
IGREJA A D V E N T I S T A E 
O E C U M E N I S M O 

É verdade que a Igreja Ad
ventista do Sétimo Dia é 
membro do famoso Concílio 
Mundial de Igrejas, maior 
fautor do ecumenismo con
temporâneo T — R.C. 

Não, não é verdade que a 
I.A.S.D. seja membro do C. 
M. I . , ou filiada a ele como 
o são as denominações evan
gélicas liberais de tendência 
ecumenista. Isto seria absolu
tamente impossível dada a 
destinação histórico-profética 
de nossa Igreja, suas crenças 
distintivas (entre elas o san
tuário, o sábado, o extincio-
nismo). Seria uma renúncia 
à nossa posição de igreja 
remanescente. 

O que ocorre é que mante
mos com alguns setores do 
C.M.I. um relacionamento, e 
deles participamos como "jun-, 
ta consultiva", esse relacio
namento — sem nenhuma 
vinculação ideológica — res
tringe-se a áreas de ativida
des consideradas úteis para 
nós, em contactos que faci
litam a marcha da nossa 
Obra em vários países do 
mundo. Convém reafirmar: 
não somos membros do C. 
M.I . , mas apenas consultores 
sem nenhum direito de voto 
nas decisões conciliares, se
não nos setores em que esta
mos empenhados. 

Afinal, em que consistem as 
vantagens que a I.A.S.D. po
de obter do C.M.I. ? Muitas. 
Podemos mencionar a rápida 
obtenção de "vistos" em pas
saportes para missionários no 
estrangeiro, em países sob 
certos governos e certas si
tuações políticas desfavorá
veis. Outro setor do C.M.I. 
que nos tem ajudado é a 
Comissão de Radiodifusão e 
Filmes. Isto tem evitado 
que, em certos países, esse 
meio de comunicação missio
nária se tenha tornado exclu
sivista ou monopolista. E o 
evangelismo pelo rádio tem 
sido um ponto de vital im
portância para nós. Além 
disso, nossos técnicos são in

formados regularmente de cir
cunstâncias, preços e oportu
nidades que redundam em 
grande economia para os 
fundos da nossa Igreja. Esses 
contactos têm sido muito 
proveitosos para a ampliação 
de nossa obra em países es
trangeiros. 

Outra vantagem que temos 
fruído nesse relacionamento 
com departamentos 
técnicos do C.MJ. (sem a 
mais remota idéia de filiação 
ao organismo), ocorre no au
xílio em caso de calamidades. 
O departamento denomina-se 
Agência de Desenvolvimento 
Internacional. Representan
tes da Assistência Social Ad
ventista fazem parte da Co
missão desse departamento de 
assistência. Com isto, não so
mente têm sido poupadas 
grandes somas de dinheiro, 
mas — o que é mais impor
tante — nossa Igreja tem t i 
do acesso a alguns setores de 
atividade assistencial que de 
outro modo estariam fora de 
nosso alcance. 

Outro setor do C.M.I. que 
nos tem favorecido é o da 
liberdade religiosa. Por meio 
dessas participações não re
nunciamos de modo algum à 
nossa fé, aos nossos princí
pios, ou à nossa liberdade. 
Obtemos muitas informações 
de valor a um preço insigni
ficante, que nos propiciam 
utilizar ao máximo os conhe
cimentos de que dispomos. 

Algumas subdivisões de 
nossa obra mundial também 
fazem parte de associações 
hospitalares, e delas obtemos 
valiosas idéias quanto à ad
ministração de hospitais. A l 
gumas dessas organizações 
pertencem a entidades reli
giosas, outras não. 

O C.M.I . sabe oficialmente 
que temos o anti-ecumenismo 
como axiomático. É nossa 
posição irreversível, mesmo 
porque ela é parte vital de 
nossa doutrina. 

Se outros possuem provei
tosas informações e serviços 
que se acham à nossa dispo
sição, quer no setor de faci
lidades em viagens para os 
missionários, quer no setor f i 

nanceiro, na assistência social, 
na radiodifusão, na adminis
tração hospitalar, ou em ou
tra atividade paralela à nos
sa, devemos procurar obtê-
las. Por outro lado, se pu
dermos prestar uma contri
buição valiosa, não devemos 
deixar de fazê-lo. 

Há — e sempre haverá — 
um intransponível abismo teo
lógico a nos separar de todas 
as denominações filiadas ao 
C.M.I. E, em relação ao pró
prio C.M.I., há a irreversí
vel discrepância ecumênica. 
Dele não somos membro, nem 
podemos jamais ser. (Extra
tos de um trabalho do Pastor 
Valter R. Beach, Secretário 
da Associação Geral). 

A IGREJA E O S E R V I Ç O 
M I L I T A R 

Qual a posição da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia a 
respeito do serviço militar? 
Houve tempo em que ela 
mudou de opinião, como em 
1914? — A. C. 

A Igreja Adventista de
fende a participação de seus 
membros em serviços de sal
vamento nas guerras, mas não 
abdica da posição de não-
combatentes para seus mem
bros. Em 1863, durante a 
Guerra Civil Americana, o 
Pastor J. N . Andrews foi a 
Washington, D. C. e conse
guiu o reconhecimento da po
sição de não-combatentes pa
ra os jovens adventistas, pelo 
governo de Abraão Lincoln. 
A recentemente organizada 
Associação Geral dos Ad
ventistas do Sétimo Dia, 
meses depois, emitia uma de
claração oficial aos governa
dores do Estado e Federal, 
justificando seus ensinos so
bre a posição de não-comba
tentes para seus membros. É 
datada de 3 de agosto de 
1864 e, entre outras coisas, 
afirma: 

"Apresentamos perante V. 
Excia. os sentimentos dos adven
tistas do sétimo dia, como uma 
corporação, sobre a prestação do 
serviço militar, confiando em que 
V. Excia. não hesitará em 
apoiar 1 nossa reivindicação que. 

como um povo, fizemos. Sujei-
tamo-nos ao desígnio do último 
voto do Congresso concernente 
aos que conscienciosamente se 
opõem a pegar em armas, e têm 
direito aos benefícios das men
cionadas leis. ( . . . ) Conquanto 
de bom grado damos a César 
o que as Escrituras mostram lhe 
pertencer, sentimo-nos constran
gidos a abster-nos da participa
ção em atos de guerra e derra
mamento de sangue, como in
compatíveis com os deveres que 
nos são impostos pelo Divino 
Mestre, em relação a nossos ini
migos e a toda a humanidade". 

Diz nossa Enciclopédia, p. 
764, a respeito da formação 
do Medicai Cadet Corps (cur
so de Formação de Enfer-
meiro-padioleiro): "Desde 
que o trabalho de salvar vi
das está em harmonia com 
as crenças da igreja não-
combatente, a Comissão da 
Associação Geral, logo no 
Concílio Outonal de 1916, en
corajou os jovens sujeitos ao 
recrutamento militar a se 
prepararem para cumprir suas 
obrigações no serviço medi-
co.( . . . ) Na I I Guerra Mun
dial, os jovens adventistas, 
convocados pelas Forças Ar
madas americanas, serviram 
no setor de salvamento, como 
enfermeiros, padioleiros e so
corristas, sem pegarem em 
armas, e alguns foram cita
dos como heróis, como Des-
mond Foss, pessoalmente 
agraciado pelo Presidente da 
República". 

A eclosão da I Guerra 
Mundial (1914-1918) reavivou 
o problema. No dia 12 de ja
neiro de 1916, a Associação 
Britânica dos Adventistas do 
Sétimo Dia enviou ao Pri
meiro Ministro da Inglater
ra a seguinte declaração: 

"Como uma igreia nós nos 
opomos à guerra. Nossos mem
bros nos Estados Unidos, du
rante a Guerra Civil, foram re
conhecidos como não-combaten
tes e ultimamente na Austrália 
e África do Sul concederam-nos 
dispensá-los dos deveres de 
combatentes bem como lhes de
ram isenção do trabalho em ge
ral no sábado". 

Os líderes da I.A.S.D. na 
Inglaterra orientaram seus 
jovens dentro dos princípios 
da Igreja. No dia 18 de 
abril de 1917, a Divisão Nor
te-americana firmou uma de
claração de princípios, con
firmando a posição assumida 
oficialmente durante a Guer
ra Civil, que assim conclui: 

"Por este documento reafirma
mos a declaração anterior. Re
queremos que nossas convic
ções religiosas sejam reconheci
das pelos que exercem autori
dade, e isto pedimos: servir
mos ao nosso país em posição 
tal que não viole nossa cons-


