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ia 29 de abril de 1923. A comunidade
adventista do Emmanuel Missionary
College, em Berrien Springs,
Michigan, E.U .A., acordou naquela manhã
de primavera na expectativa de algo novo.
Apenas três anos depois da primeira
transmissão de rádio nos Estados Unidos, os
adventistas instalaram sua primeira estação
de rádio, a KFOZ, autorizada a transmitir em
360 metros, 833 quilohertz. De um cômodo
no campus da Faculdade, a mensagem
adventista do sétimo dia foi transmitida
pelos ares pela primeira vez.
Desde aquele princípio singelo, os
adventistas conquistaram as ondas de rádio
para cumprir uma missão global. Hoje,
setenta anos depois, a Rádio Adventista
Mundial (Adventist World Radio-ou seja,
AWR) transmite por todo o mundo quase
1.000 horas por semana em 32 línguas. A
Palavra de Deus está no ar, sem parar, dia e
noite, o ano inteiro.
Doze anos depois do começo em
Berrien Springs, W. H. Branson, então vicepresidente da Associação Gemi, reuniu-se
com a Comissão da Associação Gemi para
alertar a igreja mundial da "imensidão da
tarefa de alcançar milhões de pessoas em
nossas grandes cidades" através do rádio"um dos maiores meios singulares de
apresentar a verdade bíblica". Ele pleiteou
um uso mais abrangente do rádio e pelo
estabelecimento de "uma rede nacional".
Até aquela época, o uso da rádio pela
nossa igreja era esporádico. Em 1924, a
cidade de Allentown, Pennsylvania, E.U.A.,
estabeleceu um transmissor de 15 watts para
a pregação do evangelho por H. A.
Vandeman através da rádio. Em 1925, o
Templo de New York transmitiu pela Rádio
WSDA. O Pacific Union College fundou sua
emissora em 1927. Em 1929, a igreja no
Canadá começou a Voz da Rádio Adventista
em Newfoundland, hoje a mais antiga
emissora adventista em funcionamento no
mundo. No hemisfério sul, em 1928, os
adventistas começaram a transmitir em
Perth, Melbourne e Sydney, na Austrália.
Por volta de 1935, quarenta associações da
América do Norte já haviam abraçado a
evangelização pela rádio e estavam
batizando centenas.
Todavia, o espírito empreendedor da
Associação Geral proveu uma nova direção.
Na França, Charles Winandy apresentou a
mensagem pela Rádio Normandie em 1938.
Na Austrália, o evangelista L. C. Naden
começou a Igreja do Advento pela Rádio
(Advent Radio Church), na área de Sydney.
Nesse ínterim, a Segunda Guerra Mundial
veio. e o rádio se tomou o instrumento
global de comunicação. Percebendo a
importância desse meio ele comunicação, a
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Comissão de Rádio da Igreja, estabelecida
em 1936, recomendou em outubro de 1941
"que preparativos imediatos sejam feitos
para uma conexão nacional (E.U.A.) de 80
emissoras para transmissão semanal de 30
minutos durante o ano de 1942". A
liderança da igreja encarregou H. M. S.
Richards, o jovem e dinâmico pregador que
fundou o programa de "A Voz da Profecia"
em 1930, a ser o locutor da transmissão

--e a Terra
--çaaSua
Voz:
Setenta Anos de Rádio
Adventista
nacional. O sistema de Transmissão Mútua
levou o programa em 89 estações, cada
semana.
A década de 1940 foi marcante para o
ministério da rádio. Em maio de 1942 a
liderança da igreja autorizou uma Comissão
de Rádio Latino-Americana, e em outubro, o
uso do curso bíblico por correspondência,
em conjunto com transmissões de rádio, foi
aprovado.
Enquanto a Comissão Latino-Americana, sob a direção de H. G. Stoehr,
imediatamente partiu para a produção de
programas em português e espanhol, L. C.
Naden por volta de 1943 estava pregando na
Austrália em 24 estações. Em 1948, a
emissora adventista em Suva, Fiji começou
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sua transmissão para as il has do Sul do
Pacírico. Na Europa, em maio de 1947,
Victor Cooper organi zou programas pela
Rádio Luxemburgo e em abril de 1948 pela
Rádio Mo me~ Ca rl o. No mes mo ano, " La
Voix de l' Espérance" (A Voz da Esperança),
foi a princípio lançada na França. e o nome
pegou para todas as lransmissõcs em países
de língua francesa. Em 1953, programas
franceses e taitianos foram transmitidos da
Polinésia rrancesa e da Nova Caledônia.
O ano de 1948 roi ullla data ~c ha ve na
história das transmissões adventistas. Vi nte e
cinco anos depois do pequeno passo dado
em Senien Springs, a Associação Geral deu
um novo SWlltS ao ministério radiofônico ao
organi zar o Departamento do Rádio. com
Paul Wi ckman como seu primeiro secretári o.

Em Ondas Curtas
Enquanto isso, a igreja estava entrando
na radiodifusão por ondas curtas cm todo o
mundo. Os anos cm guerra tinham
popularizado as ondas CUI1HS, e "A Voz da
Prorecia" estava pronta para util izá- Ias. O
Serviço de Rádio e Televisão das Forças
Annadas dos E.U.A. levavam esse programa
em suas ondas curtas durante a Segunda
Guerra Mundial. As ondas curt as da Rádio
Austrál ia levavam a voz de L. C. Nade n ao
OrieJ1lc Médio.
Programas ad ventisLas em ondas cultas
roram transmitidos também várias vezes
durante os 30 anos seguin tcs por cmissoras
em Goa, Eti ópia, Ccilão, Jacnl1a, Ilhas
Maldivas, Ilha PiLcairn, Fili pinas, Papua
Nova Guiné e até pela Rádio Afega ni stão.
Por va lIa dc 1980. Rádio Sutão, a menor
cmissor.! do mundo, transmitia programas
nepaleses rornecidos pela Di visão S ul ~
Asiática. Desde 1975, AWR-Ásia se lomou
<.l principal rede de transmissão para a igreja
advcntista no sul da Ásia. com progr.!mas
produzidos por seus próprios estúdios em
PUll<.l e transmitidos pela em issora comcrcial
Corporação de Radiodifusão do Ceilão.
As décadas de 1950 e 1960
introduziram uma redc de estaçõcs de rádio
de Faculdades. Hoje, a Rcde de Rádio
Adventisla nos Estados Unidos possui 15
cmissoras.
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Deste estúdio no Emmanuel Missionary College, em Michigan,
E.U.A., foi feita a primeira transmissão de rádio adventista, em

1923.

Rádio Adventista
Amadurece
A década de 1970 foi uma década de
ex pansão e consolidação na transmissão
global ad ventista. A consolidação começou
cm 197 1, com a aprovação da construção do
CClllfO de Mídia Ad ventista em Thousand
Oaks, Cali fórnia, E.U .A. A expansão tomou
lugar em lOdo o mundo. Em 1971 , a rede de
rildio adventista do Sul do Pac ífico conStatou
27 transmissores de missões locais
produzindo 31 programas, por 19 estaçõcs.
numa base semanal ou se mi ~se man a l. No
mesmo ano, o Dep,-U1 amento de
Comun icação da Associação Geral começou
o "Servi ço do Roteiro do Pastor", colocando
ii di sposição de ministros adventistas
rónlluJas de roleiro de 5 minutos diários e 15
minu tos semanais para serem adaptados para
lrnnsmissões locuis.
Em 1972, a Divisão Sul -AsiálicH
ex pandiu seus estúd ios cm Puna. Índia, para
prod uzir programas em seis línguas, a sere m
transmilidos pela Rádio Ceilão. Em 1974,
Lesoto e Suazilfindia, no sul da África,
começaram a transmitir "A Hora TranqUi la".
Por volta de 1973, nossa igrqja estava
transmitindo por 2.779
emissoras cada semana. cm 42 línguas,
cm 72 países. Os ad VC l1listas estavam
també m operando 194 escolas bíblicas por
correspondência, com cursos em 80 línguas.
S6 nesse ano, 593.948 pessoas se

matricularam em cursos bíblicos, e, como
resuhado, 19.735 pessoas roram batizadas.

O Salto de Fé
Em 197 1, a denominação executou um
salto de fé, dando um passo à freme para
estabelecer o maior esrorço si ngul ar que a
igreja já fez em transmissões internacionais.
Os adventistas alugaram horas em uma
estação pri vada de ondas curtas em Portugal
para transmitir para países da Europa
Ocidental e Oriental. Chamada Rádio
Advenlista Mundial~Europa , o primeiro
programa foi ouvido em italiano, às II :30 da
manhã hora de Greenwich, na sex t a~rc ira , 10
de outubro de 197 1.
Este, também, foi um começo simples.
Em 197 1, a igreja alugou 20 horas de
Lransmissão para 12 línguas. Hoje. AVIR
transmite e m 32 línguas, por
aproximadamente 1.000 horas por semana,
:.uravés dc 16 emissoras cm posições
eSlmlégicas ao redor do mundo: Gabão,
Árrica; Costa Rica e Guatcmala, Améri ca
Latina; Guam, no Ocidentc do Pacífico:
Itália, através da Europa Ocidental ; e, desde
março de 1992, por emissoras na Rússia.
Recenteme nte recebemos uma liccnça para
lransmitir por duas emissoras locali z.1das na
Eslováquia. Juntas, essas emissoras levam O
evangel ho à Europa. Oriente Médio,
América Latina, sul da Ásia. China c África.
Em 1978, fizemm-se planos para
I.mnSmilir para a África utili zando estações
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A Voz da Missão Glo bal

por dia.

Com o lançamenw da Missão Global
em 1990, o papel c a im portfmcia da AWR
em extensão intemacional fo i mais
acentuado. Em janeiro de 1993, AWR
começou a transmitir em árabe para alcançar
a vasta população do Oriente Médio. Um
estúdio em Chipre, constmído em honra a
Ne il C. Wi lson. quem, como presidente da
Associação Geral teve um papel cruc ial no
estabelecimento da AWR, ass umiu
responsabilidade das transmissões árabes.
Nesse meio tempo, na Europa, com a
desregulari zação govemmnentn l do rádio,
novas opoltuniclades de transmissão foram
criadas para a igreja. Hoje, mais de 50
estações locais, na Noruega, Suécia,
Dinamarca, Itália, França, Croácia e
Romêni a. trans mitem a mensagem
ad ventista. Essas pequenas emissoras,
geralmente operadas por voluntários, não
apenas transmitem, mas auxiliall1tHmbém
nos problemas da comunid'.lCle.
Recentemente, em Goteborg, Suécia, a
igreja ad vent ista foi tomada de slllTJresa
quando 2.000 pessoas aparece ram para um
semin ári o de arqu eologia bíblicn. Muit os
dos qu e ass istiram di sseram que eles eram
ouvintes anti gos da R,ídio Ad vc nlky rkan.
Em Es tocolmo, pelo menos 28 novos
membros da igreja disseram te r con hecido a
igreja pelas transmissões da estação em
sueco e em espanhol. Na Frímça, a cana de
lIllla mulher, an siosa sobre sua procura da
verd ade, terminou COIllUIll pedido do curso
bíb lico por cOITcspondência.
Paolo Bcnini , presidellle da Uni ão
Italiana, relata que a emissora local da
igreja, de 2 quil owmt.s, em Roma, a do is
quilôm etros do Vatican o, tem um alcance de
40 quil ômetros qu aclrados, COlllum
potencial de 4.500 ouvintes. Das qu atro ou
cinco pessoas que li gam a cada semana, pelo
menos uma se registra para o curso bíblico.

Utili zando o tal ento de estudantes da
Africa de língua francesa, ,,1 ddio da

o Sonho Supremo

Este estúdio na Polõnia é típico
dos estúdios de rádio, que
produzem programas para
estações locais e AWR por todo
o mundo.

local izadas na Faculdade do Oriente Médio.
em BeinHe, Líbano. Entretan to, <l guerra os
atravancou. A procura continuou, por poucos
anos, por um loca l no próprio continente,

mas sem sucesso. Quando horas pru';l alu gar
apareceram cm uma emissora de 500
quilowatts da estação África Número Um
(Arri ea N umbcr One), no G abão, o

Departamento de Co mlln icaç ~o da
Associação Geral pediu à rádio WAUS da
Andrews Uni ve rsil y para preparar
programas para a lransmissão de uma hora

A ndrew s U ni vcrsity criou 156 programas de

uma hora. As tmnsmissõcs co meçaram em
3 1 de outubro de 1983 e continuam até hoj e
a alcançar os países do noroes te da África,
resultando cm batismos e novas
congregaçõcs cm vários lugares.
A WR- Améri ca Latina, com sede em
AI,~uela , Costa Ri ca, começo u
primeiramente na cidade de Guatemala em
1980, com transmissão por uma emissora de
10 quil owat ts. Programas continuam desse
local, assim como de ou tras emissoras
localizadas cm Cosla Rica. Essas
tran smissões em espanhol e inglês cobrem as
nações-arqui pélago do Caribe. alcançando
até o Canadá. ao nOl1e, c até O Ri o de
Janeiro. ao sul.
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Mas o sonho supremo dos pioneiros
adventistas foi realizado em 1985 quando
trans missões pa ra o vaslO interior da China
fo ram facilitadas pela construção da AW RÁs ia na ilha de Guam. Das suas 235 horas
de transmissJo por semana, 128 são em
mandarim. cant onês. fuj ian e hakka. OUlra
gra nde emissora de ondas cunas do mundo
transmi te apenas 35 hOrJS por semana para a
China.
As transmissões para a China têm feito
mai s do qu e apenas plant ru- sc ment es.
Milhares de balÍsmos podem ser atri buídos
ao primeiro contato atrdvés da AWR, e e m
dezenas de locais na China. grupos de 20 a

200 pessoas se reúnem todo o sábado para "a
igreja". O culto iJ1l ci ro se consiste daquilo
que eles ouvem pe lo rádio: os hinos, a lição
da escola sabmina e o culto.
Algumas das histórias mais inspiradoras
vêm daqueles que deixaram sua ré durante
insUlTeições políticas. Agora eles se
regozijam no relacionamento renovado com
Jes us, e atribuem isso ao programíl ouvido
na AWR.

Projeções
E quanto ao futuro? Basta olhar para '·A
Voz da ProFecia" para obter resposta. Por 60
anos esta organi zação tem transmitido
regularmente por 1. 100 estações. Os 133
cursos bíblicos por correspondência de ;'A
Voz da Profecia", em 66 línguas, tão
intimamenle associados com as tJan smissões
de rádi o, também são provas plenas do
fuwro do nídi o em proclamações reli giosas.
O rádio ainda é o mais barato, o mais
pessoal, e o mais portáti l instrumento de
cOlllunicação que temos, e seu pape l não
pode ser diminuído.
Mesmo na América do Nonc, satu rad a
de lele visão, o n'idio ainda tem um papel
vi tal em levar um ministério dedicado.
Jcnnifer Schooley, da rádio KCDS do
Pncific Union College, companilha o
desafio: ;'Recebemos chamados de ouvintes
que passam por traumas terríveis. Temos um
guia de núm eros tcleJônicos para cri ses, mas
quando você tcm alguém na linha que tcm il
mão cheia de comprimidos, e essa sendo
praticamente a sua última ligação. você tcm
que ou vir e ser compassivo, pensar clara e
calm amente, clli1mar o número de
emcrgências usando outra linha, e continuar
duas conversações ao mesmo tempo."
Radialistas em outras Qreas também
demonstram uma entrega sincera à pregação
pela rádio. Um leigo na Améri ca do Sul se
apresenta em 6 10 estações de rádio toda
semana com scu próprio programa. Sua
esposa é professora, e ele recebe apenas uma
remuneração mensal; desta, ele adquire o
equipamento para faze r a gravação.
Outro leigo na América do Sul deixou
sua posição dc trabalho bíblico com a
Associ ação para ir a um a área anele não
ha via adventistas do sé timo dia. Ele
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Para Mais Informações
Sobre •••
•

Estações de rádio adventista em

sua área: Entre cm cantata com o

•

dirclor do Dcpul1amento de
Comunicação da sua associação
Oll missão.
Cursos bíblicos por
correspondência para você ou

para um amigo: Entre em
contata com

O diretor

do

Departamento de Comunicação
da sua asllociação ou missão.

•

Como servir em uma estação da
Rádio Adventista Mundial na
capacidade de estudante
volun tário: Enu-e cm contato
com o capemo de uma faculdade
ou Illlivcrsidaue adventiSL:1. ou
com O Deparlamcnlo de
Estudantes Voluntários da
Associação Gera l. ou seja: Ge
Student VolllntecrOffice; 12501
Old CollllTIbia Pike: Silver
Spring, MD 20904; E. U.A.

CundidaLos devem ser fluentes em
inglês, ter completado pelo menos
dois anos de faculdade e possuir
•

•

alguma experiência em estúdios
de produção ou estação de rádio.
Programas da Rádio Adventista
Mundial (A WR) ou história
concisa da A ~' R: Escreva pam O
AWR Prognun Director,
Hcidelbcrger Landstrasse 24;
Dannsuld. 6-1297 ; Alemanha.
Guia das estações da Rede de
Rádio Adventista nos E.UA,:
ARN Director: cio KCDS FM:
Angwin, CA 9-1508; E. UA O
custo é US$ 15.

o novo Centro de Mídia Adventista em Tula, Rússia, é

o único

centro de mídia privado no país.

co meçou seu trabalho missionário com Ul11
progmma de rádio semanal e agora diri ge
um a igreja de mais de 100 membros.
Mas há desafi os cm meio no regozijo.
Mudanças tecnológicas tão abrangentes
como a invenção do transístor não
acontecem todo ano, mas a chegada da
Transmissão Dircla por Satélitc lOi recI
Satell ite Broadcasting-ou seja. DSB"I
provavelmente l1ludurá a Faceta mdiofô nica
durante a pri meira década do novo século.
Significará muda nças nos receptores
(rádios), assim como no equipamel1lo de
transmissão.
Um segundo desalio é a programação.
Algumas estimat ivas do selOr di zem que se
pode levar. em média. at é 40 horas para
preparar uma hora de cert os tipos de
programa de rá.dio. O tempo real depende de
uma séri e de vari áveis, mas se requer bem
mais de uma hora para se raze r um programa
de uma hora de dumção.
O problema é multiplicado devido às
diversas línguas e cultu ras, e n necessidade
de transcendê-Ias para se levar a mensage m
de Jesus Cristo aos ollvimcs. Disponibilidade
de recursos valia de país a país, e para países
onde há poucos ou nenhum adventista.
programação apropriada é difícil de se obter
ou produzir.

Um terceiro de safio, como scmpre, é o
custo. No cntanto, o custo de transmissão
deve ser visto em relação ao potencial de
audiência e audiências reai s. Por exemplo, o
orçamento anual da A \VR-Ásia é de 1,2
milhôcs de dólares americanos por ano. Por
essa quantia, a estação transmit.e 235 horas
por semana em 19 línguas. e o seu potencial
de audiência é mctade da população do
mundo. Mas isto é potcnci:lI ; e a realidade?
AWR-Ásia recebeu 20.365 cartas em
1992. Uma rónnula usada por grandes
emissoras de ondas curt as calcula 600
ouvintes por cada carta recebida; em alguns
países bastallte fechados, este número pode
ser tão elevado quanto 1.000 ouvintes por
carta. Tomando-se o cálcul o mais baixo, a
audi ência da AWR na Ásia está em torno de
12 mil hões de pessoas. O Cllsto anual por
pessoa está um pouco abaixo de dez
cemavos do dólar americano, e certamcnte
juslitica a declaração do presidente da
Associação Gemi , Robert Folkenberg. que
" {.1 A\VR é lima das maneiras mais objclivas
de t.ransformar dinheiro clll lrnba lho
missionário".
E esse é o intento talai dos ad ve ntistas
que utilizam o rád io por todas as panes do
mundo: missão. Radialistas adventistas estão
unidos em sua delemlinação de que essa
mensagem do evangelho será ·'pregada a
lodo o mundo". Maranala! O
A lIllrea Swele é direlO m de ,.e1a('õe,~ públic(IS e
C.\1}(jIl.HjO da IMdio Adve/ll i.\'w Mlllufiof (A \VRJ. Ela e
.~ell esposo. Aflell , re.sidel/l llfl Afemonha.
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