Instituições Adventistas

Rede Novo Tempo de Comunicação
A Rede Novo Tempo de Comunicação é o Sistema Adventista de
Comunicação pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia da
América Latina. Dentre as empresas pertencentes encontram-se a
Rádio Novo Tempo, Gravadora Novo Tempo e TV Novo Tempo. Hoje tem
sede em Jacareí, no Vale do Paraíba, a leste de São Paulo.
Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistências
A ADRA Brasil é uma organização privada, não governamental e sem
fins lucrativos de objetivos assistenciais, beneficentes e
filantrópicos, inscrita no CNPJ 01.467.063/0001-15, e certificada
como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
através do processo MJ No. 08071.002538/2012-79. Fazemos parte da
rede internacional de organizações humanitárias independentes da
ADRA que foi estabelecida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia em
1984. Com presença em 125 países, a ADRA executa projetos de
desenvolvimento comunitário e de assistência humanitária sem
qualquer distinção política, racial, religiosa, de idade, sexo ou
de etnia.
Educação Adventista
Os adventistas do sétimo dia começaram sua busca por uma educação
integral e de qualidade, com o propósito de oferecer aos seus
filhos o preparo acadêmico em conformidade com os princípios
cristãos. Em 1875, a Educação Adventista teve seu início com a
abertura do Battle Creek School, Michigan, que se destinava a
atender os níveis elementares e secundários do Ensino Básico.
Desde que surgiu, a rede ampliou sua atuação em todos os
continentes, expandindo sua clientela a todos aqueles que

simpatizam com sua filosofia e seus métodos.
CPB – Casa Publicadora Brasileira
A Casa Publicadora Brasileira, A CPB foi fundada em julho de 1900,
no Rio de Janeiro, é uma das 63 editoras pertencentes à Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Muitos de nossos livros estão editados
em mais de 200 línguas e dialetos. No Brasil, produzimos centenas
de títulos, os quais você poderá conhecer e adquirir sem sair de
casa.
Missão: Produzir e distribuir literatura

cristã, educativa e de

saúde, para promover o bem-estar físico, mental, social e
espiritual do ser humano.
Produtos Alimentícios Superbom Indústria e Comércio
Um grupo de homens, ignorando a simples idéia de fabricar suco de
uva, lançou em 1925 os fundamentos da atual Superbom. A fabricação
de suco de uva, atividade única e principal, iniciou-se no porão
de uma velha casa situada atrás da cozinha do então Colégio
Adventista Brasileiro CAB, posteriormente IAE e hoje Centro
Universitário Adventista- Campus I UNASP. Ali foram produzidos, em
meio de uma grande dificuldade, os primeiros produtos que eram:
suco e doce de uva, apresentando já ótima qualidade.
Rede Adventista de Saúde
A Rede Adventista de Saúde é uma rede mundial formada por
instituições médicas ligadas a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Atualmente, se considerada as principais, a rede é composta 740
instituições de saúde adventistas no mundo. No Brasil temos por
exemplo os seguintes hospitais: Hospital Adventista de Belém
– Hospital Adventista de Manaus – Hospital Adventista do Pênfigo
– Hospital Adventista de São Paulo
–
Hospital Adventista
Silvestre

