
 

 
 

 

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

A Associação do Moto Clube MAM – MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS, 

por meio de seu Conselho Administrativo: 

Considerando que, no dia 13 do mês de janeiro do ano de 2018, na cidade de Indaiatuba-

SP, reuniram os presidentes dos três maiores Moto Clubes do Brasil que levam no nome 

a palavra Adventista e que remete à Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual sejam, AMM - 

Adventist Motorcycle Ministry, MCA - Moto Clube Adventista e MAM - Ministério Adventista 

de Motociclistas, evento este publicado (postado) na página do Facebook do MC AMM, 

no dia 14 de janeiro de 2018; 

Considerando que nessa reunião ficou pactuado, compromissado, apalavrado, aliançado, 

prometido, que no município ou localidade onde já existisse uma Unidade de quaisquer 

destes Moto Clubes, os demais não poderiam se instalar, salvo as grandes cidades e 

capitais quando de comum acordo entre os seus respectivos Presidentes; 

Considerando que, o referido pacto, além de outras razões, se deu devido a missão do 

“Ide”, de serem ministérios de Moto Clubes que comungam do mesmo propósito, bem 

como por não existir quaisquer interesses pessoais dentre seus membros;  

Considerando que o MC MAM, na pessoa de seu presidente, foi instado pelo Presidente 

do MCA sobre a possibilidade de ser criada uma unidade do Moto Clube Adventista (MCA) 

na cidade de Ilhéus-BA; 

Considerando que, na região de Ilhéus-BA já existe uma Unidade instalada do MC MAM 

- Ministério Adventista de Motociclistas; 

Considerando que, o Presidente do MC MAM, bem como sua Diretoria Nacional e 

Conselho Administrativo, de forma unânime, negou, recomendou e advertiu para que NÃO 

fosse criada uma Unidade do Moto Clube Adventista (MCA) na cidade de Ilhéus-BA, em 

virtude de já existir uma Unidade do MC MAM naquela localidade; 

Considerando que, referida negativa, advertência e recomendação, está fundamentada 

no pacto acima exposto, e ainda, notadamente, por envolver questões específicas, 

internas e pontuais do MC MAM que abrange alguns de seus ex-membros naquela região 

e que estão diretamente envolvidos nessa empreitada de criação de uma Unidade do Moto 

Clube Adventista (MCA) em Ilhéus-BA; 

Considerando que, mesmo após a negativa, recomendação e advertência, o Conselho 

Deliberativo do Moto Clube Adventista (MCA), decidiu pela criação de uma Regional na 

cidade de Ilhéus-BA, ressalte-se, em total afronta ao pacto já mencionado e também ao 

que fora advertido; 

Considerando que nesse final de semana, nos dias 01 e 02 de julho de 2022, em evento 

ocorrido na cidade de Ilhéus-BA denominado de “1º Ilhéus Moto Praia”, foi de fato criada 

e inaugurada na cidade de Ilhéus-BA, uma unidade do Moto Clube Adventista (MCA) com 



 

o nome de “Regional MCA Região do Cacau”, conforme publicação do próprio MCA em 

sua página no Facebook, onde indica a cidade de Ilhéus-BA como sede dessa Unidade, 

nome este dado na clara tentativa de burlar o acordo realizado; 

Por fim, considerando que o Moto Clube Adventista (MCA), consolidou a ruptura do 

acordo/aliança/pacto realizado, mediante a quebra da palavra e ainda pela 

reincidência da conduta, bem como do posicionamento do MC MAM em não 

autorizar a criação de uma unidade do Moto Clube Adventista (MCA) na localidade 

de Ilhéus-BA, seja a que título for; 

RESOLVE, vir a público para manifestar REPÚDIO e PROFUNDA INDIGNAÇÃO por esta 

decisão do Moto Clube Adventista (MCA), da qual não se acolhe e que discorda 

veementemente. 

Esta decisão, além da quebra de alguns dos pilares do motociclismo, em especial do 

“Código Biker”, desrespeita o compromisso e o pacto de conduta assumido naquela 

ocasião, em 13 de janeiro de 2018. Mais do que isso, representa um flagrante retrocesso 

na harmonia que deve existir em nosso meio e que certamente restará prejudicada. 

Desta forma, o MAM - MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS, em razão de 
todo o ocorrido, passa a partir desta data a não mais reconhecer o Moto Clube Adventista 
(MCA) como um Moto Clube “parceiro” e por força de consequência deixará de participar 
de quaisquer de seus eventos, encontros, passeios, programações, divulgações, entre 
outros. 

Todavia, cumpre salientar, quanto aos nossos irmãos na fé, integrantes ou não do Moto 
Clube Adventista (MCA), que o MAM - MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS 
continuará com a mesma postura de cordialidade e respeito que lhe é de costume. 

 

Eunápolis/BA, 05 de julho de 2022. 

 
CONSELHO ADMINISTRATIVO 

MAM – MINISTÉRIO ADVENTISTA DE MOTOCICLISTAS 
 
 

 
 

 
 
 
 


