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REQUERIMENTO Nº 385 /2019. 
 

Os Vereadores AERO CRUZ e ALVORLANDE CRUZ, que abaixo 

subscrevem, requerem à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais 

e ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa Legislativa MOÇÃO DE 

CONGRATULAÇÕES A IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA PELOS 

50 ANOS DE HISTÓRIA E EVANGELIZAÇÃO EM PETROLINA, 

comemorado no dia 20/11/2019. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia comemorou na data de 20 de novembro de 2019 

(quarta) na Concha Acústica de Petrolina, 50 anos de história e de evangelização em 

nossa cidade. Foi um festa linda, de homenagens, louvores, emoção e muita 

comunhão.  

Tivemos a honra de participar do evento e de receber uma placa em reconhecimento 

a dedicação e pioneirismo de nosso pai, Cícero José Neto, um homem digno e 

exemplo de fé. 

Vida longa a Igreja Adventista em Petrolina, que venham mais 50 anos. A 

evangelização é dos bens mais sadios da sociedade, que contempla todos os 

corações, com acolhimento e inclusão. 

 

Da decisão desta Casa Legislativa dê-se ciência ao PR. BRUNO SANDES na sede 

da Igreja Adventista Central localizada na  Rua José Rabelo Padilha, 1196 – Centro, 

Petrolina - PE, CEP: 56302-090.  

 

 Sala das Sessões, 26 de novembro de 2019. 

 

 

AERO CRUZ 

VEREADOR 

 

 

ALVORLANDE CRUZ 

VEREADOR 
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QUEM SÃO OS ADVENTISTAS? 

 

Os adventistas do sétimo dia, com mais de 17 milhões de membros no mundo, é uma 

igreja cristã protestante com atuação mundial que teve suas primeiras raízes entre as 

décadas de 1850 e 1860, concomitantemente nos Estados Unidos e na Europa. Seu início 

se deu a partir de um grupo composto por homens e mulheres de várias denominações 

religiosas, estudiosos da Bíblia, que em 1863 organizou e oficializou uma estrutura 

denominacional, passando a adotar o nome “Igreja Adventista do Sétimo Dia”. Dentre suas 

principais doutrinas estão: a crença na Bíblia, inspirada por Deus; a Trindade (Pai, Filho e 

Espírito Santo); e Jesus Cristo como salvador da humanidade por sua morte, ressurreição e 

retorno a esta Terra. A sede sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, responsável 

pela coordenação administrativa em oito países, registra mais de dois milhões de membros. 

A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui a seguinte Missão e Visão: 

 MISSÃO 

Fazer discípulos de todas as nações, comunicando o evangelho eterno no contexto 

da tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14:6-12, convidando-as a aceitar a 

Jesus como Seu salvador pessoal e unir-se a Sua igreja remanescente, instruindo-as 

para servi-Lo como Senhor e preparando-as para Sua breve volta. 

 VISÃO 

Em harmonia com as grandes profecias das Escrituras, entendemos que o clímax do 

plano de Deus é restaurar toda a Sua criação à completa harmonia com Sua perfeita 

vontade e justiça. 

 NOSSO MÉTODO 

Propomo-nos realizar esta missão, sob a direção do Espírito Santo, do seguinte modo: 

 Pregação: Aceitando a comissão de Cristo (Mateus 28:18-20), proclamamos a todo 

o mundo a mensagem do amor de Deus, revelado no ministério da reconciliação de 

Seu Filho. Cada crente, pela fé, pelo arrependimento e por urna vida transformada 

pelo Espírito Santo, pode gozar dos benefícios da morte reconciliatória de Cristo e 

da Sua Vida justa. 
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 Ensino: Reconhecendo que o desenvolvimento da mente e do caráter é essencial ao 

plano redentor de Deus, consideramos a educação como prioritária. Reconhecendo 

a Bíblia como revelação infalível da vontade de Deus, apresentamos a sua 

mensagem completa, incluindo a segunda vinda de Cristo e a permanente 

autoridade da lei dos Dez Mandamentos, o Sábado do Sétimo Dia como memorial 

da criação, o valor constante dos dons espirituais, o atual ministério de Cristo no 

santuário celestial, a realização do julgamento antes do regresso de Jesus e a morte 

como um sono inconsciente até a ressurreição. 

 Cura: Reiterando o realce dado pela Bíblia ao bem-estar total do ser humano, 

fazemos da preservação da saúde e cura da doença uma prioridade, e através do 

nosso ministério em favor dos pobres e oprimidos, cooperamos com o Criador no 

Seu compassivo trabalho de restauração. 

 ESTILO DE VIDA ADVENTISTA 

Os adventistas creem em uma vida integralmente dedicada a Deus nos aspectos físico, 

psicológico, emocional e espiritual. Ensinam a respeito desse estilo com base em oito 

remédios divinos que são água, alimentação saudável, ar puro, luz solar, exercício físico, 

temperança, repouso e confiança em Deus. 

Os adventistas possuem um estilo de vida que envolve o descanso semanal no sábado, dia 

separado por Deus para um relacionamento maior com Suas criaturas. Confiam que Deus 

age em todas as áreas de sua vida e que Cristo voltará logo para dar a recompensa a todos, 

justos e injustos. 

  

COMUNHÃO COM DEUS 

Os adventistas enfatizam a comunhão com Deus através da oração, do estudo da Bíblia e 

do testemunho. A oração envolve a busca da presença de Deus nas primeiras horas de cada 

dia. O estudo da Bíblia é ressaltado como uma maneira de ouvir as orientações divinas 

diariamente. O testemunho é compreendido como resultado natural dessa comunhão 

mantida como um hábito na vida dos que creem. 

FONTE: http://adventistaspetrolina.com.br/quem-somos/ 

http://adventistaspetrolina.com.br/quem-somos/

