto missionário do Cristianismo. Embora 

Lutero tenha iniciado a Reforma, sua preocupação com as missões não foi grande, 

preocupando-se mais com a reforma dos costumes da igreja e da conversão local 

dos “pagãos”. Apesar disso, seus trabalhos contribuíram para disseminar 

determinados aspectos teológicos, entre eles a doutrina do sacerdócio de todos os 

crentes, que mais tarde estimularam o movimento missionário protestante 

(GONZÁLEZ e ORLANDI,  2008). 

 O movimento de Reforma tomou grandes proporções originando diversas 

ramificações protestantes. Segundo Hurlbut (2002), se no início do século XVI a 

Igreja Católica Romana era a única na Europa Ocidental, antes de findar o século, 

todos os países ao norte da Europa, ao oeste da Rússia, haviam já se separado de 

Roma e estabelecido suas próprias igrejas nacionais.  

Entre os grupos protestantes que originaram as igrejas evangélicas, por volta 

de 1545, existiam os Luteranos, os Anglicanos e Reformados e as igrejas livres ou 
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radicais dos Anabatistas, os quais espalhavam-se por toda a Europa do norte dos 

Alpes, estando solidamente fixos na Alemanha, França, Escandinávia, Suíça, 

Inglaterra e Escócia. Na Holanda o protestantismo chegou em 1560. Já a Polônia e 

a Bélgica permaneceram católicas devido à Contra-Reforma, que provocou uma 

renovação interna e a reforma da igreja católica como uma reação interna e externa 

em oposição ao protestantismo (CAIRNS, 1995).  

Conforme Matos (2002), a expansão do Cristianismo no período moderno foi 

beneficiada principalmente pelas grandes navegações e descobrimentos ocorridos 

nos séculos XV e XVI. O maior responsável por essa expansão foi o Catolicismo. O 

movimento de reforma protestante e a contra reforma da igreja católica acabaram 

contribuindo para o movimento missionário.  

A Contra Reforma, geralmente dirigida pelos jesuítas, foi responsável por 

esforços missionários que resultaram na conversão à fé católica das raças nativas 

da América do Sul, do México e grande parte do Canadá, na Índia e países 

circunvizinhos. Com isso, as missões católicas alcançaram os países pagãos 

séculos antes das missões protestantes, expandindo a fé cristã católica e obtendo 

poder para a Igreja Romana (HURLBUT, 2002). 

Cairns (1995) confirma que, o resultado da Contra Reforma foi a expansão 

missionária ao Quebec, à América Latina e ao sudoeste da Ásia. 

Segundo este autor, de forma geral, o protestantismo europeu se envolveu 

nas missões estrangeiras com cautela, gradativamente, devido, principalmente, a 

fatores conjunturais e teológicos, mas acabaram se tornando tão ativos quanto os 

católicos, principalmente no século XIX, designado pelo historiador Kenneth Scott 

Latourette como “o grande século das missões” (id.).  

O Grande Século Missionário compreendeu o período entre 1792 e 1914. É 

assim chamado porque, desde os tempos dos apóstolos não havia ocorrido um 

movimento igual. O movimento missionário foi fortemente influenciado por alguns 

fatos históricos, entre eles, a Revolução Francesa de 1789, que iniciou uma série de 

mudanças nas áreas política, econômica e social, com efeitos sobre a vida religiosa, 

influenciando todo o pensamento da época; as mudanças filosóficas da sociedade 

europeia, que incluíram a mudança do Iluminismo e Racionalismo para uma nova 

era do Romantismo; as mudanças religiosas, com a pouca divulgação das grandes 

religiões do mundo, como o Hinduísmo, o Budismo e o Islamismo, bem como, o 

sustento das missões católicas; os grandes avivamentos da Europa e na América do 
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Norte; as mudanças na área de comunicações e o processo de industrialização que 

facilitaram os empreendimentos missionários (EKSTRÖM,  2001) 

Essa foi a primeira vez na história da igreja que o Cristianismo alcançou a 

todas as regiões do mundo, com exceção de algumas poucas áreas remotas. 

Destacam-se entre os missionários protestantes nomes como, David Brainerd, 

William Carey, Adoniran Judson, Hudson Taylor e John Paton. Contudo, 

concorreram com esforços missionários cristãos sérios e bem-intencionados 

aspectos não recomendáveis, como a associação entre as missões e o colonialismo, 

a identificação do cristianismo com a cultura ocidental e a competição entre 

diferentes grupos cristãos (CAIRNS 1995). 

A conscientização da urgência missionária, ao lado da oportunidade de 

expansão colonial, levou a um despertamento em torno das missões. Por toda a 

Europa e na América do Norte foram sendo criadas estruturas missionárias com o 

intuito de levar a fé cristã a outros povos. As mudanças ocorridas na sociedade não 

respondiam à estrutura do monasticismo, utilizado pelas missões católicas, e as 

igrejas locais, por sua vez, não possuíam condições de enviar missionários para 

regiões distantes. Desse modo, a solução foi criar Sociedades Missionárias, que 

reuniam as igrejas, particulares e grupos em cooperação. Algumas dessas 

sociedades eram denominacionais, outras eram não denominacionais (EKSTRÖM,  

2001). 

O autor cita entre as primeiras sociedades da época, Sociedade Missionária 

Batista, na Inglaterra, em 1792; Sociedade Missionária de Londres, em 1795; 

Sociedade Missionária Holandesa, em 1797; Sociedade Missionária Anglicana, em 

1799; Sociedade Missionária nos EUA (American Board), em 1810; Sociedade 

Missionária Batista (EUA), em 1814; Sociedade Missionária da Basileia (Alemanha), 

em 1815; Sociedade Missionária da Dinamarca, em 1821; Sociedade Missionária da 

Suécia, em 1835 (id.). 

No contexto americano, segundo Froom (1971, 52), as seguintes sociedades 

missionárias se formaram nos Estados Unidos entre 1796 e 1837, 

  
1796 – New York Missionary Society (Composta de presbiterianos, batistas 
etc.). 

                                         1796 – Northern Missionary Society, N. Y.; 
1798 – Connecticut Missionary Society; 
1799 – Massachusetts Missionary Society; 
1801 – New Jersey Missionary Society; 
1802 – Massachusetts Baptist Missionary Society; 



68 
 

1802 – Western Missionary Society; 
1805 – Great American Missionary Awakening Begins, Mass; 
1810 – Congretional General Association; 
1814 – Baptist Missionary Union; 
1819 – Methodist Church Missionary Society; 
1820 – Protestant Episcopal; 
1832 – Dutch Reformed; 
1837 – Presbyterian Board. 

 
Entretanto, apesar de essas sociedades missionárias já existirem em solo 

americano, elas não tiveram grande destaque inicial no alcance da América Latina. 

Xavier (2011a) comenta que, durante muito tempo, a América Latina foi relegada a 

segundo plano pelas sociedades missionárias.  Para o cristianismo protestante, essa 

região do mundo ficou conhecida como o continente abandonado. 

Segundo Ekström (2001), a Igreja Católica foi a primeira a enviar missionários 

ao continente latino-americano, seguida de diversas tentativas protestantes. 

Somente no início do século XIX as primeiras igrejas protestantes chegaram ao 

continente, através das imigrações de alemães, italianos e americanos, 

principalmente.  

De acordo com Xavier e Dias (2014), o cristianismo chegou até a América 

Latina através das expedições europeias que traziam missionários católicos com o 

intuito de “evangelizar” a população local, misturando colonização e missão. A 

religiosidade imposta pela igreja católica perdurou até o início do século 19, quando 

as primeiras igrejas protestantes chegaram ao continente, através de imigrantes 

alemães, ingleses, italianos, americanos, entre outros. Os autores referem tentativas 

de entrada missionária na América do Sul e no Brasil pelos huguenotes franceses, 

em 1555, sendo estes expulsos em 1567 sem alcançar seu intento. Também os 

holandeses tentaram adentrar o território brasileiro entre 1624 e 1654, sem impacto 

significativo. 

Para Cairns (1995, 357), o catolicismo teve 300 anos de vantagem sobre o 

protestantismo, no Novo Mundo. Os calvinistas tentaram adentrar o Brasil, sem 

êxito, em meados do século XVI e novamente 100 anos mais tarde. Somente a partir 

de 1819 o protestantismo iniciou na Argentina, com o educador James Thompson, e 

no Brasil, em 1823, com a concessão de liberdade de culto aos estrangeiros. A 

resistência católica ao crescimento da fé protestante dificultou o crescimento desse 

movimento e somente após a Segunda Guerra Mundial é que o protestantismo 

missionário realmente se destacou. 
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O autor afirma que, o avanço missionário protestante na América Latina, 

especialmente no Brasil, não foi bem visto pelo catolicismo romano, que promovia a 

intolerância e a perseguição aos missionários cristãos protestantes, a maioria 

imigrantes. Com isso, o protestantismo latino-americano tomou um aspecto 

anticatólico, e os cristãos defendiam sua fé diante dos sacerdotes e do povo mesmo 

com pouco conhecimento bíblico/teológico. Tendo em vista que o início da 

evangelização nessa parte do mundo foi associada à venda de Bíblias, os primeiros 

crentes se esforçavam para se alfabetizarem para poder ler a Bíblia e essa 

característica fez com que eles fossem conhecidos como “Bíblias” (id.). 

O cristianismo trazido pelos protestantes à América Latina era, ao mesmo 

tempo, dogmático, puritano e legalista. Era um cristianismo que exigia uma 

transformação do estilo de vida e envolvia inúmeras implicações éticas e sociais. 

Envolvia uma interiorização da fé mas também a criação de uma comunidade com 

múltiplos relacionamentos interpessoais. Isso fez com que as igrejas protestantes 

tivessem um grande crescimento nesse continente (ibid.). 

Estatisticamente, o crescimento da igreja protestante na América Latina é 

destacado por alguns estudiosos, que afirmam que, em toda a América Central, 

havia 8.800 protestantes evangélicos em 1900; em 1935, só na Guatemala havia 

15.943 membros; no Brasil, o número de membros subiu de 30 para 47.000 entre 

1900 e 1916, subindo para 60.271 contando os membros não comungantes. Em 

toda a América Latina havia 88.079 membros em 1903 e em 1916 subiu para 

157.941 membros. Esses números não incluem as igrejas de imigrantes. No Brasil, 

em 1935, havia cerca de 1.500.000 pessoas sob a influência evangélica, existindo 

1231 igrejas protestantes, sem contar igrejas de comunidades colonizadoras. 

Embora esses dados não sejam passíveis de prova absoluta, demonstram a rápida 

expansão do protestantismo na América Latina e no Brasil (ibid.). 

Salientando as informações de Cairns, Fernandes (2012) apresenta 

pesquisas do instituto Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã (BEPEC), as quais 

demonstraram que, em 1890, havia, no Brasil, em torno de 143.743 pessoas de 

religião evangélica. Houve um crescimento substancial dessa data até 1940, na 

ordem de 187,68%. Nas décadas seguintes, essa população evangélica foi 

aumentando consoante com o aumento da população brasileira, sendo percebido 

um aumento considerável nas décadas de 1950, 1960 e 1970. Da década de 1980 

até a década de 2010 percebe-se uma diminuição no crescimento de evangélicos 
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em comparação com os períodos anteriores, ao passo que a população brasileira 

apresentou aumento considerável. Analisando a taxa de crescimento anual 

composta (CAGR), percebe-se que o maior crescimento ocorreu da década de 1991 

a 2000 (7,94%), havendo declínio de 2000 para 2010 (4,91%). 

O aumento da população evangélica no decênio 00-10 foi de 61,45%, 

segundo o autor acima citado. Esse crescimento não foi homogêneo entre os 

diversos grupos. Os pentecostais e alguns grupos protestantes apresentaram 

crescimento, enquanto as principais igrejas protestantes históricas sofreram retração 

ou apenas discreto crescimento. A população católica, por sua vez, apresentou, 

desde 1940, um declínio em seu número, passando de 95% para 64,6%, sendo a 

perda maior verificada a partir do início da década de 1980. 

Cairns (1995) comenta que o protestantismo da América Latina reflete o 

mesmo tipo de cristianismo predominante nas igrejas cristãs protestantes europeias 

que deram início ao movimento missionário do Século XIX. Porém, a América Latina 

recebeu todo tipo de protestantismo, sendo que as igrejas que colocaram maior 

ênfase na evangelização e no compromisso pessoal com mudança comportamental 

foram as que mais cresceram no século XIX. Entre essas denominações estão, 

anglicanos, luteranos, Irmãos (Plymouth), congregacionais, presbiterianos, 

metodistas, batistas, menonitas e adventistas do sétimo dia.  

No contexto de crescimento na América Latina, no século XX, dentre os 

grupos evangélicos de missão, a IASD se destaca com um aumento de 29,03%, ao 

lado da Igreja Batista, que apresentou crescimento de 17,74%. Ao passo que a 

maioria das igrejas Evangélicas de Missão entrou em declínio, sofrendo estagnação, 

redução do número de membros e falta de sustentabilidade em suas congregações, 

percebeu-se maior presença do Pentecostalismo, que cresceu 44,01% com declínio 

de algumas igrejas consideradas tradicionais (FERNANDES,  2012).  

Este autor (id.,1) considera interessante que, justamente a igreja adventista, 

que possui “uma confissão de fé muito distinta dos demais protestantes históricos”, 

assim como a igreja batista brasileira, que possui diversidade doutrinária e distância 

dos batistas tradicionais, tenham apresentado crescimento considerável quando a 

tendência das demais denominações desse grupo foi de declínio. 

Nessa perspectiva, o contexto de missões protestantes que se originaram na 

Europa e América do Norte serve de direção à análise de como o movimento 

adventista chegou ao Brasil, haja vista que, embora seja um movimento 
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independente dos demais ramos protestantes, os adventistas do sétimo dia surgiram 

como uma ramificação do protestantismo norte americano, no século XIX.  

 

 

3.2 O Movimento Adventista, de Grupo de Estudo a Missão Mundial 

 

 

A origem da IASD está ligada ao movimento protestante missionário, advindo 

da Europa para os Estados Unidos, no período de 1793 a 1840. As chamadas 

sociedades missionárias, já explicadas no tópico anterior, expandiram suas 

atividades alcançando as Américas, sendo que, nos Estados Unidos, dentro do 

período mencionado, existiam diversas sociedades missionárias, formadas por 

presbiterianos, batistas, metodistas e outras igrejas protestantes. De modo geral, as 

igrejas que foram surgindo nos Estados Unidos se originaram de associações de 

pessoas com finalidades religiosas comuns, o que levou à criação de igrejas como a 

Metodista, a Episcopal, a Presbiteriana e a Católica (OLIVEIRA FILHO,  2004).  

Paralelamente à expansão dessas igrejas, foram surgindo movimentos que se 

mostravam inconformados com essas associações religiosas já estabelecidas como 

igrejas. Destacam-se entre esses movimentos associações de pessoas que 

apresentavam características religiosas messiânicas, ou seja, voltadas a pregar a 

mensagem da volta do Messias, a exemplo dos Shakers, Mórmons, bem como 

sociedades de vegetarianos, sociedades de divulgação da Bíblia, entre outras (id.). 

Damsteegt (1977, 17), afirma que, “durante o início do século XIX, entre os 

cristãos evangélicos, havia uma ênfase crescente no estudo das passagens bíblicas 

que faziam alusão ao Segundo Advento - a parousia”. Esses estudos procuravam 

demonstrar escatologicamente que o retorno de Cristo e o Dia do Juízo seriam 

iminentes, a saber, ocorreriam no milênio. Essa interpretação pré-milenismo foi 

estimulada na Europa, durante a Revolução Francesa e, mais tarde, surgiu também 

na América.   

A Revolução Francesa trouxe mudanças que provocaram reformas em várias 

áreas, manifestando-se de diferentes maneiras, sendo sentida com mais intensidade 

nas áreas social e religiosa. Nesse clima de transformação social e religiosa, a 

concepção filosófica dominante era a de que Deus não era mais necessário como 

antes na vida das pessoas. Os ideais da Revolução Francesa colocavam as ideias 
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judaico-cristãs em cheque o que levou alguns grupos a pensarem que o mundo 

estava à beira do fim, a exemplo das ideias milleritas, como explica Knight (2010, 

32),  

 

Isso nos remete [a profecia de Daniel 8,14 – ponto chave da 
interpretação millerita/adventista] à história mundial, particularmente 
à Revolução Francesa. Sua violência, seus aspectos anticristãos, 
sua subversão à moralidade e todos seus extremos levaram os 
cristãos de todo o mundo a considerar o evento como semelhante 
aos sinais bíblicos da angústia dos últimos dias. Essa compreensão 
literalmente levou o povo às profecias de Daniel e Apocalipse. Os 50 
anos seguintes presenciaram o surgimento de livros sobre profecias 
apocalípticas como em nenhum outro momento na história.  

  
Vyhmeister (2011), comenta que, no começo do século XIX, a América do 

Norte passou por um grande fervor religioso, fazendo emergir um “grande 

reavivamento”, que a autora descreve como sendo um vigoroso movimento 

missionário singular que envolveu diversas denominações e sociedades bíblicas 

americanas, em torno do estudo das profecias de Daniel e de Apocalipse. “Sermões, 

folhetos e livros proclamavam que os eventos que ocorriam no mundo só podiam ser 

um prelúdio do milênio. Se considerava que os períodos proféticos de Daniel e 

Apocalipse estavam chegando ao seu fim” (id, 44). 

O movimento adventista foi, assim, parte dos estudos das profecias bíblicas a 

respeito do tempo do fim. No clima de reavivamento profético em torno do advento 

de Cristo é que surgiram os precursores da IASD (PRADO,  2012). 

Um dos principais pregadores norte-americanos do assunto, nos anos iniciais 

do século XIX, foi Guilherme Miller (1782-1849). De acordo com Damsteegt (1977), 

Miller nasceu em Pittsfield, Massachusetts, mas foi criado em Low Hampton, Nova 

York, em uma atmosfera religiosa. Em sua juventude, estudou de forma autodidata, 

em grande parte, e, após se casar, atuou como vice xerife e juiz de paz na cidade de 

Poultney, Vermont. Tornou-se deísta, desistindo de suas convicções religiosas. 

Serviu como tenente e capitão na guerra entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha 

(1912-14), o que o levou a perceber a natureza pecaminosa do homem, desiludindo-

o do deísmo. Após a guerra, trabalhou como agricultor, dedicando tempo a refletir 

sobre as questões existenciais, buscando um significado mais profundo da vida. 

Nesse caminho passou a frequentar a Igreja Batista regularmente e, em 1816, ao ler 

um sermão sobre Isaias 53, Miller experimentou a conversão, juntando-se à igreja. 
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Desafiado pelos amigos deístas começou a estudar a Bíblia intensivamente para 

justificar sua fé cristã, o que o levou a concluir que, pelas Escrituras, o tempo do 

Segundo Advento estava próximo. Enquanto realizava seus estudos das profecias, 

foi chamado a pregar, em 1831, dando início a uma série de palestras em diversas 

igrejas protestantes que, nesse período, já esperavam pela iminência da parousia.  

Os estudos de Miller foram apresentados em uma série de oito artigos no 

semanário batista Vermont Telegraph, sendo publicados em 1832-33. Em 1833 

esses artigos foram incorporados em um panfleto chamado “Evidências da Escritura 

e da História da Segunda Vinda de Cristo, por volta do ano de 1843, e de seu 

reinado pessoal de 1000 anos”. De 1834 em diante, Miller passou a pregar sobre o 

Segundo Advento e, em 1836, publicou suas palestras em livro, sendo este 

reimpresso e ampliado diversas vezes, recebendo publicidade em todo o país. Como 

resultado, numerosas pessoas, de diversas igrejas, passaram a seguir os 

ensinamentos de Miller, sendo estes chamados de “milleritas” (id., 19).  

Segundo Prado (2012,30), as mensagens de Guilherme Miller incluíram 

eventos percebidos na natureza, tais como o Dia Escuro, de 19 de maio de 1780, e 

a queda das estrelas, ocorrida em 13 de novembro de 1833. Santos (2013) afirma 

que Miller pregou cerca de 4500 sermões os quais foram ouvidos por quase 500 mil 

pessoas, de diferentes crenças. 

 
Esse movimento interconfessional se transformou em uma Cruzada 
que atingiu o clímax nos anos de 1843 e 1844. Na América do Norte, 
cerca de 200 ministros aceitaram as opiniões de Miller e foram 
estabelecidas "congregações adventistas" que tinham um número 
total de aproximadamente 50.000 fiéis. (DAMSTEEGT,  1977, 15) 

 
O movimento millerita contou, portanto, com estudiosos e crentes de 

diferentes denominações. Segundo informação apresentada por Silva (2000,3), o 

millerismo era composto da seguinte forma, 44,3% eram; Metodistas; 27% eram 

Batistas; 9% eram Congregacionalistas; 8% eram membros da Igreja Cristã; 7% 

eram Presbiterianos, com holandeses reformados, Episcopal Igreja Luterana e 

Quakers ocasionalmente presentes. 

Damsteegt (1977, 14), cita alguns estudos históricos que afirmam a presença 

de uma diversidade de igrejas e participantes no movimento millerita, a saber, 

 
Os mileritas eram das seguintes persuasões, "Protestante, Episcopal, 
Metodista Episcopal, Metodista Protestante, Primitiva Metodista, 
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Metodista Wesleyana, Batista da Comunhão Fechada, Batista da 
Comunhão Aberta, Calvinistas e Arminianos, Batistas, 
Presbiterianos, Velha e Nova Escola Congregacionalistas, Velha e 
Nova Escola Luterana, Reformada Holandesa, etc., etc. "([Josiah 
Litch]," RPA ", em ASR, maio de 1844, p.90) (ibid.).  

 

Essa diversidade denominacional é corroborada por Follis e Cunha (2010, 

61), os quais afirmam que, 

 
O movimento millerita foi marcado pela representatividade de 
pessoas provenientes de, praticamente, todos os movimentos 
denominacionais existentes na época, nos EUA, ou seja, ele começa 
como um movimento inter-denominacional. Tendo como visão 
comum o Apocalipse e a breve volta de Cristo. Pouca importância se 
fornecia a outros assuntos; esperava-se que todos concordassem 
apenas com o fundamento básico de interpretação mantida pelo 
grupo, assim como na pregação clássica do credo apostólico.  

 
Dentre as personalidades mais influentes no movimento millerita, Damsteegt 

(1977, 15), cita os seguintes, 

 
Joshua V. Himes, ministro da Confederação Cristã de 
Massachusetts, Josiah Litch, membro da Conferência Episcopal 
Metodista da Nova Inglaterra, Dr. Henry Dana Ward, proeminente 
clérigo episcopal, Charles Fitch, um ministro da Igreja 
Congregacional e da Igreja Presbiteriana, Apollos Hale, um ministro 
Metodista, e Sylvester Bliss, um Congregacionalista.  

 
 Santos (2013, 5) também reforça que, embora Guilherme Miller seja citado 

como um grande estudioso das profecias e um dos principais líderes do movimento 

adventista, muitos outros estudiosos das profecias de Daniel, advindos de diferentes 

igrejas, proclamavam o breve retorno de Cristo, entendendo que o retorno iminente 

de Jesus se daria naquela época. Entre esses nomes figuram Manuel Lacunza, José 

Wollf, Henry Drummond, Edward Irving e os pregadores-mirins da Suécia. Em cerca 

de 12 países, em quatro continentes, um número de 75 escritores e pregadores 

proclamavam a breve volta de Cristo, como havia sido mostrado ao apóstolo João e 

no tempo predito por Daniel. Contudo, atemo-nos ao contexto millerita em virtude de 

o objeto de estudo ser a IASD. 

 Os estudos de Miller seguiam uma hermenêutica cujos princípios gerais 

correspondiam à tradição protestante de interpretar a Bíblia Sagrada. Para 

Damsteegt (1977,17), essa hermenêutica pode ser rastreada até a igreja primitiva e 

“baseou-se nas pressuposições do princípio Sola Scriptura e na unidade e auto 
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autenticação das Escrituras”. Em suas regras, Miller adotou a postura de que a 

interpretação profética tinha “relação íntima entre o Antigo e o Novo Testamento, 

particularmente referindo-se a uma continuidade do simbolismo entre esses dois 

livros” (id., 20); e que a profecia se cumpria parcialmente em um dado evento, sendo 

completamente cumprida apenas no último. Nessa perspectiva, os estudos iniciais 

de Miller focaram no cumprimento escatológico, considerando a cronologia histórica  

dos acontecimentos proféticos. 

Ao estudar as profecias de Daniel 8 e 9, que tratam das 2.300 tardes e 

manhãs, Miller e seus companheiros acreditaram que esse período deveria ser 

entendido como “anos proféticos”, os quais teriam iniciado em 457 a.C. e findariam 

em meados de 1840 (entre 1843 e 1844). Dessa maneira, ficaram convencidos de 

que a purificação do santuário descrita na profecia se referia à Terra, que deveria 

ser purificada pelo fogo com a volta de Cristo. Segundo Oliveira Filho (2004, 161),  

 
A cronologia, representada, assumirá especificidade na chamada 
“profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs”, quando, a partir 
da ordem de reconstrução de Jerusalém pelos judeus, por 
Artaxerxes, o rei da Pérsia, no outono de 457 a.C., interpretando-se 
tarde e manhã como um ano, chegam-se a classificar vários 
períodos, até, finalmente, o ano de 1844, quando o “santuário será 
purificado”. Ellen H. White, a profetisa do adventismo, resume a 
profecia, “conforme a luz que recebeu”, tomando-se o outono de 457 
como ponto de partida, e sessenta e nove semanas, conforme a 
profecia, os primeiros 483 anos dos dois mil e trezentos, deviam 
estender-se até o Messias, o Ungido; e o batismo e a unção de 
Cristo, pelo Espírito Santo, no ano de 27 da nossa era, cumpriu 
exatamente esta especificação. No meio da septuagésima semana o 
Messias deveria ser tirado. Três anos e meio depois de Seu batismo, 
na primavera do ano 31, Cristo foi crucificado. As setenta semanas, 
ou 490 anos, deveriam pertencer especialmente aos judeus. Ao 
expirar este período, a nação selou sua rejeição de Cristo, pela 
perseguição de Seus discípulos, e, no ano 34, os apóstolos voltaram-
se para os gentios. Havendo terminado os primeiros 490 anos dos 
dois mil e trezentos, restavam, ainda, 1.810 anos. Contando-se 
desde o ano 34 de nossa era, 1.810 anos se estenderiam até 1844. 
“Então”, disse o anjo, “o santuário será purificado”. Todas as 
especificações precedentes da profecia se cumpriram 
inquestionavelmente, no tempo designado. Miller, entendendo a 
“purificação” como volta do Messias e, muitos outros pregadores 
igualmente, marcou data para o evento. Após muitas retificações, as 
comunidades adventistas aguardaram o Messias para 22 de outubro 
de 1844. 

 
Conforme Prado (2012), em janeiro de 1843 Miller afirmou que Jesus deveria 

voltar entre 1843 e 1844. Contudo, Miller não estava convicto acerca da data do 
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evento; porém, influenciado pelos líderes de diferentes denominações que com ele 

estudavam as profecias, acabou aceitando a data de 22 de outubro de 1844. 

De acordo com Schunemann (2003, 27), a pregação millerita relacionava-se 

ao ano judaico de 1843, sendo que a data de 22 de outubro de 1844 referia-se ao 

décimo dia do sétimo mês do calendário judaico caraíta, coincidindo com a festa 

judaica da Expiação. Essa data foi marcada por Samuel Snow, um dos líderes da 

Igreja Congregacional que difundia o advento. 

À aproximação dos anos 1843/1844 o movimento adventista liderado por 

Miller passou a ser alvo de críticas e perseguições por parte das igrejas que, antes, 

aceitavam o movimento. Muitos fiéis do movimento millerita que aderiram à 

mensagem e pregavam o advento de Cristo foram sendo expulsos das comunidades 

e templos. Entre esses estavam Roberto Harmon (pai de Ellen White) e sua família, 

fiéis da Igreja Metodista, os quais foram “convidados” a deixar a sua comunidade de 

fé por terem aderido ao Millerismo. Próximo à data de 22 de outubro de 1844 a 

hostilidade aumentou e, em decorrência, o número de pessoas que continuou fiel à 

mensagem diminuiu de 100 mil para 50 mil pessoas. Estes reafirmaram sua fé, 

aguardando a data de 22 de outubro. Todavia, a data passou e Jesus não retornou 

como os então chamados adventistas desejaram. A frustração dominante foi 

chamada de “O Grande Desapontamento”. Nos dias seguintes, muitos abandonaram 

o movimento ou incorporaram outras crenças, ou, ainda, passaram a marcar novas 

datas para o advento (id.).  

 
Após a data de 22 de outubro de 1844, muitos milleritas se 
desapontaram e deixaram a fé no advento, porém, um grande grupo 
ainda permaneceu unido, porém foram aceitando crenças como a 
doutrina do estado consciente dos mortos e no inferno de fogo 
eterno. Esses grupos esmoreceram ou afluíram para outras igrejas. 
Um grupo, que cria no estado inconsciente dos mortos, continuou a 
observar o domingo, e tomou o nome de Cristãos Adventistas, 
persistindo ainda hoje. Formaram-se ainda outros grupos com ideias 
diferentes e alguns caíram no fanatismo. (SULAMERICANA 2004, 
24). 

 
Dentre as pessoas que decidiram analisar as profecias mais profundamente 

para refletir sobre o que tinha acontecido, já que a contagem profética estava 

reconhecidamente correta, surgiu um grupo distinto dentre os milleritas, formado por 

Hiram Edson, José Bates, Tiago White e Ellen G. Harmon, os quais formaram a base 

inicial da IASD (PRADO, 2012).  
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[...] para a IASD, o Movimento Millerita representou a origem de uma 
atividade religiosa importante, que culminou no surgimento da Igreja 
Remanescente. O grupo de estudo bíblico, composto por Ellen White 
e seus amigos, passou a rever tudo o que havia sido estudado pelos 
Milleritas. Os adventistas do sétimo dia, reconhecendo a importância 
de Guilherme Miller ao longo do processo de origem da Igreja 
Remanescente, costumam chamá-lo de “estrela da manhã”. (ibid.,33) 
(grifos do autor) 

 
Desse modo, os estudos posteriores ao desapontamento indicaram que a 

data de 1844 estava correta, contudo, o evento não era o pretendido. A data 

marcaria o início do ministério de Cristo no Santuário Celestial2. Prado (2012, 37) 

explica que, “segundo a interpretação bíblica dos adventistas, no dia 22 de outubro 

de 1844, Jesus passou de um compartimento, o lugar santo, do Santuário Celestial, 

no Céu, para outro compartimento, o lugar santíssimo. A ação, portanto, aconteceu 

no Céu, e não na Terra”. 

A base para essa compreensão é explicada por Dia (2017, 383), da seguinte 

forma, 

 
Em toda a sua extensão, a Escritura presume a existência de um 
templo ou santuário celestial (por exemplo, Sl 11,4; 102,19; Mq 1,2, 
3). Em visão, o apóstolo João contemplou o santuário celestial. Ele o 
descreve como “o santuário do tabernáculo do testemunho” que está 
no Céu (Ap 15,5) e “o santuário de Deus, que se acha no Céu” (Ap 
11,19). Ele chegou a contemplar os itens que constituíram o modelo 
para a mobília que ocupava o espaço do lugar santo do santuário 
terrestre, tais como o castiçal com sete lâmpadas (Ap 1,12) e o altar 
de incenso (Ap 8,3). Viu também a arca da aliança, que no santuário 
terrestre ocupava o Santo dos Santos (Ap 11,19). O altar de incenso 
do santuário celestial acha-se situado diante do trono de Deus (Ap 
8,3; 9,13), que se localiza no templo celestial de Deus (Ap 4,2; 7,15; 
16,17). Portanto, a cena do trono celestial (Dn 7,9, 10) ocorre no 
templo ou santuário celestial. É por essa razão que os juízos finais 
de Deus partem de seu templo (Ap 15,5-8). Torna-se claro, portanto, 
que as Escrituras apresentam o santuário celestial como um lugar 
efetivamente existente (Hb 8,2), não como uma metáfora ou 
abstração. O santuário celestial é o lugar primário de habitação de 
Deus. 

 
Assim sendo, a profecia do Segundo Advento não teria se cumprido da forma 

como tinha sido estudado pelos milleritas, mas sob uma interpretação mais 

 
2 Ver mais em: Maxwell, C. Mervyn. Conte Isto ao Mundo: História do Adventismo. Tradução de 
Azenildo G. Brito. 1982; White, Ellen G. O conflito dos séculos. Tatuí-SP: Casa Publicadora Brasileira, 
1985, p. 444-453; e em Goldstein, Clifford. 1844: Uma Explicação Simples das Principais Profecias de 
Daniel. Tradução de Regina Mota. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2001, p. 105-111. 
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aprofundada dos símbolos proféticos, ter-se-ia cumprido o tempo de purificação do 

Santuário no céu. Sobre o assunto, Oliveira Filho (2004, 162) ressalta,  

 

Os “remanescentes” do adventismo millerista passaram a concentrar 
suas atenções na doutrina do santuário, a explicação para “o grande 
desapontamento de 1844”. O santuário da profecia figura-se como 
idêntico ao tabernáculo construído por Moisés quando o povo de 
Israel vagava pelo deserto, um pátio exterior, os ofícios sendo 
realizados nos dois compartimentos, o “santo” e o “santíssimo”. O 
segundo destes compartimentos era um local todo especial, pois ali, 
após oficiar no “santo”, penetrava uma vez ao ano o Sumo Sacerdote 
e efetuava “uma obra especial de expiação”. O santuário celestial 
equivale, agora, à existência do “novo concerto”, e, em 1844, Cristo 
ultrapassa as cortinas do primeiro para o segundo compartimento, o 
dia da expiação, iniciando um período denominado de “tempo do 
fim”, quando ocorre o início do preparo da vinda do Messias. Neste 
período, equivalente à última Igreja das profecias, a de Laodicéa, ao 
último cavalo, trombeta e selo, dá-se o início do “juízo investigativo”, 
inicialmente dos mortos; a vinda do Messias ocorrendo quando do 
término do “juízo dos vivos” e da divulgação da mensagem de sua 
vinda, no que urge a missão tornar-se comissionada, transforma-se 
em atividade de proselitismo com o concurso e a responsabilidade 
dos adeptos, a “obra”.  

 
 Sobre o termo “Igreja Remanescente”, convém esclarecer que, remanescente 

significa o que resta, sobra. Na terminologia cristã refere-se àqueles que não se 

desviaram da fé de Deus. Segundo o Ministério Jovem (2004, 10), “o termo 

remanescente é uma palavra bíblica que descreve, denomina e designa a Igreja de 

Cristo no último período na história do mundo”. Suas características são descritas no 

livro de Apocalipse, “Guarda os mandamentos de Deus (12,17). Tem o Testemunho 

de Jesus Cristo, ou o Espírito de Profecia (12,17; 19,10). Proclama as três 

mensagens angélicas a cada nação, tribo, língua e povo (14,6-12). Chama a 

atenção para a hora do julgamento de Deus (14,7). Anuncia que a Babilônia caiu 

(14,8). Adverte homens e mulheres a não receberem a marca da besta (14,9 e 10). 

Tem a paciência dos Santos (14,12). Tem a fé em Jesus (14,12). 

Dessa forma, tendo em vista a continuidade do movimento adventista e do 

estudo profético, em 1848, um grupo de 200 pessoas, aproximadamente, se reuniu 

em torno de formar uma doutrina bíblica que distinguisse a Igreja Adventista. De 

acordo com Schunemann (2003, 27), 

 
A ênfase da IASD foi dada para àquelas doutrinas consideradas 
como distintivas do adventismo do sétimo dia, que confirmariam o 
surgimento da IASD como um movimento profetizado para o 
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surgimento no tempo do fim. As doutrinas que a IASD aprecia 
destacar como suas marcas distintivas são, o juízo investigativo 
(começado por Jesus Cristo em 1844 que termina um pouco antes 
da volta de Cristo à Terra), o milênio (um período em que a Terra fica 
desolada), o sábado (como sinal da adoração verdadeira a Deus), o 
estado de inconsciência dos mortos e Ellen White (como profetiza da 
Igreja Remanescente, o Espírito de Profecia). 

 
 Convém explicar rapidamente as doutrinas acima, as quais distinguem a 

IASD, conforme esclarece a obra Crenças Fundamentais (DIA, 2017), salientando 

que o juízo investigativo e o milênio fazem parte do estudo do Santuário Celestial e 

da obra que Cristo ali realiza a partir de 1844. O juízo investigativo significa que, no 

decorrer do ministério de Cristo no Santuário Celestial, Ele está a realizar o 

julgamento dos mortos e dos vivos, antes da Sua vinda, conforme retratou por meio 

da parábola dos convidados à ceia de casamento. “O conceito de um juízo 

investigativo de todos aqueles que professam fé em Cristo não contradiz o ensino 

bíblico da salvação unicamente pela fé por meio da graça” (id., 397). 

 Acerca do milênio, este ocorrerá a partir do advento de Cristo. Então, os fiéis 

serão levados por Cristo para passarem mil anos nos Céus. Enquanto isso, 

conforme descreve João, em Apocalipse 20,2-3, “Ele [Jesus] prendeu o dragão, a 

antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 

E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais 

engane as nações, até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto 

por um pouco de tempo”. “Isso retrata simbolicamente a cessação temporária das 

atividades de perseguição e engano de Satanás [...]” (ibid., 398). 

Sobre a crença no sétimo dia como parte do movimento adventista de 

restauração da verdade bíblica, essa doutrina foi aceita imediatamente por alguns, 

como José Bates e Hiram Edson, sendo que os demais aceitaram o sétimo dia após 

estudos mais intensos da Bíblia. Diversos congressos foram realizados onde se 

estudavam as Escrituras comparando texto com texto até que as doutrinas bíblicas 

fossem afirmadas. Em 1848 foram realizados seis congressos bíblicos para essa 

finalidade (SULAMERICANA 2004, 26).  

Dessa maneira, o sábado passou a fazer parte das Crenças Fundamentais 

dos Adventistas do Sétimo Dia, que o apresenta da seguinte forma no tópico 20,  

 
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 
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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 sol ao pôr do sol, é uma celebração dos atos 
criadores e redentores de Deus. (DIA, 2017, 309). 

 
 Ainda explicando as doutrinas distintivas da IASD, acerca do estado de 

inconsciência dos mortos, parte-se do princípio de que o Criador é “o único que 

possui a imortalidade” (1Tm 6,16). Sendo assim, a morte representa “apenas um 

estado temporário de inconsciência enquanto a pessoa aguarda a ressurreição. A 

Bíblia identifica repetidamente esse estado intermediário como um sono” (ibid.,425). 

 
Em contraste com Deus, portanto, os seres humanos são mortais. A 
Escritura compara sua vida com uma “neblina que aparece por 
instante e logo se dissipa” (Tg 4,14). Eles são apenas “carne, vento 
que passa e já não volta” (Sl 78,39). O homem “nasce como a flor e 
murcha; foge como a sombra e não permanece” (Jó 14,2). Deus e os 
seres humanos diferem acentuadamente. Deus é infinito, os homens 
são finitos. Deus é imortal, eles são mortais. Deus é eterno, eles são 
transitórios. (ibid., 423).  

 
A manifestação do Espírito de Profecia em Ellen Gold White foi aceita como 

parte da doutrina adventista e se tornou uma evidência do movimento adventista 

como sendo o povo remanescente, conforme explica Braun (2013, 32), 

 
Ellen G. White é aceita pelos adventistas do sétimo dia como sendo 
uma profetiza inspirada por Deus. [...] seus escritos não substituem a 
Bíblia, antes incentivam a sua leitura e ampliam seus conceitos. 
Embora Ellen G. White não tenha influenciado diretamente a crença 
bíblica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seus escritos tiveram um 
papel preponderante na definição do estilo de vida de seus membros. 
Muitos dos textos escritos por Ellen G. White estão relacionados com 
a prática do desenvolvimento da igreja. Ela escreveu sobre trabalho 
missionário, evangelismo, liderança pastoral, crescimento da igreja, 
estabelecimento de novas igrejas, etc. 

 
A IASD se apresentou, assim, como um movimento profético na restauração 

das verdades bíblicas, em cumprimento da visão de Apocalipse 14. Suas crenças 

acerca da salvação pela graça mediante a fé para santificação, a imortalidade 

condicional da alma, a perpetuidade da Lei de Deus, o sábado como o dia do 

Senhor, o juízo investigativo em curso, e o retorno literal e iminente de Cristo são 
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marcos distintivos da mensagem adventista, pelos quais a igreja se identifica, 

segundo Dorneles (2011).  

 

A Igreja Adventista apresenta claramente sua identidade com o 
“anjo” que anuncia a “chegada da hora do juízo” e apela para a 
adoração ao Deus criador (Ap. 14,7). Identifica-se ainda com os dois 
outros anjos ao restaurar as verdades divinas que desvendam o 
“vinho de Babilônia” (Ap.18,3) como santidade do domingo e 
imortalidade da alma. (ibid.,  p. 5). 

  
 Tendo se afirmado o grupo remanescente em torno dessas doutrinas, o 

crescimento como igreja se tornou parte dos objetivos, levando a uma estruturação 

do então movimento adventista, com vias a expandir a missão de levar a mensagem 

a eles revelada. 

 A respeito dessa mudança de foco de grupo para organização religiosa, 

Stencel (2006, 33) cita o sociólogo inglês Bryan Wilson (1973) que apresenta cinco 

fatores ideológicos e institucionais que influenciaram na transição do grupo millerita 

para o denominacionalismo adventista, que são, 

 
Primeiro, o movimento não emergiu simplesmente como um corpo 
adventista separado, ao contrário, surgiu no desapontamento concernente 
ao advento e após a reformulação de ideias; segundo, desde o seu início, o 
milenarismo foi uma dentre as diversas inquietações, enquanto o grupo não 
pregava apenas o advento, mas, as condições para ele; terceiro, essas 
condições foram validadas pela divina inspiração, pelo qual o grupo adquiriu 
uma fonte independente de inspiração, além das Escrituras, a qual 
possibilitou um pronto desenvolvimento distante do estrito revolucionismo; 
quarto, o movimento estabeleceu um ministério profissional que abriu o 
caminho para outras agências especializadas as quais estavam livres de 
suas origens igualitárias; quinto, a crescente preocupação quanto a 
educação, dieta, cuidado médico, liberdade religiosa e o sabatarianismo 
contribuíram para o avanço de sua denominacionalização ambos 
ideologicamente e institucionalmente. 

 
Conforme observado na história do millerismo, a rápida expansão do 

movimento millerita foi o sentido de missão e o senso de urgência e esses fatores 

também impulsionaram a IASD. De acordo com Knight (2015a, 310), um dos fatores 

que “levou ao sucesso evangelístico do Adventismo do Sétimo dia foi uma estrutura 

organizacional capaz de dar suporte à missão e superar os desafios de sua 

mensagem”.  

Contudo, inicialmente, o movimento adventista não entendeu a necessidade 

da missão. Após o desapontamento, foi adotado o conceito de “porta fechada”, já 

que alguns dos líderes criam que o destino das pessoas teria já sido determinado 
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em 22 de outubro de 1844 e que, por isso, não havia mais necessidade de pregar o 

evangelho.  

O conceito de porta fechada se refere a uma fase do movimento millerita 

conhecido como “o período da porta fechada”. Miller e os líderes do movimento 

criam que a porta da misericórdia se fecharia para os que rejeitassem a mensagem 

do primeiro anjo, poucos dias antes de 22 de outubro de 1844. Após essa data 

alguns adventistas observadores do sábado continuaram a manter essa opinião, 

entre eles Ellen White, Tiago White e José Bates, (MAXWELL, 1982,166).  

Embora os adventistas entendessem que deveriam alcançar o mundo, este 

estava representado nos Estados Unidos, por comportar imigrantes do mundo 

inteiro. Porém, com a compreensão de que a missão de levar o Evangelho a todo o 

mundo continuava, essa crença foi modificada, como explica White (2013a, 63)  

 
Por algum tempo depois da decepção de 1844, mantive, juntamente 
com o corpo do advento, que a porta da graça estava para sempre 
fechada para o mundo. Este ponto de vista foi adotado antes de 
minha primeira visão. Foi a luz a mim concedida por Deus que 
corrigiu nosso erro, e habilitou-nos a ver a verdadeira atitude. Creio 
ainda na teoria da porta fechada, mas não no sentido em que 
empregávamos a princípio o termo ou em que ele é empregado por 
meus oponentes. 

 
Esse pensamento local dificultou também a organização da igreja, o que 

ocorreu somente em 1863, em Michigan, Estados Unidos. Conforme Braun (2013, 

31),  

 
Foi preciso aguardar a organização da Associação Geral (1863), e o 
início da reforma de saúde (1863) para que a igreja tivesse 
condições de voltar a discutir o assunto de sua missão. Por isso, 
somente em 1868, começa um real avanço missionário. Pouco a 
pouco a igreja foi se expandindo e cada vez mais cumprindo seu 
papel profético de levar as três mensagens angélicas ao mundo. No 
decorrer da história da igreja adventista, muitos métodos 
evangelísticos foram utilizados e divulgados.  

 
 De acordo com Schunemann (2009,151), “após a organização da IASD, o 

crescimento da nova denominação religiosa deu-se com bastante rapidez nos 

Estados Unidos”, expandindo-se em direção ao oeste e ao sul.  

Conforme White (2014, 41), “a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada 

em 1863, com 3.500 membros, meia dúzia de Associações locais, cerca de trinta 

obreiros ministeriais e uma comissão da Associação Geral de três pessoas”. Apesar 
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de o presidente da Associação Geral poder exercer a liderança e os conselhos 

requeridos pela pequena organização, por volta de 1896, a obra da igreja se 

desenvolvera consideravelmente nos Estados Unidos e também se estendera à 

Europa, à Austrália e à África. Devido a esse crescimento foram criadas então 

Uniões-associações e Divisões mundiais.  

A sede da IASD foi constituída na cidade de Battle Creek, Michigan, em 1863, 

continuando até 1903. Na cidade também se originaram a primeira editora, o 

seminário e o sanatório adventistas. Essas instituições permitiram tanto a expansão 

quanto a concentração de adventistas (SCHÜNEMANN,  2009).  

 Segundo White (2008), a organização formal da IASD era necessária por 

diversos motivos. 

 
Aumentando o nosso número, tornou-se evidente que sem alguma 
forma de organização, haveria grande confusão, e a obra não seria 
levada avante com êxito. A organização era indispensável para 
prover a manutenção do ministério, para levar a obra a novos 
campos, para proteger dos membros indignos tanto as igrejas como 
os ministros, para a conservação das propriedades da igreja, para a 
publicação da verdade pela imprensa, e para muitos outros fins. (id., 
26). 

 
 Tendo o movimento adventista se organizado como instituição, a missão 

global foi ressaltada como um empreendimento dos mais importantes. Embora o 

pensamento da “porta fechada” tivesse prevalecido na década de 1840, a partir de 

1890 os adventistas se convenceram de que a mensagem recebida deveria ser 

levada “a todas as nações, tribos e língua e povo” conforme descreve Apocalipse 

14,6. A compreensão de missão na IASD, baseada na convicção de que os 

adventistas eram um povo profético que tinha recebido uma mensagem singular 

sobre a breve vinda de Cristo, e integrada à doutrina das três mensagens angélicas 

impulsionou a Igreja a ampliar a divulgação de sua mensagem para além do seu 

estado natal (KNIGHT,  2015a). 

 Importante destacar que a filosofia adventista de missão está fundamentada 

nas Escrituras Sagradas e nos escritos de Ellen G. White, focando na salvação das 

almas. Escreve a autora,  

 
A igreja de Cristo é o agente designado por Deus para a salvação 
dos homens. Sua missão é levar o evangelho ao mundo. E essa 
obrigação repousa sobre todos os cristãos. Cada um, na medida de 
seus talentos e oportunidades, deve cumprir a comissão do Salvador. 
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O amor de Cristo, revelado a nós, torna-nos devedores a todos os 
que O não conhecem. Deus nos outorgou luz, não para nosso 
proveito exclusivo, mas para que a derramássemos sobre eles. Se os 
seguidores de Cristo estivessem sempre alerta ao chamado do 
dever, milhares estariam proclamando o evangelho em países 
gentios onde hoje só existe um. E todos os que se não 
empenhassem pessoalmente nessa obra, haveriam de sustentá-la 
com os seus recursos, sua simpatia e suas orações. E muito maior 
quantidade de zeloso trabalho se faria nos países cristãos.(WHITE, 
1996, 81). 

  
 Inicialmente, a divulgação da mensagem adventista veio através da 

impressão de um pequeno jornal, derivado de uma visão que Ellen White teve 

acerca do modo que a mensagem deveria ser propagada, em 1848. Desse modo, 

em 1849, Tiago White iniciou a publicação do jornal The Present Truth (A Verdade 

Presente), cujos artigos eram dirigidos às congregações. Em 1861, começou a ser 

publicada a revista The Advent Review and Sabbath Herald, que passou a ser 

conhecida como Review and Herald, tornando-se este o instrumento oficial de 

divulgação da mensagem adventista (OLIVEIRA FILHO, 2004). 

Segundo este autor (id, 165),  

 
No cabeçalho de Review and Herald um trecho da mensagem do 
terceiro anjo ‘aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que 
guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus’. Não consta 
nome algum no cabeçalho e as matérias são assinadas. Organizada 
a Review, outras editoras adventistas surgem, a Pacific Publishing 
Association, em Oakland, Califórnia; já em 1901, a Southern 
Publishing Association, no sul. E multiplicaram-se as edições e 
editoras com administrações independentes da Associação Geral, 
em 1860, com dezessete assalariados, editando dois periódicos, até 
a constituição do Departamento de Publicações, que chegara em 
1970 a 2.379 assalariados, 279 publicações e 46 casas publicadoras. 

 
 Tendo iniciado a obra de publicações, a IASD obteve maior alcance territorial. 

Dessa forma, a partir de 1874, começou a expansão missionária mundial.  

Na fase inicial da expansão mundial o país mais receptivo à pregação 

adventista do sétimo dia foi a Alemanha. Esta expansão notável foi motivada, por um 

lado, pelos esforços do alemão Louis Richard Conradi, que imigrara para os Estados 

Unidos, onde entrando em contato com adventistas do sétimo dia convertera-se para 

a nova fé, e após algum tempo de trabalho na IASD dos Estados Unidos voltou para 

a Alemanha, e por outro, pelas condições de rápidas transformações sociais 

produzidas pela intensa industrialização alemã. Contudo, somente na última década 

do século XIX foram intensificados os esforços missionários para outros países, o 
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que acabou por tornar o adventismo num dos “movimentos religiosos mundiais com 

estratégia proselitista mais intensa e agressiva” (SCHÜNEMANN, 2003, 28). 

 

A mensagem foi inicialmente dirigida a protestantes, começando a 
partir da Suíça e se desenvolveu um trabalho em especial aos 
protestantes da França, Itália e Alemanha, também. Há esforços 
missionários nas Ilhas Britânicas, na Holanda e na Escandinávia em 
um segundo momento da expansão na Europa. Com exceção da 
Alemanha que a partir dos meados da década de 1890 apresenta um 
forte crescimento de membros, a maior parte dos países europeus 
apresenta muita resistência à expansão da IASD. [...] A expansão da 
IASD nesse período se faz em direção a Austrália, Nova Zelândia, 
assim, como a Índia, no continente asiático, a África do Sul, no 
continente africano e Jamaica e Guiana, no Caribe, todos países sob 
domínio britânico. Na América Latina as primeiras missões foram 
estabelecidas nos países do cone sul que tinham colônias de 
imigrantes alemães. (id., 2009, 153). 

                                                                                                                                 
Schunemann (2009), também afirma que, um dos principais motivos que 

contribuíram para a expansão do adventismo no mundo foram os fluxos migratórios 

do fim do século XIX e início do século XX. O período entre 1880 e 1914 consta 

como o grande período migratório, sobretudo da Europa para as Américas, e da Ásia 

para as Américas em menor proporção.  

Segundo o autor, cerca de 30 milhões de europeus vieram para as Américas, 

incluindo Estados Unidos, Argentina, Brasil e Canadá, respectivamente. Esse fator 

influenciou também na difusão da mensagem adventista nas Américas, haja vista 

que, “muitos desses imigrantes conheceram o adventismo e aceitaram seus 

ensinamentos” (ibid, 154). 

Na América Latina, a história da IASD está ligada ao espírito de 

protestantismo missionário. Conforme explica Carvalho (2014, 1072), “tal 

Denominação estabeleceu estreita relação com a chegada do Protestantismo no 

continente sul-americano”.  

O crescimento da igreja a partir dos Estados Unidos da América alcançou 

grande número em diversas regiões do mundo destacando-se, nesse trabalho, a 

expansão no território brasileiro.  
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3.2.1 Características de Expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Mundo 

 

 

A análise de alguns estudos sobre o crescimento e expansão da IASD no 

mundo demonstra que esse fator se deu mediante a utilização de recursos 

institucionais, que abrangem a saúde, educação, estudos da Bíblia, literatura, mídia, 

dentre outros fatores pelos quais a IASD se expandiu proclamando o Reino de Deus 

e a breve vinda do Senhor Jesus. 

Conforme Knight (1995), a IASD desenvolveu um programa quádruplo de 

alcance missionário, o qual, tendo se iniciado nos Estados Unidos, foi exportado 

para o restante do mundo.  

 
O programa missiológico quádruplo do adventismo (seu quadrilátero 
missiológico) foi iniciado no nordeste dos Estados Unidos entre 1849 
e 1874, replicado na missão à Califórnia entre o final da década de 
1860 e 1882, exportado para a Europa a partir de 1874 e, 
eventualmente, levado para a maioria das nações da terra. O 
quadrilátero missiológico adventista consiste nos aspectos 
editorial, médico, educacional e de conferência do trabalho da 
denominação. Embora o quadrilátero não pareça ter surgido de 
forma consciente (mais do que o próprio desenvolvimento da missão 
adventista), sua forma madura acabou sendo bastante congruente 
com a visão holística do adventismo da natureza humana e da 
realidade em geral. (KNIGHT, 1995, p. 81) grifo nosso. Tradução 
nossa 

 
 Essa proposta missionária de expansão da igreja se tornou um método de 

crescimento adventista diferenciado. Schünemann (2003) destaca como importante 

característica para a expansão e funcionamento da IASD a missão institucional, 

baseada no estabelecimento de instituições diversas voltadas a atender às 

comunidades,  

 
A expansão da IASD se deu basicamente chegando a uma nova 
região ou país e estabelecendo instituições, como editoras, escolas e 
clínicas de saúde, às vezes, só uma, às vezes, todas, dependendo 
das possibilidades e necessidades locais (id., 151). 

  
Knight (2001, 213) afirma que, o avanço missionário que ocorreu, 

principalmente, entre os anos de 1880 a 1900, transformou a própria natureza do 

adventismo, tendo contribuído para isso a expansão educacional adventista. Isso 

porque “a denominação encarava suas escolas como agências preparatórias a fim 
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de formar um número cada vez maior de missionários para atuarem no campo das 

missões mundiais”. 

 Wilson (2014) afirma que o processo de crescimento, organização e 

estruturação da Igreja propiciou bênçãos tanto para os fiéis quanto para a 

comunidade local e mundial. 

 
Escolas foram estabelecidas onde os alunos pudessem estar em 
contato com a Palavra de Deus. Nossas instituições de saúde 
tornaram-se uma bênção para muitos. Ellen White chamou esses 
novos empreendimentos de “obra missionária da mais alta ordem”. 
Além disso, a Igreja reconheceu a importância de pregar as Três 
Mensagens Angélicas não só na terra natal, os Estados Unidos, mas 
na Europa e outros continentes, estabelecendo a obra missionária 
para a propagação da mensagem do advento em todo o mundo. 
Atualmente, missionários de diversos continentes servem à Igreja em 
várias regiões do globo. (id., 9). 

 
 Mediante essas estratégias missionárias, o adventismo do sétimo dia 

encontrou solos frutíferos em quase todas as partes da terra, deixando de ser uma 

igreja predominantemente norte-americana para alcançar quase todos os países em 

todos os continentes. Calcula-se que, hoje, somente cerca de 8% dos adventistas do 

mundo vivem na América do Norte (KNIGHT,  2015b). 

De acordo com Schunemann (2009), a IASD está presente em grande 

quantidade de países, tornando-se a denominação protestante mais amplamente 

distribuída no mundo.  

O relatório da sede mundial da IASD apresentado em San Antonio, Texas 

(EUA), em 2015, mostra que, desde a sua criação institucional, no século XIX, a 

IASD apresentou grande crescimento, em especial no Hemisfério Sul, com 

participação particular da África que reúne 38% do total de adventistas do mundo, e 

a América Latina, onde se concentram 32% dos adventistas do mundo (TONETTI, 

2015).  

Essas informações elevam a importância do estudo dos fatores e indicadores 

de crescimento da IASD, haja em conta que o fenômeno de crescimento tem 

colocado a Igreja Adventista como a quinta maior comunidade cristã em termos 

mundiais, salientando o crescimento pelo número de pessoas batizadas diariamente 

(3.200 batismos/dia) num contexto global (id.).  

Segundo Zylstra (2015), tal crescimento foi destacado também pela 

publicação evangélica norte-americana Christianity Today, cujo aporte ressaltou o 
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fato de que mais de um milhão de pessoas se tornaram adventistas nesse período, o 

que tem ocorrido pelo décimo ano consecutivo. 

Informações do Escritório de Arquivos, Estatísticas e Pesquisa da Associação 

Geral Adventista (Silver Spring, EUA), de 31 de dezembro de 2016, indicam que, em 

termos mundiais, a IASD possui 20.008.779 milhões de membros, um aumento de 

4,6% com relação a 2015, que era de 18,5 milhões. O número de igrejas dobrou de 

40 mil em 1995 para mais de 80 mil em 2015 e, em 2016, foram estabelecidos 2.655 

templos o que corresponde a uma nova igreja a cada 3,3 horas (MCCHESNEY, 

2017).  

A Divisão Africana Centro-Ocidental foi responsável pelo crescimento mais 

rápido, contribuindo com um aumento de 7,6% no número de membros. Nas 

Divisões Sul-Africana e do Oceano Índico o número de membros ultrapassou um 

milhão em 2015. Outras regiões da África e da América do Sul têm mostrado 

números bastante relevantes no contexto de crescimento da IASD (MCCHESNEY, 

2016).  

Complementa Wilson (2014) que, em todo o mundo, a IASD conta com 122 

Uniões e mais de 500 Associações e Missões.  

Lessa (2016,21-22) atualiza os dados de Wilson quando afirma que, em 2016, 

a igreja contava 19.578.942 fiéis espalhados por 216 dos 237 países da Terra. 

Apresenta 132 Uniões e 633 Associações/Missões. Entre as instituições ligadas à 

igreja adventista, possuía 7.579 escolas, 173 hospitais, 294 clínicas e 63 casas 

editoras.  

Conforme informações mais recentes encontradas no Portal Adventista 

(2018), atualmente, a IASD conta com 62 editoras (indicando que uma das suas 

editoras fechou-se) no mundo, mais de 7.800 instituições de ensino, incluindo 

escolas de ensino fundamental e médio e instituições de ensino superior, cerca de 

800 hospitais, clínicas e orfanatos, 18 indústrias de alimentos e 65 centros de 

produção de mídia. 

Dessa maneira, a IASD tem se destacado em diferentes aspectos, que 

mostram um cristianismo vivo e comprometido, impactando a sociedade não apenas 

no aspecto religioso, mas também social, econômico, governamental e político, 

como afirma Paulsen (2002, 12), 
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Em alguns países somos uma comunidade de tamanho tal que os 
líderes governamentais (como também a mídia) estão abertos e 
mesmo ansiosos para conhecer nossa posição como Igreja a 
respeito de várias questões. Questões como liberdade, proteção dos 
direitos pessoais, ambiente pacífico e contrário à violência. A lei e a 
ordem têm elevado valor para toda a sociedade de seres humanos. 
[...] Temos responsabilidade para com Deus e para com nosso 
semelhante de tornar melhor o bairro, cidade, país e mundo onde 
vivemos! 

 
Considerando a história da IASD, percebe-se que a denominação apresenta 

um desenvolvimento institucional voltado a atender tanto a questão religiosa quanto 

as questões sociais, culturais e políticas. Seguindo essa tendência, a análise 

histórica do contexto brasileiro, apresentada no tópico seguinte, irá mostrar que a 

obra adventista se desenvolveu de modo semelhante, seguindo os moldes do 

desenvolvimento da IASD, porém, com traços mais característicos, voltados a 

atender à demanda da sociedade brasileira.  

 

 

3.3 A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil 

 

 

Na perspectiva de compreender o crescimento do adventismo no território 

brasileiro, o contexto abaixo destaca os fatos históricos e estratégias mais 

relevantes que contribuíram para a expansão da IASD no Brasil, com o intuito de 

preparar o caminho para a análise dos indicadores de crescimento da igreja no 

município de Itabuna, Bahia. 

Conforme destaca Carvalho (2014), a presença adventista no Brasil foi 

percebida a partir da região sul do país, de modo especial na colônia de imigrantes 

alemães. Este autor, acertadamente, afirma que “a obra de publicações antecedeu a 

obra pastoral no estabelecimento do adventismo no Brasil” (ibid., 1062). 

Os autores que descrevem a expansão da IASD no território brasileiro 

apontam como o principal meio inicial à distribuição de literatura, através da ação de 

imigrantes que se converteram nos movimentos migratórios e que contribuíram para 

a chegada da mensagem a diferentes países, “de uma forma direta, voltando para o 

país de origem, ou de uma forma mais distante, através do envio de literatura da 

nova religião” (SCHÜNEMANN,  2009, 155). 
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Ainda segundo este autor, a missão adventista esteve relacionada 

inicialmente quase exclusivamente com as comunidades alemãs existentes no 

Brasil. 

 
[...] embora o Adventismo não tenha sido trazido pelos imigrantes, 
esteve intimamente ligada à imigração alemã que ocorria em direção 
ao Brasil. Ainda antes da Primeira Guerra Mundial, a IASD no Brasil 
recebeu uma parcela pequena de imigrantes alemães adventistas do 
sétimo dia, além daqueles missionários alemães que vieram 
trabalhar no Brasil e que, devido à existência de comunidades de 
conterrâneos, acabaram fixando raízes no país. É interessante 
observarmos que a introdução e expansão inicial do Adventismo no 
Brasil possuem paralelo com a forma de expansão nos Estados 
Unidos, pelo menos cerca de meio século antes. O perfil destes 
primeiros conversos era formado por uma camada simples da 
sociedade rural. É interessante que as colônias alemãs no sul do 
país ou no Espírito Santo composta de protestantes e pequenos 
proprietários rurais eram semelhantes ao perfil do Adventismo do 
sétimo dia nos Estados Unidos, por ocasião de sua formação. Há 
uma cultura bíblica que mantém boa parte destas comunidades de 
imigrantes. Embora nem todos os alemães fossem protestantes, é 
entre estes que o Adventismo faz sua inserção e expansão. (id., 
2003, 32). 

 
As comunidades alemãs da região Sul do Brasil foram responsáveis por 

difundir a mensagem adventista inicialmente, a partir de exemplares de revistas que 

chegaram em Brusque-Santa Catarina, em 1878. Em 1884, Carlos Dreefke, luterano 

residente na cidade, recebeu “exemplares da revista Stimme der Wahrheit (A Voz da 

Verdade)”, como destaca Carvalho (2014, 1960). O casal Joana e Guilherme Belz e 

Carlos Dreefke foram os primeiros observadores do sábado na região.  

 A partir de 1893, chegaram ao Brasil os primeiros colportores missionários, 

trazendo livros em inglês e alemão, com a intenção de difundir a mensagem 

adventista através da literatura denominacional. O trabalho de colportagem iniciou, 

primeiramente, pelo Rio de Janeiro. Albert Stauffer foi o primeiro colportor que veio 

ao Brasil com intenção de vender livros no Rio de Janeiro, principalmente para os 

ingleses. Não tendo interesse dessa comunidade, Stauffer juntou-se a um teuto-

brasileiro convertido chamado Bachmeyer e se dirigiram às colônias alemãs, Stauffer 

indo para o sudeste, em direção ao Espírito Santo e São Paulo, e Bachmeyer ao sul, 

para as colônias alemãs de Santa Catarina. Lá, ele encontrou uma pequena 

comunidade composta pelas famílias Belz, Olm, Schimer, Look e Thurn, residentes 

em Gaspar Alto, município de Brusque-SC. Enquanto isso, Stauffer alcançou 

colônias alemãs no Espírito Santo  (2004; SCHÜNEMANN, 2009). 
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 Como o Brasil ainda não contava com um pastor oficial, a organização da 

pequena comunidade em Brusque como igreja demorou um tempo. O único pastor 

adventista da América do Sul morava na Argentina.  

Borges (2001, 81) esclarece que, 

 
Eram poucos os primeiros representantes da Igreja Adventista no 
continente sul-americano. No final de 1894, num território de 
15.500.000 quilômetros quadrados, somente dez missionários se 
dedicavam à proclamação da fé adventista, oralmente ou por escrito. 
Um deles era o Pastor Westphal, outro era o diretor de colportagem, 
e os outros eram colportores, incluindo Stauffer e Bachmeyer. Mas, 
em apenas cinco anos, os vinte já eram duzentos! Neste mesmo ano 
-1894 - Albert Bachmeyer chegou ao Estado de Santa Catarina. 
Grande foi sua alegria quando, ao oferecer seus livros a uma família 
em Brusque, descobriu que havia adventistas ali. Imediatamente, 
transmitiu a boa notícia a Thurston que, por sua vez, escreveu 
informando o Pastor Westphal, na Argentina. 

 
Em vista da existência de adventistas no Brasil, o pastor Frank H. Westphal 

foi enviado ao país como pastor ordenado, e empreendeu viagens e pregações por 

São Paulo, Joinville e diversas cidades do sul do Brasil. Em 1895 o pastor Westphal 

realizou o primeiro batismo, em Piracicaba-SP, iniciando formalmente, com 

Guilherme Stein Jr, a história da IASD no Brasil. Ainda nesse ano, organizou as 

primeiras igrejas adventistas em diferentes regiões do país, como informa Carvalho 

(2014, 1061), 

 
A despeito de algumas divergências históricas referentes à chegada 
oficial da IASD, bem como à organização das primeiras igrejas 
adventistas no Brasil, Timm (2005b) afirma que, Seja como for, as 
evidências históricas comprovam que, em dezembro de 1895, já 
existiam no Brasil três igrejas organizadas, além de outros grupos de 
adventistas. Como mencionado acima, a primeira igreja adventista no 
Brasil (a de Gaspar Alto) foi organizada em Brusque, Santa Catarina, 
no dia 15 de junho daquele ano; e a segunda, no Rio de Janeiro, em 
27 de outubro. A terceira igreja adventista foi organizada em Santa 
Maria do Jetibá, Espírito Santo, em 14 de dezembro.  

 
Schunemann (2003) destaca que, como o pastor Westphal era o único pastor 

adventista designado para o Cone Sul, morando na Argentina, só pode vir ao Brasil 

em 1895, quando então organizou as primeiras comunidades e realizou os primeiros 

batismos. Devido à distância e isolamento das localidades, foram sendo criados 

grupos e igrejas onde havia interessados. Guilherme Stein Jr. vivia em Rio Claro 

(SP), e, no caminho para a cidade, foi organizada a primeira escola sabatina em 

Indaiatuba, para pessoas interessadas em estudar a Bíblia. No mesmo ano de 1895 



92 
 

foram organizadas igrejas em Gaspar Alto (SC) e em Santa Maria (ES). Em anos 

posteriores foram estabelecidas igrejas em Teófilo Otoni (MG), Blumenau e Joinville 

(SC), Curitiba (PR), Ijuí, Não-Me-Toques, Campos de Quevedo e Taquari, no Rio 

Grande do Sul. 

 Dessa maneira, principalmente por meio da colportagem e do evangelismo 

direto mediante realização de palestras doutrinárias, diferentes regiões do país 

foram sendo alcançadas, apesar da limitação do atendimento pastoral, já que 

apenas havia dois pastores ordenados (Spies e Graff) para atender o extremo sul 

até o Rio de Janeiro. Assim sendo, em 1897 já existiam no Brasil cinco igrejas e 

quatro grupos menores, num total de 251 membros e 16 escolas sabatinas com 

quase 500 membros. O aumento de adeptos e conversos se deu, principalmente, 

em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

A publicação em português do livro Vereda de Cristo (atual Caminho a Cristo), 

traduzido por Guilherme Stein Jr., foi “amplamente utilizado como instrumento 

mediador na evangelização empreendida pelos adventistas no Brasil” (CARVALHO 

2014, 1064). 

Este autor destaca ainda que, a importância da diversificação da obra e da 

construção de instituições, bem como da organização de instâncias administrativas 

(Associações) economicamente independentes, capazes de custear os 

empreendimentos e impulsionar a evangelização, foi percebida pelos pioneiros 

adventistas no Brasil. Assim, até o fim da década de 1890, já haviam sido 

estabelecidas escolas, instituições de saúde, casas publicadoras e outras 

organizações adventistas. 

 Nessa perspectiva, partindo dos alemães, a mensagem adventista fincou 

raízes no Brasil e, gradualmente, foi se expandindo entre os brasileiros de origem 

latina. De acordo com Borges (2001), essa expansão foi amplamente beneficiada 

pelo início da publicação de “O Arauto da Verdade”, em 1900, na língua portuguesa, 

fato esse considerado como uma nova era para o adventismo em regiões de fala 

portuguesa na América do Sul. Salienta o autor que, a colportagem no Brasil 

começou a se desenvolver mais a partir do momento em que se passou a publicar 

literatura em português. Inicialmente, foi impresso o Arauto da Verdade, periódico 

editado de 1900 a 1913; foi substituído depois pela revista Sinais dos Tempos, até 

1918, quando passou a ser publicada a revista O Atalaia e, depois, 

novamente Sinais dos Tempos. 
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 A editora adventista estava funcionando desde 1907, em São Bernardo do 

Campo (atualmente, está localizada, desde 1985, na cidade de Tatuí-SP). Foi 

também construída a unidade administrativa União Sul Brasileira, para administrar 

os estados do Sul e do Centro-Oeste. No período entre as guerras o crescimento do 

adventismo foi intenso em São Paulo, sendo organizadas igrejas em Santo Amaro, 

em 1914, onde foi também construído um sendo então construído um colégio para 

formação de missionários, e na capital, em 1915. Entre 1919 e 1937, o adventismo 

em São Paulo superou o Rio Grande do Sul, principal centro do adventismo até 

então, apresentando um crescimento de 540% contra 120% do estado sulista 

(SCHÜNEMANN, 2009) 

A expansão da IASD pelas demais regiões do país resultou em que, ainda em 

1911, já se constituiu a União Brasileira, formada pelas seguintes regiões 

administrativas, Associação do Rio Grande do Sul; Associação Santa Catarina-

Paraná e as Missões de São Paulo, Rio-Espírito Santo; Missão Nordeste, composta 

dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco e a Missão Norte Brasileira 

formada pelos estados de Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Maranhão, 

Pará, Amazonas, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A nova União Brasileira foi 

administrada por F. W. Spies, como presidente e Augusto Pages, como secretário e 

tesoureiro (BORBA, 2009, 47). 

Explicando essas regiões administrativas, convém destacar que, a 

organização atual da IASD reconhece quatro níveis, quais sejam, a igreja local, 

organizada em torno de membros individuais; a Associação ou Missão local, que são 

igrejas organizadas de um estado, província ou território; a União, que engloba as 

associações, missões ou campos de um território maior; e a Associação Geral, a 

maior unidade da organização, que abrange todas as Uniões do mundo. As Divisões 

são seções da Associação Geral que possuem responsabilidade administrativa 

sobre determinadas áreas geográficas. A Divisão Sul-Americana, com sede em 

Brasília, é responsável por oito países da América do Sul, a saber, Brasil, Uruguai, 

Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e Equador. Os demais países da América 

do Sul fazem parte da Divisão Interamericana (AMERICANA,  2018). 

Conforme Lessa (2016, 21), a Divisão Sul Americana foi organizada em 6 de 

fevereiro de 1916 em La Plata, Buenos Aires, Argentina. Entre 1916 e 1918, foi 

dividida em União-Associação Brasileira, abrangendo todo o Brasil; União-

Associação Austral, incluindo Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai; e União Missão 



94 
 

Incaica, contemplando Bolívia, Peru e Equador. Em 1918, a União-Associação 

Brasileira foi dividida, sendo organizada a União-Missão Este Brasileira, em 11 de 

janeiro de 1918, e a União-Associação Sul Brasileira contemplou as demais regiões 

do território brasileiro até 1935. Em 8 de dezembro de 1936, a União-Missão Este 

Brasileira foi novamente dividida em virtude da organização da União Norte 

Brasileira, que passou a contemplar todo o território da Missão Baixo Amazonas, 

formada pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas e Acre.  

Atualmente, o Brasil conta com 8 Uniões, enquanto os demais países da 

América do Sul possuem 1 (uma) União em seus territórios. O território brasileiro 

está dividido da seguinte forma, União Noroeste Brasileira; União Norte Brasileira; 

União Nordeste Brasileira; União Leste Brasileira; União Centro-Oeste Brasileira; 

União Sudeste Brasileira; União Central Brasileira; e União Sul Brasileira (conforme 

Figura 1).  

 

Figura 1, Organização das Uniões na América do Sul e no Brasil. 

 

Fonte, Portal Adventista, 2018.  
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3.3.1 Principais estratégias de expansão do adventismo no Brasil 

 

 

 Como se observa no contexto histórico da IASD no Brasil, exposto brevemente no 

tópico anterior, o adventismo apresentou, inicialmente, uma expansão similar no 

território brasileiro à observada no território americano. Partindo da literatura levada 

por fiéis e colportores, foram sendo alcançadas as diversas regiões brasileiras.  A 

partir da formação de grupos de crentes, foram sendo criadas igrejas e instituições 

diversas. 

Desse modo, mediante o que a igreja chama de “trabalho de evangelização”, o qual 

caracteriza a obra adventista, foram sendo inseridas outras formas de levar a 

mensagem ao território brasileiro. Pastores evangelizadores passaram a se dedicar 

a realização de séries de conferências, congressos e projetos com o intuito de 

intensificar a pregação do adventismo no Brasil. O uso de recursos de comunicação 

em massa também muito contribuiu para isso. Conforme Xavier e Dias (2014, 57), 

desde os seus primórdios “a Igreja Adventista já era pioneira no Brasil em utilizar os 

meios de comunicação de massa. Slides coloridos, vindos dos Estados Unidos e 

Europa, atraíam multidões para ouvir a história de Cristo”.   

 
Como resultado destes “setores de evangelismo”, as Conferências 
Públicas, a Colportagem, A voz da profecia e muitos outros de menor 
importância efetuados por “obreiros” da empresa de salvação, a 
Igreja Adventista atingiu, na América Latina, segundo Seventh-day 
Adventist Yearbook de 1972 (com estatísticas referentes ao ano 
anterior), a 278.061 membros batizados e 1.059 igrejas; 163.924, no 
Brasil, distribuídos pela União Norte (20.706), União Este (51.675) e 
União Sul (91.543). O número de adesões ao adventismo, em 1972, 
atinge, aproximadamente, a vinte mil. (OLIVEIRA FILHO, 2004, 173). 

 

Nesse caminho, a IASD passou a alcançar conversos de todas as regiões do país 

que vinham para São Paulo, sendo a principal técnica de evangelização a realização 

de grandes séries evangelísticas em locais da periferia, com grande concentração 

de migrantes. Assim, a partir da década de 1980, o crescimento da igreja no Brasil 

ocorreu mais em função da urbanização (SCHÜNEMANN,  2009). 
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Também a partir desse período foi perceptível a importância de algumas estratégias 

que a IASD adotou, acompanhando a modernidade. A participação adventista na 

mídia e em publicações se fortaleceu em todo o território brasileiro, assim como o 

trabalho educacional de nível médio e superior, e se consagraram como meios 

importantes de divulgação da mensagem do advento.  

Sobre a importância das Escolas de Educação Adventista no processo de 

crescimento da igreja e expansão missionária, Prado (2012) comenta que, as 

escolas foram fundamentais no processo de expansão da IASD no Brasil e no 

mundo, já que oportunizaram a difusão dos princípios teológicos da igreja e seu 

fortalecimento institucional. Hoje as escolas são conhecidas como Colégios 

Adventistas e variam do ensino fundamental à educação superior. 

A expansão da educação adventista como estratégia missionária é comentada por 

Nagel 2003, apud Stencel (2006, 248), o qual destaca que, 

 
[...] a parte da educação é fundamental no programa da igreja. [...] A 
igreja requer cada vez mais gente preparada para serem os seus 
líderes, seus dirigentes, então, [...] se há uma obra importante, é a 
obra educacional porque ela é quem ajuda na formação dos futuros 
líderes da igreja e os prepara para isso. [...] a igreja, seja direta ou 
indiretamente, está relacionada com toda a estrutura educacional da 
América do Sul.  
 

A expansão do sistema de comunicação adventista dessa época em diante muito 

contribuiu para o fortalecimento estratégico da igreja. Conforme Bellotti (2007, 52), 

atualmente,  

 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil possui um elaborado 
sistema de comunicação, composto por uma editora (Casa 
Publicadora Brasileira), sistema de rádio, internet e canal de 
televisão. Contudo, [...] a mídia adventista insere-se na dinâmica de 
manutenção da identidade da igreja perante a uma grande 
quantidade de opções de estilos de vida disponíveis atualmente no 
mercado religioso e secular. 

 

De acordo com Santos (2009), o uso de meios de comunicação de massa tem sido 

uma das estratégias de que a IASD tem lançado mão para divulgação do evangelho 

destacando-se, entre esses meios, a imprensa, o rádio, a TV e a internet. Desde 

1900 as publicações adventistas fazem parte das estratégias de expansão do 

adventismo no Brasil.  
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Conforme o autor (id.,1), o trabalho de publicações adventistas no Brasil começou 

no Rio de Janeiro, em 1900, com a publicação da revista O Arauto da Verdade, 

produzida sob a editoria de Guilherme Stein Jr., contendo 16 páginas. A primeira 

gráfica foi fundada em 1904, em Taquari, RS, e em 1907, transferida para São 

Bernardo, SP. Em abril de 1920, a então “Sociedade Internacional de Tratados do 

Brasil” passou a denominar-se “Casa Publicadora Brasileira” (CPB) e contava, na 

época, com 27 funcionários. Em 1987, a editora foi transferida para Tatuí, SP. O 

trabalho da CPB cresceu de tal maneira que esta passou a ocupar o segundo lugar 

entre as editoras adventistas no mundo. Em 2008, empregou 433 funcionários e 

produziu 4.581.383 revistas e 8.276.913 livros, além de outros materiais para a 

igreja.  

O sistema radiofônico foi criado em 17 de setembro de 1943, com o programa A Voz 

da Profecia, sendo este o segundo programa evangélico transmitido no Brasil (o 

primeiro foi da Igreja Presbiteriana, “A Voz Evangélica do Brasil”, transmitido a partir 

de 15 de maio de 1938, conforme Bellotti, 2007, 50) e o primeiro programa de rádio 

a oferecer um curso bíblico gratuito por correspondência. O pastor Roberto M. 

Rabello criou o programa radiofônico “A Voz da Profecia”, similar ao norte-

americano. Esse programa foi “irradiado em português, alemão e japonês por 250 

emissoras (aproximadamente trezentas em 1972) e de maior número no Estado de 

São Paulo (cerca de 75); 78 mil inscritos na Escola Rádio Postal do programa [...]” 

(OLIVEIRA FILHO 2004, 173).  

Segundo Santos (2009, 2),  

 
Inicialmente os programas adventistas eram veiculados em 
emissoras de terceiros, mas, com o tempo, diversas emissoras foram 
adquiridas. Em 2008, a igreja operava 16 emissoras de rádio, 
coordenadas pela Rede Novo Tempo de rádio, a qual produz 24 

horas de programação diariamente. 
 

Na mídia televisiva, a IASD foi pioneira em apresentar o primeiro programa religioso 

da televisão brasileira, chamado “Fé para Hoje”, que estreou no dia 25 de novembro 

de 1962, na TV Tupi, programa este que continua a ser transmitido até a atualidade, 

pela Rede Novo Tempo de comunicação, tendo à frente o pastor Alcides 

Campolongo e sua esposa Neide como apresentadores oficiais. A Rede Novo 

Tempo é o órgão oficial da IASD responsável pela utilização dos meios de 
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comunicação de massa para a pregação do evangelho em português e espanhol 

(id.).  

Ao lado das demais estratégias de propagação do adventismo no Brasil, a partir de 

1994, a Internet foi também adotada como estratégia de divulgação do evangelho 

quando Cleandro Viana criou o primeiro site adventista brasileiro. O primeiro site 

institucional adventista brasileiro foi criado em 1995, pelo ministério Está Escrito 

(EE), com o objetivo de “dar visibilidade ao programa de televisão EE junto a classes 

diferenciadas da população que já tinham acesso à internet” (id.,3). Diversos sites 

adventistas foram criados a partir dessa iniciativa inicial, porém, somente em 2008, 

foi estabelecido formalmente o departamento de internet da Rede Novo Tempo. 

Sobre o uso da Internet, o autor afirma que, 

 
A adoção de novas mídias pela Igreja Adventista do Sétimo Dia no 
Brasil foi cercada de expectativas positivas quanto à sua contribuição 
para a pregação do evangelho. A utilização da internet também veio 
acompanhada de sonhos e esperanças. A despeito de preocupações 
existentes com o seu mau uso, entendeu-se que a internet, se bem 
utilizada, representava um enorme potencial evangelístico. (ibid., 2). 

  

Esses meios de comunicação passaram a alcançar pessoas que, de outra maneira, 

não seriam alcançadas. Destaca o autor acima que, nos tempos atuais, é necessário 

adaptar os modos de alcance das almas. Se o século 20 foi influenciado pelo rádio e 

pela TV, o século 21 está sofrendo maior influência da Internet. Milhões de pessoas 

acessam a Internet a partir de locais como casa, trabalho, cybercafés e telecentros. 

O uso eficaz dessa ferramenta pela Igreja Adventista do Sétimo Dia “pode alcançar 

resultados mais expressivos que aqueles alcançados pela utilização do rádio e da 

TV” (ibid., 4). 

 Tais estratégias de crescimento têm contribuído para que a IASD se fortaleça 

como uma igreja missionária e presente no contexto brasileiro. Conforme a divisão 

dada pelo BEPEC – Bureau de Pesquisa e Estatística Cristã (2012), nas últimas 

décadas, alcançou destaque como uma das igrejas que mais crescem no segmento 

de Igreja de Missão. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (2012) sobre o Censo de 2010, a IASD no Brasil teve um crescimento de 

29,3% entre os anos de 2000 a 2010, marcando sua presença de forma definitiva no 

território brasileiro. 



99 
 

 Conforme infográfico abaixo (Figura 2), fornecido por Lima (2014), a IASD 

está presente em todo o território brasileiro, sendo que, do total de 1.487.853 

membros, 34% está na região Nordeste, 19% no Norte, 28% no Sudeste (15,5% em 

São Paulo), 7% no Centro-Oeste e 12% no Sul.  

 

 

Figura 2, Presença adventista no território brasileiro. 

 

Fonte, Lima (2014, 45). 
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O quadro também destaca o perfil do adventista brasileiro, cujas informações são 

relevantes para a compreensão de indicadores de crescimento da igreja no Brasil. 

Segundo Lima (2014), a igreja é composta da seguinte forma, 

 

Tabela 3, Perfil dos adventistas brasileiros. 

CARACTERÍSTICAS DO ADVENTISTA BRASILEIRO 

GÊNERO 
mulheres (57%) 

homens (43%) 

 

IDADE 

Crianças até 12 anos (5%) 
Adolescentes de 12 a 17 (16%) 
Jovens de 18 a 25 (15%) 
Adultos de 25 a 65 (54%) 
Idosos mais de 65 anos (10%) 

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (63%) 
Casado (33%) 
Divorciado (1%) 
Viúvos (3%) 

BATISMO 
Batizados últimos 4 anos (35%) 

Rebatizados (15%) 

 

FORMAÇÃO 
RELIGIOSA 

Católicos (44,4%) 
Adventistas nascidos ou rebatizados (36%) 
Evangélicos (19%) 
Outros (0,6%) 

 

ESCOLARIDADE 

Sem instrução formal (2,5%) 

Ensino fundamental (62,8%) 
Ensino médio (25,3%) 
Ensino superior (8,7%) 
Pós-graduação (0,7%) 

Fonte, Lima (2014, 45). 

 

Em julho de 2016, a Secretaria da sede sul-americana da IASD no Brasil 

atualizou o mapa administrativo da igreja, indicando que houve um crescimento 

acentuado no número de membros e de divisões no território brasileiro, a saber, 

1.623.940 membros; 17.288 igrejas/grupos; 53 Associações/Missões; 8 Uniões 

(LIMA 2016b,19).  

Pelo exposto, é possível afirmar que o crescimento da IASD no Brasil se deu 

num contexto de missão, e nele permanece atualmente. As estratégias institucionais 

observadas na história do adventismo (colportagem, formação de grupos, 

congregações, escolas/universidades, instituições de saúde e outras, realização de 

conferências, congressos, recursos de comunicação/publicações, entre outras) têm 
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se mantido como fatores de crescimento e de cumprimento de missão também no 

contexto brasileiro. 

Nessa perspectiva, tendo sido feita a análise histórica e missiológica da igreja 

no mundo e no Brasil como pano de fundo do trabalho em desenvolvimento, parte-

se para a análise da IASD em Itabuna, Bahia, considerando a expansão do 

adventismo na Bahia e no município em comento, para então realizar análise dos 

indicadores de crescimento das igrejas de Itabuna que fazem parte do objeto de 

estudo.  
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CAPÍTULO 4 

 

 

A IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA EM ITABUNA, BAHIA, 

ESTRATÉGIAS DE EXPANSÃO   

 

 

Este capítulo apresenta breve histórico da presença adventista na Bahia, com 

o intento de avaliar a expansão da igreja nessa região do Brasil e analisar a 

importância da IASD em Itabuna. 

A Bahia é o terceiro estado entre os estados brasileiros, contando, já na 

década de 1930, com 4.500.000 habitantes. A seca no sertão baiano não propiciava 

a lavoura, porém, o estado era rico em ouro e outros minerais. A região sul do 

estado era considerada a melhor zona do estado, devido à grande produção de 

cacau  (STREITHORST, 1939, 10).  

Em virtude disso, o crescimento econômico da região sul baiana atraiu maior 

progresso em virtude da produção cacaueira, que Rocha (2008) apresenta como 

sendo responsável pela trajetória regional de vida que criou riquezas, propiciou o 

desenvolvimento da região e a inseriu no cenário mundial.  

 
Com o estabelecimento e o desenvolvimento da lavoura cacaueira, a 
região Sul da Bahia, a partir do final do século XIX e início do XX, 
passou a ser vista como um Eldorado. Anualmente, milhares de 
pessoas chegavam de várias partes do país, principalmente de 
Sergipe, atraídos pela fama de riqueza atribuída à árvore dos frutos 
de ouro. Durante décadas, generosamente, os cacauais produziram 
os frutos que trariam riqueza, prosperidade, ganância, morte, vida; 
geraram e sustentaram fazendas, vilas, cidades; construíram o porto 
de Ilhéus, escolas, estradas, mansões; propiciaram viagens, festas, 
orgias; financiaram coronéis, estudantes, banqueiros, políticos. Por 
conta do cacau, foram criados o Instituto do Cacau da Bahia - ICB; a 
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC, com 
todos os seus órgãos, Centro de Pesquisa do Cacau - CEPEC, 
Centro de Extensão - CENEX, Escola Média de Agropecuária da 
Região Cacaueira - EMARC; a hoje Central Nacional dos Produtores 
de Cacau - CNPC, entre outros. O cacau trouxe a riqueza, mas 
também a pobreza. Trouxe fartura, mas também escassez. (ROCHA, 
2008, 13, 14). 
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A autora esclarece que a região sul da Bahia se tornou a principal área 

produtora do Estado e do país, vivenciando “uma fase de prosperidade sem 

precedentes, que se estendeu da segunda metade da década de 1970 até meados 

da década de 1980 [...]” (id.,14). A partir de então, passou por uma crise que 

resultou em consequências danosas do ponto de vista social, econômico e 

ambiental.  

 A cultura do cacau foi responsável pelo surgimento ou crescimento de 

diversos municípios. De início, foi introduzido no litoral, em Canavieiras, a partir de 

1746, porém, sendo parte do município de Ilhéus, este acabou se constituindo como 

ponto principal da região cacaueira. A expansão da cultura para o interior fez com 

que outras cidades se destacassem econômica e politicamente, a exemplo de Ilhéus 

e Itabuna (ROCHA, 2008). 

 Rocha e Moreira (2010) comentam que, de Ilhéus, a cultura do cacau se 

expandiu para Belmonte, Itabuna, Barra do Rio de Contas, Porto Seguro, Prado, 

Caravelas e outras localidades. O cultivo do cacau sobrepujou outras culturas locais, 

como a cana de açúcar, algodão, fumo, arroz, milho e café. O plantio ao longo do rio 

Cachoeira propiciou maior sucesso à região de Ilhéus que, em 1924, ocupava o 

segundo lugar na produção mundial de cacau.  

A cultura cacaueira dividiu o estado baiano, fazendo com que boa parte da 

região sul da Bahia passasse a ser reconhecida pelo cultivo do cacau. A divisão dos 

estados brasileiros em mesorregiões e microrregiões, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), favoreceu esse reconhecimento, posto que incluiu a 

região cacaueira na mesorregião Sul Baiano, composta por três microrregiões, quais 

sejam, “Microrregião de Valença (Baixo Sul), com 10 municípios; Microrregião 

Ilhéus-Itabuna (Cacaueira), com 41 municípios; Microrregião de Porto Seguro 

(Extremo Sul), com 19 municípios” (ROCHA, 2008, 16).  

 Desse modo, Ilhéus e Itabuna se tornaram as duas cidades mais importantes 

da monocultura do cacau. Itabuna desenvolveu-se a partir de uma localização 

estratégica no interior da região produtora, destacando-se por seu comércio 

dinâmico, segundo Freitas (2009).  

 O cacau passou a ser produzido e exportado, principalmente, para os países 

europeus e Estados Unidos. O cenário econômico e de desenvolvimento do estado 

baiano propiciou a migração de muitas pessoas, trabalhadores, comerciantes, 

indústrias, que buscavam se beneficiar dos resultados positivos da expansão da 
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lavoura cacaueira. Com a decadência da cultura do cacau, a partir de 1990, outras 

culturas passaram a fazer parte da economia baiana, fortalecendo alguns 

municípios, especialmente Ilhéus e Itabuna. O município de Itabuna passou a se 

destacar, principalmente, pela construção de estradas e transporte rodoviário que 

faziam com que o lugar fosse passagem obrigatória de pessoas e mercadorias, 

tornando-se, a partir de 1950, o centro econômico regional do sul baiano 

(TRINDADE,  2011).  

 Juntamente com o progresso econômico da região cacaueira, o contexto de 

desenvolvimento da região propiciou uma cultura urbana diversa, que incluía 

práticas de caráter religioso, filantrópico, entre outras (CARVALHO,  2015).  

 Entre as denominações religiosas que adentraram a Bahia, no final do século 

XIX, a IASD se fez presente aproveitando o fluxo migratório e o desenvolvimento da 

região Nordeste.  

A expansão do adventismo no contexto baiano é apresentada na sequência, 

destacando-se a presença adventista e expansão da obra adventista, 

principalmente, na região Sul da Bahia, no município de Itabuna, com a finalidade de 

caracterizar as estratégias de expansão e buscando reconhecer os principais 

indicadores de crescimento da IASD em Itabuna, no período de 1980 em diante. 

 

 

4.1 Expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Bahia 

 

 

 Conforme demonstrado no capítulo anterior, a expansão da IASD no Brasil 

iniciou pelo sul do país, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ainda no século 

XIX (SCHÜNEMANN, 2003, 2009). Também destaca Carvalho (2014) a presença 

institucional da igreja através de escolas, instituições de saúde, casas publicadoras 

e outras organizações adventistas, na década de 1890. 

 Em decorrência dessa expansão, no início do século XXI, diversas regiões do 

Brasil já dispunham da presença adventista, sendo que, em 1911, foi constituída a 

União brasileira formada a partir de diversas associações e missões, dentre estas, a 

Missão Nordeste, composta pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e 

Pernambuco (BORBA 2009). 
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O adventismo adentrou a Bahia ao final do século XIX e início do XX. 

Segundo descreve Góis Junior (2016,16), a presença adventista foi relatada na 

Bahia a partir de 1905, tendo o primeiro batismo ocorrido em 1907,  

 
Em 1907, Antônio Leôncio da Penha, morador de Santo Antônio de Jesus, 
torna-se o primeiro adventista batizado no Estado da Bahia em cerimônia 
conduzida pelo pastor Frederico Spies. Naquele ano, as únicas 
denominações não católicas que possuíam locais de culto estabelecidos na 
Bahia eram a Batista e a Presbiteriana, a primeira com 120 adeptos (nos 
Municípios de Areia - atual Ubaíra, Belmonte, Jequié, Santa Rita do Rio 
Preto e Santo Antônio de Jesus), a segunda com 64 seguidores (nos 
Municípios de Cachoeira, Canavieiras e Salvador). 

 
 A expansão na região foi bastante modesta e dificultosa. Desde a chegada 

de colportores, em 1905, trazendo a literatura adventista, levou ainda 7 anos para a 

construção do primeiro templo, na cidade de Ilhéus, em 1912 (id.). 

Embora o adventismo tenha se iniciado na Bahia, principalmente, pela 

colportagem, Replogue (1946,9), informa que, na região do Rio São Francisco, em 

Santana dos Brejos, se reconhece que o primeiro guardador do sábado foi Pedro 

José de Macedo, católico fervoroso que recusou comprar uma Bíblia de um 

presbiteriano. Este pediu para ele guardar a Bíblia e nunca voltou para buscá-la. A 

curiosidade sobre o conteúdo da bíblia protestante levou o Sr. Pedro a pedir a 

Bíblia católica emprestada ao vigário, em 1908, e descobriu a verdade do sábado. 

Obtendo o endereço de um obreiro adventista em Itabuna e no Rio de Janeiro, 

comunicou-se com eles e passou a guardar o sábado junto com outras pessoas por 

quatro anos, até ser batizado em 1912, pelo pastor M. Kümpel. 

Santos (2005) também afirma que os primeiros sinais de que o adventismo 

chegava à Bahia datam de 1905. Em grande parte, a mensagem adventista foi 

levada por meio de colportores, que visitavam as principais cidades baianas da 

época, entre elas, Santa Maria da Vitória, Itabuna, Ilhéus e Santo Antônio de Jesus. 

Nessa última cidade, como resultado da leitura do livro Vida de Jesus, inicialmente 

foram batizadas, em 1908, duas pessoas, pelo pastor Frederico Weber Spies.  

A colportagem na Bahia é destacada pela Revista Adventista de 1911 como o 

principal meio pelo qual o adventismo adentrou a região baiana, sendo que, nesse 

ano, havia 41 pessoas batizadas em Ilhéus, interior da Bahia. Conforme Seabra 

(1930,13), o território baiano era vasto e, mesmo com dificuldades, os colportores se 

esforçavam para levar as boas novas da salvação, sendo, por isso, coroados de 

êxito, já que se levantavam, aqui e ali, observadores do verdadeiro sábado. 
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Em vista de melhor atender e evangelizar a região nordeste, a Missão 

Nordeste passou a ser administrada por John Lipke, o qual se estabeleceu na 

cidade de Salvador, capital da Bahia. Lipke era o único ministro ordenado na Missão 

Nordeste e ainda não havia obreiros. Segundo Lipke (1910, 8), “o trabalho na Bahia 

iniciou através de um brasileiro que, ao ler a Bíblia, convenceu-se de que devia 

respeitar o sétimo dia da semana como o sábado do Senhor. [...] Quando o pastor 

Spies finalmente o visitou, encontrou cinco pessoas prontas para o batismo”. 

A primeira igreja adventista organizada no Estado da Bahia foi na cidade de 

Ilhéus, em 1912. Segundo informações da Revista Adventista de 1912, haviam sido 

batizadas 84 pessoas na missão Este-Brasileira, desde a Conferência União em 

Porto Alegre (RS). Também havia em Ilhéus, Pontal, Itabuna e outras cidades 

grupos esparsos que estudavam os princípios adventistas. Mediante estudos 

bíblicos com os colportores e, mais tarde, com obreiro bíblico e através de 

conferências públicas, o número de interessados chegou a 19 membros, resultando 

na criação da primeira igreja da Bahia.  

Em 1919, chegaram ao Estado, o primeiro diretor de publicações, Ayres 

Ferreira Paes; o obreiro Manuel Pereira da Silva e o pastor Frank Shollar, os quais 

foram incumbidos de criar a Missão Baiana, concretizada dois anos mais tarde pelos 

pastores Léo Halliwell e Gustavo Storch. Nesse ano foram organizadas duas uniões 

no Brasil, a Sul e a Este. A Missão Bahia era então composta de uma igreja com 91 

membros. A partir daí, diversas congregações foram criadas em diferentes cidades, 

a exemplo de Ilhéus (bairro Pontal), Fazenda Boqueirão (Itabuna) e em Plataforma, 

subúrbio da capital baiana (Salvador). Nesse período, mediante estratégias 

evangelísticas, foram surgindo igrejas em Itapagipe (a primeira de Salvador), Itabuna 

e Cruz das Almas, no interior, e Aracaju, em Sergipe. Em 1937, os pastores 

Germano Streithorst, Oscar Castellani, Saturnino de Oliveira e Otto Groeschell 

oficializaram a Missão Bahia-Sergipe (SANTOS, 2005).  

Em 1946, na região do rio São Francisco, havia 16 grupos de membros e 

pessoas que guardavam o sábado e aguardavam a volta de Jesus. A falta de 

obreiros e pastores fazia com que os interessados no batismo tivessem que esperar 

até um ano, e as dificuldades também alcançavam a escola primária de Divisa, no 

Espírito Santo. Há relato do início do atendimento em saúde de uma lancha no rio 

São Francisco, onde se levava saúde e esperança espiritual (REPLOGUE, 1946). 
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No decorrer dos anos, colportores, obreiros e pastores desbravaram a região 

do São Francisco e o sertão baiano, adentrando a Bahia de norte a sul. Segundo 

informa Góis Junior (2016, 7),  

 
A divisão territorial e administrativa da região era enormemente 
diferente da atual. Em todo o Centro Sul baiano, existiam somente 
cinco municípios, São Jorge dos Ilhéus (Ilhéus), Barra do Rio de 
Contas (Itacaré), São Pedro de Belmonte (Belmonte), Una e Imperial 
Vila de Canavieiras (Canavieiras). A Vila de Tabocas [...] Era o 
distrito mais movimentado e numeroso de Ilhéus, localizado 
estrategicamente entre o interior do país (passagem para Vitória da 
Conquista) e o porto de Banco do Vitória. Local de plantação, compra 
e venda do fruto de ouro. As mudanças eram rápidas, população 
aceleradamente crescente, gente de toda parte chegando atrás do 
eldorado, grande circulação de dinheiro (em 1890 o Município de 
Ilhéus já exportava 3.500 toneladas de cacau), política inflamada 
(efeito direto da competição partidária promovida pelas famílias 
ilheenses Pessoa e Adami de Sá), vozes clamando por 
emancipação, e violência, muita violência!.  

 

Nas décadas seguintes a IASD expandiu sua presença em diversas cidades 

baianas, a exemplo de Ilhéus, Itabuna, Boqueirão, Salvador, e outras, sendo 

percebido um crescimento mais acentuado no contexto baiano a partir da década de 

1980 (id.). 

O crescimento missionário resultou na divisão da Missão Bahia-Sergipe, em 

1980, sendo então o estado de Sergipe integrado à Missão Nordeste (MN) e a 

Missão Bahia se tornou Associação, em 1988. Em 1998, a Associação Bahia foi 

dividida novamente, sendo criada a Associação Bahia-Sul (ABS), com sede em 

Itabuna. Em 2003, foi estabelecida a Missão Bahia Central (MBC), sediada em Feira 

de Santana. Lima (2016a) apresenta as divisões do campo baiano, Missão Bahia 

Norte, com sede em Juazeiro; Associação Bahia Central, com sede em Feira de 

Santana; Associação Bahia, com sede em Salvador; Associação Bahia Sul, com 

sede em Itabuna; Missão Bahia Sudoeste, em Vitória da Conquista. 

Conforme Santos (2005) outras áreas da igreja se destacavam também na 

época, além do evangelismo, a exemplo da assistência social e a educação 

adventista, 

 
A Adra executa projetos de atendimento médico, alfabetização e 
educação alimentar em regiões carentes, recuperação de 
dependentes químicos, bem como assistência a idosos e deficientes 
mentais. Na área educacional, além das 27 unidades escolares, a 
Faculdade Adventista da Bahia oferece os cursos de Teologia, 
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Pedagogia, Fisioterapia e Administração, além dos cursos 
fundamental e médio. (id., 22). 

 

 A missão na Bahia apresentou percursos positivos com o crescimento do 

interesse pela mensagem do advento, contudo, também houve situações de conflito 

e de falta de apoio por parte da própria igreja adventista, com relação a recursos 

humanos e financeiros.  

Relevante comentar que a IASD encontrou muitas dificuldades para levar o 

Evangelho, por parte de católicos, protestantes e pessoas que não concordavam 

com a mensagem adventista. Em relatos de diversas edições da Revista Adventista 

do período inicial do século XX são comentados fatos que ocorreram resistências à 

mensagem, o que, apesar de trazer alguns transtornos, serviram para fortalecer a fé 

daqueles que se propunham a estudar as Escrituras. Como exemplo de uma dessas 

situações, no relato de John Lipke sobre a criação da igreja em Ilhéus, ele fala sobre 

dois pastores batistas que tentaram induzir os interessados na mensagem 

adventista a deixarem de estudar com o obreiro adventista. Porém, após debater 

sobre a Bíblia e a verdade apresentada, a fé dos interessados se fortaleceu 

resultando na opção pelo batismo na igreja adventista (1912, 5). 

Na Revista Adventista de 1911 a 1946 percebem-se dificuldades relatadas 

por pastores e obreiros com relação ao grande interesse de alguns grupos em 

estudar a Bíblia e se batizar, porém, a falta de colportores, obreiros e pastores 

suficientes dificultou o andamento da obra. Um desses comentários foi feito por 

Rodrigues (1918,11),o qual relata que, em diversas cidades do campo baiano, 

muitas pessoas estudavam e se preparavam para o batismo, com auxílio de obreiros 

ou por conta própria, por meio de leituras de livros deixados por colportores há anos.  

Na edição de novembro, Meyer (1921a, 10), afirma, “De todos os campos 

locaes3 da União Este-Brasileira é este o que tem menor número de membros e 

obreiros; não obstante o campo é muito grande, densamente povoado e maduro 

para a ceifa”. Relatório de colportagem de 1922 apresenta apenas 7 colportores 

para a Bahia e Sergipe (PAES 1922, 12). Também a edição de julho de 1930, traz 

um vigoroso pedido de socorro,  

 

 
3 Percebe-se que a linguagem da época, em muitas edições, está escrita em português antigo. Ao 

longo do tempo, as mudanças gramaticais e ortográficas foram modernizadas, contudo, a fala dos 
autores, em citação direta, está sendo transcrita conforme conteúdo original das edições. 
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Necessitam-se mais obreiros na Missão Bahiana. Estão se abrindo 
admiráveis portas, e chegam pedidos daqui e dalli. O pequeno corpo 
de obreiros que alli mantemos é, na verdade, demasiado pequeno 
para fazer face ás urgentes necessidades que se apresentam. 
Fizeram-se planos para chamar immediatamente outro obreiro a 
reunir-se aos dalli. Confiamos em que o Senhor conceda Sua 
direcção para que se encontre o homem que convém. A falta de 
colaboradores foi, ao que tudo indica, um dos principais empecilhos 
para o crescimento da obra adventista nessa época, na Bahia. 
(WILKOX, 1930, 14). 

 

Apesar dessas dificuldades, desde 1905 até a década de 1960, há relatos de 

crescimento do campo baiano tanto com relação a batismos quanto à formação de 

grupos de estudo bíblico, escolas sabatinas, escolas primárias e secundárias, 

organização de igrejas, reuniões e conferências, colportagem, distribuição de 

literatura pelos adventistas jovens e adultos, estratégias essas presentes em 

diversas cidades baianas.  

Em diversas edições, desde 1911, a Revista Adventista apresentou relatos 

dos eventos em questão. Alguns recortes são utilizados neste trabalho como 

exemplo do trabalho realizado na Bahia. Contudo, os dados nem sempre são 

precisos, já que, na época, os escritores relatavam seus feitos no formato de carta 

ou relatório informal, sem ater-se a padrões estatísticos ou de normatização. Por 

exemplo,  

 
[...] continuei a viagem em direcção a Boqueirão tencionando visitar no 
caminho para lá uma família interessada. [...] No dia seguinte prosegui o 
meu caminho até Boqueirão, onde me hospedei com um Snr. João Ramos 
em cuja casa os irmãos se reúnem aos sabbados. Tratei logo de encetar 
uma serie de estudos, os quaes foram freqüentados por setenta pessoas 
mais ou menos. Organizei neste logar uma escola sabbatina com 35 adultos 
e 12 menores. Findo este tempo_ regressei a Pontal, sendo acompanhado 
pelos irmãos até a cidade de Itabunas. [...] o número de irmãos no Estado 
da Bahia foi novamente augmentado por 39 almas. (RODRIGUES, 1918, 
15). 

 

E ainda, “Continua augmentando o número de crentes na cidade da Bahia; no 

dia 20 de Abril pudemos baptizar mais quatro pessoas e recebel-as assim na 

egreja”); “O interesse em Boqueirão foi despertado pela literatura vendida em 

tempos passados [...] 22 membros desde abril de 1918” (MEYER, 1921b, 11); “[...] 

grupo de quinze, que nunca viram um obreiro, estão guardando o Sabbado. Vivem a 

umas quinze léguas da estação da estrada de ferro”; e assim em diante. 

(JORGENSEN, 1929, 6) 
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Em 1939 já haviam sido estabelecidas igrejas nas cidades de Ilhéus, Furna, 

Serrinha, Cruz das Almas, Mundo Novo, Campo Formoso, Barra, Itabuna, dentre 

outras (OLIVEIRA, 1939,13). Todas foram resultado da ação de colportores que 

levavam a mensagem não apenas por meio dos livros, mas também pela pregação 

em casas, igrejas protestantes locais e praças. 

 A Revista Adventista retrata também o otimismo quanto à expansão da obra 

na Bahia através de relatos como os seguintes, “São promissoras as espectativas 

para o progresso da obra nesta região e, certamente, da fiel labuta missionária dos 

crentes resultará um rico ganho” (MEYER, 1921b,11); “Apesar de muitos 

contratempos e desagradáveis acontecimentos, a mensagem do Senhor vai 

ganhando terreno e vive nos corações, fortalecendo-se por toda parte” (HOYLER, 

1946, 11). 

 Também traz informações a respeito da prosperidade regional, o que implicou 

em ponto positivo para o desenvolvimento da igreja na região,  

 
Trinta e sete quilômetros distante de Ilhéus temos a próspera cidade 
de Itabuna, centro rico em cultura de cacau, e mais 50 quilômetros 
distante começa a zona criadora de gado, não menos rica. As 
estradas de rodagem estão-se multiplicando com uma rapidez 
louvável. Há promessas de um desenvolvimento geral e seguro. 
(HOYLER, 1946,11).  

 
 Destacam-se ainda informações sobre a missão baiana da região Sul,  

 
Todos os colportores da Missão Baiana menos dois, são do Sul da 
Bahia. Das doze escolas da Missão Baiana, oito se acham no sul, 
além destas há mais quatro escolas particulares, dirigidas por 
adventistas. Em vários lugares onde temos ou pretendemos 
estabelecer escolas, organizámos uma plantação "Pró Escola", onde 
os bons irmãos trabalham um dia por mês a fim de melhorar com o 
produto a situação financeira da escola. Tive o privilégio de levar 198 
almas às águas baptismais, sem tomar em conta os baptismos feitos 
por pastores que nos visitaram. Mandámos do sul dois promissores 
jovens como auxiliares do escritório da Missão. Além deles seguiram 
dezesseis jovens para os vários colégios como Belém-Maria e ITA. 
Bom número de jovens esperam uma oportunidade de instruir-se a 
fim de ter parte mais activa na proclamação da última mensagem. 
Adquiriram-se recentemente catorze hectares de terra para dar à 
promissora juventude uma oportunidade de encaminhar-se para o 
caminho do saber e de mais utilidade, de conquistas espirituais e da 
vitória final.  (HOYLER, 1946, 11). 

 
 O crescimento da IASD na Bahia alcançou, desse modo, a muitas cidades da 

região, tendo como estratégias principais a colportagem, inicialmente, e o 



111 
 

evangelismo através de conferências, que passou a ter maior destaque nas décadas 

de 1950 e 1960. As conferências realizadas na capital Salvador e em diversas 

outras cidades foram importantes meios para o alcance das pessoas, resultando em 

batismos de centenas de novos crentes adventistas. Para comportar essas pessoas, 

foi dado início a construções de igrejas. Walting (1956,12), afirma que, de 1954 em 

diante foram construídos o templo em Aracaju e mais 4 igrejas em outras cidades, 

sendo que outras 3 estavam em andamento. Havia, nessa época, planos para a 

construção de uma grande igreja no município de Itabuna, sul da Bahia, que deveria 

ser utilizada para congressos e bienais. Além disso, foi construída a nova sede da 

Missão.  

 Com a participação de membros leigos e obreiros voluntários foram sendo 

realizadas séries de conferências, organizadas escolas sabatinas filiais, realizadas 

reuniões em casas de interessados e até mesmo viagens missionárias. Essas 

participações contribuíram para o progresso da igreja (SILVA, 1958, 32). 

Muito contribuiu também para a participação dos jovens adventistas na 

expansão da igreja a área educacional, que também se expandia no campo baiano. 

A IASD associou a obra de evangelização com a obra educacional desde o 

princípio. Por isso, buscou fazer também crescer uma rede educacional eficiente na 

promoção de educação cristã com valores adventistas, para que os filhos de 

adventistas e da comunidade pudessem ter uma educação fundamentada na 

filosofia adventista. Desse modo, a organização de uma escola antecedia até a 

construção de uma igreja (PIRES, 2013). Como resultado, no ano de 1979, a área 

educacional começou a se expandir a nível médio e superior, com a inauguração do 

Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (IAENE), na cidade de Cachoeira, BA.  

Os cursos superiores foram sendo implantados a partir de 1998.  

Segundo Stencel (2006, 50), o “processo da expansão universitária adventista 

no Brasil” foi dificultado pelo processo burocrático brasileiro, já que, no período de 

1988-1998, ainda “se passaram mais 10 anos para que os demais cursos fossem 

aprovados pelo Ministério de Educação e Cultura”. 

 O sul da Bahia passou a ser, dessa forma, um centro de evangelização que 

impulsionou a expansão do adventismo na Bahia nas décadas posteriores a 1960. 

Principalmente a partir de 1980 foram idealizadas grandes campanhas 

evangelísticas que impulsionaram essa expansão no campo baiano. Destaca-se a 
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participação dos jovens nessas campanhas, os quais já vinham tendo relevância na 

expansão da igreja em todo o Brasil, como comentado anteriormente.  

 No ano de 1981, a cidade de Itabuna sediou o Congresso JA (jovens 

adventistas) da Missão Bahia, com o lema “Vivendo com Jesus”, cujo evento teve a 

participação de cerca de 4.000 jovens. No ano de 1982, o Congresso Regional JA 

foi realizado em Jequié, BA, com o tema “Semelhante a Ele”. Também em 1982, foi 

realizado o Congresso de Jovens em Vitória da Conquista, sob o lema “A Vitória da 

Fé na Conquista da Cruz” (PEREZ, 2010, 321). 

 As Campais tiveram papel relevante na história da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia tendo como foco principal a juventude. Esses eventos foram realizados 

em diferentes lugares do Brasil, destacando-se a Campal JA de Itabuna, realizada 

no ano de 1986, sob a liderança do pastor Alejandro Bullón. Após a Campal foram 

realizadas séries evangelísticas que culminaram no batismo de 400 pessoas, além 

de outras centenas aguardando o batismo posteriormente. O êxito dessa campal fez 

com que líderes de jovens de todo o Brasil adotassem os métodos da Campal 

baiana (id., 331). 

 Nas décadas de 1980 e 1990 alguns projetos se destacaram em todo o 

Brasil, a exemplo dos projetos Sol e Revive, como destaca Perez (id., 339), 

 

Os projetos Sol e Revive ficaram na história como exemplos de 
eventos bem sucedidos planejados pelo ministério jovem que 
transcenderam a esfera da juventude e transformaram-se nas 
maiores cruzadas evangelísticas da IASD no Brasil, América do Sul e 
outros continentes. Por sua vez, um dos seus mais ilustres mentores 
e líder de jovens por mais de uma década nos territórios da UEB e 
UCB, o pastor Alejandro Bullón, foi eleito ministerial e evangelista da 
DSA, por ocasião da 55ª Sessão da Associação Geral, em julho de 
1990, em Indianápolis, EUA, empregando sua singular experiência 
na Associação Ministerial e no planejamento de grandes séries 
evangelísticas em toda a América do Sul. 

 
 A juventude baiana foi também chamada, juntamente com os jovens de todo 

o Brasil, a participar de um projeto missionário chamado de Supermissão, com o 

lema “Conhecer, Amar e Servir”, iniciado em 1995, pelo pastor Artur Marski, em 

Maceió, AL. O nome Supermissão foi dado pelo pastor José Raimundo Venefrides, 

líder do Departamento de Jovens da Associação Espírito-Santense. Nesse projeto, 

os jovens eram chamados a desenvolver quinze projetos sociais e missionários em 

benefício da população de sua cidade. No ano de 1996, esse projeto foi levado a 
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cada um dos campos da UEB, sendo que a cidade que representou a Bahia foi 

Itabuna, onde participaram 5 mil jovens (id.). 

 Em 1999, foi realizada a primeira Convenção Nacional de Líderes do 

Ministério Jovem do Brasil, em Porto Seguro, sob a coordenação do pastor Erton 

Köhler, e com a participação de líderes de jovens das cinco Uniões Brasileiras e 

mais de 1.300 líderes de todo o Brasil. o principal objetivo dessa Convenção, 

segundo Perez (id., 343), “foi orientar a liderança jovem do Brasil a estabelecer uma 

proposta de trabalho voltada diretamente para a comunidade, valendo-se da família, 

saúde, solidariedade e projetos missionários [...]”. Como resultado da Convenção, 

foram distribuídos 15 mil folhetos e batismo na praia da cidade. 

O projeto Pentecostes 2000 merece também destaque no contexto baiano. 

Tal projeto foi realizado nas cidades de Itabuna, Ilhéus e Porto Seguro, na região sul 

da Bahia, e conduziu ao batismo mais de 1.700 pessoas, de setembro a 15 de 

novembro de 2000. Esse projeto, sob responsabilidade dos pastores Emílio Abdala 

e Florisberto Gomes, envolveu os alunos de teologia do Instituto Adventista de 

Ensino do Nordeste (IAENE) juntamente com a igreja da região. Para o êxito do 

projeto foram utilizadas diferentes estratégias de evangelização, entre elas, mídia, 

contatos pessoais, cursos bíblicos e eventos de colheita (decisão pelo batismo), em 

50 diferentes locais. A campanha contou com o pastor Alejandro Bullón, que era, na 

época, departamental de Jovens da União Este, e participou de diversos congressos 

e campais que impulsionaram o crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na 

Bahia, através do Projeto Revive, um programa de evangelismo compacto, realizado 

na primeira semana de outubro. O programa de evangelismo foi integrado aos 

diversos departamentos da igreja, com a participação dos membros e com 

campanhas descentralizadas para estabelecer novas igrejas. As pregações foram 

orientadas às necessidades das pessoas na sociedade contemporânea, o que 

serviu tanto para fortalecimento da igreja quanto para formar a visão evangelística 

dos futuros pastores (KÖHLER, 2001, 29).  

No ritmo da evangelização, outro evento importante para a expansão do 

adventismo na Bahia foi o projeto Caravana do Poder, realizado em 2004, na 

semana de 8 a 16 de outubro. Depois de uma mobilização que durou mais de um 

ano, o projeto foi conduzido a cerca de 20 cidades do interior baiano, com o objetivo 

maior de anunciar a Jesus para as pessoas. Um dos idealizadores da campanha e 

palestrante foi o pastor Alejandro Bullón. O projeto foi organizado pela Missão Bahia 
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Central (MBC) e a caravana percorreu mais de cinco mil quilômetros pela região 

centro-oeste e sul da Bahia, passando por Juazeiro, norte do estado, Campo 

Formoso, Senhor do Bonfim, Ponto Novo, Capim Grosso, Jacobina, Irecê, Xique-

Xique, Ibotirama, Barreiras (oeste), Santa Maria da Boa Vista, bom Jesus da Lapa, 

Guanambi (sudoeste), Paulo Afonso e Itabuna (sul). Mais de 40 mil pessoas 

assistiram às palestras. A Caravana do Poder foi um dos momentos evangelísticos 

mais importantes para a região baiana (SANTANA, 2004, 27). 

Em 2005, nos dias 5 a 9 de outubro, a Associação Bahia realizou a Caravana 

da Esperança, com participação do Pastor Alejandro Bullón e da equipe de A Voz da 

Profecia, sendo que os Arautos do Rei e o pastor Montano de Barros fizeram o 

encerramento da maratona nos dias 8 e 9, em Salvador. O evento foi realizado 

como parte da celebração dos cem anos do adventismo na Bahia. Segundo 

estimativas da Polícia Militar, cerca de dez mil pessoas participaram da passeata 

que percorreu as ruas centrais de Cidade Alta, do Campo Grande à Praça Tomé de 

Souza, no dia 8. Foram incentivadas atitudes como, abstinência de vícios, 

enaltecimento de valores morais, estilo de vida cristão e incentivo à paz nos 

relacionamentos. Ao final da passeata, houve apresentação de cantores e grupos 

musicais na praça. No domingo à tarde, cerca de 30 mil pessoas se reuniram no 

Estádio da fonte Nova, numa programação que incluiu desfile de pioneiros, 

professores e alunos, pastores, colportores, equipe da Adra, jovens e 

desbravadores, bem como, músicas e homenagens a autoridades políticas e 

religiosas do município, sendo a estes presenteado o livro Vida de Jesus. Ao final 

foram batizadas 30 pessoas (SANTOS, 2005, 22).  

A importância dos jovens para a IASD foi percebida nesses períodos. De 

acordo com Fonseca (2006, 29),  

 
Dos 250 mil membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região, 
pelo menos 150 mil compõem-se de pessoas com menos de 35 anos 
de idade, ou seja, 60 por cento da igreja. Por isso, as estratégias de 
programação anual para os jovens atendem à urgente necessidade 
de motivá-los à missão da igreja. 

 
No início de 2006, foram realizadas convenções de jovens sob o tema “Sou 

de Jesus, já fiz a minha escolha”, sob a coordenação do Ministério Jovem da União 

Nordeste Brasileira (Uneb).  
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A União Nordeste Brasileira (Uneb) compreende toda a Região, exceto o 

Maranhão.  Foi criada em 1996 e representou a maturidade institucional da Igreja. 

Os números mostram a importância dessa iniciativa, de 1996 a 2008, o número de 

membros dobrou e o de igrejas triplicou; a devolução de dízimos decuplicou no 

período entre 1996 e 2008. Uma das razões para esses números foi a criação do 

Seminário de Enriquecimento Espiritual (SEE), uma iniciativa da Igreja Central de 

Natal, que se espalhou pelo Nordeste e América do Sul. O surgimento da Uneb 

trouxe alguns ciclos temáticos importantes que contribuíram para criar um clima de 

fraternidade e de visão missionária como estilo de vida cristã, a exemplo dos 

pequenos grupos (SANTANA, 2010, 37). 

Na convenção de 2006, cerca de 3,2 mil líderes da juventude foram 

chamados a realizar o cristianismo prático mediante a realização de projetos 

missionários que mobilizaram oito estados nordestinos, com palavras de ordem de 

desafio constante à salvação e ao serviço. O Projeto Mais Vida foi destaque, 

incentivando a doação de sangue na Páscoa, mobilizando a juventude a se envolver 

nesse testemunho diferenciado. As convenções visaram, entre outras finalidades, 

fortalecer o Clube de Jovens do ministério adventista. Em Salvador, a convenção 

contou com a presença de universitários da Agremiação de Universitários 

Adventistas da Bahia (Auaba) (FONSECA,  2006). 

A IASD incentiva a formação de clubes de jovens oferecendo capacitação dos 

líderes nas convenções de modo que os jovens adventistas possam se fortalecer 

como evangelistas. Um exemplo de um Clube de Jovens adventista é o Clube dos 

Desbravadores, que, no Nordeste, contava com 982 clubes, em 2006, segundo 

Fonseca (id., 29). O Clube dos Desbravadores é um departamento da IASD voltado 

a crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 15 anos, que incentiva a 

educação cultural, social e religiosa. Faz parte do Ministério Jovem da igreja. Foi 

oficializado em nível mundial em 1950. No final da década de 1950, o pastor Jairo T. 

Araújo preparou um pequeno manual sobre organização de Clube de 

Desbravadores, impulsionando o desenvolvimento destes em diferentes regiões do 

Brasil. Os Desbravadores se reúnem em convenções chamadas Campori, que são 

acampamentos repletos de histórias de oração, superação, liderança colocada sob 

prova, persistência e fé.   

A criação da Uneb contribuiu para o crescimento recorde de batismos na 

região Nordeste, especialmente na Bahia, com média anual de 30 mil conversões. 
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Somente no ano de 2009 a região Nordeste apresentou mais de 40 mil batismos, o 

que repercutiu na necessidade de se estabelecerem mais igrejas. Entre 2005 e 2009 

foram construídos 1.083 templos. O projeto Terra de Esperança tem motivado a 

igreja a alcançar os 650 municípios do Nordeste que ainda não tem a presença 

adventista (SANTANA, 2010, 37). 

O crescimento da IASD na Bahia repercutiu na expansão dos campos 

missionários, sendo que, a partir de janeiro de 2009, a região passou a conter quatro 

Campos em atividade, tornando-se o segundo estado do Brasil em número de 

unidades administrativas, ficando atrás apenas de São Paulo. Vitória da Conquista, 

a terceira maior cidade da Bahia, passou a ser a nova sede da Missão Bahia do 

Sudoeste (MBS). O novo campo surgiu da reorganização das três Associações do 

Estado, Associação Bahia (AB), com sede em Salvador; Associação Bahia-Sul 

(ABS), com sede em Itabuna, e Associação Bahia Central (ABaC), com sede em 

Feira de Santana. A inauguração do prédio administrativo da MBS foi prevista para 

2009 (RESENDE, 2008, 35). 

Na perspectiva de continuidade de crescimento da IASD na região Nordeste, 

especificamente na Bahia, a atenção à comunidade tem se destacado na última 

década, em diferentes maneiras. A área educacional conta com 27 unidades 

escolares adventistas, e tem se expandido a nível superior, oferecendo diversos 

cursos no Instituto Adventista de Ensino do Nordeste (IAENE), que se consolidou 

como uma das principais instituições adventistas de ensino superior do Brasil. A 

Faculdade Adventista da Bahia, situada em Cachoeira-Ba, oferece os cursos de 

Teologia, Pedagogia, Fisioterapia, Odontologia e Administração, além dos cursos 

fundamental e médio. 

Nos últimos anos, o internato baiano foi o responsável pela formação de 

líderes que hoje ajudam a conduzir o crescimento do adventismo na Região. Ao 

completar 30 anos, a instituição chega aos seus 3 mil alunos e se destaca por ser 

uma das sedes do seminário teológico brasileiro e por oferecer um curso de 

fisioterapia reconhecido nacionalmente, além de diversos outros cursos. Em 2010, o 

IAENE começou sua primeira turma de psicologia (SANTANA, 2010, 37). 

Conforme Stencel (2006), o desenvolvimento da história educacional da IASD 

no Brasil foi pensado para que a educação adventista servisse de suporte ao 

desenvolvimento da obra adventista. Por isso, desde a criação das primeiras 

escolas de nível fundamental, nas cidades de Curitiba-PR, e Gaspar Alto-SC, até as 
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atuais faculdades e campos universitários, o processo educacional está permeado 

da qualidade e dos valores cristãos que contribuem para a expansão da mensagem 

adventista. 

Na área social, também em 2010, foi criada a ADRA Nordeste, que contribui 

para a profissionalização da ajuda humanitária na região, incentivando a policultura 

aos pequenos agricultores, garantindo, assim, a segurança alimentar dos mesmos e 

unindo geração de renda e preservação do meio ambiente. Conforme destaca 

Santana (2010, 37), o programa de policultura está voltado ao desenvolvimento do 

semiárido de modo a viabilizar uma nova dinâmica de cultivo agrícola. Com o apoio 

de parceiros públicos e privados, o programa atende a mais de 10 mil pessoas por 

ano, podendo ser implantado e ampliado em outros estados nordestinos. 

Também de cunho social missionário, no ano de 2010 surgiu um projeto que 

teve a especial participação dos jovens adventistas, o Projeto Missão Calebe, que 

tem colaborado para o crescimento da igreja na Bahia. A Missão Calebe foi um 

projeto iniciado por 3 jovens, Estatielma, Noranei e Leonardo da cidade de 

Guanambi, no interior da Bahia. Muitos projetos parecidos estavam começando 

neste mesmo tempo mas a marca Missão Calebe foi oficializada pelos 

departamentais de Jovens da União Nordeste liderados pelo Pr. Odailson Fonseca. 

Este projeto foca a mobilização imediata dos jovens que ficam em casa nesse 

período. Seguindo o exemplo de alguns pioneiros, o Projeto cresceu, estruturou-se e 

atualmente há uma campanha revolucionária para lançar milhares de jovens 

universitários e pré-universitários em uma série de conferências longe de seu lar.  

A Missão Calebe tem proporcionado aos jovens uma experiência missionária 

singular, inserindo-se como mais uma iniciativa nordestina de repercussão nacional. 

Iniciado em 2005, o projeto desafia estudantes a deixar o conforto de casa durante 

as férias, para colaborar ou liderar uma campanha evangelística. No ano de 2010, 

dos 22 mil jovens que participaram da Missão Calebe na América do Sul, 10 mil 

eram nordestinos (SANTANA, 2010, 37). O projeto Missão Calebe e o Seminário de 

Enriquecimento Espiritual são iniciativas nordestinas que tiveram adesão dos 

adventistas em toda a América do Sul (ibid.). 

O projeto é considerado como um dos maiores projetos de evangelismo 

envolvendo adolescentes e jovens da comunidade, que dedicam o tempo de suas 

férias escolares (janeiro e julho) para levar esperança e partilhar o amor de Deus 

com o próximo. Esses jovens voluntários dão orientações sobre saúde em palestras 
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e cursos, como, por exemplo, o curso “Como Deixar de Fumar”, e prestam serviços 

à comunidade, doando sangue, limpando ruas e praças, construindo casas para 

pessoas sem recursos financeiros, entre outras atividades. As equipes contam com 

profissionais de saúde que prestam atendimento médico e odontológico. São 

também realizadas ações que oferecem atividades para crianças, como a Escola 

Cristã de Férias. O Projeto Missão Calebe assume importância a cada ano, sendo 

que o envolvimento dos jovens na Bahia e no Sergipe, em 2015, ultrapassou o 

número de 10 mil (VALE e ARRUDA, 2015, 1). 

Na perspectiva do contexto apresentado, o crescimento da IASD na Bahia foi 

destacado com ênfase nas décadas de 1980 para a atualidade. Tendo em vista o 

recorte da pesquisa, na sequência dá-se atenção a esse crescimento na cidade de 

Itabuna, região sul da Bahia.  

 

 

4.2 A Igreja Adventista do Sétimo Dia em Itabuna 

 

 

Este tópico apresenta o contexto histórico em que a Igreja Adventista se fixou 

na cidade de Itabuna, ressaltando aspectos do município, as origens da missão 

adventista na região, estratégias de crescimento e principais indicadores observados 

da década de 1980 até a atualidade.  

  

 

4.2.1 Itabuna – Perfil Histórico e Sociodemográfico 

 

 

 Itabuna é um município do sul do Estado da Bahia, localizado a cerca de 429 

quilômetros da capital, Salvador, e a 29 Km da cidade de Ilhéus (Rocha e Moreira, 

2010). Possui área total de 432.244 Km2 e é a sexta cidade mais populosa da Bahia, 

ocupando o décimo lugar em população no Nordeste brasileiro, com um número de 

221.046 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

Segundo Andrade e Rocha (2005,29), o município de Itabuna sofreu 

alterações em sua geografia, a partir de 1952, quando se formaram vários 
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municípios, Ibicaraí (1952); Buerarema (1959); Itapé (1961); em 1962, com o 

desmembramento dos municípios de Itaju do Colônia e Firmino Alves, o município 

de Itabuna ficou reduzido a 957 km2 e, em 1985, com o desmembramento de 

Jussari, ficou com 534 km2. Em 1990, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) executou um trabalho em nível nacional com a finalidade de retificar os 

limites em todos os municípios. Após esse trabalho, Itabuna ficou oficialmente com 

443,19 km2. 

 Itabuna ocupa o quinto lugar no Estado da Bahia, após Salvador, Feira de 

Santana, Vitória da Conquista e Juazeiro. Está localizada às margens da BR101 

constituindo um polo regional de grande importância por seu comércio, indústrias e 

serviços. O clima de Itabuna é tropical chuvoso, caracterizado por temperaturas, 

entre 29oC e 30oC no verão e mínima de 16oC no inverno e umidade relativa do ar 

variando entre 75% (mínima) e 85% (máxima). As chuvas ocorrem mais na 

primavera e no verão, o que favorece a cultura do cacau e de outras cultivares que 

exigem maior pluviosidade e umidade, como a pupunha, o cupuaçu e outras 

(ROCHA e MOREIRA, 2010). 

 Estes autores apresentam o histórico de Itabuna iniciando a partir da primeira 

metade do século XVI. A capitania de Ilhéus foi uma doação feita por D. João III, rei 

de Portugal, a Jorge Figueiredo Correia, na primeira metade do século XVI. A 

economia regional se iniciou com o cultivo da cana-de-açúcar e a instalação de 

engenhos para transformar mandioca em farinha e cultivos de subsistência. A partir 

de 1746, a lavoura do cacau tornou-se mais importante, sendo os plantios iniciais 

atribuídos a Antonio Dias Ribeiro, em Canavieiras. Em 1752 a cultura do cacau 

chegou a Ilhéus, Belmonte, Itabuna, Barra do Rio de Contas, Porto Seguro, Prado, 

Caravelas e outras localidades. O cultivo do cacau teve mais sucesso em Ilhéus, 

sendo este plantado ao longo do rio Cachoeira, e sobrepujou as demais culturas de 

cana-de-açúcar, algodão, fumo, arroz, milho e café. Desse modo, já em 1924, Ilhéus 

ocupava o segundo lugar na produção mundial de cacau. Formou-se então a região 

cacaueira, dominada pelos municípios de Ilhéus e Itabuna (id.). 

A maioria das obras que se referem a Itabuna se apresenta como uma 

literatura memorialística, que identifica a cidade com o progresso condicionado à 

expansão da lavoura cacaueira. Alguns jornais da década de 1950 evidenciam o 

progresso da cidade às custas da produção do cacau (teria sido chamada de rainha 

ou princesa do cacau, anteriormente). Ribeiro (2014, 40) afirma, “cacau é, como 
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produção agrícola, o responsável por inúmeros traços da fisionomia de seu ‘habitat’, 

tanto no aspecto econômico, como no social, e, até mesmo, no psico-social”. 

Em Itabuna havia uma valorização e uma cuidadosa estrutura social em torno 

do cacau, considerado como um signo regional capaz de constituir uma microrregião 

cacaueira. Essa estrutura da “civilização do cacau”, que perdurou por décadas, 

propiciou o desenvolvimento dos municípios ligados à produção do cacau, como 

Itabuna, gerando um tempo de glória, de riqueza e de facilidades, evidenciando a 

regiões de outras regiões da Bahia. A região cacaueira vivia um “mundo à parte”, 

protegida e enaltecida pelos grandes fazendeiros, os chamados coronéis do cacau. 

O cacau, “o fruto de ouro”, promovia e bancava o luxo, as extravagâncias e o 

investimento cultural. Por outro lado, a seca do sertão nordestino, a migração de 

camponeses, a pobreza, eram deixados de lado em virtude do usufruto dos bens 

oriundos da exportação do cacau (OLIVEIRA, 2015, 53). 

 Conforme Ribeiro (2014), os municípios de Ilhéus e Itabuna foram os 

principais produtores de cacau do Brasil, principalmente na primeira metade do 

século XX, representando o eixo da região cacaueira, o que propiciou o boom 

econômico da exportação baiana. Entre 1890-1930, as amêndoas do cacau eram o 

principal produto de exportação da Bahia. Mesmo com a crise financeira de 1929, 

que desencadeou um processo de esgotamento da economia cacaueira nas 

décadas subsequentes, a cacauicultura permaneceu sendo a principal fonte de 

divisas internas e externas da Bahia. A área produtora de cacau era responsável nos 

anos 1950, segundo dados do IEFB, por metade das exportações baianas, e 5% das 

exportações do país, ocupando entre 30 a 35% da área destinada à agricultura da 

Bahia, contribuindo com 95% da produção nacional e, aproximadamente 20% da 

produção mundial da amêndoa (id., 46). 

Rocha (2008, 22), afirma que, a lavoura cacaueira teve grande importância 

para o desenvolvimento do Sul da Bahia, enquanto a área ocupada por este produto 

no Brasil gira em torno de 10% das terras cultiváveis, no Estado da Bahia é de mais 

de 40%, na Mesorregião Sul Baiano em torno de 70%, e a Microrregião Ilhéus-

Itabuna tem aproximadamente 90% de sua área com o cultivo desse produto. 

O início de Itabuna adveio da formação de um arraial cortado pelo rio 

Cachoeira, chamado Tabocas, em 1849. A tradição conta que o nome Tabocas 

derivou de uma disputa para derrubada de um Jequitibá, que seria o “pau da 

taboca”, ponto inicial para o desbravamento da mata. O arraial de Tabocas se tornou 



121 
 

a sede do terceiro distrito de Ilhéus. Apresentou crescimento acompanhando o rio 

Cachoeira. Em 1897 houve uma tentativa de elevar o lugarejo à condição de vila, 

sem efeito. Nova tentativa de emancipação de Ilhéus ocorreu em 1906, sendo 

reconhecida como vila Tabocas (ROCHA e MOREIRA, 2010). 

Conforme registro da Fundação Jupará (2004), o local ficou conhecido como 

“Pau da Taboca”, depois “Taboca Grande” e, mais tarde, simplesmente “Tabocas”. 

Tabocas se transformou em uma vila, apresentando crescimento mediano até o 

início do século XX, quando se buscou sua emancipação administrativa e política, 

desde 1904, o que ocorreu somente seis anos mais tarde. Nessa época, Tabocas já 

era um centro de comércio desenvolvido, com prédios valorizados e mais de mil 

residências. 

O movimento de separação de Ilhéus foi conduzido por José Firmino Alves e 

Henrique Alves dos Reis, dois grupos rivais que lutavam pela emancipação. A 

escolha do nome para a cidade envolveu a liderança da cidade. Vários nomes foram 

sugeridos, chegando a Itabuna pela sugestão de Artur Nilo de Santana, 

farmacêutico. Na língua indígena dos primeiros habitantes da região “Ita” significa 

pedra, e “una” preta. O rio Cachoeira, que atravessa a cidade, possuía grande 

quantidade de pedras pretas. O nome foi aprovado por unanimidade. Assim, de 1905 

a 1910, em meio a conflitos políticos que chegavam a agressões físicas, ocorreu a 

luta pela emancipação de Tabocas. Em 28 de julho de 1910, o governador da Bahia, 

João Ferreira de Araújo Pinho, sancionou a Lei no 807, emancipando política e 

administrativamente, a cidade de Itabuna (FUNDAÇÃO, 2004).  

 Por conta da lavoura de cacau, chamada de ”frutos de ouro”, entre 1910 e 

1920 Ilhéus e Itabuna receberam migrações de diferentes regiões do país, 

especialmente da Bahia, Sergipe e Alagoas, com grande incidência de ex-escravos 

que incrementaram a mão de obra nas fazendas. Contudo, o aumento populacional 

e a política social adotada resultaram em formas de controle e repressão policial a 

migrantes mais pobres.  No Censo de 1920, Itabuna possuía 41.980 habitantes. Em 

1940, este número salta para 98.879. Assim como em Ilhéus, a maior parte das 

pessoas vivia nos distritos e na zona rural, sendo que 20.265 estavam na cidade. 

“Em paralelo, o florescimento de uma cultura urbana favoreceu também a prática do 

associativismo de caráter religioso, esportivo, filantrópico e de classe, em particular, 

entre as categorias profissionais do Sul da Bahia” (CARVALHO, 2015, 27). 
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A estrutura urbana de Itabuna foi sendo melhorada, contribuindo também para 

o progresso da cidade o fato de ser o destino final da Estrada de Ferro, que a 

tornava o centro de aglutinação da produção de cacau que escoava pelo porto da 

cidade de Ilhéus, gerando movimento comercial e demanda por serviços de 

transportes dos municípios circunvizinhos (id.).  

De acordo com Abreu Netto (1957), na década de 1950, a cidade de Itabuna 

era um centro rodoviário, pois todos os veículos que se destinavam a Ilhéus, vindos 

de outras cidades, teria que passar por Itabuna, que já possuía o trecho que a ligava 

a São Jorge de Ilhéus asfaltado. Em 1954, a cidade possuía já estrutura básica em 

sua economia, com comércio, serviços, educação e outros. Faziam parte do distrito 

de Itabuna, Banco da Vitória, Banco do Pedro, Banco Central, Barro Preto, 

Boqueirão, Buerarema, Cascata, Castelo Novo, Fazenda Ipanema, Ferradas, 

Floresta Azul, Ilhéus, Ibicaraí, Ibirapitanga, Itajuípe, Itapitanga, Itaúna, Juçari, 

Fazenda Juçara, Manoelzinho, Pontal de Ilhéus, Pancada Formosa, Saloméia, Sta. 

Cruz da Vitória, Serrado, Itacaré, Três Braços, Pedra Furada, Coarací, Rancho do 

Cacau e Sapucaeira. 

 A zona do cacau continuou a receber migrantes nas décadas seguintes, 

vindos pelo porto de Ilhéus, dirigindo-se, principalmente, ao sul do Estado. O 

desembarque diário de pessoas foi acompanhado pelas autoridades e pela imprensa 

com preocupação e expectativa. A região recebeu trabalhadores de diversas 

categorias e formações. O crescimento da lavoura cacaueira e a fama dos frutos de 

ouro contribuíram para atrair esses trabalhadores para as terras do sul da Bahia. Em 

Itabuna, cerca de 43,5% dos homens estavam envolvidos com a agricultura. Porém, 

cresciam também outros ramos, como a indústria, o comércio, os serviços e 

atividades sociais, onde prevalecia a atuação do sexo masculino, mas já 

demonstrando uma participação maior da mulher no mercado de trabalho, 

principalmente nas áreas de serviços e atividades sociais, que incluíam atividades 

domésticas e escolares. O autor afirma que as áreas da indústria, comércio e 

transporte eram quase que exclusivas do sexo masculino, com representação de 

mais de 95%. Contudo, nas áreas de serviços e atividades sociais, as mulheres 

representam 44,3% da força de trabalho, e os homens representavam 56,7%, 

demonstrando que o sul da Bahia propiciava alternativas profissionais urbanas para 

homens e mulheres.  Também salienta o autor que 43,8% da população masculina 
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de Ilhéus e Itabuna trabalhavam em atividades urbanas, sem ligação direta com a 

lavoura de cacau, em 1940 (CARVALHO, 2015).  

Contudo, a região enfrentava um processo de esgotamento das áreas 

produtivas, evidenciando a necessidade de trazer um elemento modernizador para a 

região, o café, ou obter subsídios para a recuperação do cacau. Segundo dados do 

IBGE relativos à produção agrícola do município para o ano de 1954, o cacau 

aparece com 95,70% do total da produção, a mandioca com 1,53%, a cana-de-

açúcar com 0,86 e o café com apenas 0,77%. Por outro lado, desde a crise de 1929, 

que a produção cacaueira enfrentava um declínio em relação às taxas de 

produtividade do primeiro período de expansão (1890-1930). Sintoma disso é a 

criação do ICB, em 1931, e da CEPLAC, em 1957. Isso talvez possa explicar a 

palavra “remota” referindo-se ao cacau nas palavras de Plinio de Almeida e a 

necessidade de um elemento novo, que representasse o futuro, o “café” (id, 52).  

A partir da década de 1970, ocorreu a contaminação de grande parte da área 

produtora por uma doença conhecida como vassoura de bruxa, derivada do fungo 

crinipellis perniciosa, comum nas lavouras da Amazônia. Acredita-se que o fungo 

chegou às lavouras cacaueiras da Bahia trazido nas cargas de caminhões 

provenientes da região norte do Brasil; ou, que pode ter sido ação criminosa de 

políticos que visavam desestabilizar seus opositores com a destruição da economia 

da região (TRINDADE, 2011).  

A contaminação foi maior em 1989, atingindo a todos os municípios 

produtores de cacau no sul da Bahia, proliferando com extrema rapidez, 

provavelmente, pela ação dos ventos. Contudo, esclarece o autor acima que, a crise 

econômica instaurada na região cacaueira, a partir da década de 1990, e cujos 

efeitos persistem até a atualidade, não decorreram apenas da disseminação da 

vassoura de bruxa, mas, sim, de diferentes fatores, tanto externos quanto internos. 

Dentre os fatores externos citam-se, a queda dos preços do cacau; a substituição ou 

diminuição do cacau nos produtos derivados; a entrada de novos concorrentes da 

Ásia e Oceania; reestruturação da lavoura e indústria processadora da Costa do 

Marfim. Dentre os fatores internos estão, doenças do cacaueiro; interferências 

climáticas ao longo dos anos 90; gestão regional ineficiente, conservadora e 

clientelista; baixa produtividade do trabalho; e outros. 
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A partir de 1989 e ao longo da década de 1990 a cacauicultura ficou 
bastante comprometida. A região [...] defrontou-se com uma 
realidade difícil de grande competição no mercado internacional, 
longas estiagens, endividamento dos produtores rurais e sua 
consequente descapitalização, queda do preço internacional do 
cacau, desemprego em massa dos trabalhadores da lavoura 
cacaueira, êxodo rural e aumento da favelização nas periferias das 
pequenas “cidades do cacau” e não apenas em Ilhéus e Itabuna. 
(ibid., 151). 

 
 
Conforme salientam Andrade e Rocha (2005, 33),  
 

A rapidez no crescimento da população de Itabuna no período de 
1980/1990 gerou desequilíbrios sociais, conflitos e tensões. Esse 
crescimento pode ser atribuído ao fato de Itabuna ser um dos pilares 
do bi-pólo regional, formado pelas cidades de Itabuna e Ilhéus, onde 
alternativas econômicas se transformaram em força de atração da 
população dos municípios vizinhos, expulsos da agricultura devido à 
crise que se instalou na lavoura cacaueira, principalmente, após a 
chegada da vassoura-de-bruxa. Sendo pessoas despreparadas 
profissionalmente e não encontrando emprego, ficaram desabrigadas 
na periferia da cidade. Por ser uma cidade com maior índice de 
urbanização regional, Itabuna passa a apresentar muitos problemas 
sociais em consequência de sua estrutura deficiente para abrigar 
tantos habitantes, tais como favelização, desigualdade social, 
pobreza e miséria[..]”. 

 
Os efeitos da crise foram sentidos por Itabuna, porém, de maneira 

diferenciada dos demais municípios, já que a cidade se beneficiou de seus atributos 

funcionais, sua localização geográfica e desenvolvimento comercial, que atraiu 

recursos e investimentos por ser considerado um centro regional. Os produtos e 

serviços ligados aos meios técnicos e informacionais também somaram aos já 

tradicionalmente disponíveis, o que ampliou a capacidade de influência e 

polarização de Itabuna e Ilhéus sobre as demais cidades em seu entorno. O 

enfrentamento da crise produziu transformações no espaço regional, conduzindo à 

ruptura com a monocultura do cacau e a diversificação de atividades econômicas. 

Assim, embora o comércio do cacau ainda tenha importante participação no PIB 

regional, a região cacaueira de Itabuna-Ilhéus passou por transformações que 

acabaram inserindo-a no contexto global de forma mais competitiva, fortalecendo a 

indústria, o turismo e a prestação de serviços (TRINDADE, 2011). 

 Na atualidade, Itabuna predomina sobre Ilhéus e região em diferentes 

atividades. 
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Itabuna lidera as atividades relacionadas ao comércio varejista, 
serviços médicos, comunicação, educação e outras atividades. 
Reúne condições para crescer vertical e horizontalmente em diversas 
atividades econômicas, já tendo se tornado o quarto mercado 
consumidor do estado da Bahia, gravitando em torno dela os 
municípios do sul do estado. Indústrias e grandes empresas são 
atraídas pelo seu potencial, levando Itabuna a ocupar o décimo 
primeiro lugar da arrecadação das Receitas Estaduais, décimo 
quarto das Receitas Tributárias e décimo lugar na participação do 
PIB. (ANDRADE e ROCHA, 2005, 37). 

 
 Considerando o contexto de transformação econômica e social da cidade de 

Itabuna, o crescimento da IASD acompanhou o progresso e as dificuldades 

relatadas, sendo relevante, portanto, conhecer como se deu a participação da IASD 

na formação e mudança da comunidade grapiúna, num contexto social e religioso.  

Nesse sentido, são demonstradas, na sequência, as estratégias utilizadas 

pela igreja para entrar no município e promover o crescimento da IASD em Itabuna. 

Tais estratégias direcionam a análise dos indicadores de crescimento a serem 

apontados nos resultados da pesquisa. 

 

 

4.2.2 Expansão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Itabuna 

 

  

 Como já mencionado acima, da mesma maneira como ocorreu a entrada no 

Brasil, pela região Sul do país, a região Nordeste teve como principal estratégia a 

distribuição de literatura. Nas palavras de Góis Junior (2016, 25), “O primeiro 

adventista do sétimo dia a pisar em Itabuna foi um colportor!”  

A colportagem foi o meio primário que contribuiu com maior vulto para que a 

mensagem adventista escrita adentrasse o interior da Bahia, alcançando o município 

de Itabuna ainda quando se chamava Vila de Tabocas, como afirma John Lipke, 

“Depois do nosso curso, enviamos os irmãos Queiroz e Pedro Baptista a Itabuna, no 

interior do Estado da Bahia, onde o Senhor os abençoou fartamente na venda dos 

nossos livros” (LIPKE, 1911, 13). 

Como resultado da colportagem, foram se formando grupos de adventistas 

pela região, o que iniciou a construção de igrejas para congregar os crentes 

adventistas. A respeito da eficácia estratégica da colportagem, Góis Junior (2016, 

25, 26) se manifesta da seguinte forma, 
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Durante a primeira fase da implantação do Adventismo no Brasil, os 
colportores foram decisivos, pois eram os principais obreiros, tendo 
em vista a insuficiência de pastores ordenados. O termômetro 
denominacional chamava-se colportagem. Quanto mais literatura era 
vendida ou distribuída, a liderança da igreja sabia que estava 
ocorrendo um interesse maior na mensagem e um consequente 
crescimento numérico de membros. “Entre os líderes adventistas, era 
considerado praticamente um axioma que a distribuição de literatura 
denominacional consistia numa pré-condição para o crescimento da 
igreja”. Os colportores vendiam livros, distribuíam folhetos, davam 
estudos bíblicos, estabeleciam pontos de pregação, faziam 
conferências bíblicas e formavam congregações. (grifo do autor) 

 

 A colportagem, portanto, foi a primeira e principal estratégia utilizada pela 

IASD para alcançar as pessoas no município de Itabuna. Os colportores recebiam 

instruções em um curso específico, sendo orientados tanto quanto à venda de 

literatura como também a propagar a mensagem adventista. Faziam, assim, um 

trabalho diversificado, que resultava em ensinar e organizar grupos de pessoas 

interessadas em aprender sobre a Bíblia e guardar os mandamentos de Deus.  

O aumento no número de colportores foi também uma estratégia de 

propagação da mensagem adventista, já que havia, ainda, falta de obreiros e 

pastores no campo baiano. Segundo a Revista Adventista de abril de 1930, em 1929 

havia 6 colportores no campo baiano e, em 1930, já eram 13 colportores. 

No decorrer do tempo, com as mudanças socioeconômicas, o progresso de 

Itabuna, bem como o aumento populacional e a crise cacaueira, já comentados 

acima, outras estratégias foram sendo incorporadas para levar a mensagem 

adventista, entre elas, a construção de escolas, a realização de projetos sociais, 

religiosos, reuniões e congressos, que estimularam a participação da IASD na 

comunidade itabunense.  

 Destacam-se, abaixo, informações que indicam dois períodos distintos de 

crescimento da IASD em Itabuna, períodos esses em que se percebe o uso de 

estratégias tradicionais do movimento adventista, no período inicial, e a mescla 

dessas estratégias com outras mais condizentes com a realidade e a necessidade 

da comunidade grapiúna, estas últimas implantadas a partir da década de 1970.  

O conhecimento das estratégias missionárias e denominacionais registradas 

na história do adventismo no município em questão é relevante para que sejam 

percebidos indicadores que possam revelar aspectos do crescimento da IASD em 

Itabuna, possibilitando a análise dos indicadores de crescimento no período 
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delimitado pela pesquisa, os quais devem ser avaliados a partir da teoria integral de 

crescimento de igreja, em capítulo posterior. 

Tendo em vista essa explicação acerca do objeto de estudo e sua 

delimitação, são apresentadas na sequência as estratégias que permearam a 

história da IASD na cidade de Itabuna, Bahia. 

 

 

4.2.2.1 De 1905 a 1980 

 

 

Conforme Góis Junior (2016), a venda de literatura iniciou em 1905; contudo, 

a construção do primeiro templo na região sul da Bahia ocorreu em 1912, quando foi 

inaugurada a congregação do Pontal, em Ilhéus. Em Itabuna, ainda demorou um 

pouco mais para ser estabelecida a primeira igreja adventista.  

 Em 1911, conforme relato do pastor John Lipke, muitas pessoas compravam 

os livros vendidos pelos colportores, e o interesse pela mensagem adventista 

aumentou consideravelmente, conduzindo a alguns batismos esparsos e à formação 

de grupos que se reuniam em casas ou locais cedidos por interessados. 

 
No fim do mez de Outubro visitei os irmãos em Itabuna. No dia da 
minha chegada visitámos o Intendente, o qual nos offereceu a sala 
da Intendencia sem nada exigir. As reuniões tanto ahi como numa 
casa de família foram freqüentadas de pessoas muito interessadas. 
No dia da minha partida baptize dois irmãos, com estes augmentou o 
numero das almas durante este anno até o numero 41 (sic).  (LIPKE, 
1911, 13). 

 
 O interesse pelo adventismo continuou a crescer em Itabuna, principalmente 

com relação à mensagem sobre a guarda do sábado. No relato de John Lipke na 

Revista Adventista de 1911 consta que já havia pessoas em Itabuna que estudaram 

a Bíblia e aceitaram o sábado, não querendo unir-se a outras denominações por 

esta razão. O colportor Pedro Lima já havia aprendido sobre o sábado dois anos 

antes de receber estudos adventistas e uma senhora havia sofrido perseguição 

devido a querer guardar o sábado. A chegada dos colportores levou essas e outras 

pessoas a quererem unir-se à igreja adventista.  

Muitos dos novos conversos auxiliavam o trabalho de distribuição de literatura 

adventista, o que contribuía para o aumento dos interessados. A Revista Adventista 
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de janeiro de 1919 relata a história de Maria Gracinda de Góes Mello, destacando o 

papel dos jovens adventistas na propagação da mensagem adventista em Itabuna. 

Essa jovem distribuiu Revistas Sinais dos Tempos, folhetos, e juntamente com 

alguns jovens fazia trabalho missionário na região.  

Em 1929, a igreja adventista de Itabuna já contava com a Missão Baiana e 

um corpo de obreiros que auxiliava o trabalho de colportagem realizando séries de 

conferências (reuniões) de estudos bíblicos e pregações da mensagem adventista. 

O resultado dessas reuniões foi o batismo de 6 pessoas e diversos interessados 

(DENZ, 1929, 7). 

 A construção do templo da IASD em Itabuna ocorreu no ano de 1930. 

Segundo relato de Denz (1930, 6), o templo foi construído com grandes dificuldades 

devido aos poucos recursos financeiros, requerendo o auxílio da Missão Bahia, dos 

obreiros e irmãos que contribuíram com valores financeiros e trabalho pessoal. 

Relata também a interferência de membros da igreja Batista para que a obra não 

fosse concluída. Todavia, o templo foi concluído em fins de maio, ficando pronto 

para sua dedicação, em 31 de maio. O templo ficava quase no centro de Itabuna, 

podendo acomodar cerca de 100 pessoas. No dia seguinte à dedicação já foram 

iniciadas séries de conferências públicas.  

 A partir da década de 1930, devido às boas condições oferecidas pelo 

município progressista de Itabuna, a IASD foi alcançando as demais localidades 

próximas ao município. Embora o crescimento não tenha sido grande, a mensagem 

era divulgada a quem se interessasse em ouvir e estudar. Conforme o pastor 

Germano Streithorst, em todos os lugares onde ele visitava havia grupos de 

interessados, com dez ou vinte pessoas. A presença de escolas adventistas também 

já era uma realidade, embora ainda se tratasse de escolas primárias 

(STREITHORST, 1939,10). 

 A educação adventista seguiu caminho paralelo à mensagem adventista, em 

Itabuna. Informes da Revista Adventista destacam que, anteriormente a 1940, havia 

já sido estabelecida uma escola primária, considerada então como “a maior escola 

da União Este-Brasileira”, dirigida pelo professor Geraldo Lira e sua esposa, com 

frequência de 63 crianças (LIRA, 1940,9). Em 1941, a escola comportava 76 

crianças, e a igreja adventista local tinha 51 membros batizados (HOYLER, 

1941,11). 
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 A década de 1940 foi marcada por uma estratégia interna de 

desenvolvimento e aperfeiçoamento dos jovens adventistas e lideranças na fé 

adventista. Itabuna sediou uma serie de congressos de jovens, chamados na época 

de Missionários Voluntários (M.V.). De 21 a 25 de março de 1940 foi realizado o 

congresso de jovens, contando com adventistas de diversas cidades da região, bem 

como muitas pessoas não adventistas assistiram aos cultos de pregação. Ao final, 

muitos jovens decidiram estudar no Colégio Adventista em Petrópolis (OLSON, 

1940,7).  

 A distribuição de literatura pelos membros e, principalmente pelos jovens, foi 

um destaque na série de conferências públicas, levando a estudos bíblicos e 

batismos, conforme destacado por Sant’ana (1941,14). Destaque também para a 

Sociedade Beneficente de Dorcas que, no ano de 1941, já atuava em várias 

atividades filantrópicas de valor social e religioso, beneficiando, com isso, o 

município e a comunidade adventista, já que suas atividades têm como finalidade 

também a prática missionária (LIRA, 1942,8). 

A Sociedade Beneficente Adventista Dorcas é parte da Ação Solidária 

Adventista (ASA), que “consiste nas múltiplas iniciativas solidárias e serviços de 

assistência social que a igreja local, de forma organizada, realiza através da sua 

liderança e membros em favor de seus semelhantes, baseada nos princípios bíblicos 

e orientações do Espírito de Profecia. Ela é um ramo das atividades missionárias da 

igreja” (WALLAUER, 2011,23).  

O Ministério de Dorcas angaria e prepara roupas, alimentos e outras 

provisões para os pobres, necessitados e desafortunados, trabalhando em estreita 

cooperação com os diáconos e as diaconisas da igreja. A assistência social, no 

entanto, abrange mais do que prestar ajuda material, envolve também a educação 

de adultos, visitação, trabalhos domésticos, enfermagem caseira, aconselhamento e 

outros serviços. Esse trabalho representa o desejo dos Adventistas do Sétimo Dia 

de melhorar a qualidade de vida dos que estão em necessidade, focalizando suas 

ações em 5 áreas, Segurança Alimentar, Desenvolvimento Econômico, Educação 

Básica, Saúde Primária, e Gestão de Emergências. Em âmbito global, está ligado à 

Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), que 

desenvolve e executa projetos de desenvolvimento comunitário e de assistência 

humanitária em 130 países. 
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 Em paralelo a essas atividades, outros congressos foram realizados em 

Itabuna ao longo da década de 1940, voltados a capacitar membros e colportores, a 

exemplo do congresso de 25 de julho de 1947, que reuniu cerca de 250 adventistas 

do sul e do sudeste do estado, dentre obreiros, líderes, colportores, professores. 

Destaca-se o congresso de jovens de Itabuna realizado de 21 a 26 de setembro de 

1948, pelos “[...] benefícios prestados ao povo adventista pelos congressos, cuja 

influência se estende até mesmo entre os descrentes que com eles chegam a 

manter contacto [...] (RAMOS, 1948,14). Participaram do congresso jovens e 

adultos, até mesmo de idade avançada, em várias atividades que fortaleceram a fé 

dos presentes, bem como, resultou em batismo de 20 pessoas.  

Sobre o congresso de 1948, Perez (2010, 222) complementa que esse 

evento, organizado pelo Departamento dos MV da Missão Bahia-Sergipe abrangeu 

atividades diversificadas que trabalharam a educação cristã e os problemas sociais 

e morais que afligem a juventude, além de outros aspectos.  

 Na década de 1950, os congressos de jovens adventistas se fortaleceram, o 

que pode ter contribuído para o crescimento da igreja em Itabuna. Foram realizados 

em Itabuna três congressos, o de 15 a 16 de abril de 1950, que incluiu a cerimônia 

da tocha simbólica, resultando no batismo de 16 pessoas  (RAMOS, 1950, 11); o de 

19 a 23 de julho de 1951, promovido pelo Departamento Jovem da Missão Bahia-

Sergipe, que contou com sermões, cânticos, poesias, concurso, batismo, filmes 

sobre saúde e higiene, recreação e hora social (PEREZ, 2010, 228); o de 4 a 7 de 

julho de 1952, cuja programação abrangeu sermões com temas diversos e hora 

social (id. ,229).  

O Quinto Congresso de Jovens de Itabuna, realizado em 1951, teve 

assistência média de 300 congressistas. Contou com a apresentação musical de um 

orfeão (coral masculino) com mais de 25 pessoas, regido por Ernesto Cardoso Filho. 

Destaque para o programa especial dos MV dirigido pela professora Antônia da 

Silva, da Escola adventista de Itabuna, que contou com discursos, cânticos, poesias 

e um concurso; para a hora recreativa; para as palestras voltadas a mulheres e 

homens separadamente, de cunho íntimo; e o batismo que levou 35 pessoas a 

selarem o pacto com Deus (LIMA, 1951,12). 

Ao final da década de 1950, as séries de conferências continuavam a ser 

realizadas pelos pastores e obreiros, trazendo ao batismo mais 52 pessoas (ABREU 

NETTO, 1957, 26). Em 22 de setembro de 1956 foi batizado o primeiro grupo de 
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conversos, 37 pessoas, e, no dia oito de dezembro, mais 15 pessoas foram 

recebidas na igreja pelo batismo, totalizando 52 pessoas a mais na igreja de Itabuna 

(GÓIS JUNIOR, 2016,73). Também em 1957 foi realizado um curso de colportagem, 

nos dias 12 a 14 de fevereiro, que formou mais quatro colportores para trabalhar no 

desenvolvimento da obra adventista na região (SANTOS, 1957, 5). 

 O crescimento da IASD em Itabuna foi de tal porte que se sentiu a 

necessidade de se construir um novo espaço, já que a igreja sede não comportava 

mais a quantidade de membros. Segundo Góis Junior (2016, 72),  

 

O templo da Rua Ruy Barbosa, construído no longínquo ano de 
1930, possuía capacidade limitada, pois se resumia a um espaço de 
cinco por dez metros. Naquele momento, em Itabuna residiam 
63.773194 habitantes. Trinta anos depois (1960 – ano da 
inauguração do segundo templo), a população já alcançava 
118.417195 indivíduos. 

 
 

Conforme este autor, com a vinda do pastor Ataliba de Abreu Neto a Itabuna, 

em 1954, essa situação foi constatada e, em 1956, após a realização de uma grande 

conferência, realizada nas dependências da Cooperativa Mista dos Agricultores de 

Itabuna num período de 110 dias, tendo a direção do pastor Ataliba e dos 

evangelistas Gileno Oliveira, Isabel Pereira e Antônio Pereira, e em virtude dos 

batismos resultantes do trabalho do pastor Ataliba, os gestores da Missão Bahia-

Sergipe projetaram a edificação de um novo templo. Essa decisão foi acertada em 

vista do potencial de crescimento da igreja local, assim como, também, pela 

localização estratégica da cidade. Os planos da nova igreja de Itabuna incluíam 

espaço para ser utilizado para congressos e bienais, posteriormente.  

A construção do novo templo em Itabuna foi iniciada no ano de 1957. Em 

1959, de 14 a 18 de janeiro, embora ainda por terminar, a igreja sediou a Terceira 

Assembleia da Missão Bahia-Sergipe, tendo a presença do então presidente da 

divisão Sul Americana, JJ. Aitken. No mesmo ano o grandioso edifício, com 

capacidade para 1.200 pessoas sentadas, foi apresentado ao Brasil na capa da 

Revista Adventista de outubro, e, em 20 de março de 1960, o templo foi inaugurado 

e dedicado ao Senhor. Assim, Itabuna passou a sediar a igreja adventista “com 

maior capacidade de membros de toda a nação brasileira” – status que continuou 

até 1969, quando foi construída a igreja Central de Curitiba (ibid., 74).  

Rodolpho Belz (1960,24), escreveu a respeito do novo templo,  
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Em Itabuna, Estado da Bahia, temos o maior prédio de igreja do 
Brasil. É um prédio de 33 metros livres de comprimento, por 15 de 
largura. Uma fachada vistosa, e as dependências são as melhores 
que se podem imaginar, com salão para jovens, duas amplas escolas 
primárias com mais de 100 alunos, e muitas outras salas. 

 
 As décadas de 1960 e de 1970 foram de expansão de congressos, bienais e 

construção de igrejas em Itabuna. No mesmo ano da construção do novo templo, foi 

realizado um congresso de jovens, paralelo à dedicação do edifício; em 1961, foram 

realizadas as bienais da Missão Bahia-Sergipe, de 7 a 11 de março; em 1975 foi 

organizada a igreja no Bairro Califórnia; e em 1976 foi estabelecida a igreja no bairro 

São Caetano.  

 

 

4.2.2.2 De 1980 à atualidade 

 

 

 Embora a IASD tenha alcançado bom crescimento nas décadas de 1950 a 

1970, a explosão de crescimento da IASD em Itabuna ocorreu na década de 1980. 

Destacam-se como principais estratégias utilizadas pela igreja as Campais de 

Jovens Adventistas, que são congressos de maior vulto. Esses eventos foram 

noticiados em jornais locais, assim como na Revista Adventista.  

No período de 6 a 9 de novembro de 1981, a cidade de Itabuna sediou o 

Congresso JA da Missão Bahia, com o lema “Vivendo com Jesus”, sob a direção do 

pastor Afrânio Feitosa, cujo evento teve a participação de cerca de 4.000 jovens. O 

congresso estimulou os jovens a maior consagração ao serviço de Deus. No 

decorrer do evento foi inaugurado o Monumento à Lei de Deus numa das praças 

principais de Itabuna. Também foram distribuídas 64 Bíblias para jovens 

comprometidos em ganhar almas para Cristo (PEREZ, 2010,321). 

Em 1986 ocorreu o congresso reconhecido como o ponto de “explosão” do 

evangelismo em Itabuna, a Campal JA. O evento foi destacado em diversas edições 

da Revista Adventista. O termo “explosão evangelística” foi utilizado por Braga 

(1987,31). Sob a liderança do pastor Alejandro Bullón, o Departamento de Jovens da 

União Este Brasileira (UEB) realizou um grande congresso, que ficou conhecido 

como Campal JA de Itabuna, ocorrido nos dias 4 a 12 de julho de 1986, com o lema, 
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“Conhecê-Lo, Amá-Lo, Servi-Lo”. O evento foi realizado para comemorar os 70 anos 

da Divisão Sul Americana. Participaram do evento mais de 10 mil jovens, 

representando mais de 150 sociedades de jovens do Brasil e de outros países. 

Diferentes atividades fizeram parte das programações diárias da Campal JA de 

1986, as quais foram divididas da seguinte maneira, 

 
Devocionais, pela manhã foram abordados os problemas da 
juventude; Esportes e integração, a partir das 10 horas da manhã; 
Tarde, atividades do Carrossel JA ao ar livre e provas de atletismo; 
Noite, a programação da noite abrangeu a apresentação de grupos 
musicais e mensagem espiritual. Dentre os serviços prestados à 
comunidade destacaram-se, Doação de sangue aos hospitais, 
distribuição de mais de 7.000 peças de roupas, visita a 780 lares, 
distribuição de 5.000 revistas Mocidade, passeata contra o fumo e 
álcool com cerca de 4.000 jovens pelas ruas da cidade e o batismo 
de 200 jovens. (PEREZ, 2010, 331). 

 
Em vista de sua grandiosidade, a Campal foi realizada no Parque de 

Exposições da cidade de Itabuna, onde, num espaço de 15 mil metros quadrados, 

foi construída uma cidade com estrutura básica para atender aos participantes. O 

evento foi destacado nos Jornais, Diário do Cacau e Folha do Cacau, de Itabuna; e 

A Tarde, de Salvador, já que a Campal foi realizada na mesma época em que foi 

comemorado o 76o aniversário de Itabuna. No dia 04 de julho de 1986, o Diário do 

Cacau destacou o evento em uma reportagem (Anexo 1), afirmando, “milhares de 

jovens adventistas de todo o Brasil e exterior estarão participando [...] do I 

Congresso Nacional da Juventude Adventista”, com o objetivo de “fortalecer a 

estrutura social, moral e espiritual da juventude [...]” (PENELUCE, 1986a, 5). 

Durante a Campal de 1986, o Diário do Cacau publicou também reportagem 

salientando a importância dos adventistas para a comunidade Itabunense,  

 
São jovens seguidores dos Evangelhos e que, certamente, se 
propõem divulgar os ensinamentos de Deus aqui em Itabuna [...]. o 
que esses 10 mil jovens devem estar fazendo, além de suas preces e 
da exaltação da fé é dissiminando a clarividência para um mundo 
melhor, para a formação de uma humanidade mais justa, mostrando-
lhe os caminhos para a justiça social que eliminem a violência e 
outros crimes que são originados não somente pela falta de fé mas 
por essas distorções responsáveis pela imensa desigualdade que 
enfelicita o mundo. (sic). (A mensagem necessária. Diário do Cacau, 
08 jul. 1986).  

 
O texto jornalístico apresenta também informações sobre os objetivos do 

evento, destacando as atividades a serem desenvolvidas, a participação da 



134 
 

comunidade e as características dos jovens adventistas, ressaltando a presença 

adventista no Brasil e no mundo (Anexo 2). Conforme Peneluce (1986b), o evento 

contou com a participação de líderes da comunidade e de fora, apoio da Prefeitura 

de Itabuna, Ceplac, Instituto do Cacau da Bahia e diversas outras instituições, o que 

reforça o benefício da presença adventista no município e região. 

 Após o término da Campal, o jornal A Tarde, de Salvador, destacou também 

as atividades realizadas pelos jovens adventistas, salientando as palavras do pastor 

Alejandro Bullón, que se manifestou afirmando, “o nosso objetivo não foi fazer 

proselitismo mas reunir os jovens a fim de que discutam coisas de seu interesse 

como o seu papel no mundo de hoje, além de fazer um vigoroso alerta à juventude 

contra os riscos do fumo, álcool e das drogas” (MODESTO, 1986). O texto ainda 

trouxe informações sobre os benefícios sociais à comunidade Itabunense em 

decorrência da realização da Campal de Jovens adventistas (Anexo 3). 

 O destaque de Torres (1986,16-17), do Jornal Folha do Cacau, sobre a 

Campal JA foi sobre o combate às drogas. Sob o título, “Jovens lutam contra as 

drogas, o fumo e o álcool. Juventude careta?”, o texto afirma que, “durante oito dias, 

Itabuna se transformou numa capital religiosa” (id.,16), onde a IASD contribuiu de 

forma objetiva para a melhoria da comunidade Itabunense focando na prevenção e 

cuidado da saúde física, mental e espiritual. Ressalta que a igreja não proíbe o uso 

de drogas, álcool e fumo, mas condena esses instrumentos que contribuem para 

que a saúde das pessoas se debilite. A passeata realizada pelos jovens adventistas 

pelo centro de Itabuna advertiu a população sobre o uso desses elementos nocivos 

à saúde, incentivando ao cuidado com o corpo como sendo este um templo do 

Espírito Santo. A IASD oferece cursos para deixar o fumo e o álcool, bem como, 

dispõe de centros de recuperação para drogados. Comenta ainda o jornal que os 

jovens adventistas doaram mais de mil litros de sangue aos hospitais itabunenses. O 

trabalho social e religioso adventista é destacado pela atuação da igreja através de 

hospitais, escolas, assistência social, tendo como foco levar a mensagem de 

salvação a todas as pessoas, independente de classe social, credo ou raça, visando 

o preparo de todos para a volta de Cristo. 

O jornal da Associação Bahia comentou o êxito da Campal de 1986 afirmando 

que Itabuna ficou impressionada com a presença adventista, a partir do congresso 

realizado. Tendo em vista a aceitação por parte da população Itabunense, a 

Associação Bahia, juntamente com a força voluntária local, deu início a uma intensa 
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campanha de evangelização, realizando diversas conferências em diferentes 

bairros, com a participação de pastores e membros leigos, tendo como resultado 

uma grande colheita de almas. Destaca-se a conferência realizada no bairro de 

Pedro Gerônimo, liderada pelo pastor evangelista Antonio Ribeiro de Oliveira, que 

contou com cerca de 1560 pessoas no dia 16 de agosto. A campanha prosseguiu 

por 90 noites seguidas, com uma média de assistência de 800 a 1000 pessoas. 

Cerca de 900 pessoas se inscreveram no curso bíblico. Foi realizado um primeiro 

batismo em 8 de novembro, quando 215 pessoas entraram nas águas da piscina da 

Vila Olímpica entregando suas vidas a Cristo. Até 30 de novembro haviam sido 

batizadas 400 pessoas (MB, 1986). 

Em virtude do sucesso da Campal de 1986, outras iniciativas foram sendo 

realizadas em todo o Brasil. Perez (2010) apresenta como exemplo as Campais de 

Baurú e Brasília, e a Campal Sul Americana, em Buenos Aires, Argentina. Esta 

última ocorreu nos dias 8 a 14 de janeiro de 1990, no Parque Sarmiento, em Buenos 

Aires, tendo como lema, “Jesus te Ama”. Segundo o autor, esse congresso foi 

considerado o ápice das grandes Campais JA no estilo da Campal de Itabuna de 

1986. 

Em 1996, outro projeto missionário se destacou, em diversas cidades 

brasileiras, tendo também a participação da IASD de Itabuna. A juventude baiana foi 

chamada, juntamente com os jovens de todo o Brasil, a participar de um projeto 

missionário chamado de Supermissão, com o lema “Conhecer, Amar e Servir”, 

iniciado em 1995, pelo pastor Artur Marski, em Maceió, AL. O nome Supermissão foi 

dado pelo pastor José Raimundo Venefrides, líder do Departamento de Jovens da 

Associação Espírito-Santense. Nesse projeto, os jovens eram chamados a 

desenvolver quinze projetos sociais e missionários em benefício da população de 

sua cidade. (PEREZ, 2010).  

Em 1996, esse projeto foi levado a cada um dos campos da UEB, sendo que 

a cidade que representou a Bahia foi Itabuna. De 15 a 20 de julho de 1996, sob a 

coordenação de Antônio Talbot, foram realizados diversos projetos comunitários e 

missionários, onde participaram 5 mil jovens. Em todo o Brasil, a Supermissão de 

1996 envolveu cerca de 25 mil jovens no período de férias para testemunhar e servir 

ao próximo, despertando o interesse de milhares de pessoas e centenas foram 

batizadas nos meses seguintes. Em 1997, os Departamentos de jovens dos Campos 

da UEB, promoveram a Supermissão distrital em dezenas de igrejas em diferentes 
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lugares do seu território. Em 1998, tendo a Supermissão se tornado no maior 

programa de mobilização jovem para ação comunitária e evangelismo, diversos 

projetos semelhantes continuaram a ser implementados em toda UEB e mesmo nas 

demais regiões do Brasil (ibid., 341).  

A década de 2000 em diante já apresentou um sistema estruturado, tanto em 

termos missionais quanto socioeducacionais. O sistema adventista de Educação do 

Nordeste foi relevante para o adventismo em Itabuna durante todo o processo de 

crescimento da igreja no município. Em 2004, contou com mais um reforço, com a 

inauguração do Colégio Adventista de Itabuna, que apresentava estrutura física 

adequada, com laboratórios de ciências e de informática, ginásio poliesportivo 

coberto, ambientes modernos para recepção, diretoria e tesouraria, bem como um 

ensino qualificado, podendo ser considerado um modelo de educação no Estado 

(CARVALHO, 2004, 31). 

O trabalho leigo da IASD em Itabuna também merece destaque, tanto no que 

se refere ao trabalho missionário quanto no serviço à comunidade. Como exemplo, 

Lessa (2000, 28) refere-se ao trabalho missionário realizado por José Aécio França, 

o qual criou um serviço de atendimento telefônico chamado “Telefone de Deus”, com 

o objetivo de levar uma mensagem de esperança, promessa ou revelação divina aos 

interessados em ouvir a mensagem, sempre baseadas em um texto da Bíblia. Além 

desse, há também o trabalho de José Balbino dos Santos intitulado “viaje lendo”, 

através do qual ele disponibiliza gratuitamente livros organizados em estantes nas 

rodoviárias para que as pessoas viajem lendo e repassem a outros após a leitura. 

Isso começou em 24/04/2013 na rodoviária de Itabuna e já se espalhou para 

Fortaleza - CE, Itapetinga – BA, Campo Grande – MT, Valença –BA e Teresópolis – 

RJ. (SANTOS, 2018).  

Outro exemplo referente ao serviço à comunidade itabunense trazido por 

Lessa (2007,25) destaca o trabalho do Departamento de Assistência Social da igreja 

do Bairro de Fátima, no programa comunitário Vida Total, realizado em parceria com 

a Secretaria de Saúde, empresas públicas e privadas, o Hemocentro de Itabuna. O 

mutirão de 2007 ofereceu serviços médicos com profissionais especializados nas 

áreas de clínica geral e odontologia, bem como testes de glicemia, aferimento de 

pressão, cortes de cabelo, cadastramento de estudantes em programas de estágio 

em empresas locais, além de distribuição de lanches e coleta de alimentos para 

distribuição de cestas básicas a famílias carentes.  
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E, em continuidade aos programas evangelísticos realizados nos anos 

anteriores, os jovens adventistas participaram de convenções realizadas sob o tema 

“Sou de Jesus, já fiz a minha escolha”, com o objetivo de motivá-los a praticar a um 

evangelismo prático na comunidade. A Associação Bahia Sul, com sede em Itabuna, 

desafiou seus jovens a se capacitarem para melhor atuar na comunidade por meio 

dos clubes de jovens. Nas convenções realizadas no município mais de mil líderes 

de jovens receberam capacitação para servirem como frente evangelística 

(FONSECA,  2006, 29). 

A memória adventista na Bahia foi comemorada no dia 27 de abril de 2009, 

em Itabuna, juntamente com o lançamento da pedra fundamental da nova sede da 

Associação Bahia Sul (ABS), com a participação de pioneiros e familiares, além de 

líderes adventistas, autoridades públicas e empresários. Cerca de 80 pessoas que 

foram missionários pioneiros em territórios da região, foram relembrados 

acontecimentos e personagens importantes na história do adventismo no sul da 

Bahia. Na ocasião foi apresentado um relatório com indicadores de crescimento que 

demonstra que, até o ano de 2008, mais de 35 mil pessoas já professavam o 

adventismo no sul da Bahia, congregando-se em 378 igrejas e congregações; 

também destacou a existência de quatro colégios e a participação de mais de 80 

colportores representando a produção editorial adventista na região (SANTANA, 

2009,30). 

Em 2011, foi comemorado o dia mundial do jovem adventista, em Itabuna, 

com projetos sociais e o lançamento da TV Novo Tempo em sinal aberto. Foram 

montados 15 estandes em uma praça no centro da cidade, com o intuito de oferecer 

à comunidade atendimento médico, odontológico, psicológico e nutricional. Os 

jovens adventistas distribuíram quatro mil copos de água juntamente com folhetos 

missionários, numa iniciativa chamada de “Brinde a Vida”. Foram também coletadas 

300 bolsas de sangue no Projeto “Vida por Vidas”. Estima-se que 250 voluntários 

atenderam a cerca de 4.500 pessoas. Autoridades municipais e líderes eclesiásticos 

participaram da cerimônia simbólica de ativação do sinal da emissora adventista, 

que passou a ser sintonizada no canal 19 (LESSA, 2011, 30). 

Em eventos comunitários, a IASD tem se destacado no município de Itabuna. 

Em 27 de julho de 2013, o pastor Javã Batista foi homenageado pela Câmara 

Municipal de Itabuna, na comemoração dos 103 anos de emancipação político-

administrativa do município (LESSA, 2013, 40).  
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Mesmo em ocasiões de caráter estritamente missionário, os adventistas de 

Itabuna vão além, reforçando o caráter identitário da IASD em Itabuna, de igreja 

missionária e participativa na comunidade. No sul da Bahia, 250 mil livros foram 

entregues em 62 cidades. Porém, em Itabuna, os fiéis da Igreja de Jardim Primavera 

foram além, doaram 12 mil livros e 4 mil litros de água mineral. A região sofre uma 

crise hídrica há dez meses. Conforme o pastor Wesley Trindade, “a igreja sempre 

precisa ser relevante na sociedade em que está inserida” (LIMA,  2016a, 30). 

Considerando o histórico acima descrito, é possível perceber que a igreja 

itabunense apresentou um grande crescimento através dos eventos destacados e de 

estratégias institucionais e sociais que propiciaram a expansão no município.   

Pode-se afirmar que o crescimento estratégico da IASD em Itabuna teve 

como característica relevante a realização das grandes Campais, que propiciaram 

maior crescimento a partir da década de 1980. De 1980 até 2017 diminuiu o número 

de grandes congressos; contudo, aumentou a participação adventista na 

comunidade itabunense, mediante projetos sociais, recursos midiáticos e outras 

formas de propagação da mensagem adventista que contribuíram para que a igreja 

se expandisse com grande relevância para a comunidade adventista e, também, 

para a comunidade externa. 

Para melhor avaliação dessa expansão, a Tabela 4 destaca as principais 

estratégias e fatores de crescimento observados nos períodos históricos 

comentados. 

 

Tabela 4, Estratégias que contribuíram para o crescimento da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia em Itabuna de 1905 a atualidade. 
 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO 
DIA EM ITABUNA, BAHIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
1905 a 1979 

- colportagem (1905...) 

- distribuição de literatura 
- trabalho missionário jovem 
- realização de reuniões de estudos bíblicos (1929...) 
- formação de obreiros e colportores 
- construção do templo em Itabuna (1930) 
- criação de escolas primárias (1939; 1941; 1960) 
- Sociedade Beneficente de Dorcas (1941) 
- congressos de jovens (1940; 1947; 1948; 1950; 1951; 
1952; 1959; 1960) 
- congressos de capacitação de obreiros, líderes, 
colportores, professores (1947; 1950; 1959) 
- realização de séries de conferências (1930; 1956; 1957) 
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- construção do novo templo em Itabuna (1960) com duas 
escolas 
- bienais (1961) e construção de igrejas (1975; 1976). 

 

 

 

 

1980 a 2017 

- Congresso JA da Missão Bahia “Vivendo com Jesus” 
(1981) 
- Campal JÁ (1986), “Conhecê-Lo, Amá-Lo, Servi-Lo”.  
- conferências bíblicas (1986) 
- Projeto missionário, Supermissão “Conhecer, Amar e 
Servir” (1996) 
- Colégio Adventista de Itabuna (2004) 
- trabalho leigo (membros jovens e adultos) 
- Departamento de Assistência Social 
- Convenções de capacitação de jovens (2006) 
- nova sede da Associação Bahia Sul (ABS), (2009) 
- TV Novo Tempo em sinal aberto (2011) 
- projetos sociais; eventos comunitários; distribuição de 
literatura (2011; 2013; 2016) 

(SILVA, 2017) 

 

Percebe-se que, desde a década de 1920, data dos primeiros batismos 

realizados no município de Itabuna, até a década de 1980, haviam sido construídas 

cinco igrejas (considerando congregações e grupos formados) e, em seguida às 

convenções e projetos que levaram a igreja para mais perto da comunidade 

itabunense, o crescimento do adventismo na região sul da Bahia foi intenso, 

possibilitando a formação de diversos distritos em Itabuna, como destaca o tópico a 

seguir. 

 

 

4.2.3 Distritos Formados em Itabuna desde 1930 a 2017 

 

 

A IASD em Itabuna detinha, em 2016, a maioria dos adventistas dentre as 

1.783 cidades do interior do Nordeste, calculada em 7.049, segundo Góis Junior 

(2016, 4). Destaca o autor que Itabuna apresenta um índice de 3,3 adventistas para 

cada 100 habitantes, o que representa um percentual maior que aqueles 

encontrados em quaisquer outras capitais nordestinas. 

Em virtude de mudanças no sistema de secretarias da IASD, foi criada a 

Adventist Church Management System (ACMS), que possibilita aos pastores 

acompanharem constantemente as entradas e saídas de membros no sistema da 

igreja.  
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Uma vez que, de 2016 em diante, o Grupo Especial de Revisão (GER) 

passou a aplicar com maior rigor às igrejas o processo de revisão de secretaria, 

todos os anos, ou mesmo semestralmente, se necessário, deve ser realizada uma 

revisão, podendo, por isso, haver modificações nos números de membros, para mais 

ou para menos. Isso ocorreu no período de 2017, resultando em um número menor 

de membros nas igrejas de Itabuna, em relação aos dados apresentados pelo autor 

acima. 

Os dados informativos da igreja em Itabuna consideram, portanto, o período 

de 2017, conforme disposto no projeto de pesquisa inicial. Assim sendo, a igreja de 

Itabuna se divide em congregações e grupos de pessoas reunidas em local 

específico (ainda não formalizadas em igreja), chamadas de Distritos de Itabuna. 

Conta, portanto, com 53 congregações, 7 distritos pastorais e 6.573 membros 

batizados4. Essas informações estão dispostas na Tabela 5.  

 
Tabela 5, Igrejas, grupos e membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 

Itabuna, Bahia. 
 

DISTRITOS 

 

 

 

Central 

IGREJAS  FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS FORMAÇÃO MEMBROS 

Itabuna sede 1930 470 Nova 
Mangabinha 

2008 61 

Mangabinha 1982 160 Espaço Novo 
Tempo 

2013 105 

   Santa Catarina 2013 44 

Subtotal 02  630 03  210 

Total Membros Distrito Central 840 

 

 

 

 

Fátima  

 

IGREJAS  FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS  
FORMAÇÃ
O 

MEMBROS 

São Pedro 1981 133 São Pedro II 2004 55 

Conceição 1986 117 Conceição II 2006 47 

Fátima 1987 318 Fátima II 2006 64 

   São Pedro III 2014 39 

Subtotal 03  568 04  205 

 
4 Informações fornecidas pelo sistema ACMS de secretaria da IASD. 
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Total Membros Distrito Fátima 773 

 

 

 

 

 

Jardim 
Primavera 

IGREJAS  FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS FORMAÇÃO MEMBROS 

Sarinha 1993 128 Serrado 1937 63 

Banco Raso 1994 85 Sarinha II 1997 59 

Novo São 
Caetano 

2000 186 Vila Anália  2008 51 

Jaçanã 2002 71 Parque 
Santa Clara 

2011 39 

Jardim 
Primavera 

2003 161 Guedes de 
Pinho 

2015 22 

Subtotal 05  631 05  234 

Total Membros Distrito Jardim Primavera 865 

 

 

 

 

Santo 

Antônio 

 

IGREJAS  FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS FORMAÇÃO MEMBROS 

Santo 
Antônio 

1985 246 Pontalzinho 2007 84 

Novo 
Horizonte 

1992 86 Mutuns 2007 52 

São 
Lourenço 

1997 207 Jardim 
Grapiúna 

2008 77 

Corbiniano 
Freire 

2001 130    

Subtotal 04  669 03  213 

Total Membros Distrito Santo Antônio 882 

  

  

 

 

 

 

 

São 

Caetano 

 

IGREJAS  FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS FORMAÇÃO MEMBROS 

São Caetano 
1976 313    

Pedro Jerônimo 1985 254    

Fonseca 1998 139    

Maria Pinheiro 1998 94    

Daniel Gomes 2006 77    

Zizo 2006 60    

Vale do Sol 2007 81    

Subtotal 07  1018    
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Total Membros Distrito São Caetano 1018 

 

 

 

 

 

 

Califórnia 

 

IGREJAS  FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS FORMAÇÃO MEMBROS 

Califórnia 1975 516 Nova 
Califórnia 

1992 89 

Santa Inês 1985 236 São Roque  2009 57 

Monte 

Cristo 

1992 248    

Parque Boa 
Vista 

2000 179    

Califórnia II 2006 136    

Subtotal 05  1315 02  146 

Total Membros Distrito Califórnia 1461 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Urbis IV 

IGREJAS FORMAÇÃO MEMBROS GRUPOS FORMAÇÃO MEMBROS 

Ferradas  1933 88 Nova Itabuna 2002 64 

Odilon 1984 68  Jorge Amado 2011 43 

Urbis IV 1990 98 Residencial 
Gabriela e 
Jubiabá 

2017 6 

Roça do 
Povo 

1993 80    

Lomanto 2005 63    

Nova 

Ferradas 

2009 158    

Manoel 
Leão 

2015 66    

Subtotal 07  621 03  113 

Total Membros Distrito Urbis IV 734 

Fonte, ACMS, 2018. 

  
Verifica-se que a maioria das igrejas e grupos adventistas em Itabuna foi 

fundada a partir da década de 1980, com exceção das igrejas, Itabuna sede (1930), 

Ferradas (1933), Califórnia (1975), São Caetano (1976), e grupo Serrado (1937). 

Também é perceptível o crescimento numérico da membresia a partir da década de 
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1980, considerando que as igrejas e grupos se formaram para acomodar aos que 

aceitaram a fé adventista em diferentes locais do município de Itabuna e região.  

Nessa perspectiva, algumas características estratégicas de evangelização e 

propagação da mensagem adventista, entre elas, a distribuição de literatura, a 

realização de conferências e congressos, o incentivo à participação dos membros 

junto à comunidade, a inserção institucional de escolas, universidades, entre outros 

fatores, possibilitaram a expansão da igreja adventista itabunense. 

Resta conhecer como o processo de expansão da IASD em Itabuna é 

percebido pelas igrejas de Itabuna e, também, como a comunidade adventista tem 

sido influenciada, ou influenciado, o crescimento destacado, aspecto a ser tratado 

em capítulo posterior correspondente à pesquisa de campo. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

CRESCIMENTO DE IGREJA NA PERSPECTIVA INTEGRAL 

 

 

Para compreender os contextos de crescimento na atualidade e o porquê de a 

IASD continuar a crescer num contexto de igreja de missão, as igrejas de Itabuna 

foram objeto de estudo mediante uma pesquisa de campo, a qual visou conhecer 

aspectos diversificados das diferentes dimensões da igreja, com o intuito de avaliar 

seu crescimento conforme estabelecido no projeto de pesquisa.  

O conhecimento acerca das dimensões de crescimento da IASD em Itabuna, 

tendo em vista a análise do crescimento atual, está fundamentada na Teoria de 

Crescimento Integral, cujos estudiosos salientam que a igreja apresenta diversas 

dimensões, as quais devem ser analisadas em conjunto para que possa ser definido 

se seu crescimento está em conformidade com o propósito de crescimento definido 

por Cristo, ou seja, em qualidade e em quantidade. 

Nessa perspectiva, importante considerar que a IASD cresceu a partir de um 

programa especifico, formado por um quadrilátero que alavancou a expansão da 

IASD. Nessa pesquisa se busca avaliar se a IASD apresenta as dimensões 

propostas pela Teoria de Crescimento Integral de igreja e se a presença dessas 

dimensões está proporcionando um crescimento saudável da igreja.  

A Teoria de Crescimento Integral de igreja apresenta aspectos positivos e 

negativos, abarcando o crescimento estrutural da igreja como um todo, e leva em 

conta dimensões de crescimento, sendo as mais estudadas as dimensões propostas 

por Costas (1989) – numérico, orgânico, conceitual e diaconal.  

O mesmo autor apresentou críticas à TCI em relação a alguns aspectos 

defendidos pelos estudiosos do Movimento de Crescimento de Igreja, tais como, 

lacunas teológicas e sociológicas que não correspondiam às Escrituras e à realidade 

social, pois apresentavam em sua formulação uma hermenêutica superficial, um 

lócus teológico centrado na igreja, e não em Cristo, e que por isso não cumpriam o 

“imperativo didático da Grande Comissão” (COSTAS, 1974,130). 

Mas ressaltou aspectos positivos, sendo alguns desses aspectos 
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relacionados pelo autor à Missão Integral, posto que compreende que o crescimento 

integral não prescinde do propósito missionário da Igreja. Por isso, o autor afirma 

que, antes de tudo, o crescimento da igreja deve ser entendido bíblica e 

teologicamente para não se transformar em uma “monstruosidade teológica”. Entre 

os pontos positivos Costas (1974, 127) considera que o MCI, ao propor a TCI, 

apresenta “uma crítica contra o pessimismo reinante em alguns círculos missionários 

quanto ao futuro da missão, a promoção de insights quanto à igreja, ao evangelismo 

e à conversão e a promoção do estudo da missão”. 

Em vista dessas críticas ao MCI e sua teoria de crescimento de igreja, Costas 

propôs uma teoria própria, a qual denominou de integral, na qual aborda questões 

que podem estar presentes no crescimento da igreja, analisando a complexidade 

desse crescimento e sua relação com a missão da igreja, tendo em vista a 

necessidade de que a igreja cresça como instrumento da MIssio Dei. 

Nesse sentido é que, ao analisar as teorias de Crescimento Integral, 

especialmente quando se trata dos autores Costas e Padilla, essa análise contempla 

aspectos importantes da teoria de Missão Integral, posto que estes autores 

correlacionam o crescimento saudável da igreja à missão ordenada por Cristo. 

Costas (1982) afirma que 

 
 Primeiro de tudo, crescimentos numérico e orgânico em si mesmos 

não significam necessariamente que a igreja está de fato crescendo. 

[...] Segundo, sem reflexão sobre a fé e sem uma efetiva encarnação 

nas esperanças e conflitos do mundo, crescimentos numérico e 

orgânico podem ser impedidos ou pelo menos limitados por 

situações subumanas onde a opção da fé é mais um mecanismo de 

fuga, o resultado de expressões sociais, ao invés de um chamado 

genuíno para participar da ordem de vida que é proclamada no 

evangelho. Em tais circunstâncias, o crescimento da igreja torna-se 

nada mais nada menos que uma mutilação da missão e um ópio 

alienante. Terceiro, crescimento da igreja é um sinal, não um 

instrumento da missão. Um sinal é algo que aponta para além de si, 

neste, para a missão de Deus cumprida na proclamação e na 

presença do reino. Quarto, há uma diferença fundamental entre o 

crescimento da igreja e o de um negócio. O primeiro é resultado da 

obra eficaz da fé, o último, da eficiência da ciência aplicada da 

tecnologia. (COSTAS, 1982, 52-53).  

 
Para alcançar o propósito da pesquisa, neste capítulo se torna relevante 

analisar algumas das teorias de crescimento de igreja que se destacaram no século 
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XX e que têm influenciado na expansão das igrejas cristãs, em especial, na América 

Latina e no Brasil.  

De modo específico se salienta a contribuição da Teoria de Crescimento 

Integral proposta por Orlando Costas, a qual aborda diversas dimensões de 

crescimento que a igreja pode apresentar em sua estrutura interna e propósito 

missionário. Entende-se que a teoria de crescimento integral de Costas insere a 

teoria de Missão integral da igreja em sua estrutura de crescimento, posto que 

defende que as quatro dimensões de crescimento devem apresentar, também, três 

qualidades – fidelidade, espiritualidade e encarnação.  

Para Lopes (2007, 65), com o qual concordamos neste trabalho, “a igreja que 

busca um crescimento integral, não separa a evangelização em pregação da palavra 

e serviço, mas trabalha ambos de forma inseparável, manifestando a presença e a 

unção do Espírito Santo, com o carisma do evangelho”. 

É nesse sentido que a pesquisa do crescimento da IASD em Itabuna se 

fundamenta, principalmente, na Teoria do Crescimento Integral de igreja, mas não 

deixa de apresentar alguns aspectos relevantes da Teoria de Missão Integral, por 

entender que estas duas teorias caminharam juntas na expansão da IASD e, mesmo 

focando no crescimento integral da igreja e nas dimensões propostas pelos teóricos 

desse movimento, a IASD cresceu a partir de elementos missionais integrados às 

dimensões analisadas nessa pesquisa. 

 

 

5.1 Teorias de Crescimento da Igreja no Contexto Missionário Latino-

Americano 

 

 

Tendo em vista o crescimento do cristianismo e sua expansão pelo mundo e, 

em virtude das demandas missiológicas que as diferentes culturas por onde o 

Evangelho adentrava requeriam, no século XX estudiosos de crescimento da igreja 

cristã passaram a preocupar-se com o desenvolvimento de teorias sobre o assunto.  

Alguns movimentos e teorias resultaram desses estudos, sendo os principais 

o Movimento de Crescimento de Igreja (MCI) e o Crescimento Integral, os quais 

influenciaram no surgimento de outras teorias e movimentos que permeiam o 

cristianismo moderno.  
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Essas teorias são apresentadas neste capítulo com a finalidade de tornar 

explícitas as contribuições dos teólogos e estudiosos de crescimento da igreja cristã 

no contexto do protestantismo, assim como, apontar os diferentes aspectos que a 

igreja cristã apresenta em seu crescimento no mundo contemporâneo.  

Contudo, dá-se ênfase à Teoria de Crescimento Integral proposta por Orlando 

Costas, pois esta fornecer as bases para análise do crescimento atual da IASD no 

contexto itabunense e por encontrar fundamento em teóricos da própria IASD que 

consideram que o crescimento da igreja ocorre a partir de seu envolvimento na 

missão, o qual determina a estrutura de crescimento da mesma. 

 

 

5.1.1 Movimento de Crescimento da Igreja  

 

 

O termo Crescimento de Igrejas pode ser definido a partir de Wagner (1984, 

14) como “tudo que está envolvido em trazer homens e mulheres, que não tem um 

relacionamento pessoal com Jesus Cristo, à congregação e a se tornarem membros 

com responsabilidade”.  

Contudo, segundo Rainer (2009), essa definição não contempla todos os 

aspectos relacionados ao termo. Para este autor, o MCI se tornou uma disciplina 

desenvolvida a partir dos estudos de McGravan. Assim sendo,  

 
Crescimento de Igrejas é a disciplina que procura entender, através 
de estudos bíblicos, sociológicos, históricos e comportamentais, por 
quê as igrejas crescem ou declinam. O Crescimento de Igrejas 
acontece quando a “Grande Comissão” de discípulos são colocados 
e evidenciados pelos responsáveis e frutíferos membros da igreja. 
(id.,10). (grifos do autor) 

 
O Movimento de Crescimento de Igreja surgiu em 1955 tendo influência direta 

de Donald McGravan, então missionário na Índia, que escreveu, em seu livro “The 

Bridges of God” (As Pontes de Deus), suas teorias a respeito de como a igreja 

cresceria levando o Evangelho. Segundo Rainer (2009), essa obra foi a certidão de 

nascimento do movimento de Crescimento de Igreja.  

Em 1959, outro livro, chamado “How Churches Grow” (Como Crescem as 

Igrejas), também de McGravan, trouxe mais material de estudo sobre o movimento 

nascente. Em 1961, McGravam regressou da Índia e fundou o Instituto de 
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Crescimento de Igreja, na cidade de Eugene, Oregon, Estados Unidos, com o intuito 

de auxiliar missionários a avaliar seu trabalho e formular estratégias mais eficientes 

para o cumprimento da Grande Comissão. Com o crescimento da demanda o 

Instituto se expandiu e, em 1965, foi organizada a Escola de Missão Mundial e 

Instituto de Crescimento de Igreja. Em 1970, McGravan publicou sua obra 

“Understanding Church Growth” (Como Entender o Crescimento da Igreja), dando as 

bases sólidas para o futuro movimento. com a adesão de Peter C. Wagner, a Escola 

de Missão Mundial se tornou um centro de esforço evangelístico e de crescimento 

da igreja a nível mundial (MIRANDA, 1985). 

O Movimento de Crescimento de Igreja proposto por McGravan levantou 

questões a respeito das missões e das estratégias missionárias, enfatizando o fator 

numérico do crescimento da igreja e o princípio de unidade homogêneo sobre o qual 

o autor afirma que, “as pessoas gostam de ser cristãs, sem ter que cruzar barreiras 

raciais, linguísticas ou socioeconômicas” (MCGAVRAN, 2001, 237). 

 
O debate teológico se centrou no conceito de McGravan sobre 
evangelismo. Ele via o evangelismo como mais que apenas 
proclamar o evangelho; insistia que a evangelização seria incompleta 
até que a pessoa se tornasse um responsável discípulo de Cristo. 
Depois, defensores do Crescimento de Igrejas, como C. Peter 
Wagner veriam membros ativos na igreja como evidência de 
discipulado responsável. Em outras palavras, evangelismo efetivo 
poderia ser medido por crescimento numérico da igreja. (RAINER, 
2009,17). 

 
O enfoque no crescimento numérico é percebido nos estudos de Peter 

Wagner que destaca a importância e eficácia do planejamento estratégico para o 

crescimento da igreja. Segundo Rode (2008, 37), Wagner apresenta seis elementos 

mínimos presentes no movimento de crescimento de igreja, quais sejam, a falta de 

crescimento desagrada a Deus; o crescimento numérico deve ser priorizado e 

focado em conquistar novos discípulos antes de batismos; os discípulos, como 

pessoas tangíveis, fazem a igreja crescer numericamente; o tempo, o dinheiro e os 

recursos limitados requerem que se tracem estratégias baseadas em resultados; as 

ciências sociais e comportamentais são ferramentas úteis para medir e promover o 

crescimento da igreja; a investigação dos fatores e indicadores de crescimento é 

essencial para maximizar o crescimento da igreja e analisar possíveis 

“enfermidades” que dificultam o crescimento e que devem ser corrigidas, pois são 

anormais e desagradáveis a Deus. 
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De acordo com Rainer (2009), adeptos do movimento, como Peter Wagner e 

Juan Carlos Miranda teorizam que as igrejas podem crescer por um fator ou pela 

combinação de três fatores, crescimento biológico (fator menos importante para o 

movimento de crescimento de igreja), crescimento por transferência (membro de 

uma igreja para outra igreja), crescimento pela conversão (sendo este a 

preocupação maior do movimento). Também o crescimento de igrejas pode ser 

classificado em quatro tipos, crescimento interno (maturidade espiritual dos 

membros), crescimento de expansão (crescimento numérico pela conversão de 

pessoas que passam a fazer parte da lista da igreja), crescimento de ampliação 

(novas congregações a partir da igreja mãe) e crescimento de conexão (novas 

igrejas mas com conversos de culturas diferentes do evangelizador). 

Os três modelos de crescimento de igreja mais conhecidos no Brasil, de 

acordo com Oliveira (2013), são, Igreja com propósitos (IC), idealizado por Rick 

Warren, focado em estratégias de mercado voltadas aos “sem igreja” e ao 

crescimento numérico; desenvolvimento natural da igreja (DNI), criado por Christian 

A. Schwarz, que revela as oito marcas potenciais de crescimento da igreja, liderança 

capacitadora, ministérios orientados por dons espirituais, espiritualidade contagiante, 

estruturas funcionais, culto inspirador, grupos familiares, evangelismo pelas 

necessidades, relacionamentos de amor fraternal. O DNI tem como foco a igreja 

local, ensinando que esta deve se libertar do que está bloqueando seu crescimento 

para que possa crescer naturalmente, como uma semente plantada em solo fértil; 

rede ministerial (RI), foca na estratégia de auxiliar aos crentes a descobrir seu dom 

espiritual e usá-lo com paixão na igreja local. O exercício dos dons nas funções da 

igreja com eles relacionadas oportuniza o crescimento quantitativo da igreja local. 

Para este autor, esses três modelos apresentam a busca pelo crescimento 

numérico com influência nos “critérios de análise de crescimento das empresas 

seculares [...]. Segundo os defensores desses modelos, a igreja está crescendo, 

prosperando e sendo vitoriosa, assim como ocorre com as demais organizações que 

visam o lucro” (id.,110). 

Na opinião de McIntosh (2004), as contribuições do movimento de 

crescimento de igreja para a missiologia são percebidas por diversos autores, haja 

vista que possibilitou, dentre outras coisas, o esclarecimento da missão da igreja e o 

foco da atividade missionária, fornecendo estratégias e prioridades para a missão. 

Também foi importante para conscientizar as igrejas acerca da diversidade humana, 
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contribuindo não apenas teologicamente mas também social e culturalmente. O 

movimento é responsável por mostrar que o crescimento deve ser algo intencional, 

parte do propósito da igreja e deve ser empreendido como parte do evangelismo. 

Contribuiu também para o esclarecimento e desenvolvimento da compreensão da 

igreja acerca das qualidades de liderança e características que devem ser 

fortalecidas para mobilizar os cristãos.  

Dessa maneira, os defensores do movimento de crescimento de igreja 

afirmam que a missão de Cristo no mundo foi fortalecida a partir da compreensão do 

movimento, especialmente na área de evangelismo, influenciando significativamente 

as igrejas da atualidade (id.). 

Sobre o Movimento de Crescimento de Igreja, Verkuyl (1977) apresenta o 

seguinte resumo do mesmo, 

 
1. No cumprimento da tarefa missionária, toda a ênfase deve ser 
lançada sobre o crescimento numérico das igrejas; 
2. Para o propósito da multiplicação das igrejas deve-se fazer uso 
dos movimentos de massa; 
3. A aplicação dessa regra requer que estrategistas missionários se 
preocupem em apontar os grupos que são no momento os mais 
fáceis de conquistar; 
4. Na tarefa missionária de Mateus 28 McGavran distingue duas 
ações separadas, o fazer discípulos e seu aperfeiçoamento em 
Cristo; 
5. A pesquisa missionária deve se preocupar em responder duas 
questões, a saber, que fatores e métodos governam o crescimento 
da igreja bem sucedido, e quais são os fatores e métodos que 
retardam tal crescimento? Para responder a essas questões, deve-se 
fazer uso da sociologia e da antropologia cultural; 
6. Organizações missionárias devem estabelecer e constantemente 
rever suas prioridades, à luz dos princípios do crescimento da igreja 
(id., 30-31). 

 
Criticando o foco do Movimento de Crescimento de Igreja no crescimento 

numérico, Padilla (1992,140) chama a atenção para o fato de que a igreja deve 

analisar se esse crescimento está em acordo com o “propósito de Deus para a vida 

e a missão da igreja” e se “as igrejas que se multiplicam são expressões genuínas 

do evangelho”. 

As críticas ao Movimento de Crescimento de Igreja são, principalmente, 

relacionadas com sua distância dos fundamentos bíblicos e aproximação com as 

ciências sociais, e incluem autores como, Orlando Costas, Samuel Escobar, René 

Padilla, entre outros. Dizem os críticos que o Movimento se preocupou com as 



151 
 

estratégias corretas para os melhores resultados mas ignorou a pobreza, a 

opressão, os problemas sociais, econômicos e políticos focando mais no fator 

quantitativo que qualitativo  (RAINER, 2009, 23). 

Para Xavier (2011b), o crescimento numérico dos ramos pentecostais e 

protestantes foi essencial para a participação mais ativa em meio a um contexto 

dominado pelo catolicismo. Contribuiu também para que as camadas mais pobres 

que aderiam ao movimento tivessem uma ascensão social, além da ascensão da 

liderança do movimento. Contudo, o afã pelo crescimento numérico não trouxe, na 

América Latina, uma melhoria significativa na sociedade, tornando-a mais justa, 

igualitária e com moral elevada. 

Conforme Matos (2002), o crescimento da igreja apresenta dois lados, o da 

expansão da fé cristã pelo mundo, atendendo à ordem de Cristo. Essa perspectiva 

tem aspectos relacionados com enriquecer a vida das pessoas, famílias e 

sociedades, levando dignidade, esperança e beneficiando a cultura, educação, nível 

de vida e promoção humana; e de outro lado, está associado a questões éticas, 

colaborando para a ganância, o espírito de superioridade, desrespeito pela 

integridade humana, falta de responsabilidade social e cívica, cristianização, 

divisões, proliferação de igrejas e não do Evangelho de Cristo.  

Para este autor, a preocupação em atrair grande número de pessoas sem 

importar-se com os métodos usados, visando resultados rápidos, fazendo uso de 

técnicas de marketing religioso e estratégias pragmatistas, incentivando a 

prosperidade e o sucesso ao invés de uma vida cristã verdadeira, tem caracterizado 

os movimentos de crescimento da igreja, o que se reflete num problema ao 

Cristianismo atual. O crescimento a qualquer custo não deve ser o objetivo da igreja 

e sim, que o Evangelho seja pregado a todo o mundo, levando a mensagem de 

salvação a todas as pessoas, em todos os lugares.   

 Considerando que o MCI focou mais no crescimento numérico, em detrimento 

das diversas dimensões de crescimento que a igreja pode apresentar, surgiram 

outros pensadores, contrapondo-se ao movimento e salientando a integralidade do 

crescimento da igreja num propósito de missão.  
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5.1.2 Teoria do Crescimento Integral 

 

 

 Em vista do objetivo da pesquisa evidenciada na tese em comento, a teoria 

de crescimento integral está inserida em um contexto de missão, sendo importante 

analisar a TCI numa perspectiva missional. A análise de ambas as teorias se mostra 

relevante para definir o modelo teórico de Crescimento Integral. 

A teoria do Crescimento Integral da Igreja é defendida por diversos autores 

que expressaram suas ideias sobre o crescimento integral da igreja, enfatizando a 

missiologia latino-americana. Entre eles, destacam-se Samuel Escobar, René 

Padilha, Orlando Costas, entre outros que contribuíram para a fundamentação da 

eclesiologia latino-americana e que propuseram que a igreja deveria crescer de 

forma integral, contemplando aspectos encarnacionais, não apenas de crescimento 

numérico.  

 A teoria de missão integral teve seu início no seio da Fraternidade Teológica 

Latino-Americana (FTL5) com o intuito de “enxergar a missão da igreja dentro de um 

modelo mais bíblico, diferenciando-se assim, do modelo tradicional de missão 

instalado nos círculos evangélicos” (AQUINO, 2013, 6). 

Embora tenha nascido sob a influência de movimentos dos Estados Unidos, 

Europa e América Latina, a missão integral da igreja no contexto latino-americano 

passou a ser mais discutida a partir do Congresso de Evangelização Mundial de 

Lausanne, que ocorreu na Suíça, em 1974. O pacto resultante enfatizou a 

evangelização e a responsabilidade social da igreja perante o mundo (id.).  

Segundo Neto (2002), o Pacto de Lausanne apresentou alguns temas 

relevantes sobre a forma como a igreja deveria considerar a evangelização e sua 

presença e responsabilidade no mundo.  

 

 
5  De acordo com Xavier (2011b:38), a FTL foi organizada a partir do CLADE I (Bogotá, 1969) “para 

promover a reflexão nas seguintes áreas: teologia bíblica, ética, estrutura eclesiástica, apologética, 
educação teológica e ministério pastoral. Essa entidade evangélica é formada pela livre associação 
de pensadores teológicos possuindo núcleos regionais nos diversos países e cidades da América 
Latina. A FTL assumiu a responsabilidade de convocar e organizar os Clades que ocorreram no 
continente latino-americano: CLADE II (Lima, 1979), CLADE III (Quito, 1992) e CLADE IV (Quito, 
2000)”. Acrescenta ainda o autor que a preocupação central da FTL é com a contextualização da 
mensagem do Evangelho em acordo com as especificidades da América Latina. Assim sendo, a FTL 
renovou o ambiente de reflexão teológica nos círculos evangelicais latino-americanos sendo de 
utilidade a teólogos na busca de uma missiologia evangélica contextual e integral. 
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O Pacto de Lausanne aborda os seguintes temas, propósito de Deus; 
a autoridade e o poder da Bíblia; a unicidade e a universalidade de 
Cristo; a natureza da evangelização; a responsabilidade social cristã; 
a igreja e a evangelização; a cooperação na evangelização; o 
esforço conjugado de igrejas na evangelização; a urgência da tarefa 
evangelística; evangelização e cultura; educação e liderança; conflito 
espiritual; liberdade e perseguição; o poder do Espírito; e o retorno 
de Cristo. (id.;76). 

 
 Para Aquino (2013), a partir de Lausanne se evidenciaram duas formas de 

entender a missão da igreja, o modelo tradicional de missão e o modelo de missão 

integral. No modelo tradicional a missão é transcultural, com o propósito de salvar 

almas e plantar igrejas, no afã de cumprir Marcos 16,15. Esse conceito de missão 

prevalece atualmente, levando o Cristianismo a se tornar um movimento de alcance 

mundial, presente em quase todas as nações da terra. Já o modelo de missão 

integral concebe o fator geográfico como secundário, considerando que 

 
[...] a fronteira a ser cruzada é o que é fé e o que não é e isso só 
depende do anúncio da pessoa e obra de Jesus Cristo, 
independendo do local onde esse anúncio é feito. Cada igreja é 
convidada a participar da missão de Deus, uma missão que tem 
alcance local, regional e mundial. (id., 12). 

 
Ainda segundo o autor acima citado, a Teoria, ou Teologia da Missão Integral, 

ocupa-se com a totalidade da realidade que necessita ser redimida. Seu alvo não é 

apenas o indivíduo, mas a salvação deste em relação ao mundo, ao seu modo de 

vida. Visa a integralidade do sujeito com relação ao seu contexto social, político, 

econômico, cultural, entre outros aspectos.  

A Missão Integral pode ser definida como um modelo que enfatiza a 

evangelização em conjunto estrito com a ação social, ou seja, essa teoria afirma ser  

 
[...] necessário pregar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de 
forma verbal e prática, verbal no que diz respeito à palavra de Deus e 
ao plano salvífico de Jesus, para a restauração, transformação, 
libertação e cura do homem e da mulher, ou seja, de toda 
humanidade através do poder do Espírito Santo na vida espiritual e 
no relacionamento com Deus; e prática no que diz respeito ao 
testemunho de amor e vida de Jesus, na ação física solidária para 
com as necessidades dos pobres e marginalizados trazendo 
restauração, transformação, libertação e cura no viver do próximo 
dentro da sociedade, através do Espírito Santo no contato pessoal e 
social. (LOPES, 2007, 20). 
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Essa teoria engloba, em muitos de seus aspectos, o crescimento integral da 

igreja, por se entender que o crescimento da igreja ocorre sob a égide do 

cumprimento da missão. 

Escobar (1997) entendia que teologia e missões somente poderiam ser 

compreendidas à luz das Escrituras, e que a missiologia deveria ser estendida aos 

leigos enfatizando o ministério do Espírito Santo na vida dos cristãos. O esforço 

missionário deve levar à conversão de pessoas ao Evangelho, devendo se tomar 

cuidado com o excesso de individualismo, com o espírito competitivo, a falta de uma 

eclesiologia clara e a atitude sectária. Segundo o autor, espiritualidade sem 

discipulado não é cristianismo, mas religiosidade.  

 
Uma espiritualidade sem discipulado nos aspectos diários da vida — 
sociais, econômicos e políticos —, é religiosidade e não 
cristianismo... De uma vez por todas, devemos rejeitar a falsa noção 
de que a preocupação com as implicações sociais do evangelho e as 
dimensões sociais do testemunho cristão resultam de uma falsa 
doutrina ou de uma ausência de convicção evangélica. Ao contrário, 
é o interesse pela integridade do Evangelho que nos motiva a 
acentuarmos a sua dimensão social (id., 1997, 98). 

 

Padilla (1984), afirma que o reino de Deus é uma realidade presente, sendo, 

ao mesmo tempo, uma promessa a se cumprir no futuro. A evangelização, assim, vai 

além da salvação das almas, pois requer uma ação transformadora da igreja na 

sociedade, pregando o Evangelho de modo que anuncie o Reino de Deus e 

provoque mudanças em prol desse reino.  Assim, a mensagem vai além do anúncio 

do perdão; provoca uma transformação na vida das pessoas alcançadas pela 

mensagem. O Reino de Deus está presente agora e isso afeta a realidade da igreja 

e sua ação missiológica e pastoral.  

Desse modo, a teoria de missão integral está baseada na necessidade que a 

igreja moderna tem em focar suas estratégias de expansão em uma missão que 

contemple a integralidade da igreja, abrangendo aspectos qualitativos e 

quantitativos. René Padilha se manifesta a respeito afirmando que, para alcançar a 

todo o mundo, inclusive as regiões de difícil alcance, a missão precisa ser integral, 

sendo este o maior desafio do cristianismo moderno (id., 1992). 

Orlando Costas foi um dos principais fundamentos da teoria de Crescimento 

Integral da Igreja sendo de especial importância teológica para o estudo do contexto 

da igreja cristã na América Latina. Sua proposição de Crescimento Integral da igreja 
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foi formulada a partir de experiências pessoais e observações do contexto social, 

econômico, político e religioso da América Latina, pelas quais ele formulou uma 

proposta fundamentada em uma missão voltada à necessidade da igreja latino-

americana.  

Costas (1994,109), salienta que a igreja é um organismo vivo e, como tal, 

“está constrangida a crescer. Esse crescimento é parte e parcela de sua vida. Deixar 

de crescer seria deixar de existir”. O autor considera que o crescimento da igreja é 

um processo multidimensional e, por isso, deve ser entendido em conjunto com a 

realidade dinâmica da igreja, que cresce como comunidade de fé e criação divina, 

em um processo de expansão integral e normal, inerente à igreja como comunidade 

do Espírito, corpo de Cristo e povo de Deus. Esse processo é integral porque se 

manifesta em todos os níveis, desde as bases e líderes aos grupos informais e 

formais, às congregações e denominações, em suma, em todas as dimensões. 

A análise do crescimento integral da igreja levou Costas a compreender a 

missão da igreja como representante do Reino de Deus e estudar as dimensões6 

pelas quais a igreja cresce de forma qualitativa e quantitativa, dimensões estas que 

abarcam o crescimento numérico (pregação do evangelho e recebimento de novos 

membros formando uma comunidade de crentes), orgânico (desenvolvimento interno 

da comunidade de fé, tem a ver com o sistema de relação entre os membros, forma 

de governo, estrutura financeira, liderança, atividades e recursos), diaconal (serviço 

que a igreja presta ao mundo, participação na sociedade) e conceitual 

(aprofundamento de conhecimentos teológicos, consciência de sua razão de existir e 

compreensão da fé cristã).  

Nesse sentido, Costas assim define o crescimento integral da igreja, 

 
Se o crescimento da igreja é um processo multidimensional, se a 
igreja é uma realidade dinâmica e complexa e se cresce como 
criação divina e comunidade de fé, então se faz necessário 
estabelecer uma teoria integral de seu crescimento. Portanto, 
propomos a seguinte definição, “O crescimento da igreja é um 
processo de expansão integral e normal que se pode e se deve 
esperar da vida e missão da igreja como comunidade do Espírito, 
Corpo de Cristo e povo de Deus. (id., 1982, 20). 

 

 O crescimento integral, assim, implica em que a igreja cresça em largura 

 
6  Costas (1994:109) afirma que “o crescimento [da igreja] realiza-se em diversos níveis e várias 

dimensões. Isto quer dizer que, para compreender sua densidade e complexidade, é necessário que 
se tenha uma ideia clara dos diversos níveis em que ocorre e das dimensões do processo em si”. 
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(numericamente), em profundidade e em altura. A complexidade do crescimento da 

igreja requer que o processo de crescimento seja equilibrado, devendo-se ficar 

atento às deformações que possam surgir nesse processo. As qualidades de 

fidelidade, espiritualidade e encarnação são fatores pelos quais o crescimento 

integral pode ser avaliado e validado teologicamente (id., 1979). 

 Para Xavier (2011b), as três qualidades apontadas por Costas estão 

baseadas na teologia trinitária, que considera a natureza triúna de Deus, Deus Pai, 

Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nesse sentido, a qualidade de fidelidade está 

ligada ao relacionamento com Deus, o Pai. A qualidade encarnacional tem a ver com 

a encarnação de Jesus, o Filho. E a qualidade de espiritualidade relaciona-se com o 

Espírito Santo e sua ação sobre os fiéis. Costas salientava a necessidade de a igreja 

apresentar essas qualidades, e chamava a atenção para que a igreja não priorizasse 

uma dimensão em detrimento de outras, para que não perdesse sua identidade. 

Para ele, comunhão, serviço, fé e número são inseparáveis, constituindo o processo 

de crescimento integral.  

 
Pode-se dizer que a igreja cresce integralmente quando recebe 
novos membros, se expande internamente, aprofunda seus 
conhecimentos da fé e serve ao mundo. Porém, ela cresce 
qualitativamente quando, em cada dimensão, reflete espiritualidade, 
encarnação e fidelidade. (COSTAS, 1982, 14). 

 

Para Costas(1984), a igreja é um sinal do Reino de Deus, uma comunidade 

que manifesta esse reino em sua história, de forma concreta, pois é chamada a 

encarnar seus propósitos e ser fiel à sua natureza e missão.  

Nesse sentido, a organização da igreja pode ter variadas formas, mas o 

convite à fidelidade ao Reino de Deus não varia. Os cristãos, desse modo, são 

desafiados a se tornarem sacramentos do reino de Deus, vivenciando uma realidade 

além de si, sinalizando uma nova ordem de vida, a qual é revelada em Jesus Cristo. 

Os cristãos podem ser chamados a viverem uma vida de ação perante a sociedade 

e na presença de Deus, convertendo-se em boas novas, mensagem viva de Deus na 

história e não antissinais ou antimensagens, como muitas vezes têm sido ao longo 

da história cristã (id., 1979). 

Cárdenas (1994) afirma que a missão integral e universal da igreja está 

estabelecida nos fundamentos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. 

Dessa maneira, não apenas Israel ou a igreja cristã, mas todas as nações e os 
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poderes cósmicos serão alcançados pela mensagem do Reino de Deus ao tempo 

por Ele assinalado. Comenta o autor que, da perspectiva bíblica, a igreja deve 

oferecer à humanidade uma visão positiva e integral do destino humano (juízo 

divino) e da solução (salvação e redenção em Cristo). A teologia de missão integral 

da igreja, portanto, é uma teologia de responsabilidade missionária voltada à 

restauração de todas as coisas em Cristo, conforme Atos 3,21. 

 As teorias do Movimento de Crescimento de Igreja e do Crescimento Integral 

têm influenciado outros estudiosos de crescimento da igreja, o que implica no 

surgimento de outras teorias, contínuas ou opostas.  

Entre estas, a teoria de igreja missional tem ganhado força nas igrejas que 

abordam o Evangelho num contexto de missão podendo ser vista como uma 

continuidade das teorias de crescimento baseadas na missão centrada no Reino de 

Deus. Por estar mais diretamente relacionada à teoria da missão integral, que 

considera conjuntamente a evangelização e a responsabilidade social da igreja, 

explana-se sobre seu conteúdo com a finalidade de ampliar o contexto de 

integralidade do crescimento da igreja, que abarca, sobretudo, o cumprimento da 

missão de Deus para Sua igreja no processo de expansão desta.  

 

 

5.1.3 Teoria de Igreja Missional 

 

 

O termo missional tenta definir aspectos teológicos e de contornos de 

comunidades e líderes, que visam a compreensão do que significa “ser igreja em 

missão”. Essa compreensão ainda está em construção, sendo relevante analisar o 

que significa ser missional e quais suas implicações (GOHEEN,  2014). 

Pode ser definida conforme Stetzer (2015,14), da seguinte maneira, “ser 

missional  implica assumir a perspectiva de um missionário, - que acolhe a cultura 

local, que procura compreender e aprender, que adapta métodos para o campo 

missionário - mas culmina com a forma bíblica de uma igreja”.  

Para Goheen (2014, 20), “Missional descreve não uma atividade específica da 

igreja, mas a própria essência e identidade da igreja à medida que ela assume seu 

papel na história de Deus no contexto de sua cultura e participa na missão de Deus 

para o mundo”. Assim sendo, a igreja não existe para ser uma comunidade voltada 



158 
 

para si mesma, mas direcionada para o mundo, servindo ao propósito divino como 

agente ativo na história de Deus, interagindo com a cultura e a sociedade, de forma 

crítica e construtiva. Para o autor, 

 

[...] somente quando a igreja é uma encarnação fiel do reino como 
parte da cultura ao seu redor – mas em contraposição à sua idolatria 
– é que sua vida e suas palavras produzirão um testemunho atraente 
e convincente a favor das boas-novas de que em Jesus Cristo um 
novo mundo é chegado e está chegando. (id., 21). 

 

A teoria missional considera que a igreja é, em si mesma, missionária e deve 

servir como testemunha local de sua fé, ou seja, deve fazer missão onde está. De 

acordo com Timmis e Chester (2013) a igreja missional tem sido percebida por 

muitos como uma direção saudável a seguir, enquanto outros a veem com suspeita. 

Ser missional significa alcançar os descrentes onde eles estão; ser igreja perto das 

pessoas.  

Os autores usam o termo missional com o sentido de intencionalidade, ou 

seja, consideram que a igreja deve planejar suas atividades considerando o impacto 

de sua missão na cultura onde se estabelece. Assim sendo, o cristão deve 

considerar todas as práticas de sua vida com uma intencionalidade missiológica 

junto a outros cristãos e descrentes, adaptando a rotina da vida para gerar 

oportunidades de evangelização. E o ministério evangelístico não deve ser somente 

das lideranças da igreja mas de todos os cristãos. 

 Para estes autores, a igreja da atualidade deve seguir os princípios da igreja 

primitiva, levando a mensagem por meio de uma vida exemplar, de demonstrações 

de vida transformada pelo Evangelho, no trato com as pessoas crentes e 

descrentes, no resgate de relacionamentos, na proteção às mulheres e crianças, 

entre outros aspectos. As atividades da igreja devem ser realizadas de modo a 

buscar as pessoas, promover o interesse delas. Para isso, a igreja deve procurar 

formas alternativas de expor a mensagem e de praticar o evangelho, por meio de 

comunidades do evangelho, grupos informais e atividades variadas que possam ser 

oferecidas na comunidade, no relacionamento cotidiano, onde os que ainda não 

conhecem o Evangelho possam ter contato e serem inseridos com o povo de Deus 

(id.). 

Segundo Goheen (2014), é necessário avaliar o formato das missões 

tradicionais. A igreja deve aprender a ser comunidade relacional, capacitando e 
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encorajando seus membros a interagirem nos seus relacionamentos cotidianos. Ele 

propõe que a igreja missional deve ter algumas características que a destaquem no 

mundo, tais como, o uso do culto público como instrumento para cultivar identidade 

missional; a extensão do contexto cultural da igreja à comunidade; treinamento para 

o confronto missionário; e preparo familiar para fortalecimento da fé nos filhos.  

Nessas propostas ele chama a atenção para o preparo e estímulo dos 

membros da igreja, especialmente através de cultos com estratégias de 

metanarrativas bíblicas e uso dos elementos do culto para reorientar e redirecionar 

os membros para a evangelização do mundo. Os membros devem ser levados a 

entender as diferentes cosmovisões que a cercam compreendendo a igreja como 

parte da cultura em que está inserida sobre a qual devem intervir também. Para que 

os membros possam estar preparados para o confronto missionário, que é levar a 

mensagem de salvação aos outros, devem apresentar uma prática evangelística 

associada à vida no reino de Deus, encarnado o senhorio de Jesus Cristo na sua 

prática cotidiana, ou seja, no trabalho, na vida acadêmica, nos relacionamentos em 

comunidade. Essas atitudes de viver o reino de Deus no contexto cotidiano podem 

trazer sofrimentos, o que é normal na vida do cristão missionário, já que estará 

interagindo com diferentes pessoas e opiniões. E quanto ao preparo da família, o 

autor afirma que a igreja deve se impor para transmitir a fé à próxima geração, 

evitando o fracasso da família e da fé na família. Por isso, os pais devem ser 

preparados para demonstrar fé real para os filhos, ensinando-os no caminho. 

Destaca o autor alguns passos a seguir para isso, como, praticar cultos familiares, 

propiciar uma educação cristã, ter moderação no uso da tecnologia, procurar 

compreender o contexto social em que estão e preparar os filhos para serem bons 

membros da comunidade cristã. 

Criticando o foco missional, Filgueiras (2015), sugere que alguns pontos 

devem ser melhor avaliados, em especial aqueles que implicam num abandono de 

empreendimentos intencionais, sistemáticos e continuados de evangelização e 

missões. É relevante que a comunidade de crentes se disponha a viver e 

testemunhar em sua cultura, tal como se fazia na igreja primitiva, manifestando os 

sinais do Reino de Deus em seus relacionamentos. Mas não se pode descartar o 

processo de envio de missionários para ministrar a mensagem a outros povos e 

culturas, de forma específica, intencional, planejada e sistemática.  

É claro, no entanto, que as estratégias missionárias devem ser reavaliadas, 
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para que se possa alcançar os cerca de seis mil povos não alcançados, a maioria 

ainda vivendo em regiões hostis ao Evangelho de Cristo ou pertencentes a religiões 

como o Islamismo, o Budismo e o Hinduísmo. Também ainda existem dezenas de 

milhões de chineses ateístas materialistas e milhões de europeus pós-cristãos 

secularizados.  

No Brasil, existem mais de 110 etnias indígenas, dez mil vilas e comunidades 

ribeirinhas, centenas de assentamentos sertanejos, duas mil comunidades 

quilombolas, mais de um milhão de ciganos. Nas cidades vivem bolsões de 

resistência, como as tribos urbanas, pessoas com deficiência e disparidades sociais. 

É preciso que as igrejas sejam comunidades conscientes sem abrir mão de projetos 

específicos, planejados, direcionados e executados por uma igreja comprometida 

ativamente com sua vocação missionária (id.).  

Na perspectiva da teoria missional, Silva, Bonotto e Dias (2016,10), afirmam 

que, “Na tentativa de definir o viés missionário que identifica uma comunidade de fé, 

os termos “missional” e “atracional7” passaram a fazer parte dos estudos 

missiológicos”. Desse modo, os autores acentuam a importância de a igreja cristã 

continuar a ser uma igreja missionária, em conformidade com o propósito divino de 

resgatar a todos e estabelecer Seu Reino, ao mesmo tempo em que deve procurar 

trazer para si aqueles que estão mais próximos.  

Para os autores, o movimento da igreja missional apresenta um paradigma 

em conflito entre a missão atracional e missional que deve ser corrigido mediante a 

clara compreensão sobre Deus e sua missão. A missão é Deus enviando a Si 

mesmo antes de enviar a Sua igreja. É Deus enviando Seu Filho no poder do 

Espírito para conciliar o mundo a Si próprio. E a missão da Igreja é participar, pelo 

Espírito, na missão do Filho, em nome do Pai.  

Na opinião de Wright (2006), a igreja deve ser missional, pois se não 

participar dos propósitos de Deus no mundo e para o mundo, não tem razão de 

existir.  Porém, é necessário entender que a igreja foi feita para a missão e não a 

missão feita para a igreja. Deus tem uma igreja para cumprir Sua missão no mundo, 

sendo assim, a visão das igrejas sobre missão deve ser modificada, mudando a 

perspectiva de que a missão é nossa, pois a missão pertence a Deus e, nesse 

 
7 A igreja atracional, segundo Silva, Bonotto e Dias (2016:10) apresenta três características principais: 

a) força atrativa, b) movimento missionário centrípeto e c) evangelismo passivo. Igualmente, a igreja 
missional apresenta: a) força expansiva, b) movimento missionário centrífugo e c) evangelismo ativo. 
Esses modelos apresentam diferenças conceituais quando aplicados à missão. 
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sentido, não se atém a levar a mensagem do evangelho ao mundo inteiro. Abrange 

também o atender às necessidades das pessoas, no mundo. 

A Bíblia comunica a missão de Deus a partir de quatro movimentos, quais 

sejam, criação, queda, redenção e esperança futura. O apóstolo Paulo diz que o 

Deus que atua no universo e na história humana tem uma missão, a qual inclui a 

unificação da criação sob Cristo (Efésios 1,9-10) e a reconciliação da criação pela 

cruz e ressurreição de Cristo (Colossenses 1,15-20). Essa missão deve ser levada 

ao conhecimento de todos, em todas as extremidades da Terra (id., 2015). 

Para o autor, (id.,35), “essa é uma questão geográfica (toda a terra), mas 

também é uma questão ecológica, econômica, social e política” e abrange “tanto o 

tempo quanto o espaço”.  

A participação da igreja na missão requer que ela se reconheça como povo 

de Deus, se torne imitadora de Deus e construa sua identidade semelhante à do 

próprio Deus, uma identidade missionária. Essa identidade sugere que “é necessário 

permanecer sendo para cumprir o ide” (SILVA, BONOTTO e DIAS, 2016, 10). (grifo 

do autor) 

A igreja missional, portanto, presume que a igreja assume seu papel na 

história de Deus, participando de Sua missão, orientando-se para o mundo e 

permanecendo fiel à sua identidade. A missão está no coração da igreja e é ela que 

define a sua essência, que é missionária por natureza e, se deixar de sê-lo, falhará 

em suas tarefas e deixará de ser igreja. 

Dessa maneira, o propósito missional divino condiz com o crescimento 

integral da igreja, em qualidade e em quantidade.  

 

 

5.1.4 Quadrilátero adventista de crescimento  

 

 

A IASD possui estudos teóricos sobre o crescimento integral da igreja e seu 

propósito missional, a exemplo dos teólogos e estudiosos de crescimento da igreja 

apontados anteriormente. Destacam-se autores como Ellen White, que contribuiu 

com as primeiras orientações a respeito da necessidade de organização e 

estruturação institucional para expansão do movimento adventista, e George Knight 

que possibilitou a compreensão teórico/teológica dos fundamentos do processo de 
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expansão da IASD. A respeito de suas conclusões sobre o tema se fala 

sucintamente com a finalidade de expor seus principais argumentos em favor do 

crescimento integral da igreja. 

A abordagem de crescimento integral utilizada pela IASD, ao longo do tempo, 

está baseada no chamado “quadrilátero adventista”. Como já comentando 

anteriormente, a IASD passou por um momento de anti-missão em seu início, mas, a 

partir da década de 1840 a convicção de que possuía uma mensagem específica a 

ser levada “a todas as nações, tribos e língua e povo” (Ap. 14,6), composta das três 

mensagens angélicas, determinou a necessidade de desenvolver um programa de 

alcance missionário. 

Esse programa foi iniciado no nordeste dos Estados Unidos entre 1849 e 

1874, replicado na Califórnia entre 1860 e 1882 e exportado para a Europa a partir 

de 1874. Até 1890 o quadrilátero missiológico adventista, composto por aspectos 

editorial, médico, educacional e de conferência do trabalho da denominação, estava 

sendo levado à maioria das nações da terra (KNIGHT, 1995). 

Inicialmente foi realizado um trabalho de publicação (sob orientação de Ellen 

White), o qual obteve crescimento rápido e levou ao segundo estágio no quadrilátero 

missiológico adventista, a organização da igreja (ou da associação). O terceiro 

elemento do quadrilátero resultou da visão de reforma de saúde que Ellen White 

teve em junho de 1863, o que teve implicações sociais e missiológicas pois requereu 

o estabelecimento de uma instituição de saúde própria, cujo trabalho afetaria não 

apenas a vida dos adventistas, mas da própria sociedade, pois a instituição seria um 

meio de comunicar a mensagem de salvação aos outros. O quarto elemento surgiu a 

partir da necessidade do primeiro e dos demais, em virtude de que a igreja e os 

adventistas necessitavam de escolas, ensinos, obreiros, sendo então instituída a 

educação adventista. Desse modo, o quadrilátero ficou formado pela base editorial, 

pelo ramo médico, pelo trabalho educacional e pela coordenação destes pelo 

sistema de conferência, sendo possível perceber que ambos os elementos se 

coadunam entre si para formarem uma estrutura que possibilitou a expansão da 

IASD. 

Knight (1995, 81) afirma que, “Embora o quadrilátero não pareça ter surgido 

de forma consciente (mais do que o próprio desenvolvimento da missão adventista), 

sua forma madura acabou sendo bastante congruente com a visão holística do 

adventismo da natureza humana e da realidade em geral”. Essa visão holística 
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possibilitou o desenvolvimento de um programa missionário voltado à totalidade das 

pessoas, focando tanto em sua natureza espiritual quanto nas necessidades físicas, 

tendo em vista alcançar a pessoa inteira. 

Dias (2021) afirma que esse quadrilátero alavancou o crescimento do 

movimento adventista e tem sido utilizado até os dias de hoje. No Brasil, um quinto 

vértice foi acrescido através da obra de comunicação por meio do rádio e da TV. 

Este autor chama a atenção para o que Knight (1995) comenta a respeito da 

necessidade de se ter estruturas formais, instituições e tradições para preservar a 

mensagem e a missão da igreja. Mas esses elementos devem ser flexíveis o 

suficiente para acompanharem as mudanças do tempo e do espaço. 

Assim sendo, a IASD possui uma estrutura organizacional cujo objetivo é 

potencializar a missão de Deus, o que se revela também em suas estratégias de 

crescimento.  

Ao se analisar o crescimento da IASD em Itabuna, portanto, se leva em conta 

aspectos dessa estrutura institucional própria, ao mesmo tempo em que se avalia se 

as dimensões propostas por Costas se fazem presentes na IASD, dimensões estas 

estabelecidas com o intuito de se avaliar se a igreja está crescendo em 

conformidade com as orientações de Cristo ou está apenas “inchando”.  

Na perspectiva apontada neste capítulo e tendo em vista a análise do 

crescimento integral da igreja, a pesquisa apresentada a seguir busca demonstrar o 

crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Itabuna em conformidade com 

os parâmetros teóricos propostos por Costas e com a estrutura adventista apontada 

a partir de seu programa próprio de expansão da mensagem adventista. Ressalta-se 

que o objetivo principal da pesquisa é analisar as dimensões de crescimento de 

igreja na IASD de Itabuna para avaliar seu crescimento nos aspectos integral e 

missional. 
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CAPÍTULO 6 
 
 
 

ANÁLISE DOS FATORES DE CRESCIMENTO DA IGREJA 

ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA EM ITABUNA 

 

 

 Este capítulo apresenta a pesquisa de campo realizada no período de 2019 a 

2021, junto a pastores e membros das congregações e grupos que compõem a 

IASD de Itabuna, Bahia. Essa pesquisa tem como parâmetro o período de 

crescimento da igreja compreendido entre 1980 a 2019. 

 O presente trabalho de pesquisa foi estruturado em torno de buscar resposta 

a uma questão relacionada com a análise dos fatores que indicam como se deu o 

crescimento da IASD em Itabuna, Bahia, Brasil, e se este se enquadra na 

perspectiva integral e missional. 

 A partir dessa questão principal, a pesquisa bibliográfica apresentou um 

contexto histórico e missiológico que responde a algumas das questões subsidiárias 

propostas, referentes às estratégias de crescimento da IASD em Itabuna e região. 

Essas informações são úteis à análise dessas estratégias e possibilitam verificar se 

elas estão em acordo com os aspectos de crescimento integral da igreja.  

 A pesquisa teórica não prescinde de uma análise do campo em que se insere 

o objeto de pesquisa. Portanto, neste capítulo são apresentados dados que 

informam os aspectos de crescimento integral presentes na IASD de Itabuna, dados 

estes obtidos mediante a aplicação de questionários aos pastores líderes das igrejas 

de Itabuna e aos membros das igrejas, com a finalidade de analisar o estado atual 

da igreja e conhecer a percepção das igrejas de Itabuna com relação ao crescimento 

da IASD na comunidade e como a igreja tem influenciado ou sido influenciada pela 

expansão da IASD nessa região.  
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6.1 Resultados da Pesquisa 

 

 

Como informado anteriormente, a IASD em Itabuna contava com 6.573 

membros batizados à época do início da coleta de dados. A proposta inicial foi de 

realizar entrevistas com cerca de 25% dessa população dentre as 53 igrejas que 

formam o campo adventista em Itabuna. Porém, em virtude de dificuldades relativas 

a restrições acadêmicas e de acessibilidade às lideranças e membresia optou-se por 

avaliar uma amostra menor, a qual ficou constituída por 10 igrejas pertencentes a 

três distritos, a saber, Califórnia, Santo Antônio e São Caetano, resultando em 

18,87% do total do campo itabunense. Foram distribuídos cerca de 1.000 

questionários para serem preenchidos pelos membros dessas igrejas. Os 

questionários destinados aos pastores foram entregues diretamente aos líderes dos 

distritos citados e o retorno foi de 100%; contudo, o retorno da membresia foi de 530 

questionários preenchidos, o que constituiu uma amostra de 8% da população de 

pesquisa. 

 Conforme observado já no capítulo 4, item 4.2.3, as igrejas em estudo 

surgiram nas décadas de 1970 a 2000. Por isso, se buscaram informações que 

representassem o período em que houve maior crescimento nas igrejas, a saber, 

nas décadas de 1980 e 2000, e também informações das décadas seguintes, 2010 a 

2019 – considerando estes os anos de referência para a análise em questão – 

buscando analisar o crescimento das igrejas a partir da avaliação das estratégias 

anteriores e mais recentes utilizadas pela IASD em Itabuna, Bahia.  

Segundo as informações declaradas pelo ACMS de 2017, nos anos de sua 

criação, as igrejas em estudo contavam com a seguinte quantidade de membros, 

Tabela 6, Número de membros nas igrejas em estudo. 

IGREJA DATA FORMAÇÃO MEMBRESIA 

Califórnia 1975 516 

São Caetano 1976 313 

Santo Antonio 1985 246 

Pedro Jerônimo 1985 254 

Santa Inês 1985 236 

Monte Cristo 1992 248 
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São Lourenço 1997 207 

Fonseca 1998 139 

Corbiniano Freire 2001 130 

Mutuns 2007 52 

(ACMS IASD, 2017). 

 Na pesquisa realizada junto aos pastores/líderes das igrejas em estudo 

tencionava-se avaliar o crescimento numérico por décadas, contudo, em razão de 

não haver ainda um controle de gestão de dados eficiente para essa finalidade, os 

dados coletados avaliaram o ano/período de 1980, 1990, 2000, 2010 e 2019 para 

analisar o número de membros existentes na época, assim como as entradas e 

saídas da membresia local, a partir de informações pastorais e de secretarias das 

igrejas em estudo. Nesse processo, tomou-se todo o cuidado para não expor 

identidades ou procedimentos que possam comprometer os participantes da 

pesquisa, bem como, a instituição religiosa a qual faz parte do estudo. 

Conforme o modelo de questionário aplicado (Apêndice 1a e Apêndice 1b) as 

questões avaliam aspectos do crescimento integral, tais como, crescimento 

orgânico, numérico, diaconal e conceitual, e visam analisar aspectos internos e 

externos da IASD de Itabuna. Para avaliar se as igrejas estão crescendo não apenas 

numericamente, mas em todas as dimensões de crescimento, as questões incluem 

informações pessoais, econômicas e religiosas, assim como, informações 

específicas sobre fatores influenciadores do crescimento da IASD na cidade de 

Itabuna. 

Segue-se, portanto, a análise das respostas obtidas. Inicialmente, são 

apresentadas as respostas dos pastores responsáveis pelas igrejas avaliadas e, na 

sequência, as respostas dos membros das respectivas igrejas. As informações estão 

apresentadas graficamente e em forma tabular tendo sua análise sequencialmente 

às figuras.  
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6.1.1 Resultados da Pesquisa feita com Pastores 

 

 

O questionário destinado aos pastores contém 16 perguntas, das quais 11 

(onze) são mistas (múltipla escolha seguida de uma pergunta aberta ou comentário) 

e 04 (quatro) abertas (incluindo-se nessas as informações quantitativas sobre o 

crescimento do número de fiéis). Foram abordadas questões relacionadas com o 

crescimento numérico, orgânico e diaconal, já que o crescimento conceitual foi 

reservado às respostas da membresia.  

 

 

6.1.1.1 Crescimento numérico 

 

 

A questão relacionada ao perfil da igreja nos anos de 1980, 2000, 2010 e 

2019 buscou conhecer o número de membros que a igreja tinha nos anos estimados 

considerando a entrada e saída aproximada de membros nesse período (levando 

em conta que algumas igrejas não mantinham dados exatos antes de 2010).  

As Tabelas 7, 8 e 9 apresentam as informações sobre o número de membros 

e sua respectiva representação gráfica nos anos de referência.  

 Tabela 7, Número aproximado de membros nos anos de 1980 a 2019. 

 
Distrito Igreja 1980 1990 2000 2010 2019 

São Caetano Pedro Jerônimo 
 

302 397 213 213 

Santo Antônio Corbiniano Freire 
   

93 77 

Santo Antônio São Lourenço 
  

190 202 115 

Santo Antônio Santo Antônio 48 125 237 252 208 

São Caetano  Fonseca 
  

160 160 110 

Santo Antônio  Mutuns 
   

13 20 

São Caetano São Caetano 110 150 419 314 242 

Califórnia Califórnia 220 110 140 240 501 

Califórnia  Monte Cristo 
  

120 180 222 

Califórnia Santa Inês   36 59 108 220 
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 As informações constantes na Tabela 7 trazem dados fornecidos pelos 

pastores das igrejas pesquisadas e, comparativamente à Tabela 6, que informam 

dados da ACMS, se podem observar que, do período de formação das igrejas até o 

ano de 2019, ocorreram oscilações importantes no número de membros. Por 

exemplo, a igreja de Califórnia, que em 1975, quando foi fundada, contava com 516 

membros, atualmente apresenta 501 membros; a igreja de Santo Antonio tinha 246 

membros em 1985 e conta com 208 membros atualmente; a igreja de Corbiniano 

Freire contava com 130 membros em 2001 e, atualmente conta com 77 membros. O 

mesmo fato ocorre nas demais igrejas, que apresentaram crescimento importante 

inicialmente. Contudo, percebe-se que, nos anos de 1990 e 2000 ocorreu um 

crescimento no número de membros em relação ao número inicial, verificando-se a 

queda nos anos posteriores – 2010 e 2019. Essas informações são relevantes ao 

estudo proposto já que mostram a necessidade de se analisar os fatores que 

levaram ao crescimento das igrejas em determinada época. As informações da 

Tabela 7 estão demonstradas no Gráfico 1. 

 

 Gráfico 1, Número aproximado de membros nos anos de 1980 a 2019. 
 

 
 

 Nessa primeira avaliação é possível observar que o número de membros 

aumentou nos anos pós 1980, mas sofreu uma queda a partir de 2000, com exceção 

da igreja de Califórnia, que apresentou queda após sua criação e após o ano de 

1990 passou a crescer, alcançando maior crescimento a partir de 2010. Nesse 
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aspecto também se destacam as igrejas de Santa Inês e Monte Cristo. As demais 

igrejas mantiveram o crescimento em queda ou estável a partir de 2010. 

 O comparativo entre os dados obtidos com os pastores e os dados da ACMS 

de 2017 demonstra que ocorrem algumas discrepâncias nas informações, o que se 

atribui à falta de controle apropriado das secretarias das igrejas nas épocas 

consideradas. Considerando que os dados da ACMS estão corretos sobre a 

quantidade de membros existentes à data da formação das igrejas, as informações 

obtidas na coleta de dados podem não representar com exatidão a quantidade de 

membros existentes, as entradas e saídas, nos anos anteriores a 2010, não 

deixando, no entanto, de fornecer dados relevantes à obtenção de respostas sobre o 

crescimento numérico das igrejas em estudo. 

Sendo assim, as informações dos pastores participantes da pesquisa são 

apresentadas na sequência para avaliar o perfil de crescimento e as estratégias 

usadas pelas igrejas nos períodos avaliados. A questão 1, além de verificar a 

quantidade de membros existentes nas igrejas, avaliou a quantidade de membros 

que entraram e que saíram das igrejas, no período avaliado. 

 

Tabela 8, Número de pessoas que se tornaram membros nos anos de 1980 a 2019.  

 
Distrito Igreja 1980 1990 2000 2010 2019 

São Caetano Pedro Jerônimo 
 

99 103 35 53 

Santo Antônio Corbiniano Freire 
  

52 12 04 

Santo Antônio São Lourenço 
  

202 23 04 

Santo Antônio Santo Antônio 73 45 120 27 24 

São Caetano  Fonseca 
  

80 16 07 

Santo Antônio  Mutuns 
  

28 04 02 

São Caetano São Caetano 180 140 221 36 22 

Califórnia Califórnia 170 110 170 53 51 

Califórnia  Monte Cristo 
 

204 337 17 17 

Califórnia Santa Inês   28 53 13 17 
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Gráfico 2, Pessoas que se tornaram membros nos anos de 1980 a 2019. 

 
 

Percebe-se que as igrejas que surgiram na década de 1980 e 1990 

apresentaram uma curva de crescimento que se destaca ao longo do tempo, com 

um ápice na entrada de novos membros no ano 2000 e queda nos anos posteriores. 

O mesmo ocorre com as igrejas que surgiram no ano 2000. Contudo, a partir de 

2000 até 2010 se observa menor entrada de membros nas igrejas, e de 2010 a 2019 

as igrejas mantiveram estáveis ou baixaram o número de batismos. 

No mesmo período considerado as igrejas tiveram perda de membros, 

conforme destacam a Tabela 9 e o Gráfico 3. 

 

Tabela 9, Pessoas que deixaram de ser membros nos anos de 1980 a 2019. 

 
Distrito Igreja 1980 1990 2000 2010 2019 

São Caetano Pedro Jerônimo   34 45 28 27 

Santo Antônio Corbiniano Freire   55 0 08 

Santo Antônio São Lourenço   101 19 05 

Santo Antônio Santo Antônio 8 15 78 29 31 

São Caetano  Fonseca   22 13 05 
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Santo Antônio  Mutuns   39 0 16 

São Caetano São Caetano 80 120 55 36 13 

Califórnia Califórnia 120 104 101 58 21 

Califórnia  Monte Cristo  108 98 31 13 

Califórnia Santa Inês   6 18 06 06 

 

 
 
 
Gráfico 3, Pessoas que deixaram de ser membros nas décadas de 1980 a 2019. 

 

 Conforme os dados da Tabela 9 expostos no Gráfico 3 se observa que a 

perda de membros nas igrejas em estudo foi maior nos anos de 1990 e 2010, 

embora a igreja de Santo Antonio apresente perda maior também em 2000. 

Contudo, comparando com as entradas de membros, as pessoas que deixaram de 

ser membros das igrejas nos períodos de 2010 e de 2019 diminuíram em proporção; 

contudo, as perdas ultrapassaram, em alguns casos, os batismos, fato observado 

principalmente nas igrejas de Monte Cristo, Santo Antônio, Mutuns e Califórnia.  

Diante dessas informações se faz necessário analisar o que está contribuindo 

para que as pessoas entrem ou deixem a igreja, do ponto de vista estratégico e a 

partir da visão do crescimento integral. 

 Nessa perspectiva, na questão 2 foi avaliado o impacto das estratégias 

utilizadas pela igreja para observar o crescimento numérico da igreja seguindo o 

método escalonar (0 a 5). No período de 1980 a 2000 prevaleceram as seguintes 

estratégias, em ordem de maior incidência, Evangelismo Pessoal, Evangelismo 

Público, Desbravadores, Eventos Especiais, Pequenos Grupos, Classes Bíblicas; e 
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em menor incidência, Discipulado, Rádio/TV/NTTV. As variadas estratégias e seu 

uso são observáveis no Gráfico 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4, Estratégias de crescimento utilizadas no período entre 1980 a 2000. 

 

 
 Observa-se que as estratégias prevalecentes no período 1980 a 2000 foram 

utilizadas nas igrejas de Pedro Jerônimo, São Lourenço, Santo Antonio, Fonseca, 

Califórnia, Santa Inês e Monte Cristo, enquanto as estratégias com menor incidência 

foram relatadas nas igrejas de Pedro Jerônimo, Califórnia e Santa Inês.  

  Ainda a questão 2 analisou o uso das estratégias de crescimento no período 

de 2001 a 2019 prevaleceram as seguintes estratégias, em ordem de maior 

incidência, Evangelismo Pessoal, Evangelismo Público, Desbravadores, Pequenos 

Grupos, Rádio/TV/NTTV, Eventos Especiais, Classes Bíblicas, ASA e Impacto 

Esperança; e em menor incidência, Colportagem e Discipulado. As variadas 

estratégias e seu uso são observáveis no Gráfico 5. 
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Gráfico 5, Estratégias de crescimento utilizadas no período entre 2001 a 2019.

 
 

 A maior prevalência das estratégias acima mencionadas são percebidas, pela 

análise do Gráfico 5, nas igrejas de São Lourenço, Mutuns, Fonseca, Santo Antonio, 

Pedro Jerônimo, Califórnia, Monte Cristo, Corbiniano Freire e Santa Inês. De igual 

maneira, as estratégias menos usadas são observadas nas igrejas de São Caetano, 

Pedro Jerônimo, Corbiniano Freire e Fonseca. 

 Traçando um comparativo entre os períodos analisados, percebe-se que 

ocorreu uma mudança na utilização de algumas estratégias, ao passo que outras 

foram fortalecidas. Em ambos os períodos destacam-se o Evangelismo Pessoal e 

Público, Desbravadores e Eventos Especiais como estratégias mais utilizadas pelas 

igrejas. Já no período entre 2001 e 2019 nota-se que, além destas, algumas 

estratégias passaram a ser mais utilizadas, como o caso dos Pequenos Grupos, das 

mídias Rádio/TV/NTTV, Classes Bíblicas, ASA e Impacto Esperança. Contudo, a 

Colportagem diminuiu e o Discipulado figura ainda como uma estratégia de menor 

impacto nas igrejas.  

 Em vista de reconhecer a situação atual das igrejas com relação às 

estratégias de crescimento, os líderes/pastores dos distritos foram questionados 

sobre a importância de cada estratégia e sua ênfase na atualidade (questão 3). 

Observou-se que a ênfase maior ocorre nas estratégias de, Evangelização/ 

Crescimento, Visitação de Lares, Adoração e Louvor, Comunhão e Educação Cristã. 

A menor ênfase está sendo observada nos Pequenos Grupos e Discipulado. O 

Gráfico 6 demonstra a ênfase atual das igrejas analisadas. 

 

5 5 5 5 5 5 5 5

4 4

5 5 5

4 4

3

2

4

5

4

2

3

5 5 5 5

2

4

5

4

5

4

3 3

4 4

5 5

3

2

5 5 5

4

3

4

3

1 1

5

4 4

2

1

3

4

2

3

2

5

4

1

3

5

4 4 44 4

5 5

3

5

1

5

4 4

1

4

5 5

4

5

1

4

5

3

4

5

4

5

Evangelismo pessoal Evangelismo público Pequenos grupos Desbravadores

Classes bíblicas Colportagem Discipulado Eventos especiais

Rádio NT e TV NT ASA Impacto Esperança



174 
 

 Gráfico 6, Ênfase atual nas estratégias de crescimento das igrejas. 

 

 A importância das estratégias de crescimento observada no Gráfico 6 

demonstra que a maioria das igrejas enfatiza, atualmente, estratégias como, 

Evangelização/Crescimento, Adoração e Louvor, Comunhão e Visitação de Lares. 

Sobressaem nesse quesito as igrejas de São Lourenço, Fonseca e Califórnia. 

Contudo, a questão do Discipulado e dos Pequenos Grupos se destaca como sendo 

estas as estratégias de menor ênfase nas igrejas de São Caetano e Fonseca.  

 Considerando ainda a situação atual das igrejas em estudo os pastores foram 

questionados quanto à contribuição de algumas estratégias e ações para o 

crescimento das igrejas. À semelhança das questões anteriores, a questão 4 avaliou 

as percepções dos pastores no método escalonar. Destacaram-se como maiores 

contribuintes ao crescimento das igrejas, em ordem de maior para menor 

contribuição, os seguintes fatores, Evangelismo público, Pequenos Grupos, Oração 

Intercessora, Música, Eventos Especiais, Evangelismo pessoal, Duplas Missionárias, 

Trazer visitas, Amizades, Serenatas JA. Dentre os fatores com menor contribuição 

somente duas igrejas avaliam os fatores Amizade e Serenatas JA como relevantes 

ao crescimento da igreja, a saber, Pedro Jerônimo e Califórnia. Essas informações 

são visualizadas no Gráfico 7 que destaca os fatores de contribuição ao crescimento 

das igrejas em estudo. 
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 Gráfico 7, Fatores de contribuição ao crescimento das igrejas.  

 

 No Gráfico 7 é possível perceber que a igreja de São Lourenço considera 

todos os fatores de crescimento apontados na questão 4 como de relevância ao 

crescimento da igreja. Nas demais igrejas verifica-se que alguns fatores se 

destacam em relação aos outros, sendo perceptível que os fatores menos 

relevantes, como Classes Bíblicas, Música, Eventos Especiais, são demonstrados 

nas igrejas de Corbiniano Freire e São Caetano. Em São Caetano se verifica que 

nenhum fator foi considerado de maior relevância, sendo dada importância 

mediana/baixa aos fatores de crescimento analisados.   

 Na questão seguinte foi avaliado o uso de ferramentas de comunicação para 

divulgar a presença das igrejas. Foi verificado que as ferramentas preferidas pelas 

igrejas, em ordem de preferência, são, Programas de Televisão; Faixas, placas 

luminosas e banners; Site na Internet; Cartazes, folhetos, folders; Eventos públicos 

evangelísticos; Anúncio em jornais; Programas de Rádio, Redes sociais e Eventos 

em feiras de saúde. O Gráfico 8 destaca as preferências das igrejas pelas 

ferramentas de comunicação. 
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Gráfico 8, Ferramentas de comunicação usadas para divulgar a igreja. 

 

 
 O Gráfico 8 aponta ao uso das ferramentas de comunicação utilizadas pelas 

igrejas, com destaque para as seguintes, televisão, jornal, mídias físicas e eventos 

evangelísticos. Também chama a atenção o pouco uso do rádio e das redes sociais 

e feiras de saúde. O rádio foi bastante utilizado na década de 1980 e mostra desuso 

atual pelas igrejas, que dão importância mediana a essa ferramenta. Merece 

atenção o fato de somente uma igreja fazer uso de eventos em feiras de saúde, e 

também apenas uma igreja divulgar sua presença em mídias sociais, ferramenta 

bastante relevante na atualidade. 

 A última questão sobre a dimensão de crescimento de igreja avaliou a 

frequência com que a igreja prega sobre missão ou evangelização. As igrejas de 

Pedro Jerônimo, Corbiniano Freire, São Lourenço, Santo Antonio, Monte Cristo e 

Santa Inês afirmaram pregar mais de uma vez ao mês, enquanto as igrejas 

Fonseca, Mutuns, São Caetano e Califórnia disseram pregar uma vez ao mês. Esse 

resultado está apresentado no Gráfico 9. 
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Gráfico 9, Frequência de pregação sobre missão/evangelização. 

 
 

     Observa-se que a maioria das igrejas tem por costume pregar sobre 

missão ou evangelização mais de uma vez ao mês, correspondendo a 60% das 

igrejas pesquisadas, enquanto 40% pregam ao menos uma vez ao mês.  

 

6.1.1.2 Crescimento orgânico 

 

 A partir da Questão 7 os pastores foram convidados a responder acerca do 

crescimento orgânico. Essa dimensão de crescimento da igreja salienta alguns 

fatores relacionados, como treinamento/capacitação, envolvimento na missão, 

discipulado, estrutura física e orçamento local.  

 Nesse sentido, a pergunta 7 buscou avaliar com que frequência a liderança 

da igreja local recebe treinamento e/ou capacitação. Foi verificado que a igreja de 

São Caetano recebe uma vez ao ano; as igrejas de Corbiniano Freire, Santo Antonio 

e Mutuns recebem três vezes ao ano; e as igrejas de Pedro Jerônimo, São 

Lourenço, Fonseca, Califórnia, Monte Cristo e Santa Inês recebem mais de três 

vezes ao ano. O Gráfico 10 esclarece em percentuais essa frequência. 
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Gráfico 10, Frequência com que a liderança local recebe treinamento e/ou 
capacitação. 

 

 O resultado do Gráfico 10 demonstra que 60% das igrejas realizam 

treinamento e/ou capacitação à sua liderança mais de três vezes ao ano, enquanto 

30% das igrejas realizam essa tarefa três vezes ao ano e 10% o fazem apenas uma 

vez ao ano. 

 A questão 8 avaliou o percentual do envolvimento na missão por parte dos 

líderes das igrejas analisadas. Verificou-se que as lideranças das igrejas de 

Califórnia e Monte Cristo têm 90% de seus líderes envolvidos na missão. Os líderes 

das igrejas de São Lourenço, Santo Antonio e Santa Inês têm 80% de envolvimento. 

A igreja de Mutuns aparece com 70% de envolvimento. Pedro Jerônimo e Fonseca 

têm 50% dos líderes envolvidos na missão. Corbiniano Freire e São Caetano 

possuem 40% e 30%, respectivamente, de envolvimento dos líderes na missão. 

No Gráfico 11 se destaca esse percentual de envolvimento das lideranças das 

igrejas analisadas. 
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 Gráfico 11, Envolvimento das lideranças das igrejas na missão. 

 

 
 Observa-se que a maioria das igrejas analisadas apresenta bom 

envolvimento na missão, por parte de sua liderança. Contudo, o envolvimento abaixo 

de 50% das igrejas de Corbiniano Freire e São Caetano deve ser melhor avaliada 

pela importância da missão no contexto da IASD, na atualidade.  

 Tencionando avaliar acerca do fator Discipulado, foi questionado aos 

pastores se suas igrejas possuem um programa de discipulado em funcionamento. 

As igrejas de Pedro Jerônimo, São Lourenço, Santo Antonio e Fonseca já possuem 

um programa de discipulado. As igrejas de Corbiniano Freire e São Caetano ainda 

não possuem e nas igrejas de Mutuns, Califórnia, Monte Cristo e Santa Inês o 

programa de discipulado está em formação. Essas informações são destacadas no 

Gráfico 12. 

  

Gráfico 12, Programa de discipulado nas igrejas. 
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 Do Gráfico 12 se verifica que 40% das igrejas já possuem programa de 

Discipulado em funcionamento, enquanto 40% estão formando o programa de 

Discipulado e 20% delas não possui um programa em funcionamento.  

 A estrutura física das igrejas, constituída de templo, salas, estacionamento, 

entre outros, é parte da análise de crescimento orgânico e a questão 10 questionou 

aos pastores sobre como a estrutura física da igreja favorece ao crescimento da 

igreja. As igrejas de Pedro Jerônimo, Mutuns, Monte Cristo e Santa Inês 

responderam que a estrutura física favorece muito, enquanto as igrejas de 

Corbiniano Freire, São Lourenço, Santo Antonio, Fonseca, São Caetano e Califórnia 

afirmam que a estrutura física favorece pouco no crescimento das igrejas. No 

Gráfico 13 se verifica o percentual dessas afirmações. 

 

Gráfico 13, Favorecimento da estrutura física das igrejas para o seu crescimento 
orgânico. 

 
 

 Na análise do Gráfico 13 percebe-se que 60% das igrejas consideram que 

sua estrutura física favorece pouco o crescimento orgânico e 40% consideram que 

sua estrutura física favorece muito.  

 Na questão 11 foi avaliado o destino do orçamento total, que inclui ofertas e 

dízimos, à evangelização. Foi verificado que as igrejas de Califórnia, Monte Cristo e 

Santa Inês não possuem dotação orçamentária específica. Das igrejas que destinam 

parte do seu orçamento total à evangelização, observa-se que esse percentual varia 

entre 3% a 5%, como se pode ver no Gráfico 14. 
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Gráfico 14, Percentual do orçamento destinado à evangelização. 

 
 

 O destino do orçamento total à evangelização é maior nas igrejas dos bairros 

Fonseca e Pedro Jerônimo, que destinam 5% do mesmo a essa finalidade. As 

igrejas de São Caetano, Mutuns e Santo Antonio reservam 4% de seu orçamento 

total para a evangelização. E as igrejas de São Lourenço e Corbiniano Freire 

declaram que 3% de seu orçamento total é destinado à evangelização. As demais 

igrejas não forneceram informações a respeito do destino orçamentário à 

evangelização. 

 

 
6.1.1.3 Crescimento diaconal 

 
 
 
 As questões 12 a 16 foram elaboradas com a finalidade de avaliar o 

crescimento diaconal das igrejas analisadas. Os pastores foram questionados 

acerca das necessidades sociais observadas em seu entorno, sobre a participação 

da igreja em projetos sociais e como desenvolvem esses projetos. a atenção às 

necessidades dos membros e previsão orçamentária para atendimento social 

também constam nessas informações. 

 Sobre as necessidades sociais de sua região, os pastores foram chamados a 

indicar um nível escalonar em algumas áreas. As respostas indicam que, numa 

escala de maior para menor necessidade social, as igrejas apontaram para, Creche 
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e Pré-Escola; Atendimento à saúde (Posto de Saúde); Carência de Deus/Salvação; 

Atendimento ao Adolescente; Trabalho com Dependentes Químicos; Atendimento às 

Famílias Pobres; Segurança. No Gráfico 15 é possível observar essas indicações 

por igreja. 

 

 Gráfico 15, Necessidades sociais da região onde a igreja está localizada. 

 

 Segundo indica o Gráfico 15, as necessidades sociais mais percebidas pelas 

igrejas apontam para a falta de estrutura social que atenda a demandas 

educacionais, de saúde e de cuidados básicos da população. As demandas menos 

apontadas também se relacionam com essas questões. A opção Carência de 

Deus/salvação aparece como uma necessidade social mais intensa em três das 

igrejas e mediana em seis igrejas, podendo-se analisar que esta condição faz parte 

das demandas sociais observadas devendo ser trabalhada conjuntamente. 

 A participação das igrejas em projetos sociais foi verificada junto aos 

pastores, que indicaram o nível de participação em projetos de, Distribuição de 

cestas básicas; doação de sangue (Projeto Vidas por Vidas); Mutirão de Natal; 
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Alfabetização de Adultos; Sopão; Creches e/ou Pré-escolas; Escola. No Gráfico 16 

são apresentadas as respostas dos pastores. 

 

 

 Gráfico 16, Participação em projetos sociais. 

 

 Observa-se que a maioria das igrejas participa de vários projetos sociais já 

tradicionalmente conhecidos pela IASD. Numa escala de maior importância se 

destacam projetos como o Mutirão de Natal, Distribuição de Cestas Básicas,  Projeto 

Vidas por Vidas. Em menor escala estão projetos como, alfabetização de adultos, 

creches e/ou pré-escolas, escola.  

 A questão 14 buscou verificar se as igrejas mantêm convênios e parcerias 

para desenvolver esses projetos. Foi observado que os convênios/parcerias ocorrem 

mediante doações regulares dos membros das igrejas e apoio da organização 

superior da IASD, bem como, produção e comercialização de produtos e serviços. 

Ainda existem parcerias com empresas e convênios com órgãos públicos.  

No Gráfico 17 se observa o percentual de participação desse convênios e 

parcerias no desenvolvimento de projetos sociais das igrejas. 
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Gráfico 17, Convênios e parcerias para desenvolvimento de projetos sociais. 

 

 A análise do Gráfico 17 possibilita verificar que 100% das igrejas afirma 

receber apoio de doações regulares dos membros da igreja para o desenvolvimento 

de projetos sociais, mas algumas contam também com a participação de outros 

parceiros, sendo que 20% afirmam receber apoio da organização superior da igreja, 

e outras parcerias, como empresas, produção e comércio de produtos e serviços e 

convênios com órgãos públicos contribuem com 10%, respectivamente, para o 

desenvolvimento dos projetos sociais. 

 Seguindo no caminho de verificar o trabalho social das igrejas, foi 

questionado aos pastores qual o nível de envolvimento da igreja com atividades de 

auxílio aos membros que apresentam dificuldades financeiras. As igrejas contribuem 

com as seguintes atividades para suprir essas dificuldades dos membros, cestas 

básicas, medicamentos, auxílio aluguel, cursos profissionalizantes, pagamentos de 

conta de luz/água, auxílio para procurar emprego. O Gráfico 18 informa a 

participação das igrejas nesse quesito. 
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 Gráfico 18, Envolvimento da igreja com atividades de auxílio aos membros. 

 

 Para auxiliar aos membros que apresentam dificuldades financeiras, todas as 

igrejas contribuem em maior proporção com cestas básicas e medicamentos; as 

contribuições para auxílio aluguel, pagamentos de contas de luz/água e ajuda para 

procurar empregos constam também em todas as igrejas, porém em apenas três 

estão em proporção maior de atenção. Percebe-se que a atividade de auxiliar em 

cursos profissionalizantes é apontada em mínimo auxílio por nove igrejas, embora 

uma delas demonstre preocupação maior por esta atividade.   

 Na questão 16, fechando o questionamento aos pastores, foi perguntado 

sobre o destino do orçamento local a projetos sociais e/ou auxílio a pessoas 

carentes. Esse percentual variou de 2% a 10%, conforme se observa no Gráfico 19. 
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Gráfico 19, Destino do orçamento local a projetos sociais e/ou auxílio a 
pessoas carentes. 

 

 Conforme o Gráfico 19, o orçamento destinado a projetos sociais é de 10% 

na Igreja de Pedro Jerônimo, de 4% na igreja de Fonseca, de 3% nas igrejas de São 

Caetano, São Lourenço e Mutuns, de 2,7% na igreja de Santo Antonio e de 2% em 

Corbiniano Freire. As demais igrejas não possuem dotação específica.  

 

 

6.1.2 Resultados da Pesquisa feita com Membros das Igrejas Avaliadas 

 

 

O questionário destinado aos membros das 24 igrejas avaliadas foi composto 

por 26 perguntas mistas de múltipla escolha, das quais 7 referiram-se ao perfil 

pessoal do membro e 19 à situação de membresia na IASD e crescimento 

conceitual.  

 

 

6.1.2.1 Perfil dos membros 

 

 

 Na avaliação do perfil dos membros das igrejas em estudo foram 

considerados os aspectos relacionados a sexo, idade, estado civil, formação 

educacional, profissão e renda pessoal.  
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 A questão 1 refere-se a obter informações sobre gênero, sendo obtidas as 

seguintes respostas, expostas no Gráfico 20. 

 

Gráfico 20, Sexo dos membros das igrejas adventistas de Itabuna-BA. 

 
 

 

 Os membros das igrejas avaliadas representam um público majoritário de 

mulheres em comparação com homens, sendo que, destes, 60% são do sexo 

feminino e 38% do sexo masculino. 2% dos respondentes deixaram essa questão 

em aberto. 

 A questão 2 verificou a faixa etária em que os membros das igrejas se 

encontram. As respostas obtidas constam no Gráfico 21. 

 

Gráfico 21, Idade dos membros das igrejas de Itabuna-BA. 
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 O Gráfico 21 revela que as igrejas são compostas por pessoas de diferentes 

faixas etárias, estando a maioria na idade adulta, entre 29 e 58 anos, o que 

representa 55% dos membros. O número de jovens entre 19 e 28 anos é de 16%, 

crianças/adolescentes compreendem 9% e idosos a partir de 59 anos, 18%. 2% não 

respondeu a essa questão. 

 Quanto ao estado civil dos membros das igrejas em análise, foi observado o 

seguinte, 

 

 Gráfico 22, Estado civil dos membros das igrejas de Itabuna-BA. 

 

 A maioria dos membros das igrejas de Itabuna é casado (52%), seguido de 

solteiros (33%), separados/divorciados (7%), viúvo (7%). 1% dos participantes não 

responderam a essa questão.  

 Na questão 4 se avaliou a formação educacional dos membros, como 

demonstrado no Gráfico 23. 

 

 Gráfico 23, Formação educacional dos membros de Itabuna-BA. 
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 A maioria dos membros das igrejas de Itabuna apresenta formação 

educacional de ensino médio (44%), sendo que 19% frequentaram a primeira fase 

de ensino (1a a 4a), 15% possuem até a segunda fase de ensino (5ª a 8ª), 15% 

possuem ensino superior e 4% possuem pós-graduação. 3% dos pesquisados não 

respondeu à questão. 

No questionário foi buscado também conhecer os cursos superiores dos 

participantes que assinalaram essa questão. Porém não houve retorno nesse 

sentido, ficando, assim, a questão 5, sem possibilidade de análise. 

Quanto à profissão dos participantes, foram indicadas quatro opções com a 

finalidade de abranger as inúmeras atividades que existem de forma simplificada. As 

respostas constam no Gráfico 24. 

 

Gráfico 24, Profissão dos membros das igrejas de Itabuna-BA. 
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 A maioria dos membros das igrejas avaliadas é funcionário da iniciativa 

privada (33%), seguido de funcionário público (22%), profissional liberal (21%) e 

estudante (21%). 3% dos participantes não responderam à questão. 

  Fechando a avaliação do perfil dos membros das igrejas de Itabuna foi 

questionado sobre a renda pessoal mensal dos mesmos, cujas respostas são 

demonstradas no Gráfico 25. 

 

 Gráfico 25, Renda mensal dos membros das igrejas de Itabuna-BA. 

 

  
 A maioria dos membros que responderam a essa questão afirmam receberem 

até 2 salários-mínimos mensalmente, o que representa 84% dos participantes da 

pesquisa. 11% dos membros recebem de 3 a 5 salários-mínimos; 1% recebe de 6 a 

8 salários-mínimos; e 1% recebe até 10 salários-mínimos ou mais. Nessa questão 

4% dos participantes preferiram não responder.  
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 Nesse sentido, a questão 8 avaliou o tempo de batismo dos membros na 

igreja.  

 

 Gráfico 26, Tempo de batismo na IASD. 
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 Na questão seguinte foi avaliada a idade das pessoas quando foram 

batizadas na igreja. No Gráfico 27 se evidenciam essas informações. 
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 Gráfico 27, Idade em que os membros foram batizados. 

 

 O Gráfico 27 demonstra que a maioria dos membros foi batizada na idade 

entre 12 e 21 anos, seguido de pessoas que foram batizadas na infância, até 11 

anos e de jovens e adultos entre 22 e 51 anos. Chama a atenção o fato de que 

alguns idosos com idade bem avançada também buscam o batismo, o que revela 

que o Espírito Santo pode alcançar a todos, em qualquer idade. 

 Aos membros também foram questionados sobre qual a sua religião anterior 

professada antes de aceitarem o batismo na IASD.  

 

 Gráfico 28, Religião anterior ao batismo. 
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se a religião católica, os adventistas de berço (nascidos na igreja) e os sem religião. 

Pessoas vindas de outras religiões protestantes/pentecostais somam boa parte das 

demais respostas. Também se percebe a presença de pessoas que vieram de 

religiões afros e espíritas, o que indica que o Evangelho tem alcançado a todos sem 

distinção de crença. Adventistas de berço e de quarta geração somam boa parte dos 

membros das igrejas avaliadas indicando que os filhos de adventistas continuam a 

fé trazida pelos seus antepassados. 

 Complementando a questão 10, acima, foi avaliado aos participantes que 

responderam ser adventistas de berço (nascidos na igreja), a qual geração eles 

pertencem. As respostas são apresentadas no Gráfico 29. 

 

 Gráfico 29, Geração de adventistas. 

 

 Dentre os que declararam serem adventistas nascidos em famílias 

adventistas, 68% são filhos de pais adventistas (primeira geração), enquanto 31% 

são netos de adventistas (segunda geração) e 1% são bisnetos, ou seja, os 

primeiros pais geraram seus filhos e estes a outros filhos, dando continuidade à fé 

que receberam a respeito do advento de Cristo e mantendo os filhos no mesmo 

preceito. 

 Em continuidade à avaliação do crescimento conceitual das igrejas de 

Itabuna, os membros passaram a responder sobre sua participação pessoal na 

comunhão e aspectos relacionados com o seu envolvimento com Cristo e com a 

igreja. 

 Assim sendo, a questão 12 avaliou sua participação como dizimista. 
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Gráfico 30, Participação como dizimista. 

 

 A respeito da entrega de dízimos à igreja, 87% responderam que sim, é 

dizimista, e 13% responderam que não entrega o dízimo. 2 pessoas não 

responderam, ficando abaixo de 1%, o que implicou em arredondamento do 

percentual para as demais respostas obtidas nesse quesito. 

 Importante salientar que, a partir da questão seguinte, algumas perguntas 

visaram avaliar o grau de importância do assunto, sendo então oferecida a opção de 

assinalar a escala de 0 a 5. Contudo, alguns respondentes não assinalaram a 

escala, mas apontaram sua escolha mediante a letra X. Desse modo, para 

argumentar com mais segurança as respostas obtidas está sendo considerado o 

maior grau da escala, juntamente com a opção escolhida em X, de forma que a 

questão represente a escolha mais frequente em relação às demais opções. 

Na questão 13 se buscou conhecer sobre quem falou da igreja pela primeira 

vez para os participantes. O Gráfico 31 demonstra essa questão. 

 

 Gráfico 31, Quem falou da IASD pela primeira vez. 
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 Foi verificado que a maioria das pessoas conheceu a igreja por meio de 

parentes, seguido de amigos. Em grau menor aparecem pregadores, colportores, 

rádio/TV, cursos por correspondências. Alguns preferiram não responder. 

 Em vista das respostas da questão anterior, a questão 14 avaliou a influência 

que essas pessoas/meios tiveram na decisão em se tornar membro da IASD, 

considerando o grau de influência numa escala de 0 a 5. As respostas constam do 

Gráfico 32. 

 

 Gráfico 32, Influência na decisão para se tornar membro da IASD. 

 

 A análise do grau de influência para a tomada de decisão de se tornar 

membro da IASD mostra que 47% das pessoas foram mais influenciadas por 

parentes, seguido de 30% que relatam a influência de amigos, 12% que foram 

influenciadas por conferências, 9% por pastores e apenas 2% declaram que tiveram 

influência por meio do rádio ou da TV. 

 Na questão 15 foi também avaliada a influência dos métodos usados pela 

IASD que contribuíram para que a decisão pelo batismo fosse tomada pelo 

membros. Assim, considerando o grau mais elevado e respostas indicadas pelos 

membros os resultados são demonstrados no Gráfico 33. 
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Gráfico 33, Influência dos métodos de evangelismo da IASD na tomada de decisão 
do membro. 

 

 Os métodos que mais influenciaram na decisão de se tornar membro da 

igreja foram, estudos bíblicos em casa (30%), evangelismo público (13%) e 

pequenos grupos familiares (11%). Nota-se também relevantes os métodos de 

desbravadores (10%), classes bíblicas na igreja (10%), escola sabatina (9%) e 

cultos na igreja (9%). No entanto, todos os métodos de evangelismo foram 

assinalados, mesmo que em menor proporção, demonstrando que as pessoas são 

alcançadas de diferentes maneiras.  

 A pesquisa avaliou o grau de atração da igreja para os membros, 

considerando aspectos como doutrina, amor cristão, livros de Ellen White e estilo de 

vida adventista. O Gráfico 34 mostra a opinião da maioria dos membros a respeito 

do assunto. 

 

 Gráfico 34, Fatores de atração para a IASD. 
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 Considerando o grau de maior importância dos fatores que contribuíram para 

que as pessoas fossem atraídas para a IASD, 32% declararam que foram as 

doutrinas, enquanto 27% afirmaram ser o amor cristão, seguidos de 25% que 

tiveram como fator o estilo de vida adventista e 16% que consideram os livros de 

Ellen White como principais fatores de atração para sua vinda para a igreja. 

 Na intenção de conhecer sobre a comunhão do membro, os participantes da 

pesquisa foram questionados com relação à frequência com que eles e suas famílias 

vão à igreja. 

 Gráfico 35, Frequência à igreja. 

 
 A maioria das pessoas diz frequentar a igreja todos os cultos, representando 

59% dos pesquisados. Aqueles que afirmam frequentar semanalmente 

correspondem a 39% e 2% revelam que vão à igreja ao menos uma vez ao mês.  

 A quantidade de vezes que os membros leem a Bíblia durante a semana foi 

também avaliada, sendo as respostas apresentadas no Gráfico 36. 

 

 Gráfico 36, Leitura semanal da Bíblia. 
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 No Gráfico 36 se observa que a maioria das pessoas (69%) afirma ler a Bíblia 

todos os dias. Dentre os demais, 12% leem dois dias na semana, 11% dizem que 

leem quatro dias por semana, 2% leem seis dias por semana. Já 5% afirmam que 

não leem a Bíblia nenhum dia na semana e 1% não respondeu. 

 A avaliação da questão 19 propôs conhecer a frequência de estudo da lição 

da Escola Sabatina, cujas respostas são apresentadas no Gráfico 37. 

 

 Gráfico 37, Frequência de estudo da lição da Escola Sabatina. 

 

 A frequência com que os membros estudam a lição da Escola Sabatina, ou 

não o fazem, indica que, 54% o fazem diariamente, 9% semanalmente e 16% 

estudam às vezes (não indicando quanto). As demais respostas variam entre, não 

estudo (6%); não tenho a lição (12%); não gosto da escola sabatina (1%); prefiro ler 

outros livros da igreja (1%). Nesse quesito 1% se absteve de responder. 

 Na questão seguinte foi perguntado aos participantes sobre a leitura dos 

livros do Espírito de Profecia. As respostas constam do Gráfico 38. 

 

 Gráfico 38, Quantos livros do Espírito de Profecia foram lidos. 
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 Foi observado que a leitura dos livros do Espírito de Profecia faz parte da 

maioria dos membros, sendo que 31% deles afirma já ter lido mais de cinco livros, 

ao passo que 28% leram pelo menos um livro em sua vida como adventista. 

Pessoas que leram dois, três ou quatro livros representam 12%, 9% e 5%, 

respectivamente. Contudo, 15% dos participantes da pesquisa não responderam a 

essa questão, podendo isso indicar que a leitura dos livros do Espírito de Profecia 

não faz parte de sua rotina. 

 Avaliando a questão do discipulado pessoal, foi questionado acerca de 

quantas vezes o membro dá estudos bíblicos por semana. 

 

 Gráfico 39, Quantidade de estudos bíblicos dados na semana. 

 
 

Das 530 pessoas que participaram da pesquisa, 402 responderam que não 

dão nem um estudo bíblico na semana. Dos que dão estudos bíblicos 

semanalmente, 51 disseram que dão um estudo por semana, 31 pessoas dão dois 

estudos por semana, 23 pessoas dão três estudos por semana, 4 pessoas dão 

quatro estudos por semana e 12 pessoas dão mais de 5 estudos por semana. 7 

pessoas não responderam. Percentualmente, percebe-se que os que não dão 

estudos bíblicos representam 77% dos membros, enquanto apenas 23% dão 

estudos bíblicos semanalmente. 

Na mesma linha de avaliação do discipulado e testemunho cristão foi avaliado 

se os membros já haviam ganhado alguém para Jesus. As respostas constam do 

Gráfico 40. 
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Gráfico 40, Ganhou almas para Jesus. 

 
 

Nesse quesito percebe-se que apenas uma pessoa não respondeu, sendo 

que, dos respondentes, 313 pessoas afirma que sim, já alcançou pessoas e as 

trouxe para Jesus, enquanto 216 disseram que não trouxeram ainda ninguém para 

Jesus. Isso significa que cerca de 59% já trouxeram pessoas para Jesus ao passo 

que 41% não o fizeram. 

Aos que responderam que já trouxeram pessoas para Jesus foi ainda 

questionado sobre o método usado para falar de Jesus, sendo avaliado o maior grau 

para indicar o método escolhido, conforme demonstrado no Gráfico 41. 

 

Gráfico 41, Método usado com mais frequência para evangelização. 
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20% disseram que foi por meio de pequenos grupos, 13% em conferências e 12% 

nas classes bíblicas. 

A avaliação da questão 23 e sequentes teve a finalidade de verificar o 

conhecimento pessoal sobre a história da igreja, das profecias e da missão da IASD. 

Assim sendo, o Gráfico 42 apresenta as informações obtidas sobre o conhecimento 

dos membros com relação à origem da IASD. 

 

Gráfico 42, Sabe contar sobre a história da IASD. 
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Gráfico 43, Sabe explicar as profecias bíblicas. 

 
 

 As respostas indicam que a maioria das pessoas saberia explicar um pouco 

sobre as profecias bíblicas, representando 51%, enquanto os que sabem explicar 

representam 33% dos membros. Contudo, 15% disseram que não sabem explicar e 

1% não respondeu a essa questão. 

 Considerando sobre a importância da missão da igreja na opinião dos 

participantes da pesquisas, a questão 25 avaliou alguns aspectos cujas respostas 

são demonstradas no Gráfico 44. 

 

 Gráfico 44, Importância de alguns aspectos para a missão. 

 
 

 Os membros demonstraram que dão maior importância à 

evangelização/missão (20%) e à comunhão dos crentes (18%). Os demais aspectos 

apresentam pouca variação em importância, indicando que todos os aspectos 

possuem relevância de modo geral.  
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 Na última questão avaliada os membros foram chamados a revelarem como 

se julgam em termos de sua religiosidade pessoal.  

 Gráfico 45, Como os membros julgam sua religiosidade. 

 
 

 Nessa questão os membros se julgam, em sua maioria (51%), como 

religiosos, apenas. 27% se julgam moderadamente religiosos, 12% pouco religiosos 

e 8% muito religiosos. 2% dos participantes preferiram não responder a essa 

pergunta. 

 Após a avaliação dos resultados obtidos na pesquisa, apresentados acima na 

forma gráfica e tabular, com as devidas explanações básicas das informações neles 

contidas, passa-se então a analisar e fundamentar essas informações, traçando as 

considerações finais do trabalho realizado nas igrejas de Itabuna, Bahia.  
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CAPÍTULO 7 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Ao trabalhar neste tópico final o conteúdo abordado e os resultados obtidos 

com a pesquisa tenciona-se responder às expectativas apontadas na fase inicial da 

tese em comento, cujo objetivo foi, Levantar e analisar os fatores indicativos de 

crescimento IASD em Itabuna, Bahia, Brasil, com a intenção de avaliar se a igreja 

apresenta crescimento integral que caracterize o seu propósito missional. 

 Tendo em vista o objetivo a ser alcançado foi proposto obter algumas 

respostas a questões relacionadas ao mesmo, sendo a principal questão, Conhecer 

quais os fatores que indicam que o crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

em Itabuna, Bahia, Brasil, ocorreu e ocorre em uma perspectiva integral e missional. 

 Essa problemática não poderia ser resolvida sem que fossem levantadas as 

informações primárias e secundárias, apresentadas a partir da pesquisa bibliográfica 

e documental, bem como, obtidas com a pesquisa de campo.  

Dessa forma, com as informações de base secundária, foi possível responder 

às questões subsidiárias 1 e 2, relacionadas com o conhecimento histórico e 

missiológico da IASD na cidade de Itabuna, Bahia. O conhecimento em questão se 

refere ao contexto histórico/missiológico, abordado nos capítulos 2 a 5, que 

apresentou a história da igreja em Itabuna, as estratégias utilizadas para a entrada e 

fixação da IASD na cidade e região, e outros aspectos relacionados com essa 

finalidade. 

 Ainda nessa perspectiva foi realizada a busca de informações primárias que 

fornecesse o conhecimento sobre a realidade atual dos membros da IASD em 

Itabuna, informações estas destacadas no capítulo 6, a partir das informações 

obtidas junto aos pastores/lideranças das igrejas em estudo e da membresia dessas 

igrejas, os quais constituíram a amostra da IASD em Itabuna, Bahia. 

 Em consequência dos resultados levantados, pode-se, então, analisar essas 

informações e chegar a algumas conclusões, as quais poderão trazer à luz o 

histórico de crescimento da IASD em Itabuna na perspectiva de crescimento integral, 
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bem como, fornecer a resposta à terceira questão subsidiária proposta, que trata de 

refletir sobre o seguinte, Como o conhecimento dos fatores de crescimento da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia pode gerar compreensão sobre a importância da 

perspectiva missional em continuidade ao propósito de expandir a Igreja de Deus na 

Terra num contexto cristão adventista? 

 Nas pressuposições iniciais foi sugerido que a IASD, desde o princípio, fez 

uso de estratégias de evangelização institucionais e diferenciais, baseadas na 

Comissão de Cristo para o tempo do fim, no contato comunitário e na observância 

da Lei Moral, que contribuíram para a expansão da igreja no mundo e no Brasil. 

Nesse sentido, pressupõe-se que essas estratégias têm caracterizado também a 

expansão da IASD na cidade de Itabuna, Bahia. 

 Também se pressupôs que os fatores que indicam o crescimento da IASD de 

Itabuna, Bahia, demonstram que a mesma tem enfatizado o crescimento integral de 

igreja, enfocando suas estratégias em um modelo missional de expansão do 

evangelho. 

 Pelo pressuposto, a IASD em Itabuna, Bahia, tem respondido positivamente 

ao que a teoria de crescimento integral de igreja afirma como relevante a um 

crescimento saudável de igreja, assim como, a uma igreja missionária, cujo foco está 

na pregação do Evangelho do Reino de Deus. 

 A partir dessas considerações iniciais, que relembram os objetivos, 

problemáticas e pressuposições que deveriam ser respondidos com a pesquisa 

realizada, se podem traçar as conclusões a que se chegou com relação ao que foi 

encontrado na pesquisa de campo, o que possibilita realizar comparações e avaliar 

o crescimento da IASD em Itabuna na perspectiva integral e missional. 

De pronto, se pode afirmar que as considerações a respeito do crescimento 

integral e missional respondem positivamente aos objetivos propostos e à 

problemática levantada inicialmente, tornando verdadeiras as pressuposições 

iniciais. Os resultados da pesquisa de campo, analisados sob a perspectiva dessas 

pressuposições iniciais demonstram, no entanto, que elas se cumprem em parte, 

deixando uma lacuna pendente, a qual, mediante análise, gera reflexões que 

revertem em sugestões para a IASD, tanto para o contexto local pesquisado quanto 

para a instituição. Essas conclusões são expostas na sequência com vistas a 

esclarecer o ponto de vista do autor dessa tese sobre as análises realizadas a partir 

dos resultados encontrados na pesquisa. 



206 
 

 

7.1 Crescimento da IASD na Perspectiva Integral e Missional 

 

 

 A respeito do crescimento da IASD em Itabuna, Bahia, ter ocorrido com maior 

intensidade na década de 1980 em diante, foi constatada a veracidade do fato, tanto 

historicamente, quanto a partir da pesquisa de campo realizada. 

 Nas informações documentais e relatos históricos, tanto da parte da IASD 

quanto de reportagens e descrições da época ficou claro que houve um crescimento 

numérico importante na igreja, conforme destacaram alguns autores citados no 

texto, entre eles Perez (2010), Modesto (1986), Torres (1986) e Penelucce (1986), e 

diversos artigos da Revista Adventista, os quais relatam sobre a participação 

adventista na comunidade local, através de movimentação de jovens, de pastores e 

lideranças, de membros leigos, os quais realizaram projetos evangelísticos e sociais 

que serviram de propulsores para o crescimento da IASD em Itabuna, salientando-

se estratégias como, Campais, Congressos, Convenções, Clube de Desbravadores, 

Assistência Social Adventista (ASA), bem como, atividades sociais, culturais e 

religiosas promovidas pela igreja e que foram bem recebidos pela comunidade 

grapiúna.  

 Essas atividades estratégicas da Igreja foram destacadas na pesquisa de 

campo como as principais ferramentas de crescimento numérico utilizadas pela 

IASD, corroborando, desse modo, com as informações apontadas na pesquisa 

bibliográfica documental. 

 Tendo em vista a participação da igreja em todos os aspectos – 

evangelização, comunhão, participação na comunidade, fator estrutural, crescimento 

em números, pode-se afirmar que, no contexto de crescimento integral e missional, 

a pesquisa alcançou efetividade, tendo como base as informações do contexto geral 

primário e secundário.  

Para fundamentar essa conclusão salienta-se o texto da reportagem de 

Peneluce (1986a) que apresenta o objetivo do Congresso Nacional da Juventude 

Adventista como o de fortalecer a estrutura social, moral e espiritual da comunidade 

jovem itabunense, ao mesmo tempo em que os jornais locais também destacaram 

que as estratégias da época visavam a divulgar os ensinamentos de Deus em 

Itabuna e reforçar a presença adventista na região, beneficiando a comunidade 
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como um todo. O resultado em batismo foi destacado nas fontes adventistas da 

época, especialmente na Revista Adventista, acentuando o sucesso estratégico das 

campais e de outros projetos missionários que tornaram evidente o crescimento da 

IASD em Itabuna após a década de 1980 até a década de 2000. 

 A Revista Adventista de 2004 e de 2006 (citadas anteriormente) destacaram 

que, da década de 2000 em diante, a IASD em Itabuna já apresentava um sistema 

estruturado tanto em termos missionais quanto socioeducacionais. O trabalho leigo 

também estava estruturado no que dizia respeito ao trabalho missionário e de 

serviço à comunidade. E os programas evangelísticos resultaram em evangelismo 

prático, posto que os jovens se motivaram a atuar com maior vigor na comunidade 

recebendo capacitação para servir como frente evangelística. 

 Assim é que, até a década de 2010, já havia sido fundada a sede da 

Associação Bahia Sul (ABS), haja vista que mais de 35 mil pessoas já professavam 

o adventismo no sul da Bahia, estando estas congregadas em 378 igrejas e 

congregações. Essas informações, trazidas pela Revista Adventista de 2009, se 

somaram ao destaque à educação adventista na cidade e região, com a existência 

de quatro colégios nesse período. A RA também destacou a participação efetiva de 

colportores que levavam a literatura adventista a todas as partes da Bahia. E, em 

2011, o destaque ficou para o lançamento da TV Novo Tempo em sinal aberto, em 

Itabuna, além de outras atividades ministeriais que contribuíram para que a IASD se 

fortalecesse definitivamente na cidade. 

 O crescimento estratégico adventista em Itabuna foi, portanto, impulsionado 

pela realização das grandes Campais, a partir da década de 1980, crescimento este 

verificado pelo aumento das igrejas. Comparando com as décadas anteriores, havia 

na região oito igrejas, enquanto, após a década de 1980, a IASD em Itabuna 

aumentou o número de igrejas, sendo que, na época inicial dessa pesquisa (2017), 

já contava com 53 igrejas adventistas (entre igrejas e congregações, 7 distritos 

pastorais e 6.573 membros batizados, o que representa cerca de 3,3 adventistas 

para cada 100 habitantes. As igrejas que fizeram parte do estudo de campo 

demonstram bem essa perspectiva de crescimento, haja vista que foram criadas 

entre 1975 e 2007. 

 O crescimento da igreja de Cristo é um propósito dado pelo próprio Jesus, 

para expansão do Reino de Deus e para salvação dos homens. White (1976,9) 

afirma que  
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A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos 
homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho 
ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que através de 
Sua igreja seja refletida para o mundo Sua plenitude e suficiência. 

 
 Nesse sentido, o crescimento da IASD em Itabuna não se deu senão pela 

vontade de Deus, posto que reflete o propósito missional ao crescer tanto em 

número quanto em participação direta na comunidade. Esse crescimento também 

está em acordo com os objetivos apresentados pelo que os adventistas do sétimo 

dia consideram o dom profético dado a eles, que afirma a importância de que os 

crentes na verdade sejam organizados em igrejas e, desse modo, os adventistas 

precisam buscar novos territórios onde possam levar a luz do Evangelho.  

 
Novos territórios deverão ser trabalhados por homens inspirados pelo 
Espírito Santo. Novas igrejas devem ser estabelecidas e novas 
congregações organizadas. Nesta presente época deve haver 
representantes da verdade presente em cada cidade e nas mais 
remotas partes da Terra. A Terra toda deve ser iluminada com a 
glória da verdade de Deus. A luz deve resplandecer em todas as 
terras e povos [...]. (WHITE, 1979, p. 220). 

  
Observou-se, da pesquisa histórica e documental, que o crescimento da igreja 

em Itabuna ocorreu não somente a partir das lideranças e de estratégias de 

evangelismo, mas também pela participação dos membros leigos que se 

contribuíram com a comunidade, mediante serviços, exemplo e testemunho.  

Nesse sentido, os membros e líderes puderam demonstrar a importância da 

igreja para a comunidade. Também demonstra uma faceta dimensional que 

repercute na análise do crescimento integral da igreja, já que, com a participação 

das lideranças e dos membros leigos, as dimensões de crescimento integral estão 

evidenciadas positivamente. 

 Esse aspecto da participação da igreja como um todo é percebido por Timmis 

e Chester (2013) como uma face saudável da igreja cristã, que usa de todos os 

meios possíveis para alcançar a comunidade, planejando suas atividades para 

causar impacto na cultura onde está inserida. Essa intencionalidade missiológica dos 

cristãos afeta os descrentes e gera oportunidades de evangelização, pois busca 

alcançar a todos em seus ambientes, levando a igreja para perto das pessoas. 

 E Wright (2006) também assevera que a igreja precisa ser missional não 
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somente na tarefa de levar o Evangelho ao mundo, mas, também, em participar dos 

propósitos de Deus para o mundo onde ela estiver. A missão da igreja, de cumprir a 

Missio Dei, não está apenas em levar a mensagem de salvação, mas de ser parte da 

comunidade, atendendo às necessidades das pessoas, sejam estas físicas, 

emocionais ou espirituais. 

Nessa perspectiva, o crescimento da IASD deve acontecer numericamente, 

mas também nas demais dimensões de crescimento inerentes à igreja de Cristo. E 

precisa continuar em crescimento saudável, pois, caso isso não ocorra, a igreja 

tende a perder em qualidade, deixando de cumprir o propósito divino. Relembrando 

o que já foi exposto sobre o crescimento integral de igreja, Costas (1982,14) salienta 

que  

 
[...] a igreja cresce integralmente quando recebe novos membros, se 
expande internamente, aprofunda seus conhecimentos da fé e serve 
ao mundo. Porém, ela cresce qualitativamente quando, em cada 
dimensão, reflete espiritualidade, encarnação e fidelidade. 

 

 O crescimento integral da IASD em Itabuna foi avaliado na pesquisa de 

campo realizada com os pastores e com os membros das igrejas que serviram de 

amostra da população adventista nessa região. Os aspectos de crescimento 

apontados por Costas foram observados na estrutura da IASD, podendo-se afirmar 

com segurança que a igreja tem cumprido o propósito de expandir a missão ao 

mundo. 

 Contudo, alguns aspectos observados na pesquisa precisam ser refletidos e 

analisados pelas lideranças da IASD em Itabuna, aspectos estes relacionados com 

as entradas e saídas de pessoas, o que a igreja tem por costume chamar de 

batismos e apostasias, respectivamente.  

Ao avaliar as informações sobre essas entradas e saídas, chegou-se à 

conclusão de que, de forma geral, a igreja tem perdido algo, nos últimos anos, que 

precisa ser recuperado para alcançar o crescimento observado nas décadas de 

1980 a 2000. Essa reflexão pode determinar se as estratégias de crescimento e de 

manutenção dos membros estão em acordo com as demandas da atualidade sem 

perder o foco dos ensinamentos iniciais de Cristo e dos apóstolos.  

 Refletindo sobre a pesquisa de campo, no que diz respeito ao crescimento 

numérico, percebe-se que o número de membros que adentrou à IASD nas décadas 

de 1980 a 2000 sofreu uma queda considerável no decorrer dos anos seguintes, em 
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diversas igrejas, o que revela a necessidade de se analisar o que ocorreu para que 

houvesse menor entrada e maior saída dos membros no período considerado e 

2010 e 2019. Em alguns casos a perda de membros superou as entradas, nesse 

período (conforme Tabelas 7 a 9). 

 A realidade da perda de membros nas igrejas adventistas tem sido reportada 

nos últimos anos. Em 2013 foi realizada uma reunião em Silver Spring (EUA) com a 

cúpula adventista para avaliar as razões por que membros da IASD têm deixado a 

igreja. Nessa reunião foi declarado que a IASD perdeu pelo menos 1 em cada 3 

membros nos últimos 50 anos. Essa constatação levou os líderes a enfatizarem 

ainda mais a necessidade do discipulado (LEMOS, 2013). 

Em 2016, nova reunião constatou que o nível de apostasia na IASD cresceu 

após o ano 2000. Nesse ano havia informações de que 43 em cada 100 pessoas 

deixaram a igreja, mas, na reunião realizada entre os dias 5 e 12 de outubro de 2016 

foi divulgado que, nos últimos 15 anos, 49 em cada 100 membros recém-batizados 

deixaram a igreja. Segundo o secretário-executivo da Associação Geral da IASD, 

pastor G.T.Ng, a taxa de apostasia de 49% preocupa e drena recursos humanos e 

financeiros da igreja (TONETTI, 2016).  

Em vista dessa percepção quanto aos membros se torna pertinente analisar 

como a igreja tem tratado as pessoas que entram em suas fileiras e avaliar os 

motivos por que saem, mudando, se necessário, estratégias e condutas para que os 

membros permaneçam nas igrejas.  

Em estudos sobre os fatores apontados por membros que saíram da IASD 

(somando-se aqui a experiência pessoal como pastor) se percebe que existem 

diversos motivos, dentre eles a insatisfação com as lideranças, os pastores e os 

demais membros da igreja, pela falta de apoio, cuidado, atenção, distanciamento, 

por mau testemunho, conflitos pessoais, entre outros aspectos. Em um estudo 

realizado por Barro (2007, 79) o autor destaca esses e outros motivos, que o leva a 

concluir que “o desejo e a necessidade que as pessoas têm de serem cuidadas” 

deve ser levado a sério, quando ocorre a conversão e a pessoa passa a fazer parte 

da comunidade adventista. Não basta, portanto, levar as pessoas a buscarem a 

conversão, é necessário manter essas pessoas na igreja. 

Um aspecto considerado de relevância para manter as pessoas na igreja, 

mas não somente na instituição e sim na comunhão, apresentando uma fé firme, é a 

questão do conhecimento sobre Deus, sobre o amor de Jesus por elas, sobre as 
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profecias bíblicas e a importância de se manter fiel aos princípios e mandamentos 

divinos. Nesse sentido, a leitura da Bíblia e o estudo da mesma, em casa e nas 

escolas sabatinas, é essencial.  

Entretanto, os resultados da pesquisa demonstram que esse estudo é 

negligenciado por grande parte dos adventistas, posto que apenas 51% dos 

entrevistados revela estudar a Bíblia e a lição da escola sabatina diariamente, ao 

passo que muitos estudam apenas às vezes e outros nem possuem a lição, não 

gostam da escola sabatina ou preferem ler outros livros que não a lição e a Bíblia. 

Essas respostas são indicativas de alguns motivos que podem estar 

contribuindo para que as pessoas saiam da igreja, ou deixem de frequentar, ou 

tenham uma frequência com pouca qualidade para seu crescimento espiritual, pois o 

alimento da alma, quando negligenciado, conduz a corpos e mentes enfraquecidos 

espiritualmente, podendo ser então levados ao vento quando dificuldades surgem, 

produzindo crises espirituais, pessoais e existenciais que acabam contribuindo para 

seu afastamento da igreja e da fé adventista. Nesse sentido, White (2004) afirma 

que a escola sabatina é de tal importância que não deve ser negligenciada nem 

tratada de qualquer forma, pois é instrumento divino para conversão, para correção 

e para conhecimento de Cristo e da vontade de Deus para o homem. A ênfase deve 

ser dada na busca do conhecimento das Escrituras, e outros livros devem ser 

secundários, pois o próprio Cristo ensinou a examinar as Escrituras para conhecer a 

Deus e a Ele.  

Para chamar a atenção e o interesse dos leitores e estudantes da lição e da 

Bíblia, as escolas sabatinas devem ser preparadas e orientadas para atrair ao 

conhecimento de Cristo e, tal como um campo missionário, as lições da escola 

sabatina são instrumentos eficazes de conversão, de levar almas a Cristo. Portanto, 

devem ser “organizadas e convenientemente dirigidas [...] em favor da educação e 

preparo moral e religioso [...]” para que exerçam a devida influência sobre as 

pessoas (WHITE, 2004,12). 

Todavia, não se pode generalizar a questão da apostasia devendo-se tomar 

cuidado para não excluir pessoas fieis do rol de berço considerando apenas sua 

ausência. Observa-se que nem sempre as pessoas que deixam de frequentar a 

igreja estão, realmente, fora dela. Muitos se mudam para locais de acesso difícil à 

igreja, outros deixam de ir por motivos diversos mas continuam a ser fiéis a Deus, ao 

passo que outros ainda desistem totalmente. Conhecer a realidade dos que não vão 
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mais à igreja é um fator que precisa ser incorporado à administração das igrejas 

adventistas de forma eficaz. 

Conforme apresentado no capítulo 4, item 4.2.3, as igrejas não dispunham, 

até 2017, de um sistema de dados eficiente sobre a membresia. Apesar de ter se 

adaptado à realidade da informática, algumas atitudes continuam a ocorrer, como, 

por exemplo, desligar o membro que não aparece na igreja sem que seja este 

buscado diretamente, e com ele feita uma intervenção adequada em seus motivos 

pessoais ou relacionados com a igreja. Essa conduta poderia trazer à luz da igreja 

alguns fatores que ocorrem com as pessoas que contribuem para a sua suposta 

“apostasia”, de modo que a igreja teria maior respaldo para manter, ou não, essas 

pessoas no rol de membros.  

Afirma o pastor G.T.Ng a necessidade de buscar conservar os membros, já 

que “batismo e conservação devem caminhar de mãos dadas” (TONETTI, 2016, p. 

1). E White (2008a) também adverte que as pessoas não devem somente ser 

levadas ao batismo, mas receber a atenção devida para que não deixem o caminho, 

posteriormente. Isso vale tanto para os recém-batizados quanto para os membros já 

antigos. Diz ela,  

 
Depois de as pessoas se haverem convertido à verdade, cumpre 

sejam cuidadas [...] Não devem ser deixadas a si mesmos, presa das 

mais poderosas tentações de Satanás; eles precisam ser instruídos 

com relação a seus deveres, ser tratados bondosamente, conduzidos 

e visitados, orando-se com eles. (WHITE, 2008a,351). 

 

Na possibilidade de que as estratégias usadas pela IASD possam estar 

contribuindo para a entrada de membros nas igrejas, atualmente, a pesquisa de 

campo revelou que, com exceção das grandes Campais que ocorreram na década 

de 1980 e 1990, as estratégias parecem ser as mesmas, como observado no relato 

dos pastores e líderes que participaram da pesquisa. 

 Observou-se que, nas décadas de 1980 a 2000, prevaleceram as estratégias 

de Evangelismo Pessoal, Evangelismo Público, Desbravadores, Eventos Especiais, 

Pequenos Grupos, Classes Bíblicas; e em menor incidência, Discipulado, 

Rádio/TV/NTTV. Essas estratégias continuaram a ocorrer até a atualidade, conforme 

descrevem os resultados da pesquisa, embora com algumas alterações e incidência, 

percebendo-se que a colportagem diminuiu e o discipulado apresenta menor impacto 

nas igrejas.  
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Também se destaca que o foco atual está na evangelização com vistas ao 

crescimento numérico, seguido de visitação aos lares, adoração e louvor, comunhão 

e educação cristã em menor proporção. Dá-se pouca ênfase atual aos Pequenos 

Grupos, às Classes Bíblicas, por exemplo. Contudo, observou-se que a maioria das 

igrejas enfatiza a pregação sobre missão ou evangelização, visando incentivar os 

membros a levarem o Evangelho. 

  Quanto às estratégias de comunicação, na atualidade, se dá muita 

importância às mídias televisivas e sociais, mais do que a eventos públicos 

evangelísticos. No ano de 2019 várias igrejas ainda enfatizaram o uso da televisão, 

do jornal, das mídias físicas e de eventos evangelísticos. Como a pesquisa foi 

realizada antes da pandemia do Coronavírus, observou-se pouco uso de mídias 

sociais, atualmente uma ferramenta bastante relevante. 

 A análise da pesquisa de campo, considerando os aspectos orgânico e 

diaconal, demonstra que as igrejas têm se preocupado com a capacitação dos 

membros e da liderança, com o envolvimento dos líderes na missão e no discipulado 

dos membros. Contudo, várias igrejas consideram que sua estrutura física não 

favorece muito seu crescimento, e que o orçamento local destinado à evangelização 

também é pequeno, sendo que algumas igrejas não têm destino orçamentário à 

evangelização, o que não contribui para o crescimento da igreja. 

  A criação de diversas igrejas em diferentes locais das cidades é uma 

estratégia de expansão importante considerando que as pessoas precisam de um 

local específico para oferecer adoração a Deus e comungar com os demais irmãos. 

Entretanto, a falta de estrutura pode dificultar o crescimento integral, dado que, cada 

igreja precisa ser administrada devidamente.  

Não basta, assim, plantar igrejas somente; estas precisam atender às 

necessidades das pessoas interna e externamente, e isso requer que a 

administração geral da IASD auxilie às igrejas menores dando recursos financeiros, 

materiais, humanos, para que o trabalho de evangelização não se perca pela falta da 

estrutura adequada. Muitas igrejas são deixadas por si mesmas, recebendo parcos 

recursos para continuar e nem todas contam com parceiros ou membros altruístas 

que as auxiliem. White (2012,126) afirma que “as igrejas grandes, livres de dívidas, 

venham em auxílio de suas igrejas irmãs, e deem de seu recursos para esses locais 

menores de adoração, a fim de que as igrejas pequenas não sejam oprimidas e 

fiquem desanimadas sob um fardo de dívidas”. E esse auxílio deve continuar até que 
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as igrejas estejam bem estabelecidas. 

 Quanto ao crescimento diaconal, as igrejas apontam que há, em seu entorno, 

falta de estrutura social relativas à educação, saúde e cuidados básicos. Nesse 

quesito, a igreja tem atendido no que pode à comunidade interna e externa, sendo 

observado que em algumas igrejas as necessidades sociais são mais intensas, 

requerendo maior atenção das lideranças, não apenas local mas em níveis mais 

elevados, com relação às demandas dessas igrejas para com os membros 

necessitados.  

Os projetos sociais já tradicionalmente conhecidos (como o Mutirão de Natal, 

Distribuição de Cestas Básicas, Projeto Vidas por Vidas) fazem parte da maioria das 

igrejas, não sendo informado nenhum projeto diferente dos já existentes. As igrejas 

contam com parcerias privadas, convênios com órgãos públicos e com a 

organização superior da IASD para manter esses projetos.  

No caso específico de auxílio aos membros necessitados a maioria das 

igrejas auxilia com cestas básicas e medicamentos, além de contribuir com outras 

necessidades, mas não se percebe uma atenção maior para mudar a condição 

dessas pessoas a longo prazo, como oferecer cursos profissionalizantes, fator que 

somente aparece em uma das igrejas pesquisadas. O orçamento local para a 

finalidade de auxilio também é pequeno. 

 Refletindo sobre os aspectos relatados acima, percebe-se a importância de a 

igreja cuidar de seus membros e dar testemunho prático de sua fé, mostrando-se 

capacitados para levar o evangelho em todas as suas formas, mesmo que as 

condições não sejam propícias a atender a todos os aspectos, prontificando-se a 

demonstrar pelos outros o Amor cristão. 

 Monteiro (2004,76) afirma que o discipulado foi utilizado pela igreja de 

Jerusalém para “moldar um cristão maduro, envolvido na evangelização”. O autor 

explica que, embora a igreja não tivesse classes formais de treinamento, manuais ou 

programas que ensinassem os membros a praticar o trabalho missionário, eles 

treinavam os novos convertidos através de um trabalho prático, levando-os ao 

campo. Esse método foi ensinado por Jesus, estar no meio do povo, viver 

retamente, falar sobre a verdade em conformidade com o que Deus exige e 

incentivar as pessoas a obter as bênçãos da salvação. O Evangelho deve ser 

contextualizado, de forma prática, apresentado estrategicamente para que as 

pessoas se identifiquem com a fé a eles apresentada e vejam o quanto ela é valiosa, 
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tendo a vida do mensageiro como exemplo. Assim, o discipulado irá apresentar 

frutos em trazer pessoas, conter a apostasia e o índice de deserção. 

O cristianismo prático é enfatizado na Bíblia, através de Jesus e dos 

apóstolos (Mt 25,34-36, 40; At 4,34-35; Tg 1,27; I Jo 3,17-18). White (2000,19) 

afirma que Jesus usou mais do Seu tempo para curar e cuidar das pessoas do que 

para pregar, evidenciando que a sua igreja deveria exercer um cristianismo de ação, 

não apenas de palavras. 

 Cuidar dos membros da igreja é tarefa importante, pois mostra o Amor e o 

cuidado de Deus por nós. Mostrar à comunidade esse amor em forma de atenção e 

cuidado também significa evangelizar. Essa tarefa pertence tanto aos pastores e 

líderes quanto aos membros da comunidade adventista. A igreja cresce, assim, de 

forma salutar, não dando ao mundo motivos para blasfemar contra Deus. Nesse 

sentido, Suárez (2016,1) afirma, 

 
Como membros da Igreja, precisamos visitar e orar pelos enfermos, 
interceder por essas pessoas diante de Deus. Precisamos encorajar 
os enfermos a ponderar e discutir sua atitude em relação à doença e, 
no caso de uma doença grave, ponderar sua atitude em relação à 
morte. Precisamos agir como pastores, deixando que as pessoas 
falem de seus medos, apreensões, raivas e decepções. E mostrar-
lhes que, acima de tudo, nosso Deus – nosso Supremo Médico – nos 
ama, e que está conosco em todas as circunstâncias. 

  

O papel da igreja, portanto, vai além do cumprimento da Missão; alia o 

cuidado pastoral, a educação, o acolhimento, enfim, a ação prática, para que o 

crescimento da igreja ocorra de forma saudável em todas as suas dimensões, como 

avalia Costas (1994) ao considerar a igreja em dimensões, avaliando que a missão 

da igreja está relacionada com a sua formação espiritual, social e histórica, mas 

também com a edificação interna dos seus membros, com o preparo destes e o seu 

envio, como igreja, ao mundo.  

 Nesse sentido, Cavalcanti (2000,17-18) também aponta as diferentes 

dimensões que a igreja apresenta em sua missão na terra, 

 
                                      1) Koinônica, a comunhão dos santos;  

2) Didática, a aprendizagem cognitiva e existencial do conteúdo da 
revelação;  
3) Diaconal, o amor prático, a solidariedade, e as obras de 
misericórdia;  
4) Kerigmática, a proclamação do evangelho do Reino;  
5) Profética, a defesa da vida e a denúncia da opressão. 
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 Em vista dessas considerações que partem das lideranças e do pastorado, 

percebe-se que o crescimento integral da igreja abrange diferentes aspectos, os 

quais levam em conta, também, o envolvimento dos membros da igreja, a sua 

participação para que o corpo de Cristo se revele pleno e saudável. O crescimento 

integral e missional requer que a igreja cresça também em outros aspectos, como a 

espiritualidade, a encarnação e a fidelidade, aspectos estes que são critérios de 

avaliação do crescimento da igreja e que devem estar presentes tanto nas 

lideranças quanto na membresia, na comunidade de crentes. 

Nesse sentido, a pesquisa de campo abarcou alguns aspectos que buscaram 

revelar a igreja do ponto de vista de seus integrantes leigos, revelando o perfil das 

pessoas que frequentam as igrejas adventistas de Itabuna e como ocorre o 

crescimento conceitual nas igrejas avaliadas. Esse conhecimento é relevante para 

observar o cumprimento dos objetivos propostos à pesquisa. 

O perfil dos adventistas itabunenses revela que a igreja é composta, em sua 

maioria, por mulheres, que representam 60% dos membros das igrejas pesquisadas. 

A maioria dos membros está na faixa etária entre 29 e 58 anos, seguido de idosos, 

jovens e crianças, nas proporções de 55%, 18%, 16% e 9%, respectivamente. A 

maioria é casada, com um percentual de 33% de solteiros. Prevalece a formação 

educacional de ensino médio (44%), e profissões em áreas privadas, públicas e 

liberais, além de estudantes, com pequena variação percentual. A maioria (84%) 

apresenta renda mensal de 2 salários-mínimos. 

 Ao analisar o crescimento conceitual foi verificado que a maioria dos 

membros está há mais de 20 anos na igreja, sendo que alguns já estão há mais de 

50 anos, tempo de fundação de algumas igrejas. Contudo, apenas 7 pessoas foram 

batizadas há menos de um ano, evidenciando pouco crescimento numérico. O 

batismo ocorreu na maioria entre 12 e 21 anos, sendo que muitos desses batismos 

foram de adventistas de berço. Dos que se batizaram após essa idade, a maioria 

veio de religiões como o catolicismo, protestantes/pentecostais, sem religião e 

religiões afro e espiritismo o que demonstra que o Evangelho alcança a todas as 

pessoas que buscam a verdade. Adventistas de berço e de quarta geração somam 

boa parte dos membros das igrejas avaliadas indicando que os filhos de adventistas 

continuam a fé trazida pelos seus antepassados. 

 Quanto à participação pessoal na comunhão e aspectos relacionados com o 
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seu envolvimento com Cristo e com a igreja, a maioria respondeu que é dizimista 

(87%), que conheceram a igreja por meio de parentes e amigos, os quais os 

influenciaram a conhecer a Jesus, e que os métodos de influência mais comuns 

foram, estudos bíblicos em casa (30%), evangelismo público (13%) e pequenos 

grupos familiares (11%). Também se mostram relevantes os métodos de 

desbravadores (10%), classes bíblicas na igreja (10%), escola sabatina (9%) e cultos 

na igreja (9%). Os fatores de atração são as doutrinas (32%), o amor cristão (27%), 

o estilo de vida adventista (25% e os livros de Ellen White (16%). 

 Quanto à comunhão, a maioria frequenta a igreja todos os cultos, leem a 

Bíblia todos os dias, estudam a lição diariamente e já leram mais de 4 livros do 

Espírito de Profecia, sendo este percentual acima de 50%. Porém, o percentual 

daqueles que não leem a Bíblia todos os dias, que não estudam a lição e que não 

leram livros do Espírito de Profecia indica que boa parte dos membros precisa de 

maior incentivo à prática diária da comunhão com Cristo e com a igreja. 

 Em vista dessas informações, verificou-se que a questão do discipulado e do 

testemunho cristão também requer atenção por parte das lideranças, pois ficou 

constatado que 77% dos membros não dão estudos bíblicos, e apenas 23% o fazem 

semanalmente, e que cerca de 41% dos membros ainda não trouxeram alguém para 

Jesus. Dos 59% que disseram já haver trazido pessoas para Jesus 55% o fizeram 

por meio de estudos bíblicos diretos, 20% por meio de pequenos grupos, 13% em 

conferências e 12% nas classes bíblicas. 

 Traçando um comparativo entre o que trouxe os membros à igreja e o que os 

fez buscar outras pessoas percebe-se que os métodos são semelhantes, podendo-

se verificar que os estudos bíblicos, os pequenos grupos, as classes bíblicas, dentre 

outros fatores, são os que mais se destacam ao longo do tempo. Esses métodos 

envolvem o contato direto, a empatia, o amor cristão, que deve ser preservado e 

incentivado entre os membros, já que implicam na continuidade da comunidade 

adventista.  

Entretanto, as respostas fornecidas indicam que a grande maioria dos 

membros não tem por costume o dar estudos bíblicos, o que reforça a necessidade 

de ensinar a igreja e motivar à prática dessa atividade, já que implica em que os 

membros demonstrem sua ação como discípulos de Cristo, não apenas membros de 

igreja. Nessa perspectiva importa reforçar o discipulado para que as pessoas 

possam buscar e ensinar outras pessoas a se tornarem discípulos de Cristo, como 
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elas mesmas também aprenderam e o fazem.  

 Quanto à análise do conhecimento pessoal dos membros sobre a história da 

igreja, das profecias e da missão da IASD verificou-se que o percentual de quem 

conhece a história e quem conhece apenas um pouco é praticamente o mesmo 

(42% e 41%), sendo que 15% não sabem contar a história da IASD. De igual 

maneira, os que sabem explicar as profecias representam apenas 33% dos 

membros, ao passo que mais de 50% sabem pouco e 15% não sabem.  

Levando em conta que os adventistas já foram considerados o “povo da 

Bíblia” e se destacaram em razão do conhecimento profético, essa questão deve ser 

melhor analisada pelas lideranças, de modo que os membros sejam capazes de 

passar adiante seu conhecimento, especialmente em tempos de cumprimento 

profético do retorno de Cristo.  

 Essa constatação se revela, também, na importância que os membros dão à 

missão, cujos resultados demonstram que não há um grande diferencial entre os 

principais aspectos apontados, evangelização e comunhão entre os crentes, com 

aspectos sociais e culturais que fazem parte do cotidiano do cristão mas que não 

revelam grande espiritualidade. Nesse ponto, aliás, a maioria se diz apenas religioso 

(51%), com pequena parcela se afirmando como muito religioso (8%). 

 Refletindo sobre os resultados apontados pelos membros é possível afirmar 

que as igrejas de Itabuna, atualmente, estão voltadas à preservação do status quo, 

ou seja, há maior preocupação com o frequentar a igreja do que com o obter 

conhecimento para testemunhar e trazer pessoas a Cristo. Embora muitos se 

preocupem com essa questão, o fazer discípulos – no sentido de ser discípulo e 

buscar novos discípulos para Cristo – tem deixado de ser o aspecto que impulsiona 

o evangelismo nas igrejas. Nesse sentido, Escobar (1997,98) já afirmava que “uma 

espiritualidade sem discipulado nos aspectos diários da vida – sociais, econômicos e 

políticos –, é religiosidade e não cristianismo”. 

 A ideia de membro não existe na Bíblia, mas o termo discípulo é constante, 

tanto no Velho quanto no Novo Testamento. White (2015a) afirma que cada crente já 

nasce como discípulo no Reino de Deus, ou seja, no momento do batismo ou 

conversão, já é um discípulo, já necessita aprender de Cristo. E Cristo ordena que, 

assim como recebeu Dele, vá e faça novos discípulos (Mt 28,19). 

 A análise dos resultados, portanto, retrata uma igreja que cresce de forma 

integral, em todas as suas dimensões, mas que ainda deixa a desejar em alguns 
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aspectos para que cresça de forma saudável, revelando Cristo ao mundo. 

 

 

7.2 Conclusões Finais e Sugestões 

 

 

 Analisando os resultados e as conclusões da pesquisa, é possível sugerir que 

alguns pontos precisam ser avaliados com maior rigor, no que diz respeito às 

implicações internas das igrejas em estudo. Desse modo, são apresentadas 

algumas sugestões no campo da colheita e no campo da conservação de membros, 

aspectos considerados de maior importância na pesquisa realizada. 

 No campo da colheita, esta pesquisa mostrou que a Campal J.A. foi um 

divisor de águas no crescimento da igreja em Itabuna. O evento fez a igreja 

conhecida da população grapiúna facilitando grandemente o acesso ao coração dos 

moradores para que a verdade pudesse alcançá-los.  

Foi observado que os métodos, de forma geral, não se modificaram, mas 

perderam ênfase e destaque ao longo do tempo. Algumas estratégias foram 

deixadas de lado, como as Campais Evangelísticas da década de 1980, mas em sua 

essência elas permanecem, visto que o foco na evangelização e na missão continua, 

embora de forma menos impactante na sociedade itabunense.   

Como sugestão nesse campo, portanto, se indica a implementação de 

eventos semelhantes, que tenham o mesmo perfil, os quais sejam levados a efeito 

pela administração do campo. 

Ainda nesse campo de colheita, sugere-se aproveitar a oportunidade da mídia 

televisiva adventista de forma mais direta. Com a chegada da TV Novo Tempo um 

novo caminho se abriu para oportunizar ao telespectador o conhecimento da igreja 

em suas diversas nuances. Um trabalho mais personalizado, ligando o telespectador 

à TV de forma imediata, para que ele, assim que contatar a TV obtenha retorno num 

prazo de instantes, e que seja atendido, se possível, com visita, oração, oferta de 

estudos bíblicos ou outra de suas necessidades mais sentidas. Equipes das igrejas 

poderiam estar aliadas com as equipes da TV Novo Tempo, nesse sentido, para que 

essas pessoas sejam alcançadas prontamente e de forma mais efetiva.  

 No campo da conservação de membros, salientam-se alguns aspectos. A 
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pesquisa histórica relata que, na década de 1980, o tempo com estudos bíblicos era 

maior e mais profundo. Gastava-se com o aluno um período de preparo de alguns 

meses no mínimo, para que ele tivesse tempo de se tornar íntimo do ensino da 

igreja, assim como, dos membros que a frequentam, o que dava um ar de 

comunidade. Este aspecto pode ter sido um fator de crescimento da igreja naquela 

década e a partir dela, porque os membros que entravam permaneciam e se 

tornavam missionários, indo em busca de outros. Por isso, a igreja se desenvolveu 

naquele período com solidez.  

Como sugestão nesse sentido se propõe que as pessoas sejam convidadas a 

receber estudos bíblicos com maior envolvimento da comunidade adventista, para 

que possam criar vínculos com a igreja, receber atenção em suas demandas 

religiosas vinculando essas demandas à empatia pessoal e social, para que sintam 

que não estão sós, que fazem parte do grupo remanescente à espera de Cristo. 

Essa questão requer que os membros sejam preparados para dar estudos bíblicos e 

para receber os novos interessados como parte da família de Deus, aceitando-os em 

suas atividades e formando vínculos de amizade. 

Nos momentos de estudo da escola sabatina, o quanto possível, apresentar 

dinâmicas aos estudantes/membros para que se interessem em buscar na Bíblia e 

em outras fontes respostas ou conhecimentos que aprofundem o entendimento, a 

compreensão do que está sendo apresentado, e convidar os membros a expor 

esses conhecimentos, desde que fundamentados na ética bíblica e não fujam do 

tema. Dúvidas podem ser respondidas à parte, em reuniões extracurriculares, em 

visitas domiciliares, o que também poderá contribuir para uma maior participação 

entre os membros da igreja como comunidade interna. Nesse processo, é possível 

observar também as necessidades e dificuldades dos membros, permitindo o auxílio 

necessário, seja este material, emocional ou espiritual. 

 Além do preparo dos membros para dar estudos bíblicos, receber os novos 

interessados e buscar maior participação nos estudos da lição da escola sabatina, a 

igreja e os membros devem ser incentivados ao cristianismo prático, baseado na 

maneira de ver e de viver que Jesus demonstrou e ensinou, amando as pessoas 

como elas são e visando a sua transformação naquilo que Deus quer que elas 

sejam. Este aspecto já tem sido explorado em boa escala pela Igreja em Itabuna e, 

somado aos aspectos apresentados, pode fazer grande diferença, uma vez que se 

une o preparo e a vivência da fé, por parte do membro, em direção ao catecúmeno, 
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no antes, durante e depois do batismo.  

 Conforme destacado anteriormente, a questão do testemunho é um fator 

importante, o que deve também ser incentivado na escolha das músicas nos cultos e 

eventos adventistas, de modo que as pessoas possam ver diferenças evidentes 

entre os que servem a Deus e os que não O servem. Nesse sentido, a igreja faz bem 

em modificar alguns aspectos e evitar a entrada de músicas que não agradam a 

Deus, no sentido da adoração e da elevação da mente a Ele. 

 Como observado na pesquisa sobre entrada e saídas de membros, as perdas 

de membros são consideráveis e requerem ação imediata a respeito. No trabalho 

pastoral cotidiano foi possível perceber muitos casos em que o membro é bem 

cuidado enquanto não nasce da água, mas, depois do batismo, ele parece ter que 

aprender a andar sozinho, quando é justamente nesse momento que ele mais 

precisa de apoio para aprender a caminhar na fé. 

 Nesse sentido, a igreja precisa demonstrar mais amor e atenção para com o 

novo membro (sem deixar os membros mais antigos), tendo a devida paciência para 

o caso de ele sofrer quedas, ajudando-o a levantar na fé, firmar os pés no caminho 

da verdade, para que possam desfrutar juntos da vida eterna com Jesus.  

O fato de que muitos membros entram e saem das igrejas, nos últimos anos, 

é preocupação em todo o mundo, refletindo o que ocorre também com as demais 

igrejas protestantes, de forma geral. Mas isso não pode esmorecer a IASD, que deve 

repensar as estratégias que utiliza, adaptando-as à modernidade para alcançar mais 

pessoas para Cristo e buscar no exemplo dos primeiros cristãos a ação verdadeira 

sob o domínio de Cristo, mediante o Espírito Santo, evitando a entrada de aspectos 

mundanos e seculares nos métodos que utiliza, tendo em vista cumprir a missão de 

levar o Evangelho, a Boa Nova do breve retorno de Cristo, a todo o mundo. 

A comunidade adventista, por sua vez, precisa se dispor a viver e 

testemunhar de sua fé, de modo que muitos possam ver o Evangelho na vida dos 

mesmos e, assim, ter a mente desperta pelo Espírito para a verdade, por exemplo e 

por palavras. 

Tendo em conta que essa pesquisa não extingue todas as possibilidades de 

análise da temática que envolve o crescimento integral, missional e saudável da 

igreja de Cristo, outras pesquisas podem ser desenvolvidas a posteriori, de modo 

que se possa contribuir para o conhecimento acadêmico, teológico, social e 

histórico, buscando-se propostas reflexivas para o bom andamento da Igreja no 
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mundo em cumprimento à Missio Dei e à espera do breve retorno de Cristo.  
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APÊNDICE 1a, FORMULÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO (PASTORES) 
 
 
 
Crescimento Numérico  
Distrito,  
Igreja,  
 
 
 
1. Questões relacionadas ao perfil da igreja nos anos de 1980, 2000 e 2019 
 

Questão 1980 1990 2000 2010 2019 

Aproximadamente qual era (é) o número de 
membros da sua igreja nos anos 

     

 

Questão 1980 1990 2000 2010 a 2019 

Aproximadamente quantas pessoas se 
tornaram membros na década de, 

    

Quantas pessoas deixaram de ser membros 
nesse mesmo período 

    

 
2. Numa escala de 0 a 5 indique qual o impacto das estratégias utilizadas nos 
períodos apresentados abaixo para o crescimento numérico da igreja? (Circule 
o número) 

Estratégia 1980 a 2000 2001 a 2019 

Evangelismo pessoal 0  1  2  3  4  5  0  1  2  3  4  5 

Evangelismo público 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Pequenos grupos 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Desbravadores 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Classes bíblicas 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Colportagem 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Discipulado 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Eventos especiais 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Outra (especificar), 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

Rádio NT e TV NT 0  1  2  3  4  5 0  1  2  3  4  5 

 
3. Indique numa escala de 0 a 5 Qual é a ênfase mais importante de sua igreja, 
atualmente?  Circule o número correspondente a importância de cada uma 
sendo zero a menor importância e 5 a maior.  
Evangelização/Crescimento                               
Adoração/Louvor 
Discipulado 
Comunhão 
Educação Cristã 
Pequenos Grupos 
Visitação de lares 
Outro,__________________ 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  
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4. Quanto tem contribuído para o crescimento da sua igreja nos últimos anos 
os seguintes fatores? Circule o número correspondente numa escala de 0 a 5 
sendo 0 a menor contribuição e 5 a maior. 
Evangelismo pessoal  
Evangelismo público 
Pequenos grupos 
Duplas missionárias 
Classes bíblicas 
Oração intercessória 
Música 
Visitação de lares 
Eventos especiais 
Trazer visitas 
Outra, ____________ 
 
5. Qual o nível de uso dessas ferramentas de comunicação sua igreja faz para 
divulgar sua presença na região? Numa escala de 0 a 5 circule a de maior uso 
para 5 e a de menor uso para 0 
Site na Internet 
Programas de Rádio 
Programas na Televisão 
Cartazes, folhetos, folders 
Faixas, placas luminosas, banners 
Eventos públicos evangelísticos 
Anúncio em jornais 
Outro, ______________________ 
 
6. Com que frequência a sua igreja prega sobre missão ou evangelização? 
(  ) uma vez ao mês 
(  ) mais de uma vez ao mês 
(  ) uma vez por trimestre 
(  ) uma vez por semestre 
(  ) uma vez ao ano 
(  ) Nunca prega 
(  ) Não sei responder 
(  ) Outro,__________________ 
 
Crescimento Orgânico  
 
7. Com que frequência a liderança da igreja local recebe treinamento ou 
capacitação? 
( ) Não recebe 
( ) Uma vez ao ano 
( ) Duas vezes ao ano 
( ) Três vezes ao ano 
( ) Mais de três vezes ao ano 
 
 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  
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8. Numa escala de 0 a 100, indique quanto por cento dos líderes da igreja local 
está envolvido na missão? Circule ou escreva um valor de 0 a 100% 
 
0%  10%   20%   30%   40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%   Outro ____% 
 
9. A sua igreja tem um programa de discipulado em funcionamento? 
(  ) Sim    (  ) Não (  )   (  ) Está em formação 
 
10. A estrutura física (templo, salas, estacionamento) favorece para o 
crescimento da igreja? Indique circulando um dos três dígitos sendo zero para 
não favorece, 5 para favorece pouco e 10 para favorece muito 
 
I-------------------------------------------------I------------------------------------------------I 
0                                                         5                                                        10 
11. Aproximadamente qual percentual do orçamento total, incluindo ofertas e 
dízimos, é destinado a evangelização? 
Resposta, __________________ 
 
Crescimento Diaconal  
 
12. Qual o nível das maiores necessidades sociais na região onde a sua igreja 
está localizada? Numa escala de 0 a 5 indique o nível de necessidade sendo 0 
para nenhuma e 5 para muita necessidade em cada uma das seguintes áreas 
 
( ) Carência de Deus/Salvação 
( ) Creche e Pré-Escola 
( ) Atendimento ao adolescente 
( ) Atendimento à saúde (Posto de Saúde) 
( ) Atendimento às famílias pobres 
( ) Trabalho com dependentes químicos 
( ) Outro,___________________ 
 
13. Qual o nível de participação de sua igreja diretamente de algum projeto 
social? Numa escala de 0 a 5 indique o nível de participação sendo zero 
nenhuma participação e 5 grande participação 
 
( ) Distribuição de cestas básicas 
( ) Doação de sangue (Projeto, Vidas por Vidas) 
( ) Mutirão de Natal 
( ) Alfabetização de adultos 
( ) Sopão 
( ) Creches e/ou Pré-escolas ( 0 a 6 anos) 
( ) Escola 
( ) Outro,______________________ 
  
 
 
14. Para o desenvolvimento desse (s) projeto (s), a igreja tem convênios, 
parcerias, etc? Marque todos os que tiver. 
( ) Convênios com Órgãos Públicos 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5 
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( ) Parcerias com empresas (pessoas jurídicas) 
( ) Doações regulares de membros da igreja 
( ) Apoio da organização superior da igreja 
( ) Produção e comercialização de produtos e/ou serviços 
( ) Outra fonte,__________________ 
 
15. Qual o nível de envolvimento periódico de sua igreja em atividades de 
auxílio aos seus membros com dificuldades financeiras? Marque o número 
correspondente numa escala de 0 a 5 sendo 
( ) Cestas básicas                                                          
( ) Medicamentos                                                           
( ) Auxílio aluguel                                                             
( ) Cursos profissionalizantes                                         
( ) Pagamento de conta de luz e/ou água                       
( ) Ajuda procurar emprego                                                   
( ) Outro,___________________ 
 
16. Quanto do percentual do orçamento da igreja local é destinado aos 
projetos sociais e/ou auxílio a carentes? 
Resposta, __________________ 
 
Muito obrigado pela sua participação! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  
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APÊNDICE 1b, FORMULÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO (MEMBROS) 

 
Perfil dos membros 
 
Informações Gerais 
  
1) Sexo 
(  ) masculino  (  ) feminino 
  
2) Idade 
R. ____________  
 
3) Estado civil 
( ) solteiro       ( ) casado 
( ) viúvo          ( ) divorciado/separado 
  
4) Formação educacional 
( ) Primeira fase (1ª a 4ª)      ( ) segunda fase (5ª a 8ª) 
( ) Ensino Médio (2 ° grau)   ( ) Ensino superior (faculdade) 
( ) Pós-graduação 
  
(5) Caso tenha curso superior, indicar o curso, ______________ 
  
6) Profissão 
( ) Estudante         ( ) Profissional liberal  
( ) Funcionário público     ( ) Funcionário de iniciativa privada 
  
7) Renda pessoal mensal 
( ) até 2 salários-mínimos  
( ) de 3 a 5 salários-mínimos  
( ) de 6 a 8 salários-mínimos  
( ) até 10 salários-mínimos 
( ) mais de 10 salários-mínimos 
  
Informações referentes à membresia na IASD/Crescimento Conceitual  
 
(8) Há quanto tempo e batizado na IASD? Indique a quantidade de anos.  
R. ____________  
  
(9) Quantos anos você tinha ao ser batizado? 
R. ____________  
 
10) Religião anterior 
( ) Adventista berço   ( ) Católica 
( ) Pentecostal    ( ) Protestante tradicional 
( ) Espírita     ( ) Evangélica não pentecostal 
( ) Sem religião                             ( ) Outra ___________________ 
 
 
11) Se for adventista de berço (nascido na igreja), a qual geração pertence? 
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( ) primeira Geração (filho de adventistas)  
( ) segunda geração (neto) 
( ) terceira Geração (bisneto) 
( ) outra_____________ 
 
(12) Você é dizimista? 
( ) Sim  ( ) Não 
 
(13) Quem falou para você da IASD pela primeira vez? 
( ) Parentes   ( ) Amigos  ( ) Pregador       
( ) Rádio ou TV ( ) Colportores    ( ) Curso  por correspondência 
  
(14) O quanto cada uma dessas pessoas ou coisas influenciaram você a decidir a 
tornar-se membro do IADS? Marque numa escala de 0 a 5 o nível de influência 
sendo zero para nenhuma influência e cinco para grande influência.  
 
( ) Parentes                                            
( ) amigos   
( ) Pastor      
( ) Conferências públicas   
( ) Rádio ou TV 
  
(15). Numa escala de 0 a 5, indique quanto cada metodologia o influenciou a tomar 
sua decisão? Sendo zero nenhuma influência e 5, grande influência  
( ) Evangelismo público          
( ) estudos bíblicos em sua casa 
( ) Classe bíblica na igreja      
( ) pequenos grupos familiares 
( ) Desbravadores       
( ) Escola Sabatina 
( ) ADRA-Dorcas                   
( ) Acampamentos e retiros 
( ) Cultos na Igreja - Qual? ___________________ 
( ) outro, ___________________________ 
  
(16). Quanto o atraiu na igreja? Na escala onde zero indica nada de atração e 5 
grande atração marque o que corresponde à sua realidade 
( ) Doutrina      
( ) amor cristão 
( ) Os livros de Ellen White    
( ) estilo de vida adventista 
 
(17) Com que frequência você e sua família frequentam a Igreja? 
( ) Semanal    ( ) Mensalmente 
( ) Todos os cultos  
  
(18) Com que frequência você lê a Bíblia? 
( ) Todos os dias ( ) 2 dias por semana  
( ) 4 dias por semana ( ) 6 dias por semana  
( ) Nenhum dia por semana 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  
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(19) Com que frequência você estuda a lição da Escola Sabatina? 
( ) Diariamente    ( ) Semanalmente   ( ) As vezes 
( ) Não estudo ( ) Não tenho a lição  
( ) Não gosto da Escola Sabatina  ( ) Prefiro ler outros livros da igreja 
 
(20) Quantos livros do Espírito de Profecia você Já leu? 
( ) Um   ( ) Dois   ( ) Três  
( )  Quatro  ( ) Cinco ou mais 
 
 (21) Quantos estudos bíblicos você dá por semana? 
( ) Nenhum           ( ) Um  ( ) Dois    
( ) três   ( ) Quatro  ( ) Mais de 5 
 
 (22) Já ganhou alguém para Jesus? 
( ) Sim. Quantos? ___  
( ) Não 
Se sim, qual método usou com mais frequência? Indique o de maior percentual de 
uso sendo zero nenhum uso e 5 muito uso 
Conferências 
Estudos Bíblicos  
Classe Bíblica 
Pequenos Grupos 
 
(23) Você saberia contar para alguém a história (origem) da sua igreja? 
( ) Sim       ( ) Não     ( ) Um pouco 
 
(24) Sendo necessário você explicaria as profecias da Bíblia? 
( ) Sim     ( ) Não    ( ) Um pouco 
 
(25) Quão importante para a missão da igreja, na sua opinião e/ou compreensão? 
Indique o nível de importância numa escala de zero a cinco marcando o número 
correspondente onde zero significa nada e cinco muito. 
( ) A comunhão dos crentes 
( ) Realizar serviços sociais 
( ) Manter os jovens na igreja 
( ) Realizar excursões 
( ) A evangelização/Missão 
( ) Realizar bons programas 
( ) Pregar bons sermões 
( ) Outro,________________ 
 
26) Você se julga, 
( ) Muito religioso      ( ) Religioso 
( ) Moderadamente religiosos  ( )  Pouco religioso 
 
Muito obrigado pela sua participação! 
 
 
 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

 

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  

0  1  2  3  4  5  
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Anexo 1, Destaque jornalístico do I Congresso Nacional da Juventude Adventista em 

Itabuna-BA. 

 

(PENELUCE 1986a,5) 
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Anexo 2, Destaque jornalístico do I Congresso Nacional da Juventude Adventista em 

Itabuna-BA. 

 

(PENELUCE 1986a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

Anexo 3, Destaque jornalístico da Campal JA de Itabuna-BA, 1986. 

 

(MODESTO 1986) 
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Nome Angelo Gabriel da Silva 

Nascimento 27 de julho 1967, Icém, SP. 

Esposa Kátia Silene Domini Silva  

Filhos Eleazar Domini Silva e Wesley Jonatan Domini  Silva 

Educação Básica Escola Estadual de 1º e 2º Graus da Bahia – Salvador, BA 
 

Títulos 1997–Bacharel em Teologia – Seminário Adventista Latino 
– Americano de Teologia – Sede Nordeste 

  
2010–Mestre em Teologia Pastoral - Seminário Adventista 
Latino – Americano de Teologia – Sede Nordeste                                 

  
2012 – Pós- Graduação Lato-Senso em Missiologia  
Seminário Adventista Latino – Americano de Teologia – 
Sede Nordeste                              

  

2022 – Doutor em Teologia Pastoral UNASP - EC 

Experiência Profissional  

1998 –  2000 Pastor Distrital - Guarabira - PB                                                               

2001 –  2002 Pastor Distrital - Queimadas - PB                                                               

2003 –  2004 Pastor Distrital – Patos – PB 

2005 –  2006 Pastor Distrital – Igapó - RN                                                               

2007 – 2009 Pastor Distrital – João Pessoa - PB                                                               

2010 – 2011 Pastor Distrital – Barreiras – BA 

2012 – 2012 Pastor Distrital – Iguaí - BA                                                               

2013 – 2014 Pastor Distrital – Barra da Estiva – BA                                                              

2015 – 2017 Pastor Distrital – Posto da Mata – BA 

2015 – 2016 Coordenador do  Curso de Extensão - Estudos em Religião,  
FADBA  –  Polo - Teixeira de Freitas – BA 
 

2015 – 2016 
 

 

2018–  2022 

Professor  do  Curso de Extensão - Estudos em Religião, 
FADBA  –  Polo - Teixeira de Freitas – BA 
 
Pastor Distrital – Ubaitaba – BA 

VITA 


