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L’Església Adventista del Setè Dia és una organització cristiana creada l’any 1863 als 
Estats Units d’Amèrica que té el seu origen en el moviment religiós mil·lenarista iniciat 
per William Miller.24 En l’actualitat el nombre d’adventistes que hi ha a Catalunya 
supera els mil cinc-cents membres. Al món, el nombre d’adventistes supera els 15 
milions de membres batejats. 
 
El terme “adventista” prové del fet que una qüestió central en la doctrina de l’Església 
Adventista del Setè Dia és la “Segona Vinguda” de Crist a la Terra. És aquest èmfasi en la 
vinguda (adveniment) del Senyor el que acaba donant nom a aquesta Església, nom que 
destaca també l’observança del descans sabàtic, que rememora el descans del Creador, 
el setè dia de la creació. 
 
 

DOCTRINA 
 
En termes generals, la doctrina de l’Església Adventista és molt similar a la de les 
esglésies sorgides de la Reforma protestant del S. XVI. Hi ha, però, algunes diferències 
significatives quant a la comprensió de les Sagrades Escriptures: 
 

• Negació de la immortalitat de l’ànima i de l’existència de l’infern. El retorn a la 
vida només es produirà en el moment de la Segona Vinguda de Crist a la Terra. 

• L’observança del dissabte com a dia de repòs i d’adoració. Per als adventistes, el 
dissabte comença el divendres quan es pon el sol i finalitza quan es pon el sol el 
dissabte. 

• La creença en un santuari celestial en el qual Jesucrist atén i intercedeix per la 
humanitat en diferents fases, la darrera de les quals va començar l’any 1844. 
L’obra de redempció (salvació per mitjà de la passió i mort de Jesucrist) serà 
completada quan Crist torni a la Terra. 

• Pràctica del delme, és a dir, donació voluntària a l’Església d’una desena part dels 
ingressos. 

 
 

TEXTOS DE REFERÈNCIA 
 
Per als adventistes, l’única font d’autoritat i de revelació és la Bíblia. Tanmateix, 
també confereixen molta importància a les obres d’Ellen White, entre les quals cal 
destacar El Camí a Crist i la sèrie El Conflicte dels Segles. 
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RITUS MÉS IMPORTANTS 
 

Els adventistes acostumen a reunir-se dos cops en el transcurs d’una setmana: 
 

• Reunió d’oració: se celebra habitualment el divendres a la nit. Inclou cant 
d’himnes, una predicació i oracions públiques que els fidels diuen en veu alta. 

• Culte d’adoració: es du a terme el dissabte a mig matí. Inclou cants 
congregacionals, oració, lectures bíbliques, ofrenes dels fidels i predicació. 
Aquest culte va precedit de l’escola sabàtica, en la qual s’estudia la Bíblia en 
petits grups de totes les edats. 

 
Els ritus més importants són: 
 

• El baptisme: es realitza per immersió quan el creient ho demana. 
• La Santa Cena: se celebra un cop cada tres mesos durant el culte d’adoració. 

Va precedida pel Lavatori de Peus entre els fidels. Durant la Santa Cena els 
fidels comparteixen els símbols del pa (sense llevat) i del vi (suc de raïm). 

 
 

ORGANITZACIÓ 
 
L’òrgan central de direcció de l’Església Adventista és l’Associació General, que té la seva 
seu a Washington i que està formada per un President i un Consell Executiu escollit cada 
cinc anys. Les diferents comunitats d’arreu del món s’agrupen a nivell continental, 
estatal i, en ocasions, regional. Amb tot, a dia d’avui no hi ha cap òrgan que formalment 
agrupi i coordini les esglésies adventistes de Catalunya. 
 

 
CELEBRACIONS ESPECÍFIQUES 
 
Els adventistes tenen establert el dissabte (específicament, des de la posta de sol del 
divendres fins la posta de sol del dissabte) com a dia de descans. És també el dia en què 
duen a terme els principals actes religiosos. 
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