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Sete Tendências Adventistas
Perfi I Estatístico
de Uma Igreja em Mudança

F. Donald Yost
tas nações emergentes, continua-

D

urante a década de 1990 a
Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma previsão de
crescimento do número de seus
membros, em cerca de meio milhão por ano, mas nem as suas receitas em dólares e nem a sua força de trabalho crescerão proporcionalmente. A influência dos líderes eclesiásticos nos países em
desenvolvimento irá crescer, mas
as contribuições recebidas em
seus campos poderão não ser suficientes para atender suas necessidades, crescentes em ritmo
acelerado. Uma igreja sempre
mais jovem e mais vibrante, nes-

rá procurando dos membros de
nações afluentes a necessária assistência financeira.
Estas e outras tendências apresentarão desafios fora do comum
à Igreja Adventista enquanto esta estiver procurando cumprir a
comissão evangélica na década
vindoura. As estatísticas da igreja deixam bem clara esta tendência. Examinemos sete tendências
do âmbito da igreja que transparecem claramente nas edições recentes do A nnual Statistical Reporto (O "glossário" ao final do
artigo explica o significado das
abreviaturas. )
DIÁLOGO 2 - 1990

Crescimento Sustentado em
Número de Membros
1~ Tendência. O crescimento
do número de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia é exponencial e, à presente taxa, alcançará 11 a 12 milhões por volta do ano 2.000.
De um pequeno punhado de
adeptos em 1848, o ano em que
ocorreram as conferências do sábado, e de uma estimativa de
3.500 quando a Associação Geral
foi organizada em 1863, os ad~
ventistas do sétimo dia multiplicaram-se a ponto de atingir mais
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de 6 milhões e estabeleceram-se
em praticamente todas as nações
- grandes e pequenas.
Embora tenhani traDscorrido cerca de 92 anos para se atingir o
primeiro meio milhão de membros, atualmente são necessários
apenas 13 meses para que se adicione um novo meio milhão. Uma
vez que novos conversos logo trazem para a igreja outros novos
conversos, cada uma destas parcelas de meio milhão foi requerendo menor número de anos para
ser alcançada - e agora, somente uns poucos meses. Veja a Tabela 1 e o GTáfico A.
Ninguém pode predizer com
certeza se as taxas recentes de
crescimento se manterão. Entre
1900 e 1989 a taxa média foi de
6,2% ao ano. Desde 1976 a taxa
subiu para 6,2% - em parte devido à vigorosa promoção de todas as formas de evangelismo, inclusive os programas Mil Dias de
Colheita (1982-1985) e Colheita
90 (1985-1990).

mento permanecerem, a igreja
terá 11,5 milhões por volta do
ano 2000. A Tabela 2 apresenta

I taxas

de crescimento e perda de
membros em módulos de 5 anos,
desde 1960.

TABELA 2
TAXAS LfQUIDAS DE CRESCIMENTO E
TAXAS DE PERDA DE MEMBROS
Em Perfodos de Cinco Anos, de 1960-1989
Perfodo

Taxa Média
Anual
de Perdas

Taxa Média de
Crescimento Líquido
Anual
4,8%
5,3%
5,2%
5,6%
6,0%
6,9%

1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989

2,9%
2,9%
3,2%
2,7%
2,6%
2,1%

GRÁFICO A
TABELA 1
Crescimento em
Número de Membros
Expresso em Módulos
de Meio Milhão
1848-1989
Número aproximado de anos
requeridos para que a Igreja Adventista acrescentasse um novo
meio milhão de pessoas a seus.
membros:

CRESCIMENTO EM NÚMERO
DE MEMBROS
Em Módulos de Meio Milhão
1848-1989

ANO
2000
1D80
1CHIO
1140
1120
1100
1880

Para 0,5 milhão
De 0,6 a 1,0 milhão
De 1,0 a 1,5 milhão
De 1,6 a 2,0 milhões
De 2,0 a 2,5 milhões
De 2,5 a 3,0 milhões
De 3,0 a 3,5 milhões
De 3,5 a 4,0 milhões
De 4,0 a 4,5 milhões
De 4,5 a 5,0 milhões
De 6,0 a 5,5 milhões
De 5,5 a 6,0 milhões

92,0 anós
15,1 anos
9,1 anos
5,7 anos
4,3 anos
3,5 anos
2,8 anos
2,3 anos
1,9 anos
1,6 anos
1,5 anos.
1,2 anos

Se as taxas recentes de cresci10
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Proporção de Adventistas Para a Populaçio Mundial

2! Tendência. O número de
membros da igreja está crescendo mais rápido que a população
mundial.
De tempos em tempos ouvemDIÁLOGO 2 - 1990

se vozes que afirmam estar a população mundial crescendo mais
rápido que o número de membros
da igreja. Diz-se, a partir daí, que
não há forma de algum dia podermos levar o evangelho a toda
"nação e reino e língua e povo" ,
conforme nos propusemos fazer.

cerca de 100 para cada milhão
(um membro em 10 mil habitantes). Hoje, com 6,2 milhões de adventistas num mundo com 5,3 bilhões de habitantes, existem
1168 adventistas por milhão de
habitantes (um em 856).

GRÁFICO B
ADVENTISTAS E
POPULAÇÃO MUNDIAL
1863-1989
Adventistas/Milhão de População
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É verdade que, enquanto a
igreja batiza centenas, a população do mundo cresce a centenas
de milhares. Em 1989 a igreja foi
acrescida em 433.850 membros,
ao passo que a população mundial
foi incrementada em estimados
87 milhões. Que contraste! Entretanto, existe outra forma de
se analisar os dados:
1. A Ta:xa de crescimento da
igreja é maior que a do crescimento da população mundial. Entre 1979 e 1989 nossos membros
cresceram à taxa média anual de
6,455%. Durante o mesmo período, a população mundial cresceu
à taxa média anual de 1,935% somente um terço da taxa de
crescimento da igreja.
2. Especialistas em população
predizem que a população do
mundo atingirá um pIam de 10,4
bilhões de pessoas dentro de
aproximadamente 100 anos. (Veja Population Reference Bureau,
"1989 World Population Data
Sheet.") Se a atual taxa de crescimento da igreja prosseguir durante 112 anos e a população do
mundo se estabilizar, conforme
predito, cerca de metade da população mundial será de adventistas do sétimo dia por volta de
2102 - 5,2 bilhões de adventistas num mundo de 10,4 bilhões
de habitantes.
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Não resta qualquer espaço para questionamento: os adventistas do sétimo dia têm estado a
crescer com maior rapidez que a
população em geral. (Veja Gráfico B.) Em 1863, com cerca de
3.500 adventistas num mundo
com 1,3 bilhão de pessoas, havia
pouco mais que três adventistas
para cada milhão de pessoas vivendo no mundo. Em 1920 havia

Presença Ampla,
Porém Mal Dlstribuida
3~ Tendência, Embora a Igreja Adventista seja a denominação
protestante mais amplamente
distribuída, sua mensagem é ainda desconhecida por parte de
vastos segmentos da população
mundial.
Onde são os adventistas encontrados em maiores concentrações? E onde sua presença é a
menos densa? O Grájwo C mostra que a Divisão do Sul do Pacífico Informa uma média de 8.900
membros para cada milhão de habitantes de sua população. A
União do Oriente Médio, por outro lado, apresenta em média
apenas 20 membros para cada
milhão de população. Dentro de
todos os territórios apresentados, existem países em que a densidade adventista é muito maior
ou muito menor que a média geral encontrada no território como
um todo.

GRÁFICO C
Número de Membros em
Relação à População
MembroslMilhão de População
Por Divisões Mundiais, 1989

19 China
20 União do Oriente Médio
118 União das Repúblicas Soviéticas Socialistas
191 Divisão Sul-Asiática
211 Divisão Trans-Européia
773 Divisão Euro-Africana
989 Divisão do Extremo Oriente
1420 Uniões Sul-Africanas (2)
2702 Divisão Norte-Americana
2743 Divisão África-Oceano Índico
3948 Divisão Sul-Americana
5670 Divisão da África Oriental
5899 Divisão Interamericana
8899 Divisão do
i
i
i
O
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o que o Gráfico C não mostra
é que as maiores concentrações
de adventistas geralmente ocorrem onde a populaçãc se encontra menos concentrada. Nas duas
divisões latino-americanas, por
exemplo, onde os adventistas representam 3.948 por milhãc (DSA)
e 5.899 por milhão (DIA), as populações são de 239 e 200 milhões, respectivamente. Contudo,
onde a população mundial é
maior, a população adventista é
ínfima ou mesmo inexistente.
China, Índia, União Soviética e
Oriente Médio somam cerca de
metade da população mundial,
mas as proporções de adventistas
diante da população geral varia,
nestes países, de 19:1.000.000 a
191:1.000.000, sendo que a média mundial é de 1.168:1.000.000.
O desafio para a missão adventista é evidente.

quartos de todos os adventistas
estarão residindo em regiões mais
ao sul .
O Gráfico D e a Tabela 3 revelam as tendências do crescimento de membros nas sete áreas do
mundo escolhidas para análise no
presente artigo. Em 1960 a América do Norte continha cerca de
27% de todos os membros, e a
África apresentava menos de
20% do total. Os últimos relató-

rios (1989) mostram que a América do Norte possui agora 12%
de todQs os membros, ao passo
que a Africa está com 30%. Outras regiões mostram variações
significativas. Somente o Sul do
Pacífico permaneceu mais ou menos igual, com cerca de 4% do total. Estas alterações refletem as
significativas diferenças em taxas de crescimento de região para região.

GRÁFICO D
NÚMERO DE MEMBROS POR ÁREAS DO MUNDO
COMO PORCENTAGEM DO TOTAL DE MEMBROS
1960 e 1989,
com projeção para 2000

% do total
,o
00 1960

CJ 19a9

m

2000

30

o Deslocamento dos Membros
do Norte Para o Sul
20

4~

Tendência . Com O crescimento rápido ocorrendo em nações em desenvolvimento e o
crescimento lento nos antigos
países-bases (as nações industrializadas do ocidente), as maiores
proporções de '!lembros aparecem agora na Africa, América
Latina e leste e sul asiáticos. Por
volta do ano 2000 cerca de três
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TABELA 3
NúMERO DE MEMBROS POR ÁREAS MUNDIAIS
1960 e 1989
Projeção Para o ano 2000 (+)
Membros

Membros

Membros

Área do Mundo

1960

1989

2000

África
Ásia (Leste e Sul)
Pacífico Sul
EUl'opa
América Latina
América do Norte
China e URSS
Totais

241.574
146.315
56.289
154.808
252.606
332.364
61.168
1.245.125

1.879.565
952.102
33.740
200.350
2.119.491
743.023
55.314
6.183.585

3.765.000
1.765.000
370.000
200.000
4.360.000
930.000
85.000
11.485.000

(+) Projeções baseadas no crescimento de membros, área por área, entre 1960 e 1989, e ajustadas conforme a projeção do total mundial de membros. A projeção para China e URSS é especulativa.
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A taxa de crescimento dos
membros mundiais entre 1960 e
1989 foi em média de 5,7% ao
ano. Se todas as regiões do mundo houvessem crescido a essa taxa, as duas primeiras barras para cada região seriam idênticas
no Gráfico D. Mas algumas cresceram com muito maior velocidade que outras. Se estas taxas variantes prosseguirem até 2000,
os membros estarão distribuídos
conforme se demonstra na terceira barra de cada conjunto no
Gráfico D e a terceira coluna de
números da Tabela 9. África e

América Latina prosseguirão representando maiores fatias e a
participação das demais regiões
~rmanecerá equilibrada ou declinará.
Pesada Concentração de Adventistas em Alguns Países. Encontrar um adventista no Iraque,
seria mais ou menos como localizar uma agulha num monte de feno. Mas na Jamaica uma em cada 17 pessoas é adventista. Em
Ruanda a proporção é de um em
cada 34.
A Tabela 4 relaciona os países
com maior número de adventis-

TABELA 5
TOTAL DE OBREIROS ATIVOS
1920-1989
Ano

N~

1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1989

Obreiros Ativos
13.081
21.461
29.816
38.927
48.890
65.957
92.912
111.140

Quociente em Relação
ao número de Membros
1:14
1:15
1:17
1:19
1:26
1:31
1:38
1:56

tas. A liderança é dos Estados
Unidos, com o número de 743.023
e Jamaica finaliza a lista, com
148.202 membros. A densidade
dos adventistas nestes 10 países
varia de 59.280 por milhão de população, na Jamaica, até J96 por
milhão populacional, na India.
Quatro destas nações se encontram na América Latina, três na
África e duas no sul e leste asiático.

Obreiros Denominacionals
Agora Servem Maior Número
de Membros
Tendência n~ 5. O número de
empregados denominacionais tanto da área evangelística quanto institucional- cresce à medida que a igreja cresce, mas o quociente de empregados por número de membros está declinando.
A Igreja Adventista não está
experimentando crescimento
desproporcional de sua "cabeça".
Em 1920, quando a igreja empregava 13.081 obreiros, existiam
185.450 membros. O quociente
de obreiros por número de membros era de 1 para 14 (Tabela 5).
Ao longo dos anos seguintes esta proporção decresceu firmemente até o presente momento,
quando os cerca de 6,2 milhões de
membros estão sendo servidos
por 111.140 obreiros evangelísticos e institucionais, o que provê
uma proporção de 1 para 56.

TABELA 4
OS DEZ PAÍSES COM MAIOR NÚMERO DE MEMBROS
1989
País
Estados Unidos
Brasil
Filipinas
México
Quênia
Zaire

Peru
Ruanda
índia
Jamaica

Total de Membros
1989

Membros por um Milhão
de Habitantes

743.023
511.264
475.125
316.609
286.851
218.954
211.110
205.316
163.384
148.202

2.986
3.469
7.321
3.652
11.903
6.274
9.865
29.331
196
59.280
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Estes quocientes que se modificam poderiam sugerir uma igreja em estagnação, mas vitalidade é que não falta . Talvez o ministério dependesse de labores
mais intensos nos tempos de out rora. Talvez, pelo fato de os
membros viverem então de modo mais simllles, contribufssem
eles com maIor parcela de seus
recursos para as receitas da igreja. Talvez invistamos agora os
fundos denominacionais em equipamento, viagens e projetos especiais, em maior extensão que
há poucas décadas. Parece desnecessário afirmar que , se maiores
fundos estivessem disponfveis,
maior número de empregados denominacionais seria contratado.
Evangelizar, Conservar e
Compar tilhar - Fórmula P ara o
Crescimento. Fortalecimento em
membros e ministros não prediz
necessariamente crescimento rápido.
Quando Jesus descreveu a colheita da terra como estando
"madura" , convocou Seus seguidores a irem para o campo" .
Hoje, será que a maior colheita
ocorre onde existem maior proporção de membros e ministros?
Ou ocorre onde existem poucos?
Os Gráficos E-I e E-2 apresentam quatro perfis em gráficos de
barra a fim de retratar a relação
entre membros, ministros e novos conver sos.
A primeira barra representa a
porcentagem de membros da divisão diante do total de membros; a segunda, a porcentagem
de ministros; e a terceira, as novas adesões. A Divisão da África Oriental, por exemplo, possui
14,2% dos membros do mundo,
7,0% do número total de minist ros e 22,8% das novas adesões,
ocorridas em 1989. Quatro perfis apresentam-se claros :
1. Três divisões compartilham
o primeiro perfil: possuem pequena proporção de pastores para o
número de membros e a maior
porcentagem de novas adesões.
2. A Divisão Interamericana,
sozinha , representa o segundo
perfil: aqui a porcentagem de
adesões se equipara à porcentagem de membros, mas a proporção de ministros é muito menor.
II
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3. A Divisão do Extremo Oriente possui porcentagem aproximadamente igual dos três fatores.
4. As sete divisões restantes
(apresentadas no Gráfico E-2)
compartilham um perfil diferente: grandes porcentagens de ministros; menores porcentagens
de membros; e (usualmente) porcentagens muito pequenas de novas adesões à igreja.
As diferenças nestes perfis
gráficos podem ser devidas a vários fatores. São possfveis as seguintes explicações:
1. As divisões apresentadas no
Gráfico E-I são as de mais rápido crescimento. Durante algum
tempo, maior número de membros, em relação ao número de
ministros, está-se unindo à igreja - o que contrasta com a situação em muitas outras partes do
mundo.

vidas, é mais provável que o salário do pastor esteja mais próximo do de um membro médio da
igreja. Nos pafses em desenvolvimento, o salário do ministro pode situar-se consideravelmente acima da renda do membro
médio.
4. Onde a igreja se encontra
mais institucionalizada, possui
história mais antiga e se constitui de membros mais idosos, o número de ministros por membros
é maior, porém é mais baixo o nfvel de novas adesões. Um fa tor
concomitante é que existem culturas adventistas de terceira geração, onde o entusiasmo pela
mensagem foi substituído pelo
estilo de vida eclesiástica tipo
IIrotineiro". Menor número de
membros conquistam almas.

GRÁFICO E-I
RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE MEMBROS E
MINISTROS E AS NOVAS ADESÕES
% d o totaI
"
Segundo as Divisões, 1989
% de membros ~
n.. % de novas adesões
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2. Os recursos financeiros são
parcialmente limitados nas três
primeiras divisões - DAO, DSA
e DAI. Talvez, pelo fato de muitos membros viverem sob baixo
nível econõmico, requeira-se o dIzimo de maior número de mem- '
bros para sustentar um ministro,
quando se compara isto com o caso das sociedades afluentes.
3. Os fundos são mais abundantes nas divisões apresentadas
no Gráfico E-2. A Divisão SuIAsiática constitui exceção. Na
moeda forte das nações desenvolDIÁLOGO 2 - 1990

DIA

DEO

Contribuições dos Membros e
Capacidade de Compra

Tendência n~ 6. As contribuições estão aumentando de forma
global, mas não estão mantendo
o mesmo r itmo do aumento de
membros e da inflação.
As contribuições aumentaram .
em cerca de vinte vezes durante
os últimos quarenta anos, mas,
em termos de capacidade de compra, o aumento não chegou a ser
de três vezes.

América do Norte - Fonte da
Maior Parte do Financiamento

GRÁFICO E-2

Tendência n~ 7. A América do
Norte, base doméstica original da
igreja, prossegue provendo a
maior parte do financiamento para o campo mundial, mas sua participação está declinando,'
Os adventistas da América do
Norte doaram 70% de todos os
dízimos e ofertas recebidas em
nível mundial pelas tesourarias
da igreja. A Tabela 7 mostra as
contribuições totais oferecidas
em 1989 (US$ 953 milhões) e divididas pelas áreas do campo
mundial. A porcentagem de cada
área no total é apresentada na
coluna da direita.

RELAÇÃO ENTRE O NúMERO DE MEMBROS E
MINISTROS E AS NOVAS ADESÕES
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Em 1950 as tesourarias da
igreja receberam aproximadamente 46 milhões de dólares em
dízimos e ofertas. Em 1989 o
montante de todas. as contribuições atingiu aproximadamente
953 milhões de dólares. Durante
o mesmo período o número de
membros cresceu oito vezes e a
inflação reduziu o valor de compra de um dólar a menos de um
quinto de sua capacidade em
1950. (Estes índices baseiam-se
no Consumer Price Index, calculado e publicado pelo U nited States Bureau of Labor Statistics.)
A Tabela 6 e o Gráfico F mostram a história das contribuições
sob duas formas: (1) contribuições per capita em dólares correntes, ou seja, os dólares no ano
em que as doações foram feitas
e (2) contribuições per capita em
dólares constantes (o dólar de
1950 foi escolhido como parâmetro). A primeira coluna mostra
que em 1950 o adventista médio
contribuiu anualmente com US$
66,09 em dízimos e ofertas. Em
1989, a média havia subido para
US$ 174,58. Entretanto, quando
se exclui a inflação (coluna da direita), a base per capita baixou de
US$ 66,09 em 1950 para 33,33
em 1989. Ou seja, a contribuição
de um adventista à igreja em
1989 foi capaz de comprar apenas a metade do que a mesma
contribuição permitiria em 1950.

DSU URSS

DTE

CA

GRÁFICO F
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TABELA 6
CONTRIBUIÇÃO TOTAL PER CAPITA
Em dólares Correntes e Constantes (1950)
Ano

Contribuição Per Capita
(Dólares Correntes)

Contribuição Per Capita
(Dólares Constantes - 1950)

1950
1960
1970
1980
1989

66,09
85,26
116,49
98,47
174,58

66,09
69,30
72,22
57,98
33,33
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TABELA 7
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES SEGUNDO ÁREAS DO MUNDO
1989
Área
África
Sul e Leste Asiático
Sul do Pacífico
Europa
América Latina
América do Norte
URSS
Totais

Contribuições

% do Total

US$ 19.688.927
53.199.619
47.784.314
79.987.990
85.062.318
666.747.028
477.588
952.947.784

2,0
5,6
5,0
8,4
8,9
70,0
0,1
100,0

Projeçóes

O que estas sete tendências requanto ao presente e o que
projetam para o futuro?
No mesmo grau em que a mensagem da Bíblia, o evangelho de
Jesus Cristo, encontra maior
aceitação em certos lugares que
~m outros, assim também a igreJa crescerá. Conforme Jesus ensinou, a mensagem cai parcialmente em terreno fértil e produz
colheita mais rica, ao passo que
parte da semente cai entre espinhos e é sufocada. Não existe razão para supor que o crescimento declinará em Papua-Nova Guiné, no Malawi ou nas Filipinas
dentro dos próximos dez anos,
mas poderemos observar notáveis mudanças quanto à aceitação da mensagem do Terceiro
Anjo em lugares tais como o Leste Europeu.
De um ponto de vista humano,
é seguro afirmar que o crescimento da igreja não se observará de modo uniforme ao redor do
mundo.
O que ocorre a uma denominação quando seus membros excedem os 10 milhões, tem presença multinacional, multicultural e
multilingual? Quantos centros
educativos adicionais terão ainda
d: ser construídos? Onde poderao ser encontrados os professores necessários, com o devido
treinamento? E em quais dentre
as centenas de idiomas do mundo deverão os meios de comunicação adventistas - tanto escritos como falados - publicar a
vel~
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mensagem de nosso Salvador que
retorna?
Crescimento rápido sem o correspondente aumento nas receitas representa um conjunto especial de problemas. Vimos que as
contribuições per capita declinaram em anos recentes pelo fato
de membros com menor renda
multiplicarem-se com maior rapidez que os membros de renda
nuüs elevada. Essa tendência permanecerá, a menos que haja uma
reviravolta no crescimento da
igreja na América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia.
Embora grande quantidade de
fundos ainda proceda da América do Norte em direção a outras
partes do mundo, a tendência
quanto aos membros claramente
permite prever que a América do
Norte e a Europa em breve terão
apenas 10% dos membros mundiais. Poderá um décimo dos
membros do mundo prosseguir
sustentando o mesmo nível de
apoio oferecido a outras divisões
que no passado se observou?
Conclusão

Há cento e vinte anos, a pequena Igreja Adventista do Sétimo
Dia começou a pensar no envio
de missionários norte-americanos
a outras partes do mundo. Apresentar ao mundo uma mensagem
especial para os últimos dias, era
algo aparentemente impossível.
Mas nossos pioneiros começaram. Os resultados têm sido notáveis.
Hoje parecemos defrontar-nos
com uma tarefa ainda impossível.
DIÁLOGO 2 - 1990

Mas, a partir do que Deus fez no
passado através de nossos esforços, sabemos que Seu reino florescerá e a vitória será finalmente alcançada.
Afortunadamente, a proclamação do evan~elho não depende de
estatísticasf Nosso Deus é um
Deus de surpresas. Cristãos dispostos, submetidos ao Espírito
Santo e por Este fortalecidos,
produzem resultados para o reino de Cristo. Todos nós temos a
resposta para as necessidades do
rei!l0: inarredável devoção a
Cnsto. Através dEle todas as coisas são possíveis.
Glossário

As tabelas e gráficos que aparecem neste artigo, utilizmit abreviaturas para as divisões mundiais da
igreja e incorporam certas suposições que devem ser esclarecidas:
Divisões mundiais: as descrições territoriais seguintes provêem apenas as localizações ger~s. Para ~etalhes completos,
veja uma edição atual do Seventhday Adventist Yearbook.
DAI - Divisão África-Oceano
fndico: África ocidental abaixo do
Saara, incluindo as nações de
idioma francês e as ilhas que se
acham ao leste da África, tais c0mo Madagáscar e Maurício.
DAO - Divisão da África Oriental: da Etiópia ao sul, até Botswana.
DEA - Divisão Euro-Africana:
Europa central e do sul, norte da
África, Angola e Moçambique.
DEO - Divisão do Extremo
Oriente: costa do Pacífico na
Ásia, do Japão e Coréia para o
sul, até à Indonésia, e ao oeste
até Bangladesh e Sri-Lanka.
DIA - Divisão Interamericana: México, Caribe e costa norte
da América do Sul.
DNA ~ Divisão Norte-Americana: Bermudas, Canadá e Estados Unidos.
DSA - Divisão Sul-Americana: toda a América do Sul exceto suas cinco nações localizadas
mais ao norte.
DSP - DivisãO do Sul do Pacífico: Austrália, Nova Zelândia e
as Ilhas do Sul do Pacífico.
DSU - Divisão do Sul Asiático: fndia, Nepal e Butão.

DTE Divisão TransEuropéia: Noroeste da Europa,
Hungria, Iugoslávia, Grécia, Israel e Paquistão.
CA - Campos Associados: três
uniões diretamente vinculadas à
Associação Geral: (1) UniãoMissão do Oriente Médio-UOM:
da Líbia para o leste até o Irã e
Omã, e da Turquia para o sul até
o Sudão; (2) União-Missão Mri-

cana do Sul - UAS e (3) UniãoMissão do Sul da África - USA.
Áreas do mundo: as áreas do
mundo que várias vezes foram citadas ao longo do artigo, referem-se aos continentes, com duas
exceçõe8: América Latina referese à América Central, ilhas do
Caribe e América do Sul. "Ásia"
é um termo utilizado nas tabelas
e gráficos como referência ape-

nas ao sul e leste da Ásia, o que
exclui a China e a URSS, cujos
dados são fornecidos separadamente.
F. Donald Yost (ph. D., Syra.cuse
University) atua como diretor do Departamento de Ar~uivos e Estatísticas da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. As informações
apresentadas neste artigo foram pesquisadas por Carole Proctor.

Prevenindo a Tendência Secular
Como Conservar a Fé
Numa Era Secularizada

Jon Paulien

A

tendência secular ameaça
todos os estudantes e profissionais universitários adventistas. Muitas vezes ela parece irresistível. Por "tendência secular",
refiro-me a um processo gradual
de declínio espiritual, em que de
cristãos ativos e participantes, as
pessoas se tornam indiferentes
ou até mesmo chegam à rejeição
total da verdade. Quando a pessoa tende à prática de um estilo
de vida secular, a primeira indicação normalmente ocorre na
área da oração particular. Muitos
que uma vez tiveram uma rica e
significativa vida de oração, já
não a experimentam.
Um indicador associado de tendência secular é a ausência de regular e significativo estudo da Bíblia e de outros clássicos devocionais, tais como os escritos de EIlen White. Para alguns, o interesse por esse tipo de leitura pode
esmaecer concomitantemente à
sua vida de oração. Outros podem prosseguir lendo, estudando
e debatendo religião, ao mesmo
tempo em que não se dedicam à
oração devocional por anos.
Um terceiro indicador de afas-

tamento da vida espiritual é o declínio nos padrões pessoais. Se a
pessoa crê firmemente que determinada ação é errada e esta convicção começa a enfraquecer em
termos práticos, isto pode representar um sinal de severos problemas espirituais.
Em seu quarto estágio a tendência secular torna-se perceptível aos outros - a freqüência à
igreja começa a diminuir. Pode
ser que a princípio a pessoa cochile aqui e ali, ou passe eventualmente algum fim de semana em
acampamentos nos bosques. O
membro pode "visitar outras
igrejas" mais que a sua própria.
Finalmente, a freqüência é tão
pequena, que chega a parecer
que ela requer mais esforço do
que vale a pena.
Os estágios finais na tendência
secular é caracterizado por sérias
dúvidas acerca da Bíblia e da vida porvir. O último estágio rumo
à secularização envolve séria desconfiança diante de qualquer instituição relacionada com a religião. Nos dias atuais, o desrespeito pela autoridade religiosa representa, dentro da Igreja Adventista, tanto um problema da
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"asa direita" quanto da "asa esquerda".
Ao passo que em termos gerais
o padrão citado acima se desenvolve gradualmente, em casos individuais uma crise pessoal pode
acelerar o processo ou mesmo inverter a ordem em que a secularização usualmente ocorre. Mais
preocupante que a ordem de progressão é o fato de 9.lle crescente número de adventistas em todo o mundo está se debatendo
com a tendência à secularização.
Se este processo nos está afetando, o que podemos fazer a fim
de limitar seus efeitos danosos e
mantermos fé vigorosa nesta era
secular? A secularização é acelerada por várias forças externas,
tais como os meios de comunicação, particularmente a televisão
e o bombardeio de propagandas.
Educação mais elevada e maior
acesso à informação podem igualmente contribuir para aumentar
os níveis de secularização. Mas
uma perspectiva secular pode infiltrar nossas vidas tão-somente se
nossa comunhão com Deus já não
for uma realidade. Nenhuma força externa pode, de per si, secularizar uma pessoa ou uma igreja.
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