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Perguntas sobre o Documento Votado no Concílio
Associação Geral de 2018
Por: Departamento de Comunicação da Associação Geral

Anual

da

Após a votação no domingo do documento “Respeito e Prática dos Votos da
Assembleia da Associação Geral e da Comissão Diretiva da Associação
Geral” surgiram muitas questões sobre o significado desse voto e como ele
impacta a governança da igreja. Neste artigo, tentaremos responder a
algumas dessas perguntas.
Sobre o que é este documento?
“Respeito e Prática dos Votos da Assembleia da Associação Geral e da
Comissão Diretiva da Associação Geral” é uma tentativa de responder a
seguinte pergunta: “O que acontece quando uma organização adventista
age contrariamente às decisões tomadas pelo corpo de crentes em uma
Assembleia da Associação Geral ou pela Comissão Diretiva”?
O que é um regulamento e por que é importante?
Quando um grupo de pessoas ou uma organização decide se unir como uma
estrutura organizada, eles concordam sobre um conjunto de regras ou
regulamentos que cada grupo deve estar disposto a seguir. A força de uma
organização se encontra no comprometimento de cada parte do grupo em
seguir o que a maioria decidiu. Um grupo não pode cumprir seu propósito se
a maioria começa a lutar por um longo período contra as regras acordadas.
Como o atual Working Policy [livro de Regulamentos da Associação
Geral] trata questões de inconformidade?
De acordo com os regulamentos atuais, uma entidade que demonstra
inabilidade ou relutância para administrar seu trabalho em harmonia com os
regulamentos da igreja mundial, está sujeita: (1) a entidade deve ter o
status mudado para missão; (2) o líder da entidade deve ser removido da
Comissão Diretiva da Associação Geral “em razão de”; e (3) a entidade é
dissolvida e reorganizada.
O que acontece agora com a aprovação do documento?
Se uma questão de inconformidade é identificada, a organização superior
mais próxima da entidade em inconformidade é responsável por lidar com o
assunto. Apenas se a organização local não conseguir fazer com que a
entidade volte a estar em conformidade, a Comissão Administrativa da
Associação Geral (ADCOM) considerará acionar a devida comissão de
conformidade.
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O que são as comissões de conformidade e como elas funcionam?
As comissões de conformidade são subcomissões da Comissão
Administrativa da Associação Geral, e têm uma função consultiva. Como
mencionado acima, elas serão acionadas apenas quando os níveis
administrativos locais (associação, união e/ou divisão) mais próximos da
entidade em inconformidade não forem capazes de conseguir a sua
conformidade.
Que autoridade tem as comissões de conformidade?
As comissões de conformidade não têm autoridade. Elas têm um papel
consultivo e relatam suas averiguações à Comissão Administrativa da
Associação Geral. Quaisquer implicações precisam ser aprovadas pela
Comissão Administrativa, a Comissão de Administradores de Divisão e
Associação Geral (GCDO, em inglês), e, finalmente, pela Comissão Diretiva
da Associação Geral.
Uma divisão é uma entidade separada da Associação Geral?
Não. Na Igreja Adventista as uniões, que são compostas por associações (ou
em alguns casos, por igrejas), é que compõe a Associação Geral. As divisões
não são entidades separadas, mas formam parte da Associação Geral e,
portanto, não podem se separar da Associação Geral.
Este documento é uma forma de autoritarismo para forçar uma ideia
“de cima para baixo”?
Não. Assim como todas as práticas de governança da Igreja Adventista,
reconhece que cada nível da igreja tem certa autoridade delegada e
incentiva que situações de inconformidade sejam resolvidas o mais próximo
possível da sua origem. No entanto, o documento também reconhece a
responsabilidade dos níveis mais elevados da igreja de resolver a questão se
outras entidades da igreja não o puderem.
Este documento muda a forma como nossa igreja funciona?
Não. Os regulamentos da igreja são acordos pelos quais líderes de todos os
níveis decidem seguir ao trabalharmos juntos pelo cumprimento da missão.
Ao longo de nossa história, surgiram desafios teológicos e também
organizacionais à autoridade da Igreja. Deus sempre habilitou Sua Igreja a
superar esses desafios e continuar prosperando e crescendo.
Estou preocupado por minha igreja, o que eu posso fazer?
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Recomendamos que você mesmo leia o documento. Você também pode
orar por sua igreja e liderança. E você pode confiar que Deus está tomando
conta de cada um de nós. Todos concordam que o que queremos é seguir
avante como uma igreja unida para proclamar o amor de Jesus e seu breve
retorno. Ninguém, nenhum de seus líderes ou administradores, discorda
disso. Apenas estamos nos esforçando para encontrar a melhor maneira de
fazer isso agora. Pedimos que cada membro continue a lembrar-se de nós
em suas orações, enquanto continuamos nossa missão unidos para alcançar
cada pessoa para Cristo, “esforçando-vos diligentemente por preservar a
unidade do Espírito no vínculo da paz” (Ef 4:3, RA).
Onde posso ler mais sobre o documento e como ele foi criado?
Você pode ler mais sobre o contexto deste documento e suas implicações
lendo o documento “Harmonia com a Igreja Mundial: Contexto para o
Documento Votado”.

