
 

 

Não há: 

 Judeu nem Greco, 

 Escravo nem livre, 

 Homem nem mulher: 

Pois todos são um em Cristo Jesus. 

                                             Gálatas 3:28 

 

 

Crença Fundamental #14 
 

A igreja é um corpo com muitos membros…. 
 

Em Cristo somos uma nova criação;  
distinçóes de                 
                                               raça,  
                                               cultura,  
                                               aprendendo ,…  
                                               ricos e pobres,  
                                               homens e mulheres, 
não devern ser motivo de dissensões entre 
nós.  

 

Todos somos iguais em Cristo; …  
Devemos servir e ser servidos  
Sem parcialidade ou restrição. 

 

 

 

© 2018 A Associação de  Mulheres Adventistas é uma 
organização independente que apóia, mas não é  
afiliada, á Associação Geral dos Adventistas do 
Sétimo Dia®, ou a suas organizações. 

Nós, a Maioria, … 
 

 As mulheres comprieendem pelo menos 57% 
sa Igreja Adventista (estimativa CG, 2015). 

 Mães e professoras de Escola Sabatina 
conduzem nossos filhos à igreja.  

 A maioria dos professores das escolas da 
igreja—destacados evangelistas da igreja—
são mulheres.  

 As mulheres predominam em servir como 
mãos e pés de Jesus, alimentando os 
famintos, vestindo os pobres e curando os 
doentes. 

 
     As mulheres sempre foram a maioria da igreja.  

 

 … ore por Igualdade & Unidade 
 

                 

 

 

    Em Génesis 1:27, Deus criou 
    homem E mulher à sua imagem 

 
 Acreditamos que nossa igreja 

não pode refletir 
completamente a imagem de 

Deus sem reconhecer as 
habilidades e percepções das 

mulheres. 
 

 

Associação de  
  Mulheres  

 Adventistas 
     

www.associationofadventistwomen.com 



 

 

    Filfiação 
Junte-se a nós em: 
    encorajando a Igreja Adventista a  
          promover mulheres lideres em  
          todos os niveis 
    orando diariamente pelas mulheres  
          líderes na Igreja Adventista em  
          todo o mundo 
    valorizando e inspirando o  
          envolvimento de nossas jovens  
          mulheres e meninas 
    abordando questões difíceis que  
          afetam as mulheres em  
          conferências anuais 
    comemorando as histórias de  
           mulheres na liderança ao redor 
           do mundo 
 

Junte se a nós: 
www.associationofadventistwomen.com 

 

Metas 

 Aumentar a eficácia da igreja 
promovendo um movimento de base 
para reconhecer o serviço das 
mulheres na liderança e permitir a 
parceria completa de mulheres em 
toda a vida da igreja. 

 Promoção de habilidades de liderança 
entre mulheres adventistas de várias 
idades e origens. 

  

 Estabelecendo uma rede para mulheres 
adventistas inspirarem e apoiarem uma a 
outra na liderança.  

 Trabalhando amigavelmente com a igreja 
para criar mais oportunidades significativas 
para mulheres em todos os níveis de 
administração e ministério, incluindo 
ordenação. 

 Destacando as contribuições das mul-heres 
adventistas para que suas habilidades sejam 
completamente valorizadas. 

 América do Norte, Europa, Austrália; 
Novos membros                              $35 USD 
Membros que retornam/annual. $25USD 
Membros estudantes                     $10 USD 
Outros países (anualmente)         $10 USD 
 

Para mais informações entre em contato com 

Nerida Taylor Bates 
aaw4ministry@gmail.com 

+1 (951) 837-1450 

 

Defender a participatção das 

mulheres em tudo os papéis de 

liderança no Adventistas do 

Sétimo Dia organizações, igreja e 

comunidades. 

MISSÃO:      
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