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FILOSOFIA

O uso da força e da coerção é contrário à verda-
deira religião. Deus aceita a homenagem e a ado-
ração só quando são prestadas espontaneamente. 
Embora todos os direitos humanos sejam de gran-
de importância, a liberdade religiosa é singular e de 
especial significância. Tem que ver não apenas com a 
dimensão inter-humana, mas também com a relação 
da pessoa com Deus, o Criador. Portanto, nós, ad-
ventistas do sétimo dia, vemos a liberdade religiosa 
como o direito humano primordial, do qual derivam 
todos os demais direitos humanos. 

A separação da Igreja e do Estado oferece a me-
lhor salvaguarda para a liberdade religiosa e está 
em harmonia com a declaração de Jesus: “Dai, pois 
a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus”  
(Mateus 22:21). O Departamento de Assuntos Públi-
cas e Liberdade Religiosa estimula essa separação 
onde é possível; crê também que a união da Igreja e 
do Estado é uma forma segura para a discriminação 
e para a intolerância, e oferece um solo fértil para a 
propagação da perseguição.

Em vista do papel divinamente ordenado, o go-
verno civil tem o direito de exigir respeito e obedi-
ência até o ponto em que as leis civis não estejam 
em conflito com os requisitos de Deus, porque “an-
tes importa obedecer a Deus do que aos homens” 
(Atos 5:29).

A Liberdade Religiosa inclui:

1  O direito humano fundamental de possuir, adotar 
ou mudar de religião ou crenças religiosas de acor-
do com a consciência individual, manifestar e pra-
ticar a religião individualmente ou em comunhão 
com outros crentes, na oração, devoções, teste-
munho e ensino, incluindo a observância de um 
dia de repouso e adoração semanal em harmo-
nia com os preceitos da religião adotada, sujeito 
ao equivalente respeito aos direitos dos demais. 

2  A liberdade religiosa inclui também o direito de 
publicar revistas e livros, administrar escolas e 
colégios da igreja em todos os níveis, adminis-
trar outras instituições, exercer controle eclesi-
ástico da doutrina, nomear ministros e oficiantes 
da igreja sem interferência exterior, e o direi-
to de manter contatos internacionais regulares 
e da inter-relação com correligionários e organi-
zações da igreja em todas as partes do mundo.

MISSÃO
O departamento de Assuntos Públicos e Liberdade 

Religiosa tem como missão divulgar os princípios e di-
reitos de liberdade de culto e expressão de cada pes-
soa; defender e proteger o direito de todas as pesso-
as para adotar uma religião ou crença de sua escolha 
e manifestar suas convicções religiosas respeitando 
os direitos equivalentes dos outros; apoiar o direito 
das organizações religiosas para operar livremente 
em todos os países pelo seu estabelecimento e pos-
suir instituições de caridade ou de ensino; organizar 
encontros locais, regionais e nacionais, bem como se-
minários e congressos com autoridades políticas e re-
ligiosas que tratem sobre a liberdade religiosa.

Livro de Regulamentos  
da Divisão Sul-Americana



9

PROPÓSITO

O Departamento de Assuntos Públicos e Liber-
dade Religiosa, que está entre os primeiros departa-
mentos organizados da Igreja, foi estabelecido para 
promover e manter a liberdade religiosa, com especial 
ênfase na liberdade individual de consciência. Nesse 
sentido, o departamento mantém contatos intercon-
fessionais, relações com os governos e, quando ne-
cessário, com organizações não governamentais que 
têm metas e objetivos comuns para a liberdade reli-
giosa. O departamento não apenas se interessa pela 
liberdade religiosa dos membros, das organizações e 
entidades da Igreja, mas também apoia o direito ir-
restrito à liberdade religiosa para todas as pessoas.

Em vista da compreensão adventista do sétimo dia 
do grande conflito e dos eventos culminantes da his-
tória humana, que incluem a união da Igreja e do Es-
tado, eliminando o livre exercício da religião e causan-
do perseguição do remanescente fiel, o departamento 
monitora e busca interpretar com cautela as tendên-
cias atuais que podem refletir esse cenário profético.

OBJETIVOS
O departamento de Assuntos Públicos e Liberda-

de Religiosa tem como objetivos: 

1     Convidar as pessoas para promoverem ativamen-
te os princípios da liberdade de religião ou cren-
ça, como apresentada no artigo 18 da Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos e em outros 
instrumentos internacionais de direitos huma-
nos, através de Fóruns, Congressos e Festivais 
de Liberdade Religiosa. A declaração diz: “Toda 
pessoa tem direito à liberdade de pensamento, 

consciência e religião; este direito inclui a liberda-
de de mudar de religião ou crença e a liberdade 
de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pela observância, isolada 
ou coletivamente, em público ou em particular”. 

2  Instar os governos sul-americanos para que fi-
quem atentos e proporcionem um ambiente po-
sitivo para a liberdade religiosa de acordo com pa-
drões internacionais.

3  Encorajar os que supervisionam os processos 
constitucional e legislativo para oferecerem pro-
teção à liberdade religiosa que não beneficie uma 
fé em particular, em detrimento daqueles que 
praticam outras religiões ou nenhuma religião.

4  Identificar formas concretas de se envolver na 
defesa da liberdade religiosa e garantir que a 
mesma seja sensível tanto ao contexto quanto 
à situação.

5  Incentivar as pessoas, inclusive jovens, a tomar a 
iniciativa de se tornarem defensores da liberdade 
religiosa, local e internacionalmente. 

6  Manter a liberdade religiosa como um direito 
humano único e fundamental. Resistir à pres-
são para aceitar argumentos reducionistas que 
afirmam já existirem outros direitos como: li-
berdade de expressão, de Associação e igualda-
de, tornando, assim, desnecessária a liberdade 
religiosa.

(Regulamentos Eclesiástico-Administrativos da 
Divisão Sul-Americana, 2016, p. 375–378.)


