
Duque de Caxias, Rio de Janeiro 

31 de dezembro de 2015 

Aos 
Amigos e Apoiadores do Instituto de Educação e Saúde de Taquara (IEST)  

Assunto:  O estabelecimento de um vínculo harmonioso entre o IEST a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia (IASD). 

Prezados irmãos, 

Em janeiro de 2006, o IEST foi fundado com o objetivo de trabalhar como um ministério 
de apoio à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nosso objetivo era servir a igreja de Deus e 
apoiar sua missão de proclamar as três mensagens angélicas por meio de uma escola de 
formação de missionários e um centro de estilo de vida saudável. 

No entanto, em retrospectiva, reconhecemos que erros foram cometidos e nós nos 
condoemos por quaisquer danos que possam ter sido causados à IASD. Houve momentos 
nos quais um espírito crítico a líderes e pastores da igreja foram manifestados, bem como 
atitudes e procedimentos que não estão em harmonia com o Manual da Igreja. 
Reconhecemos que tais práticas não nutriram um espírito de união e harmonia, 
prejudicando, assim, nosso relacionamento com a igreja e causando um distanciamento. 

Ellen White afirma:  

Deus investiu Sua Igreja de especial autoridade e poder que ninguém tem razão 
em desrespeitar e desprezar, pois ao proceder assim está desprezando a voz de 
Deus.—Testemunhos para a Igreja, vol. 3, pág. 417  

Sei que o Senhor ama Sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada 
em átomos independentes. Não há nisto a mínima coerência; não existe a mínima 
evidência de que tal coisa venha a se dar.—Eventos Finais, pág. 51 

Digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por cujo 
intermédio Ele irá operar.... Quando alguém se afasta do corpo organizado do 
povo que observa os mandamentos de Deus, quando começa a pesar a Igreja em 
suas balanças humanas e a acusá-la, podeis saber que Deus não o está dirigindo. 
Ele se encontra no caminho errado.—Mensagens Escolhidas, vol. 3, págs. 17, 18 

Em busca da harmonia, conforme os conselhos de Ellen White, no mês de janeiro de 
2015, foi aprovado pela Mesa Administrativa do IEST um documento contendo respostas 
do IEST a questões relacionadas aos passos a serem seguidos a fim de estabelecer-se um 
vínculo com a IASD e ser aceito como ministério de sustento próprio de apoio à Igreja.  



No dia 4 de dezembro, foi realizada uma reunião oficial na sede da União Sudeste 
Brasileira (USeB). O documento que contempla essa harmonização entre o IEST e a 
IASD foi aceito pela USeB. Consequentemente, os primeiros passos foram dados rumo à 
harmonização entre as duas instituições. 

É importante também ressaltar que, depois de muito estudo e oração, a Mesa 
Administrativa do IEST tomou a decisão de não mais aceitar de membros da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia os dízimos do Senhor. O IEST não está negociando assuntos 
que envolvem princípios. Pelo contrário, o objetivo do IEST é se tornar verdadeiramente 
um ministério de sustento próprio, conforme os conselhos de Ellen White, ou seja, no 
sentido de cobrir suas despesas operacionais com as entradas financeiras dos serviços que 
são oferecidos. Sempre foi o objetivo do IEST ser uma Instituição que ofereça para a 
IASD, no cumprimento da missão, seus recursos materiais e humanos. O IEST continuará 
contando com as orações e doações voluntárias de amigos que apreciam as atividades da 
Instituição.  

Reconhecendo que a IASD organizada é a igreja de Deus, a Mesa Administrativa do 
IEST está totalmente comprometida em seguir o conselho do Senhor em dirigir o IEST 
em harmonia com a liderança da IASD. Ellen White indicou que a “obra [vai] avançar 
sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem a ser dada ao mundo. 
Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em Suas 
próprias mãos”. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, pág. 300. 

A missão da IASD é a missão do IEST—viver e ensinar as três mensagens angélicas, e 
educar para viver e espalhar o evangelho eterno de forma eficaz onde quer que Deus 
chame. É inspirador ver portas se abrindo à medida que procuramos cumprir a missão de 
compartilhar, em união com a IASD, a mensagem final de Deus com o mundo. Através 
do ministério da saúde e os testemunhos de alunos que dedicam suas vidas para servir a 
Deus, almas estão sendo transformadas pelo poder do evangelho e sendo impressionadas 
a aceitar os princípios de Deus em suas vidas. 

Nosso desejo é ver todos os amigos e simpatizantes da Instituição trabalharem em 
harmonia com a liderança da IASD, e é nosso compromisso fazer tudo que estiver em 
nosso alcance para que isso aconteça. 

Agradecemos suas orações e apoio.  
 

Seu irmão em Cristo, 

 

Diego M. Silva 

Diretor Geral   


