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A Associação Paulista do Vale (APV) é uma unidade administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, localizada

no território da União Central Brasileira (UCB). Sua sede fica na Avenida Barão do Rio Branco, n° 980, CEP

12242-800, bairro Jardim Esplanada, na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil.
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O território da APV cobre a região metropolitana da cidade de São Paulo, a sub-região leste, a região

metropolitana do Vale do Rio Paraíba, a costa norte e a Região Bragantina que,  ao todo, somam 6.301.206

habitantes.  O número total de membros da APV é de 30.818, ou um adventista para cada 204 habitantes. A

unidade atende um total de 46 distritos,  com 265 congregações em seu território. Possui um total de 889

servidores, dos quais 781 são funcionários e 108 são obreiros; 57 deles são pastores ordenados e 12 são

pastores licenciados. O número de membros matriculados na Escola Sabatina é de aproximadamente 18.922.

1

2

3

4

No território da APV existem 10 escolas de ensino fundamental e/ou médio localizadas no estado de São Paulo,

respectivamente:  Colégio Adventista de Bragança Paulista, na cidade Bragança Paulista, com 665 alunos;

Colégio Adventista de Cruzeiro, em Cruzeiro, que assiste 133 alunos; Colégio Adventista de Gopoúva, em

Guarulhos, com 805 alunos; Colégio Adventista de Jacareí, em Jacareí, atendendo 586 alunos; Colégio Adventista

de Lorena, em Lorena, com 537 alunos; Colégio Adventista de Mogi das Cruzes, em Mogi das Cruzes, com 1.261

alunos; Colégio Adventista de São José dos Campos, em São José dos Campos, atendendo 1.297 alunos; Colégio

Adventista de Taubaté-Tremembé, em Tremembé, com 1.091 alunos; Colégio Adventista de Vila Galvão, em

Guarulhos, assistindo 616 alunos; e Colégio Adventista de Caraguatatuba, em Caraguatatuba, com 663 alunos.

Todos esses somam 7.654 alunos no campo administrativo da associação.
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A Associação Paulista do Vale tem contribuído para o avanço da obra adventista em todo o seu território

missionário através dos meios de comunicação, tais como a TV, rádio e Internet. Em relação a essa importante

frente missionária, é interessante notar que as instalações da sede do Centro de Mídia Adventista estão

localizadas no território da APV, na cidade de Jacareí, embora essa instituição seja assistida diretamente pela

Divisão Sul-Americana (DSA).

Origem da Obra Adventista no Território da Associação

A obra adventista no território atualmente coberto pela Associação Paulista do Vale começou em 1913, quando

um colportor chamado José da Silva Pereira chegou à cidade de Mogi das Cruzes e passou a pregar a mensagem

adventista através da venda de literatura. Em 3 de julho de 1914, aconteceu o primeiro batismo de um

Mogiano,   José Antônio. Posteriormente, entre 1916 e 1924, o grupo adventista (já formado na cidade de Mogi

das Cruzes) se reunia em residências particulares, onde era ministrada a Escola Sabatina.
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De 1916 a 1933, o grupo adventista continuou a cultuar em casas e, mais tarde, em um salão, auxiliado por

obreiros e pastores que eram enviados periodicamente para visitá-lo. Entre os pastores que ajudaram o grupo

estavam o Pastor R. Suessmann, em 1919; Pastores Ennis Valentine Moore e H. B. Westcott, em 1921; Pastor

Alberto E. Hagen, em 1924; os pastores Luiz Waldvogel, Rodolpho Belz, Manuel Margarido e o colportor C. L.

Bainer, em 1925; e o obreiro Germano Conrado, em 1931.9

Em 1925, foi inaugurado o primeiro salão público de cultos adventistas, localizado na Travessa da Liberdade, nº

4, no centro da cidade de Mogi Guaçu.  No entanto, já em 1933, o salão não era mais suficiente para acomodar10



o número de membros. Isso se deveu ao batismo de 27 interessados vindos das conferências evangelísticas de

Jerônimo Granero Garcia, realizadas entre julho e outubro de 1932, no Salão Nobre da Associação Comercial, e

à chegada de outros novos conversos.  Por causa desse grande crescimento no número de membros, em 1940

a congregação adventista de Mogi das Cruzes foi elevada ao status de igreja organizada pela Associação Paulista

(a unidade administrativa que, na época, gerenciava o avanço da obra adventista naquela região).
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Por volta de 1946, outro colportor chamado João Barcelos chegou a São José dos Campos, cidade que hoje faz

parte do território da APV. Esse colportor ficou conhecido como “o iniciador da obra adventista nessa cidade”.

João Barcelos conheceu Pedro de Araújo César e aliou a nova amizade ao desejo de cumprir o propósito que o

levara até São José dos Campos. Assim, João partilhou com Pedro algumas das verdades bíblicas que

considerava necessárias para a sua conversão. Logo Pedro tornou-se Adventista do Sétimo Dia. Pedro não

perdeu tempo e, assim que aprendeu essas verdades, compartilhou-as com a família e os clientes em reuniões

realizadas em sua casa.13

Outra família convertida naquela época foi a dos Borreli. Eles se mudaram para São José dos Campos e logo

foram batizados através do contato e amizade de Pedro. A princípio, eles se reuniam na casa de Pedro. No

entanto, depois que outras famílias (que já eram adventistas) chegaram, as reuniões passaram a ser realizadas

na casa dos Borreli. Algum tempo depois, mais famílias adventistas chegaram e organizaram a Escola Sabatina e

o culto. Isso ajudou no crescimento daquele grupo, que logo deu frutos - cinco batismos, que foram realizados

pelo Pastor Osvaldo de Azevedo.14

Com o aumento do número de membros, aumentou também a necessidade de construir um local mais

apropriado para os cultos. Assim, em 1953, uma igreja foi construída naquela cidade, na Rua Onido Cesar, nº 58,

no bairro de Santana. Essa nova igreja foi construída em um terreno doado pelo irmão Pedro e era conhecida

como Pasto Alto. A igreja foi construída com a ajuda de alguns irmãos locais e a participação de algumas igrejas

vizinhas - como a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jacareí, que ajudou muito na obra.15

Na época da inauguração, essa igreja era frequentada por cerca de 50 membros batizados. Após a inauguração,

os trabalhos prosseguiram e, “em agosto de 1960, o Pastor Gustavo Storch conduziu uma série de conferências

no centro da cidade, após as quais se formou um novo grupo, que passou a se reunir em um salão na Rua

Serafim Dias Machado, n° 102.” Em 1961, o Pastor Dario Faria chegou a São José dos Campos e imediatamente

começou a construir uma nova igreja. Em outubro de 1968, a igreja foi inaugurada e já contava com pelo menos

100 membros batizados  (embora ainda inacabada).16

Nessa época, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mogi das Cruzes continuou a crescer e a plantar várias outras

igrejas. Em 1961, foi transformada na sede do distrito eclesiástico. As demais igrejas e grupos pertencentes ao

distrito eram os da região do Alto Tietê, tais como Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano e Guaianazes.  Assim, o

trabalho em Mogi das Cruzes continuou a crescer até que, em 1973, a Igreja Adventista em Mogi das Cruzes foi

transferida para a Rua Coronel Santos Cardoso, n° 434, Centro (onde permanece até hoje). Desde 1973, essa
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Igreja Adventista passou por três grandes reformas: em 1979, 1998 e 2016.18

Em 1984, o evangelho em São José dos Campos havia se expandido ao ponto em que havia pelo menos três

igrejas adventistas na cidade: a IASD Central, com 290 membros; a IASD de Santana, com 80 membros; e a IASD

do Parque Industrial, com 120 membros. Além disso, a cidade de São José dos Campos também abrigou outros

dois grupos, Jardim Ismênia, com 50 membros, e Boa Vista, com 30 membros.19

No final da década de 1990, havia cinco associações responsáveis por gerenciar o avanço da obra adventista no

território do estado de São Paulo. Dentre elas estavam a Associação Paulistana (AP), a Associação Paulista Sul

(APS), a Associação Paulista Leste (APL), a Associação Paulista Central (APaC)e a Associação Paulista Oeste (APO).

Com o avanço da mensagem do evangelho em todo o estado de São Paulo, surgiu a necessidade de se

organizar uma nova sede administrativa para melhor atender às demandas da região metropolitana de São

Paulo, da sub-região leste, da região metropolitana do Vale do Paraíba, da costa norte e da região Bragantina.20

História Organizacional da Associação

Entre os diversos motivos que foram considerados para a abertura da nova unidade administrativa, que hoje é

a Associação Paulista do Vale, está o desafio enfrentado pelos missionários adventistas na pregação do

evangelho no estado de São Paulo, bem como a perspectiva de crescimento que a Igreja ainda presencia no

estado hoje. O último campo criado no estado de São Paulo, até 2001, havia sido a Associação Paulista Sul, em

1992. Naquela época, havia cerca de 108.956 membros no estado de São Paulo em 450 igrejas, distribuídas

entre 167 distritos pastorais.21

No final de 2000, os seguintes números foram apresentados no relatório da União Central Brasileira: 685

igrejas; 226 distritos pastorais e 154.607 membros. Esse grande número de igrejas, distritos e membros

justificava a necessidade da formação de um novo campo, no caso, a Missão Paulista do Vale (MPV). Além disso,

a criação desse novo campo foi justificada pelo grande número de distritos pastorais que a Associação Paulista

Leste atendia em 2000 (um total de 53), impossibilitando que a administração do campo atendesse a todos

adequadamente.22

Outro forte motivo que levou à possibilidade de reestruturação do território paulista foi a preocupação com o

avanço da pregação do evangelho e em alcançar cidades ainda sem presença adventista, bem como o interesse

em fortalecer o avanço no interior do estado. Assim, a sugestão foi que a sede do novo campo ficasse fora da

cidade de São Paulo.  Nesse contexto, São José dos Campos tornou-se uma possibilidade considerável.23

A comissão que solicitou os estudos para a formação dessa nova unidade administrativa ocorreu em 16 de

setembro de 2000, na sede da Associação Paulista Leste, que encaminhou relatório à Divisão Sul-Americana

(DSA) solicitando a formação de um novo campo, com a abreviatura MPV (Missão Paulista do Vale).  Após

autorização da unidade superior, em 2002, a Missão Paulista do Vale foi organizada, ficando responsável pelos
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grandes municípios do estado de São Paulo: Arujá, Bragança Paulista, Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos,

Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da

Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Suzano, Alto Paraíba, região do Vale do Rio Paraíba e costa norte.25

A criação desse novo campo foi o resultado da reestruturação do território da Associação Paulista Sul (que

recebeu território da Associação Paulistana) e da Associação Paulistana (cedendo territórios para a APS, APL e

para o novo campo). Considerando o território da nova associação e a finalidade de evangelizar lugares ainda

não alcançados, a cidade escolhida para sediar a unidade foi São José dos Campos, no Vale do Paraíba, que na

época contava com 539.313 habitantes. Essa cidade é um centro de convergência financeira e geográfica com

um bom sistema de transporte. Assim, a missão foi alocada na Avenida Barão do Rio Branco, nº 980, bairro

Jardim Esplanada, na cidade de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo.26

Na época de sua formação, a MPV assumiu 92 igrejas com 19.762 membros registrados. Aproximadamente

3.963.005 pessoas viviam em seu território, com média de um adventista para cada 200 habitantes. Logo, sete

departamentos foram estabelecidos para coordenar a obra de pregação do evangelho no território da nova

missão. Os obreiros escolhidos para liderar essa nova instituição foram os pastores Paulo Stabenow, como

presidente,  Ítalo Manzolli, como secretário, e Rubens C. Benedicto, como tesoureiro.27 28

Desde o seu início, a liderança da MPV vem desenvolvendo diversas atividades voltadas para os jovens da Igreja.

Um evento notável vivido pelos jovens da missão ocorreu em maio de 2006. Nessa ocasião, o Pastor Jan

Paulsen, na época presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, visitou o clube de

Desbravadores Luzeiros do Vale.  Em sua companhia estavam a esposa Nancy, o Pastor Ruy Nagel (então

presidente da DSA), junto com sua esposa Evelyn, o Dr. Milton Afonso e outros líderes da Igreja Adventista do

Sétimo Dia.
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A sede da APV está localizada no mesmo endereço desde a sua fundação. No entanto, embora não tenha

mudado de endereço, houve mudanças estruturais. Em 19 de novembro de 2008, parte das obras de expansão

foi inaugurada na sede. O evento contou com a presença do presidente da DSA, Erton Köhler, que fez a seguinte

declaração: “A Missão Paulista do Vale (MPV) cresceu em número de membros, número de igrejas, no sistema

educacional e em breve se tornará uma associação. Essa é uma grande oportunidade para celebrar as

maravilhas que Deus tem feito.” Então, para lembrar o motivo de tudo, foi realizado um batismo. Esse evento foi

a confirmação de que a nova estrutura serviria para manter o foco no evangelismo.31

Os representantes fundadores dessa instituição incluem Tércio Sarli, Getulio Ribeiro de Faria, André Marcos

Pasini, Paulo Stabenow, Eradi da Silva Guimarães e Alcy Francisco de Oliveira.  A União Central Brasileira foi

responsável pela construção e aquisição dos equipamentos da nova sede, com o apoio financeiro das

Associações Paulista Leste, Paulista Sul, Paulistana e Paulista Central. O orçamento total foi de R$ 800.000,00,

dos quais 11% foram custeados pela UCB.
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Mais tarde, em 2009, o número de membros adventistas vinculados à Missão Paulista do Vale aumentou

significativamente em comparação com o número no início do trabalho da missão. Nessa época, havia cerca de

25.443 membros batizados, distribuídos em pelo menos 130 igrejas em todo o território.  Diante desse

crescimento, naquele mesmo ano, ocorreu uma mudança de status nessa unidade administrativa, que passou a

ser conhecida como Associação Paulista do Vale (APV).
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Em 2011, reconhecendo os grandes resultados das distribuições de literatura missionária, a Associação Paulista

do Vale, junto com a Igreja Adventista do Sétimo Dia do UNASP, campus São Paulo, prestou seu apoio com a

doação de 21.000 exemplares do livro “Ainda Existe Esperança”, de Enrique Chaij. Esses livros foram usados

para alcançar pelo menos parte dos 250.000 brasileiros que moravam no Japão naquela época. Desse modo, a

APV teria um papel mais amplo na pregação do evangelho.36

Ao longo dos anos, a APV tem crescido continuamente, conforme descrito em seus relatórios para as

Assembleias Denominacionais Ordinárias. Em 2002, quando foi inaugurada, contava com 19.762 membros, 203

congregações e 46 pastores. Em 2005, o número de membros aumentou para 22.053, já havia 240

congregações e o número de pastores ainda era 46. No final de 2009, o número de membros aumentou para

26.000, com 241 congregações. No final de 2013, a APV tinha 27.822 membros e 265 congregações. Em 2017,

ano em que ocorreu a última assembleia, a APV atendeu 29.347 membros e 265 congregações.37

A liderança da APV sempre encorajou os membros da igreja a se envolverem em evangelismo pessoal e coletivo.

Assim, os próprios servidores da associação deram o exemplo durante o projeto Impacto Esperança  em 2018.

Pastores e outros colaboradores entregaram cerca de 2.000 unidades do livro “O Poder da Esperança”.  Além

disso, durante a distribuição, cerca de 1.500 residências foram alcançadas no bairro Pinheirinho, e a Escola

Maria Aparecida Segolin de Resende, na cidade de São José dos Campos, também recebeu a literatura.
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A missão da Associação Paulista Leste é “atuar intencionalmente a fim de mudar a realidade da humanidade

neste mundo de pecado, a fim de tornar as pessoas agentes de transformação na comunidade, bem como

prepará-las para a vida eterna, restaurando nelas a imagem do Criador.” Essa unidade administrativa também

carrega, em sua visão institucional, o propósito de “ser uma igreja unida em suas doutrinas e ações, solidária

com as necessidades da comunidade, comprometida com seus valores espirituais e vibrante na pregação do

evangelho.”41

Os frutos do esforço coletivo dos membros e servidores da APV têm trazido grande satisfação. Em 2018, o

número de batismos na região da associação cresceu 27% em comparação com o mesmo período do ano

anterior. Esse crescimento deveu-se ao fato de membros e servidores se engajarem na obra de evangelização

em diferentes partes do território, possibilitando boas campanhas evangelísticas lideradas por seus ministros.

Um bom exemplo disso foi em 2018, quando a equipe de evangelismo relatou que 215 pessoas foram batizadas

em três distritos, em um período de apenas três semanas.  Isso é em grande parte o resultado do projeto “SER

Igreja”, adotado pela APV em 2018. Esse projeto propõe que, “como parte da estratégia de ação, cada membro
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deve ser levado a crescer em três áreas: “S” (Saber quem é Deus); “E” (Ensinar acerca de Deus); “R” (Realizar o

trabalho de Deus).43

Nesse contexto, a APV leva a sério o trabalho realizado com os jovens. Portanto, tem como objetivo o dever de

“salvar do pecado e guiar no serviço” de Deus. Visando a formação de líderes e bons cidadãos, em 2019, a

associação teve aos seus cuidados cerca de 5.132 Desbravadores distribuídos entre 158 clubes.

Aproximadamente 2.669 aventureiros  também foram distribuídos em outros 132 clubes.  Além disso, no

mesmo ano, o Ministério Jovem da APV promoveu dois congressos para adolescentes no G148 Teen Escolhas e,

durante sua implantação, esses jovens puderam desenvolver seus dons e talentos e se engajar em atividades

recreativas, bem como participar de oficinas preparadas para eles.
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A liderança da Associação Paulista Leste tem incentivado os membros a participarem de projetos desenvolvidos

pela Divisão Sul-Americana. Dois desses projetos são o Impacto Esperança e o Quebrando o Silêncio.  No dia 24

de maio de 2019, funcionários da sede administrativa da associação trabalharam na execução do projeto

Impacto Esperança, distribuindo o livro “Esperança para a Família: caminho para um final feliz”, dos autores

Willie e Elaine Oliver.
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Desde o seu início, a Associação Paulista do Vale teve como objetivo alcançar todos os municípios da extensa

região, com a implementação da Igreja Adventista. Do total de 62 municípios, Lavrinhas, Lagoinha, Areias, São

José do Barreiro, Jambeiro, Roseira, Silveiras, Canas e Pedra Bela não contavam com presença adventista. Para

superar esse desafio, várias estratégias foram usadas, tais como evangelismo público, realocação de famílias

para essas áreas e trabalho evangelístico com pessoas cujo interesse fora despertado por meio da TV Novo

Tempo. Finalmente, em 2019, todo o território da APV foi coberto pela ação adventista. Das cidades

mencionadas acima, passaram a ter a presença da igreja: Lavrinhas, Lagoina, Areias, São José do Barreiro,

Roseira e Silveiras; e de um grupo organizado: Jambeiro, Canas e Pedra Bela. Todos os outros municípios foram

assistidos por igrejas estabelecidas ou grupos organizados, totalizando 265 congregações adventistas.49

Durante a sua jornada, a APV adquiriu conhecimentos importantes, que envolvem potencializar a pregação do

evangelho, engajar líderes e membros, coordenar o trabalho missionário entre o pastor distrital e os membros,

organizar distritos para melhor atender às necessidades da igreja local. Além disso, é imprescindível observar a

situação financeira geral do campo, buscando atender igualmente às demandas de todas as suas regiões. É

necessário também prestar atenção às características geográficas e identificar a condição social das igrejas nos

distritos, com vistas a facilitar a integração espiritual por meio de reuniões administrativas, reuniões de jovens,

reuniões de planejamento distrital e da comunhão.50

Embora novas ideias surjam dentro do Cristianismo para aumentar a comunhão dos crentes, bem como para

pregar aos incrédulos, muitas dessas novas teorias visam concluir a pregação do evangelho através de

estratégias sociais, que se adaptam melhor ao perfil de ONGs ou comunidades fraternas em vez do perfil de

uma igreja cujo objetivo claro é pregar o Evangelho Eterno. Assim, outra lição aprendida durante os anos de



existência da APV é que é necessário focar na proclamação da mensagem da Bíblia. Todos os esforços pessoais,

recursos financeiros e estratégias devem contemplar de forma clara e simples a compreensão do objetivo

intrínseco e intransferível desta Igreja. Se o foco dessa visão e missão for perdido de vista, a Igreja perderá sua

relevância interna, externa e histórica.51

Os principais desafios futuros no campo da APV são: motivar e envolver os membros na pregação pessoal da

mensagem adventista; incentivar maior fidelidade na devolução dos dízimos e ofertas, visto que a não

participação de muitos ainda retarda a expansão das atividades missionárias da Igreja; evangelizar dentro do

contexto social do território em questão - essa é a região com maior presença do culto Marista no mundo

(devido ao município de Aparecida do Norte, onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, a

maior Igreja Católica do Brasil). Além disso, a obra na região é dificultada pelo fato de muitas famílias mudarem

de cidade em cidade em busca de emprego ou melhores oportunidades.52

Em relação ao futuro dessa unidade administrativa, foram estabelecidas na III Assembleia Denominacional

Ordinária da APV (2014-2017) as seguintes metas para os próximos quatro anos: ser uma igreja agente de

transformação (ação comunitária); alcançar a matrícula de 12.000 alunos na rede de escolas adventistas;

alcançar o número de 2.500 pequenos grupos  e 4.500 duplas missionárias; ter um evangelista local em 70%

das igrejas e pelo menos um colportor em 100% delas; criar quatro novos distritos; plantar 30 novas igrejas e

realizar 9.000 batismos.
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Além disso, o plano dessa associação é preencher as vagas nas igrejas a fim de aumentar o número de

membros para cerca de 35.000 pessoas nas 265 congregações, atingindo sua capacidade total e melhorando a

frequência regular nos cultos. A estratégia utilizada serão os projetos Reencontro e Evangelismo.  Além disso, a

liderança planeja fornecer assistência espiritual a milhares de pessoas interessadas em aprender mais sobre a

mensagem adventista, que tiveram seu primeiro contato com a igreja por meio da Rede Novo Tempo e que são

residentes no território APV. Os membros que organizam visitas a indivíduos interessados devem ser treinados

pelo coordenador daquela região para conduzir uma classe bíblica em cada igreja, a fim acolher essas pessoas.
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Outros planos para o futuro incluem: estabelecer mais congregações nos centros de maior concentração

humana da região (tais como as macrorregiões de Guarulhos e Mogi das Cruzes, que têm mais de dois milhões

de habitantes) por meio de evangelismo público e implantação de igrejas; e investir na consciência espiritual

dos crentes em relação à mordomia cristã por meio de seminários contínuos sobre o tema, a serem realizados

nas congregações.57

Cronologia dos Oficiais Administrativos58

Presidentes: Paulo Stabenow (2002-2005); Luiz Carlos Araújo (2006-2008); Aurelino Aurélio Ferreira (2009);

Ronaldo de Oliveira (2010-2017); Oliveiros Pinto Ferreira Junior (2018-atualmente).



Secretários: Ítalo Manzolli (2002-2005); Luiz Henrique Santos de Sena (2006-2009); Flavio Ferraz (2010-2013);

Oliveiros Pinto Ferreira Junior (2014-2017); Marcelo Augusto de Carvalho (2018-atualmente).

Tesoureiros: Rubens Carvalho de Benedicto (2002-2005); Paulo Ribeiro Leite (2006-2009); Gilvan Santos Correa

(2010-2014); Matheus Alves Moreno Munhoz (2015-2017); Hugo Ernesto Quiroga (2018-atualmente).59
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