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ESTRUTURA DA IGREJA ADVENTISTA 
 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia está organizada em uma forma representativa de governo. Isto 
significa que a autoridade na Igreja repousa sobre o membro, que delega a responsabilidade executiva 
a oficiais e entidades representativas para dirigirem a Igreja. Esta forma de governo reconhece 
também a igualdade da ordenação de todo o ministério. Há quatro níveis constituintes que levam 
desde o crente individual até à organização mundial da obra da Igreja: 
 
I. A igreja local, que é um corpo unido de crentes individuais. 
II. A Associação ou Missão local, que é um corpo unido de igrejas num estado, província ou 
território local. 
III. A União-Associação ou União-Missão, que é um corpo unido de associações ou missões 
dentro de um território maior. 
IV. A Associação Geral, a maior unidade de organização, que engloba todas as uniões em 
todas as partes do mundo. As Divisões são seções da Associação Geral, com 
responsabilidade administrativa apontada para uma determinada área geográfica. 
 
Dentro desses quatro níveis de constituição opera uma variedade de instituições. Em sua missão 
mundial os Adventistas se preocupam com o indivíduo em seu todo e tem desenvolvido instituições 
educacionais, de saúde, de publicações, entre outras. As diversas unidades da Igreja mundial, quer 
sejam elas congregações, associações, instituições de saúde e publicações, escolas e outras 
organizações, todas encontram sua unidade organizacional na Associação Geral dos Adventistas do 
Sétimo Dia na qual encontram representatividade. 
 
A Associação Geral é a mais alta organização na administração de nossa obra mundial, criando muitas 
vezes organizações subordinadas para promover interesses específicos em várias regiões do mundo; 
compreende-se pois, que todas as organizações e instituições subordinadas em todo o mundo, 
reconheçam a Associação Geral em assembléia, e a Comissão Executiva no intervalo das assembléias, 
como a mais alta autoridade, abaixo de Deus, entre nós. Quando surgem diferenças nas organizações 
e instituições, ou entre as mesmas, é apropriado apelar para a organização que se lhes segue em 
superioridade, até alcançar a Associação Geral em assembléia, ou no concílio anual da Comissão 
Executiva. No ínterim entre essas assembléias, a Comissão Executiva constituirá o corpo de autoridade 
final em todas as questões em que se possa desenvolver uma divergência de ponto de vista, e a 
decisão dessa Comissão controlará esses pontos controvertidos; essa decisão, porém, poderá ser 
revista numa assembléia da Associação Geral ou num concílio anual da Comissão Executiva. 
 
Administrativamente, a igreja tem 11 Divisões, as quais são compostas por uniões e estas por sua vez, 
compostas por um agrupamento de igrejas de um número de missões e ou associações. As Divisões, 
suas sedes, e descrições geográficas são: 
 
África-Oceano Índico - Abidjan, Costa do Marfim; a maioria dos 32 países através da África até as 
ilhas do Oceano Índico falam francês, 
 
Asiática do Pacífico - anteriormente Extremo Oriente - Cingapura; 17 países do Oriente e Ilhas do 
Pacífico, ao norte do Equador, 
 
África Oriental - Harare, Zimbabwe; dez nações primariamente ao longo da costa este de Djibouti até 
Botswana, 
 
Euro-Africana - Bern, Suíça; três nações de língua portuguesa da África anexas a 25 países da 
Europa Central por causa dos idiomas em comum, 
 
Euro-Asiática - Tula, Rússia; estados do Mercado Comum, 
 
Inter-Americana - 46 nações incluíndo México, quatro países na borda norte da América do Sul e 
Ilhas do Caribe. 
 
Norte-Americana - Estados Unidos, Canadá, Bermudas, duas ilhas no Oceano Pacífico além do Havaí, 
e duas na costa da Nova Terra, 
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Sul-Americana - Brasília, Brasil; nove nações abaixo da borda norte do continente as quais são 
associadas com a Inter-Americana, 
 
Sul do Pacífico - Wahroonga, Austrália; Austrália, Nova Zelândia, Kiribati e as ilhas do Pacífico 
localizadas ao sul do Equador entre as longitudes de 140° leste e 120° oeste. 
 
Sul-Asiática - Tamil Nadu, Índia; Índia, Nepal, Butan e as ilhas Maldive, 
 
Trans-Européia - St. Albans, Inglaterra; 18 diferentes nações da Grã-Bretanha e Escandinávia ao sul 
da Polônia através dos Balkans para Grécia e Israel, Paquistão e Afeganistão. 
Duas áreas são administradas diretamente pela Associação Geral: 
 
União do Oriente Médio - Nicosia, Chipre; 17 países no e ao sul do Mediterrâneo e ao norte da 
África, e, 
 
União da África do Sul - Bloemfontein, Orange Free State; sete países ao sul do continente. 
 
Aproximadamente 200.000 crentes na República Popular da China dirigem seu programa próprio em 
cooperação com o Three-Self Movement. 
 
 
Fonte: IASD Socorro - SP 
http://www.tagnet.org/socorro/ 
 
 
NOTA: Atualmente estamos com 13 Divisões 
Info: 01.12.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


