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A 

Perguntas Frequentes (FAQs) sobre a Pesquisa de 

Percepções da Missão realizada por Funcionários 

em Organizações Adventistas do Sétimo Dia 

 

 

 

Breve descrição do projeto de pesquisa 

O objetivo deste projeto é fazer uma enquete com os funcionários de instituições Adventistas 
do Sétimo Dia nas 13 divisões mundiais da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia 
(GC) para averiguar suas percepções de seu relacionamento e o da instituição com a missão 
da Igreja Adventista. As instituições concernentes estão no setor de educação (níveis primário, 
secundário e terciário), saúde, publicação, bem-estar e desenvolvimento e indústrias 
alimentícias. 

 

Qual é o problema que a pesquisa está investigando? 

A pergunta da pesquisa foi formulada desta maneira: "Como os funcionários de organizações 
pertencentes, afiliadas ou patrocinadas pelos Adventistas do Sétimo Dia percebem seu 
relacionamento e o da instituição com a missão [mais ampla] da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia?" 

 

Que tipos de perguntas estão na pesquisa? 

Existem entre 105 e 109 perguntas na pesquisa (dependendo de qual “seção” você responde). 
O questionário é sobre o que você acha que uma organização patrocinada pela igreja deveria 
estar fazendo. Ele também pergunta o que você pensa sobre a missão de igrejas como a Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, e a importância da missão de outras organizações patrocinadas por 
igrejas. Há ainda dois grupos de outras perguntas, algumas das quais relacionadas a crenças e 
práticas religiosas. Os participantes serão escolhidos aleatoriamente para os diferentes 
questionários, com a seguinte exceção: os funcionários que não são Adventistas do Sétimo Dia 
serão direcionados a questionários adequados às suas origens. Isso será feito perfeitamente 
na versão SurveyMonkey, onde a pergunta sobre a formação religiosa do participante o envia 
para um seção adequada. Para o questionário físico, as duas “Seções” vão alternando à 
medida que vão sendo distribuídos, para que aqueles que pretendam escolher uma outra 
seção, tenham um questionário à sua disposição. O Adventista do Sétimo Dia encontrará 
perguntas adequadas em qualquer “Seção”. Como cortesia para aqueles que não são 
Adventistas do Sétimo Dia, perguntas adequadas foram selecionadas para eles na seção 2 (ver 
tabela abaixo).   
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Aqueles que dizem que são ... Será direcionado para esta seção 
 

Seção 1 
Ps 1-50, 84-

88 

Seção 2a 
Ps 1-28, 51-88 

Seção 2b 
Ps 1-28, 61-88 

Seção 2c 
Ps 1-28, 70-88 

Adventista do Sétimo Dia sim sim sim sim 

Cristão, mas não ASD  sim sim sim 

Seguidores de religião não cristã   sim sim 

Sem religião, agnósticos ou 
ateus 

   sim 

 
As perguntas vêm de uma variedade de fontes, como: 

• As declarações de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia (da Associação Geral e 
Divisões, Uniões e Conferências selecionadas) e instituições da igreja (escolas, 
universidades, hospitais, editoras, lares de idosos, centros de mídia, editoras);  

• Entrevistas extensas com administradores e funcionários de Organizações Adventistas 
selecionadas em vários países; 

• Perguntas usadas e testadas pelos pesquisadores em outras pesquisas, bem como 
algumas perguntas da Pesquisa Global [dos Membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia];  

• The Pew Forum on Religion & Public Life / U.S. Religious Landscape Survey (uma 
pesquisa realizada nos Estados Unidos cobrindo internacionalmente todos os sistemas de 
crenças e incluindo mais de 30.000 entrevistas);  

• Algumas perguntas foram usadas a partir do seguinte: The Quest Scale (Alberto Voci, 
Giulia L. Bosetti, Chiara A.Veneziani, “Measuring Religion as End, Means, and Quest: The 
Religious Life and Orientation Scale,” TPM-Testing, Psychometrics, Methodology in Applied 
Psychology 24 [2017]: 83-98); the Religious Fundamentalism Scale (Bob Altemeyer and 
Bruce Hunsberger, “A Revised Religious Fundamentalism Scale: The Short and Sweet of 
It,” The International Journal for the Psychology of Religion 14 (2004) 47-54); and the 
Intrinsic / Extrinsic Religious Orientation Scale (Panagiota Darvyri, Michael Galanakis, 
Adamantios G. Avgoustidis, Niki Pateraki, Spyros Vasdekis, Christina Darviri, “The Revised 
Intrinsic/Extrinsic Religious Orientation Scale in a Sample of Attica’s Inhabitants,” 
Psychology (2014): 1557-1567). 

• Algumas perguntas são baseadas em itens encontrados em algumas das escalas 
encontradas na publicação de Peter C. Hill and Ralph W. Hood, Jr., eds., Measures of 
Religiosity (Birmingham, AL: Religious Education, 1999).  

• As publicações de pesquisa do grupo Barna também forneceram as idéias básicas para 
algumas questões; 

• Duas perguntas foram adaptadas do instrumento de pesquisa de Randall L. Haffner, 
“Identification of Seventh-day Adventist Health Core Convictions: Alignment with Current 
Healthcare Practice,” PhD Dissertation, Andrews University 2006. 
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Como podemos garantir a confidencialidade? 

Nenhum indivíduo será identificado em qualquer relatório. De qualquer maneira, quase não 
será possível identificar os participantes a partir das respostas que são fornecidas. As poucas 
exceções são alguns indivíduos em posições singulares de liderança. Eles talvez pudessem ser 
identificados se a equipe de pesquisa realmente tentasse (eles não tentarão). É quase certo 
que você nunca será identificado por um dos pesquisadores (que não violará o sigilo em 
nenhum caso). Afinal, a equipe de pesquisa está interessada em padrões gerais de respostas, 
não em respostas individuais. Claro, não podemos encontrar padrões gerais a menos que os 
indivíduos participem, então sua resposta é importante. 

Podemos garantir a confidencialidade porque: 

• Sua pesquisa será uma entre vários milhares que estarão em um arquivo de dados 
anônimos. Olharemos apenas para o padrão geral de resultados, não para as respostas 
fornecidas por qualquer indivíduo. 

• A entrada de dados será feita por você enquanto realiza a Pesquisa na Internet, ou (se 
preencher uma pesquisa em papel) por alguém altamente improvável de saber que o fará 
inserindo manualmente os dados no SurveyMonkey ou em um scanner para um leitor 
baseado em computador. 

• Para manter a confidencialidade, comunicaremos apenas as respostas de subgrupos 
suficientemente grandes para impedir que alguém seja identificado. 

 

Quem será convidado a participar? 

A equipe de pesquisa foi solicitada a pesquisar funcionários (por exemplo, professores, 
enfermeiras, operários, administradores) de organizações pertencentes, afiliadas ou 
patrocinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em todas as 13 Divisões da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Essas organizações incluem escolas primárias e secundárias, hospitais e 
clínicas, editoras, centros de mídia, fábricas de alimentos, agências de bem-estar e 
desenvolvimento, bem como outras organizações. 

 

O que será feito com os resultados das pesquisas? 

Os relatórios preliminares e finais serão compartilhados com o Grupo de Trabalho de Planos 
Futuros da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia de acordo com um cronograma 
pré-definido, e os oficiais e diretores de educação nas Divisões em que as organizações estão 
localizadas. Os artigos serão apresentados em conferências, espaços acadêmicos e 
eclesiásticos, e os artigos serão submetidos a periódicos revisados por pares para publicação. 

Você pode ver nossas primeiras publicações da pesquisa realizada na Divisão Norte-
Americana e na Divisão Sul-Asiática do Pacífico. Estão disponíveis na Amazon.com:  

• Robert K. McIver and Sherene J. Hattingh, eds. 2019, Educating for Service and 
Mission: Teachers in Seventh-day Adventist Schools in North America and Their 
Perceptions of Mission (Cooranbong, NSW; Silver Spring MD: Avondale Academic 
Press/General Conference Office of Archives, Statistics and Research) 
[https://www.amazon.com/dp/0648470431]; and   

• Robert K. McIver, Sherene Hattingh and Peter W. Kilgour, eds. Education as 
Preparation for Eternity: Teachers in Seventh-day Adventist Schools in Australia and the 
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Solomon Islands and Their Perceptions of Mission. Silver Spring, MD / Cooranbong, 
NSW: Office of Archives Statistics and Research / Avondale Academic Press, 2020. 
[www.amazon.com.au/dp/0648470458] 

 

Quem são os pesquisadores? 

Investigador Principal: 

• Robert K. McIver, BSc, BA(Theol), BD(Hons), MA, PhD; Professor, Seminário Avondale , 
Universidade Avondale; Director do Centro de Pesquisa de Espiritualidade e Sociedade das 
Escrituras de Avondale.   Wk ph +61 2 4980 2233. 

 

Membros da equipe : 

• Peter Kilgour, BA, DipEd, GDipEdAdmin, MEd, MathsEdD.  Diretor de Pesquisa e Professor 
Associado da Escola de Educação da Universidade Avondale.   

• Wendy Jackson, BHB, MBChB, Dip Paeds, FRACP, MDiv, PhD.  Director de escola, 
Seminário de Avondale, Universidade de avondale. 

• Sherene (Sherry) Hattingh, DipEd, DSE, PostDip(ESL), MEd, EdD.  Palestrante, Escola 
Superior de Educação, Universidade de Avondale.  

• Steven Currow, BA(Theol), MA, DMin, Professor Principal Interino em Estudos Pastorais, 
Director na área de  Educação , Newbold College. 

 

Quem solicitou a pesquisa e por quê? 

A pesquisa foi solicitada pelo Grupo de Trabalho de Planos Futuros (FPWG), um comitê que 
inclui como membros o Presidente da Conferência Geral, Secretário, Tesoureiro, todos os vice-
presidentes do AG, Lisa Beardsley-Hardy, Ella Simmons e outros. Secretário: David Trim 

O FPWG desejava ter evidências para basear seu planejamento estratégico. 

A pesquisa é conduzida sob a coordenação de David Trim, diretor do departamento de 
Arquivos, Estatística e Pesquisa da Associação Geral.  

 

Posso fazer a pesquisa em outro idioma? 

A pesquisa está disponível em vários idiomas, incluindo Espanhol, Francês, Português, Russo, 
Romeno, Bahasa Indonésio e Coreano. Você pode escolher qualquer um desses idiomas na 
versão SurveyMonkey da pesquisa, selecionando-os em um menu acima no canto superior 
direito da tela. 

 

O que eu faço se tiver uma reclamação? 

Se você tiver uma reclamação ou preocupação sobre este projeto de pesquisa ou a forma 
como ele é conduzido, entre em contato com a Secretaria, Comité de Ética de Investigação em 
Humanos, Avondale University, PO Box 19, Cooranbong NSW 2265, Australia, or phone +61 2 
4980 2121 or fax +61 2 4980 2117 or email: researchoffice@avondale.edu.au. Ou, 
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alternativamente, entre em contato com um dos seguintes pesquisadores: Professor Robert 
McIver: email: rob.mciver@avondale.edu.au; ph. +61 2 4980 2233; fax.: +61 2 4980 2118; or Dr  

 

Sherry Hattingh: email: sherry.hattingh@avondale.edu.au; ph. +61 2 4980 2193. Qualquer um 
dos pesquisadores pode ser contatado por email na Avondale University, PO Box 19, 
Cooranbong NSW 2265, Australia. 

 

A equipe de pesquisa gostaria de agradecer a: 

• Todos aqueles que participam da pesquisa. 

• Associação Geral e o departamento de Arquivos, Estatística e Pesquisa. 

• Centro de Investigação das Escrituras, Espiritualidade e Sociedade de Avondale pelo 
financiamento a esta pesquisa.  

• Universidade Avondale e Newbold College por permitir que os membros da equipe 
participassem desta pesquisa como parte de seu trabalho regular. 

 

Ficaríamos muito satisfeitos se você pudesse ajudar nesta importante pesquisa  

Muito obrigado por dedicar seu tempo para responder à pesquisa, 

 

Rob, Peter, Sherry, Wendy, and Steve. 
 
Robert K. McIver, PhD 
Professor Avondale Seminary 
Director Spirituality and Worship Research Centre 
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