
Resumo: Tendo como ponto de par-
tida a crise de 1888, o autor analisa 
os perfis e motivações dos principais 
envolvidos e apresenta um panorama 
histórico das crises relacionadas a 
esse evento: (1) clima de divisão na 
Igreja; (2) despreparo teológico dos 
ministros; e (3) ataques à autoridade 
de Ellen G. White.  Fatores decisivos 
para a solução dessas crises foram: 
(1) a atuação de Ellen G. White; (2) o 
estabelecimento de um plano de edu-
cação teológica; e (3) a organização 
da Associação Ministerial. Ao final, o 
autor realiza um desafio para que tais 
eventos sejam instrumentos de refle-
xão nos dias atuais.

AbstRAct: Having the 1888 crisis as 
a starting point, the author analyzes 
the profiles and motivations of major 
people involved and presents a histori-
cal overview of crisis related to this 
event: (1) climate of division in the 
Church; (2) theological unprepared-
ness of the ministers; and (3) attacks 
to the authority of Ellen G. White. De-
cisive factors for solution of the above 
crisis were: (1) the procedure of Ellen 
G. White; (2) the establishment of a 
plan of theological education; and (3) 
the organization of the Ministerial As-
sociation. In his conclusion, the author 
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challenge readers to develop a reflec-
tion about these events in our days.

intRodução1

Uma das maneiras de perceber-
mos a importância de um ensinamen-
to ou acontecimento é estudar o grau 
de atenção dado a tal ensino, ou medir 
o tempo de lembrança do evento na 
mente dos que dele participaram ou 
são herdeiros de sua memória. Quan-
to aos participantes da 27ª Assem-
bleia da Associação Geral da Igreja 
Adventista Sétimo Dia,2 no ano de 
1888 em Minneapolis, os demais ar-
tigos desta edição de Parousia tratam 
amplamente, bem como acerca do que 
representam as lembranças amargas e 
alvissareiras esperanças relacionadas 
com aquele lugar, ano e evento para 
o passado e futuro da IASD. Há algo 
na primeira visão de Ellen G. White 
que pode ajudar-nos a entender o sig-
nificado de Minneapolis para o povo 
adventista. Ela viu:

um caminho reto e estreito, levantado 
em lugar elevado do mundo. O povo do 
advento estava nesse caminho, a viajar 
para a cidade que se achava na sua ex-
tremidade mais afastada. Tinham uma 
luz brilhante colocada por trás deles 
no começo do caminho, a qual um anjo 
me disse ser o “clamor da meia-noite”. 
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Essa luz brilhava em toda extensão do 
caminho, e proporcionava claridade 
para seus pés, para que assim não tro-
peçassem. Se conservavam o olhar fixo 
em Jesus, que Se achava precisamente 
diante deles, guiando-os para a cidade, 
estavam seguros.3

Devemos notar que a luz brilhante 
não era outra coisa senão uma refe-
rência à experiência de 1844, vista 
por muitos como negativa, um capí-
tulo da história do adventismo que 
deveria ser apagado em definitivo. 
Mas, para o povo de Deus, 1844 não 
é desapontamento; é luz brilhante a 
caminho da cidade santa.

Os acontecimentos e ensinos de 
1888 deveriam ser vistos por essa óti-
ca divina. Deus fez brilhar a sua luz 
em meio ao ambiente de tumulto teo-
lógico e emocional, de rivalidade en-
tre partidos de teologias em conflito. 
Hoje, após 120 anos, podemos dizer 
“aleluia!”, pois o Senhor fez sua luz 
brilhar a despeito da confusão reinan-
te. A nós, adventistas do sétimo dia do 
século 21, herdeiros da mensagem de 
justificação pela fé e seus resultados, 
a luz está disponível de graça, mas 
não sem preço. Esse foi um custoso 
preço, como é mostrado nos outros 
artigos publicados na presente edição. 
Para os que são conscientes dos fatos 
ocorridos em Minneapolis, não há 
como esquecer que resta muito a ser 
feito para que essa mensagem trans-
forme ou consolide nossa maneira de 
crer, viver e trabalhar de acordo com 
a fé que professamos em Cristo e na 
causa do seu evangelho.

Escrevendo a um colega de minis-
tério, que labutava nos estados do sul 
dos Estados Unidos, dois dias antes do 

término da sessão, William C. White 
fala sobre a importância de Minnea-
polis, observando pontualmente:

Estamos perto do fim de outra Assem-
bleia [...] e dentro de alguns dias os dele-
gados se espalharão por seus respectivos 
campos, e começará outro ano de traba-
lho [...] [Aqui] foram salientados muitos 
princípios importantes, e algumas con-
clusões que serão de grande valor [para] 
nossa obra no futuro. Muitos partirão 
dessa reunião resolvidos a estudar a Bí-
blia como nunca dantes, e isso resultará 
em pregações mais claras.4

É oportuno lembrar que a atual ge-
ração de adventistas são “os habitantes 
desse futuro”. O Senhor e a Igreja es-
peram pregações mais claras. Um ano 
após Minneapolis, enquanto assistia à 
Assembleia da Associação Geral em 
1889, Ellen G. White relatou:

Temos tido reuniões excelentes. O espírito 
que prevaleceu na reunião em Minneapo-
lis não está aqui. Tudo se faz em harmo-
nia. [...] Todos os testemunhos que tenho 
ouvido têm sido de caráter edificante. Di-
zem que o ano passado foi o melhor de 
sua vida; a luz a resplandecer da Palavra 
de Deus foi clara e distinta – a justificação 
pela fé, Cristo justiça nossa. As experiên-
cias têm sido muito interessantes.5

Quatro anos depois de Minnea-
polis, Ellen G. White ainda lembra-
va aquilo que passou a ser conhecido 
como o “espírito de Minneapolis”, 
como uma “terrível experiência” pes-
soal e denominacional, como “um dos 
mais tristes capítulos na história dos 
crentes na verdade presente”. George 
R. Knight escreveu, na introdução de 



unidade doutrinária e crescimento da igreja no Período Pós-1888/ 27

seu livro A Mensagem de 1888, que 
Minneapolis significa para a IASD 
“uma mudança radical em seu desen-
volvimento teológico” devido a reuni-
ões que “alteraram a configuração do 
adventismo. Apesar disso”, ele con-
clui, “mais de 100 anos depois [hoje 
120] os adventistas ainda se acham 
divididos a respeito da importância e 
significado dessas reuniões”.6

Tomemos para nossa experiên-
cia apenas a primeira sentença dessa 
declaração de Knight: uma mudança 
radical pela justiça de Cristo disponí-
vel e operante na minha vida e na ex-
periência do povo de Deus. Quando 
o livro de George R. Knight foi pu-
blicado em português, Ivan Schmidt, 
ex-redator da Casa Publicadora Bra-
sileira, escreveu que “a mensagem de 
1888 apontava para a centralidade de 
Jesus como Salvador [...] e a necessi-
dade da fé em seus méritos”.7

Meu objetivo neste estudo é des-
tacar os resultados de Minneapolis 
em relação à unidade doutrinária da 
Igreja e os efeitos em seu crescimen-
to.8 Espero, com esse artigo, que o  
que resta do “espírito de Minneapo-
lis” possa também ser banido de nos-
sas mentes, corações, casas, escolas e 
igrejas da atualidade.

O que não devemos esquecer é que 
uma crise dessa proporção não nasce 
no vácuo. Há antecedentes históricos, 
teológicos e psicológicos que nunca 
deveriam ser olvidados. Falo das pri-
sões de adventistas acusados de trans-
gredir a observância de leis dominicais 
impostas em alguns estados da nação 
norte-americana. Recordemos das ma-
térias publicadas por Ellet J. Waggoner 

e A. T. Jones na contramão da ética 
administrativa da liderança da Igreja. 
Mas não posso esquecer também que, 
tanto o presidente da Igreja mundial e 
o secretário, bem como um grupo que 
rejeitava a salvação somente pela gra-
ça somente estavam na contramão da 
doutrina bíblica. Não posso esquecer o 
que li na obra de Knight sobre vários 
judeus e adventistas presos, entre 1885 
e 1887, acusados de profanar o domin-
go. Era a perseguição movida contra 
“os que guardam os mandamentos de 
Deus e têm o testemunho de Jesus” 
(Ap 12:17). Enquanto os outros presos 
foram libertados pelas autoridades, sem 
exigência de fiança e tiveram seus pro-
cessos arquivados, para os adventistas 
a liberdade teve o pesado custo de uma 
fiança que variava de 110 a 500 dóla-
res por pessoa, uma quantia elevada na 
época.9 Knight destaca que “o rebuliço 
escatológico em torno do movimento 
da lei dominical serviu como fator con-
tribuinte para intensificar as tensões da 
Conferência Geral de 1888”.10

Mas, além dos antecedentes his-
tóricos e teológicos motivadores da 
crise em Minneapolis, há aqueles 
de natureza psicológica que servem 
de pano de fundo para entendê-la 
melhor. Nesse quadro, acham-se os 
sentimentos feridos, posições ad-
ministrativas e teológicas abaladas. 
Atitudes atrevidas de ministros ima-
turos, quer jovens ou velhos. Era a 
verdade que estava em jogo, mas 
não havia como percebê-la com os 
olhos embaçados pela bruma da 
tradição teológica denominacional 
como se fosse verdade bíblica. Nem 
tudo, porém, pode e deve ser atribu-
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ído à falta de maturidade e discerni-
mento teológico. Os sentimentos da 
liderança estavam feridos, e disso 
Satanás se aproveitou.

O propósito de Satanás é fazer 
guerra. Não devemos esquecer que 
é seu intento mover guerra contra os 
que guardam os mandamentos de 
Deus e a fé em Jesus. Ele é autor da 
confusão que conhecemos muito bem 
como “o grande conflito”. Oh, se Jo-
nes e Waggoner houvessem praticado 
o que Paulo escreveu em Efésios 4:15 
– “Mas seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a ca-
beça, Cristo”. O que seria se Butler e 
Smith houvessem se aconselhado com 
Paulo e permitido que o mesmo Espí-
rito Santo conduzisse suas mentes, en-
quanto oravam por seus opositores. 

Mas isso não aconteceu, e o con-
flito de mentes e emoções se estabele-
ceu no ambiente espiritual da Igreja. 
Não houve cordialidade acadêmica 
nem respeito recíproco entre os dois 
escritores e proponentes de posições 
adversas. E onde essas virtudes cris-
tãs desaparecem não há mais ambien-
te para o estudo da verdade, nem para 
sua divulgação aos incrédulos.

Sejamos prudentes! Nem tudo é 
tão trágico. Há luz no fim do túnel, 
pois se somos ensinados “que todas 
as cousas cooperam para o bem da-
queles que amam a Deus” (Rm 8:28), 
ou – como alguns interpretam essa 
declaração – “que Deus opera no 
meio de todas as coisas objetivando 
o bem daqueles que o amam”, não 
devemos ver Minneapolis como um 
desastre para a IASD, mas como o 
começo de algo extraordinário para a 
causa de Deus na Terra. Em 1889, em 

seu testemunho sobre “Os mistérios 
da Bíblia – prova de sua inspiração”, 
Ellen G. White escreveu que o arden-
te desejo de Deus é o reavivamento 
de seu povo. Ela diz que isso somente 
acontecerá quando os filhos de Deus, 
liderados por seus ministros, se volta-
rem para o estudo da Bíblia, o único 
caminho que os levará à fé genuína.  
Então, ela pontua: “Se outros meios 
falharem, introduzir-se-ão entre eles 
heresias; as quais os hão de peneirar, 
separando a palha do trigo”.11 

E as crises vieram para peneirar. 
Só para lembrar: em grego, julga-
mento é krisis. E o mesmo também se 
pode dizer de evangelho. As mesmas 
boas novas que salvam, também jul-
gam, como afirma Paulo na carta aos 
Romanos (Rm 2:16). Isto é o que a 
mensagem de Minneapolis há de fa-
zer na Igreja e no mundo: julgará os 
que aceitam a provisão de Deus, na 
Pessoa do Substituto; ou a rejeitam. 
Resultados eternos dependem de nos-
sa atitude de aceitação ou rejeição da 
obra de Cristo por nós e em nós.

cRises ResultAntes de minneApolis

O final da sessão da Associação 
Geral em Minneapolis, em 1888, 
abriu sérios questionamentos e crises 
no pensamento teológico e adminis-
trativo da Igreja. Muitas dessas foram 
superadas nos vintes anos seguintes 
ao evento. Outras ainda permanecem 
em seus efeitos, trazendo inquietação 
à IASD e sua liderança ministerial.12 
Como parte do objetivo deste estudo, 
trataremos brevemente das três cri-
ses seguintes: (1) o clima de divisão 
ideológica no pensamento da Igreja; 
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(2) o evidente despreparo teológico 
dos ministros; e (3) a crise de ataques 
à autoridade de Ellen G. White. Há 
uma quarta crise que surgiria dentro 
de poucos anos depois de Minneapo-
lis, sobre a doutrina da Divindade ini-
ciada por John Harvey Kellogg, que 
não será abordada neste estudo.

1. Clima de divisão na Igreja. Ri-
chard W. Schwarz, na obra Portadores 
de Luz, reporta que William White, 
eleito presidente interino da Associa-
ção Geral, em Minneapolis, observou 
que os delegados presentes nas reuni-
ões deixaram a sessão 

com uma grande variedade de sentimen-
tos. Alguns sentiam que aquela havia sido 
a maior bênção de suas vidas; outros, que 
a marcavam como o começo de um perí-
odo de trevas, e que os maus efeitos do 
que tinha sido feito na conferência nunca 
poderiam ser apagados.13

A essa mesma conclusão chegou 
A. T. Jones, alguns anos mais tarde, 
ao recordar que aqueles que estiveram 
presentes em Minneapolis haviam-se 
dividido em três campos: (a) os que 
de todo coração aceitaram as apresen-
tações sobre justificação pela fé; (b) 
aqueles que rejeitaram a mensagem; 
e (c)  outros que ficaram indecisos so-
bre o assunto.14

A sessão foi encerrada sem que ne-
nhum voto houvesse sido tomado pelos 
delegados presentes em apoio ou contra 
o tema da “justificação pela fé”, confor-
me exposto por Jones e Waggoner, ou 
conforme refutado por Uriah Smith e J. 
H. Morrison. A reunião foi encerrada, 
com “uma sombra sobre muitas mentes”, 
registra LeRoy E. Froom. Com base em 
carta de Jessi-Moser Waggoner, Froom, 

ao resumir os resultados alcançados em 
Minneapolis, na sessão de 1888, acerta 
que houve um “choque de mentes. Os 
delegados dividiam-se sobre questões 
fundamentais – e especialmente sobre 
os homens que as ensinavam. Intensos 
sentimentos”, prossegue Froom, “esta-
vam no próprio ar, com marcado anta-
gonismo por alguns. Uns poucos vira-
vam suas cabeças quando Waggoner era 
visto se aproximando”.15

Froom cita Spalding ao “observar a 
posição extremada de líderes no centro 
do conflito: Butler [representado pela 
pessoa de Morrison] e Smith”, acredi-
tavam “na teoria da justificação pela 
fé – mas fracassaram em tornar clara a 
própria relação entre fé e obras [...] Wa-
ggoner e Jones também criam em obras, 
mas como o resultado e não a causa 
da salvação, através da fé em Cristo.” 
Portanto, é evidente que no âmago da 
disputa, “orgulho de opinião e prestígio 
pessoal estavam envolvidos”.16

Ellen G. White, em carta datada 
no mesmo ano da Assembleia, fala 
da “incompreensível luta pela supre-
macia” travada pelos dois grupos de 
debatedores.17 Em Battle Creek, onde 
ainda estava a sede da Associação Ge-
ral, e em três das principais instituições 
da IASD, “nas semanas e nos meses 
que decorreram após a Assembleia”, 
desenvolveu-se “um pertinaz centro 
de oposição” às posições teológicas 
apresentadas por Jones e Waggoner.18

2. A crise do despreparo teológico 
dos ministros. Essa foi a descoberta 
que mais pesava sobre a liderança 
da Igreja. Schwarz observa que, em 
parte, a razão que levou Butler a se 
opor a qualquer mudança nos ensinos 
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adventistas “pode ser traçada a partir 
de sua preocupação sobre o estado 
do ministério adventista”.19 Segundo 
Schwarz, Butler queixava-se de estar 
constantemente tratando de casos de 
falta de ética e até imoralidade vistos 
na conduta de pastores, mesmo de 
alguns eminentes pregadores. Havia 
por parte de muitos ministros jovens 
um espírito de condescendência com 
a política de desvios morais. Butler 
indagava se tais pessoas poderiam 
realmente estar preparadas para lidar 
com mudanças de ênfases teológicas. 
É oportuno lembrar o que Butler se 
esqueceu, ou não sabia que, “na re-
ligião de salvação pelas obras não há 
barreiras contra o pecado”.20 Os peca-
dos do ministério eram evidente con-
sequência da falta de fé em Cristo.

O sucessor de Butler na presidên-
cia mundial da IASD, Ole Andres 
Olsen, “encontrou os pregadores ad-
ventistas em geral ‘excessivamente 
fracos’ e, em muitas áreas, aquém dos 
membros leigos”.21 Schwarz relata 
que Olsen quase temia 

colocar ministros jovens trabalhando 
com os mais velhos, homens mais ex-
perientes, porque os últimos eram ‘tão 
defeituosos’ que era muito inseguro per-
miti-lhes guiar os mais jovens”.22

O trabalho que precisava ser feito 
para superar essa crise era de indiscu-
tível urgência e de proporções muito 
abrangentes. Para muitos, o fato de 
aceitar a nova ênfase, que não nega-
va necessariamente a importância de 
obedecer aos dez mandamentos, in-
cluindo o sábado do sétimo dia, pa-
recia mais fácil do que esquecer os 
sentimentos de rancor para com os ho-

mens que haviam introduzido a nova 
ênfase. Isso denuncia também a falta 
de preparo ministerial. O despreparo 
dos ministros adventistas pode ser re-
sumido a partir do relato de um obser-
vador, ao dizer que, tão tarde quanto 
1895, havia um grande número de ho-
mens em Battle Creek que não “viram 
nenhuma nova luz nos pontos de vista 
enfatizados em Minneapolis”.23

3. A crise de ataques à autorida-
de de Ellen G. White. Após a Assem-
bleia de Minneapolis, Ellen G. White 
sentiu-se movida por Deus a tornar 
conhecida a mensagem que havia sido 
apresentada pelos dois jovens prega-
dores, os quais ela chamava de “men-
sageiros de Deus”. A reação de muitos 
líderes foi transferir o desprezo pela 
nova teologia para aquela que havia 
sido escolhida como “mensageira da 
igreja remanescente”. Ela mesma re-
lata a oposição que se levantou contra 
seus sermões:

Não tenho tido um tempo fácil desde que 
deixei à costa do Pacífico. Nossa primei-
ra reunião não foi semelhante a qualquer 
outra Assembleia de Conferência Geral 
de que já participei [...] Meu testemunho 
foi ignorado, e nunca em minha vida fui 
tratada como na Assembleia [de 1888].24 
Devo dizer-vos claramente que as atitu-
des tomadas contra mim e minha obra [...] 
têm tornado os meus esforços cinquenta 
vezes mais difíceis do que teria sido dou-
tro modo [...]  Tenho pedido ao Senhor 
por sabedoria diariamente, e para que 
não me sinta inteiramente descoroçoada, 
descendo à sepultura de coração partido 
como ocorreu com o meu marido.25

Ellen G. White chegou a dizer com 
pesar: “Minhas palavras são torcidas 
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e desvirtuadas que estou chegando 
à conclusão de que o Senhor deseja 
que me afaste das grandes reuniões e 
rejeite entrevistas particulares”.26 Hou-
ve ministros e leigos que publicavam 
as declarações de Ellen G. White para 
dar suporte aos interesses e fins pes-
soais. Um dos exemplos é o de A. W. 
Stanton, leigo do Estado de Montana, 
que estava convencido de que a IASD 
no início da década de 1890 havia se 
tornado “Babilônia” e fora rejeitada 
por Deus. Com esse objetivo, as de-
clarações da profetisa do movimento 
adventista eram mal usadas para fazer 
um chamado aos sinceros para abando-
narem a Igreja. Como Ellen G. White 
se encontrava na Austrália, Stanton en-
viou para lá um dos seus “discípulos” 
a fim de assegurar o apoio de Ellen G. 
White à causa separatista. Mas, antes 
que o “discípulo” de Stanton a encon-
trasse, ela já havia enviado uma carta 
de reprovação às atitudes e ensinos do 
líder do movimento.27

Em 1891, tão logo Ellen G. White e 
seu filho partiram para a Austrália, uma 
jovem obreira bíblica chamada Anna 
Rice Philips começou a ter “visões”.  A 
jovem, que parecia ser uma fervorosa 
cristã, teve suas “visões” e “testemu-
nhos” endossados por líderes adven-
tistas, tais como Jones e Prescott. Até 
mesmo o veterano Stephen N. Haskell 
foi inclinado a acreditar que Deus es-
tava dando orientação especial através 
de Anna Rice. Finalmente, cartas de 
Ellen G. White convenceram esses lí-
deres sobre o engano das “visões” e 
“testemunhos” de Anna, apesar de sua 
sinceridade e boas intenções. A própria 
Anna aceitou a orientação de Ellen G. 
White e permaneceu como membro da 

Igreja e dedicada obreira. Como conse-
quência, porém, a influência de Jones 
e Prescott como líderes adventistas foi 
sensivelmente abalada.28

FAtoRes decisivos pARA A solução 
dAs tRês cRises

Os estudiosos do período pós-
1888 concordam que Minneapolis te-
ria sido fatal para a unidade doutriná-
ria da IASD e, em consequência, fatal 
para sua unidade como organização 
religiosa, se esses três fatores estives-
sem ausentes para encontrar saídas 
diante das ameaças impostas pelas 
resultantes da sessão. Esses fatores 
podem ser nomeados a seguir, levan-
do em conta sua ordem de importân-
cia: (1) a atuação de Ellen G. White, 
enquanto pessoa e também profetisa; 
(2) o estabelecimento de um plano de 
educação teológica para os ministros; 
e (3) a organização da Associação 
Ministerial por Arthur G. Daniells. A 
seguir, procurar-se-á traçar, em uma 
breve descrição, o que significou cada 
um desses fatores para a solução das 
crises no período pós-1888 e sua con-
tribuição para consolidar a unidade 
doutrinária da IASD.

1. A atuação de Ellen G. White. 
Seria uma atribuição parcial de valor 
à atuação de Ellen G. White se ela 
fosse lembrada apenas como profeti-
sa na solução das crises que surgiram 
no período pós-1888. Mas as atitu-
des de Ellen G. White como ser hu-
mano nos colocam em condição de 
dizer que ela não se deixou levar por 
emoções mal orientadas.

No dia do encerramento da Assem-
bleia em Minneapolis, Ellen G. White 
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mostrou-se espiritual e teologicamen-
te equilibrada, como se pode perceber 
de suas próprias palavras. Apesar de a 
reunião ter sido “o mais incompreen-
sível esforço de guerra que já tivemos 
entre nosso povo” e “um dos capítulos 
mais tristes da história dos crentes na 
verdade presente”, ela cria que o “en-
contro [de 1888] resultará em grande 
bem”.29 Nesse tom de decepção e es-
perança presentes em seu coração, ela 
escreveu a pessoas de sua família: 

Nossa reunião terminou. [...] Não conhe-
cemos o futuro, mas sabemos que Jesus 
está ao leme, e não iremos naufragar. [...] 
A questão não pode ser explicada pela 
pena, a menos que eu escrevesse muitas 
e muitas páginas; portanto é melhor que 
eu não empreenda essa tarefa. [...] Não 
sei dizer o que acontecerá no futuro, mas 
permaneceremos umas quatro semanas 
em Battle Creek e elaboraremos um tes-
temunho que deve ser publicado imedia-
tamente, sem demora. Então poderemos 
ver como andarão as coisas no grande 
centro da obra. Estamos resolvidos a fa-
zer tudo que estiver ao nosso alcance, no 
temor de Deus, para ajudar nosso povo 
nesta emergência.30

A primeira iniciativa de Ellen 
G. White foi estar pessoalmente nos 
concílios ministeriais das associações 
e reuniões nas igrejas. Entre o outo-
no de 1888 até o outono de 1891, ela 
empreendeu “uma turnê pelo país, 
pregando a justificação pela fé ‘ao 
povo’ e aos pastores”.31 A segunda 
atitude de Ellen G. White, que chama 
a atenção dos que estudam o tema de 
1888, foi a sua humildade ao aceitar 
o envio para servir como missioná-
ria na Austrália, em uma fase que ela 
acreditava ser a sua presença nos Es-

tados Unidos um fato de maior pro-
veito para a causa adventista.

Em 1896, Ellen G. White, em car-
ta dirigida a Olsen, externou o que 
sentia quanto ao envio dela e de seu 
filho para o continente australiano. 
Humanamente pensando, essa teria 
sido uma saída estratégica para neu-
tralizar a controvérsia suscitada pelas 
apresentações dos grupos oponentes 
em Minneapolis. Deve haver passado 
pela mente de Olsen a ideia de unir os 
apelos da Austrália com a necessidade 
de estabilização do ambiente na IASD 
da América do Norte. Mas, a despeito 
do que poderia estar sendo considera-
do por Olsen como melhor saída para 
a crise a ser administrada após 1888, 
Ellen G. White escreveu a ele:

O Senhor não estava dirigindo nossa saída 
da América. [....] O Senhor não planejou 
isso [...] mas o Senhor lê os corações de 
todos. [...] Aqueles que estavam cansados 
com os testemunhos dados foram deixados 
sem as pessoas que os transmitiam. Nossa 
separação de Battle Creek foi para deixar 
os homens cumprirem sua própria vontade 
e maneira, que julgavam superior à maneira 
do Senhor. [...] O Senhor teria trabalhado 
pela Austrália por outros meios [...] Eu lhe 
escrevo, Pastor Olsen, dizendo que era de-
sejo de Deus que permanecêssemos lado a 
lado, para que eu o aconselhasse, o instruís-
se, e para que agíssemos em conformidade 
[...] Que o pessoal de Battle Creek sentisse 
que poderia deixar-nos partir na época em 
que o fizemos foi o resultado de planeja-
mento humano, e não do Senhor.32

2. O estabelecimento de um pla-
no de educação teológica. O que 
Schwarz chama de a “condição do 
ministério”, nos anos imediatamente 
antes e depois de 1888, é uma situa-
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ção na qual se misturam fanatismo, 
ignorância da Palavra de Deus e des-
preparo teológico. Esse estado não 
era favorável ao desempenho da mis-
são adventista nem ao seu crescimen-
to como comunidade de fé. Haskell 
comentou que nunca vira um tempo 
como aquele, “quando parece haver 
um peso sobre as mentes de tantas 
pessoas para conhecerem alguma coi-
sa ‘nova’”. Haskell “cria que as novas 
ideias conduziam ao fanatismo e per-
vertiam a mensagem da justificação 
pela fé que tinha sido destacada em 
1888”.33 Daniells partilhava a mesma 
percepção de Haskell e interpretava o 
desejo por novidades religiosas como 
“obra do demônio” procurando tor-
nar a mensagem teológica de 1888 de 
“nenhum efeito ao distanciar muitos 
ministros das verdades fundamentais 
para este tempo”.34

Algumas aberrações teológicas. 
Dentre as aberrações teológicas pós-
1888 que perturbavam a vida dos ad-
ventistas, uma delas “era um flerte com 
a cura através da fé”. O problema mos-
trou-se bastante grave porque contou 
com o envolvimento de Jones, Waggo-
ner e William W. Prescott; este último, 
um destacado educador adventista na 
época. Numerosos ministros ficaram 
fascinados com os ensinamentos de 
George Fifield, ao afirmar que o tempo 
de graça para os pecadores se estende-
ria até a sexta praga. Outra aberração 
teológica ensinava que todos os peca-
dores serão salvos, incluindo Satanás. 
Havia um fanático que pregava que o 
selo de Deus não poderia ser colocado 
na testa de homens com cabelos bran-
cos e pessoas deformadas, as quais 

deveriam esperar a perfeição física e 
espiritual antes da morte. 

O próprio Waggoner começou a 
ensinar que o santuário era um tipo 
do corpo humano e a purificação do 
santuário estava relacionada com o 
desenvolvimento dos ensinos de saú-
de entre os adventistas do sétimo dia. 
Em 1899, Waggoner sugeriu, na ses-
são da Conferência Geral, que todo 
aquele que guardasse os mandamen-
tos de Deus deveria também ter o es-
pírito (ou dom) de profecia. Albion 
F. Ballenger desenvolveu pontos de 
vista que divergiam da doutrina ensi-
nada pela Igreja sobre a doutrina do 
santuário. Um membro da igreja de 
Battle Creek passou a pregar que os 
anjos e o Espírito Santo são a mesma 
pessoa. Membros da liderança do Co-
légio de Battle Creek ensinavam que 
era errado matar os insetos, com base 
na crença de que toda vida é sagrada. 
Em 1900, diversas pessoas na Asso-
ciação do estado de Indiana assumiu 
a crença num tipo de perfeccionismo 
conhecido como a “carne santa”, pelo 
qual se ensinava que havia dois tipos 
de filhos de Deus: os “adotados”, que 
deveriam passar pela morrer, pois 
lhes faltava a “carne para a translada-
ção”, e os filhos “nascidos” de Deus 
possuiam tal carne.35

Para superar a baixa condição de 
formação teológica do ministério, 
Olsen estabeleceu o plano que ficou 
conhecido como os “institutos minis-
teriais”. É claro que Institutos Minis-
teriais já haviam sido realizados antes 
de 1888. Mas, entre 1989 e 1991, fo-
ram de longa duração e temário espe-
cífico. Neles, atuaram Ellen G. White, 
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e os pastores Jones e Waggoner ser-
vindo como instrutores. O tema das 
reuniões era o estudo da mensagem 
da salvação, através da pesquisa do 
texto bíblico. O primeiro instituto mi-
nisterial durou vinte semanas, de 5 de 
novembro de 1889 até 25 de março de 
1890, funcionando na sala oriental do 
Tabernáculo, em Battle Creek, com 50 
pastores que atendiam como alunos 
regulares. Foi oferecida uma classe 
especial de instrução para membros 
da Igreja. O segundo instituto ministe-
rial durou 16 semanas, estendendo-se 
de 31 de outubro de 1890 até 27 de fe-
vereiro de 1891. Mais de cem pastores 
foram matriculados como estudantes 
regulares. As aulas foram encerradas 
quase junto com a abertura da sessão 
da Associação Geral de 1891, realiza-
da entre 5 a 25 de março, quando o  dr. 
Waggoner apresentou uma série de 16 
palestras sobre a epístola de Paulo aos 
Romanos, como motivação para o es-
tudo do tema da justificação pela fé.36

Escrevendo ao seu filho William 
White e esposa, no dia 11 de março de 
1890, Ellen G. White disse:

Meu coração está pleno com ações de gra-
ças e louvor a Deus. O Senhor tem derra-
mado sobre nós Suas bênçãos. A espinha 
dorsal da rebelião está quebrada naqueles 
que chegaram de outros lugares.37

Segundo A. V. Olson, o plano das 
vinte semanas de estudos da Bíblia foi 
uma decisiva influência para quebrar 
a oposição à mensagem da justifica-
ção pela fé.38

3. A organização da Associação 
Ministerial. Em três artigos publica-
dos na revista Ministério Adventista, 

sob o título “A ‘justiça pela fé’ incen-
tivou a Associação Ministerial”, Le-
Roy E. Froom destaca o papel exerci-
do pelo pastor Arthur Daniells, eleito 
presidente da Associação Geral em 
1901, posição para qual foi reeleito 
sucessivas vezes, até 1922. Esse va-
loroso líder muito fez para apagar os 
efeitos negativos da crise suscitada em 
Minneapolis, em 1888, e consolidar a 
unidade doutrinária, bem como de-
senvolver estratégias de crescimento 
da IASD.39 Foi sob a presidência de 
Daniells que se efetivou a transferên-
cia da sede da Associação Geral e da 
Review and Herald Publishing Asso-
ciation para Washington, D.C.  Altera-
ções estruturais resultaram na criação 
das uniões, entre 1901 a 1903, e das 
Divisões, em 1913. Foi sob a presi-
dência de Daniells que a Divisão Sul-
Americana foi organizada, no ano de 
1918. Embora Daniells não houvesse 
estado entre os que participaram da 
histórica sessão em Minneapolis, esse 
destemido administrador possuía a 
visão de um evangelista e o coração 
consagrado de um pastor. 

Em 1922, ao encerrar sua lide-
rança de 21 anos como presidente 
da Associação Geral, Daniells, com 
64 anos, continuou como secretário 
titular da Associação Geral, e foi-
lhe conferida a tarefa de pastorear o 
ministério adventista “a novas altu-
ras espirituais”, como bem reportou 
Froom.40 Ele foi nomeado secretário 
da recém-instituída Comissão Minis-
terial, pouco depois alterada para As-
sociação Ministerial.

Ao defrontar-se com o novo desa-
fio, Daniells “começou a examinar o 
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coração a fim de descobrir o motivo 
de suas próprias fraquezas e imper-
feições”, bem como, “e para procu-
rar a razão oculta de nossa debilidade 
como ministério, e de nossas cons-
trições como Igreja”. Ele “começou 
a rever o passado a fim de aprender 
lições básicas como orientação para 
o futuro”. Além de examinar seu 
próprio coração, Daniells deixou-se 
conduzir “a enérgico estudo dos res-
peitáveis conselhos dos escritos do 
Espírito de Profecia” com o objetivo 
de, “descobrir as causas de nossas 
grandes necessidades, bem como o 
remédio para elas”. A impressão pro-
funda que essas mensagens causaram 
em sua mente e coração conduziram-
no ao arrependimento e reforma de 
vida, um fato que marcou sua atua-
ção na liderança do ministério com 
a mais sincera preocupação pelo de-
senvolvimento espiritual dos pastores 
e da Igreja. 

Uma sucessão de congressos mi-
nisteriais vitais ocorridos entre 1923 
e 1925 foi o modo de operacionalizar 
seu objetivo de alcançar o ministério 
com a mesma mensagem que mudara 
de modo marcante a sua vida pesso-
al. A ênfase era reavivamento e reno-
vação que operava a ressurreição da 
“verdadeira piedade” com destaque 
sobre “os princípios e as provisões da 
justiça pela fé”. Vários homens foram 
elevados na vida espiritual e se tor-
naram imbuídos das mesmas mensa-
gens pregadas por Daniells. Alguns 
desses foram também grandes líde-
res na causa adventista, como Meade 
MacGuire, Taylor Bunch, E. K. Slade 
e Carlyle B. Haynes.41

Na sessão da Associação Geral 
em Des Moines, Iowa, em 1924, foi 
votado “solicitar que o pastor Da-
niells providencie uma compilação 
dos escritos da Sra. White sobre o as-
sunto da justificação pela fé”.  Então 
surgiu o primeiro livro da Associação 
Ministerial, sob o título Christ Our 
Righteouness (Cristo, justiça nossa).42 
Portanto, como observa Schwarz, a 
Associação Ministerial, ao “continuar 
seus esforços para servir e desenvol-
ver o ministério adventista mundial, 
também provou ser um fator unifica-
dor” doutrinário da IASD.43

O escopo do livro se resumia em 
oferecer um estudo sistematizado do 
tema de 1888 aos ministros e membros 
da Igreja, a fim de encaminhá-los 

a uma profunda convicção de que a vinda 
da mensagem da justiça pela fé na Con-
ferência de Minneapolis foi uma assina-
lada providência de Deus – uma provi-
dência destinada a iniciar uma nova era 
na conclusão de Sua obra”.44

A seguir, Daniells cita uma decla-
ração de Ellen G. White, escrita qua-
tro anos após a sessão de 1888, como 
base para a sua conclusão:

O tempo de prova está justamente dian-
te de nós, pois o alto clamor do terceiro 
anjo já começou na revelação da justiça 
de Cristo, o Redentor que perdoa o peca-
do. Este é o princípio da luz do anjo, cuja 
glória encherá toda a Terra”.45

Esse histórico livro de Daniells, 
que se tornou a primeira publicação 
da Associação Ministerial, conclui 
com um apelo do autor para que os 
ministros entrem na experiência da 
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justificação pela fé. Daniells define o 
“entrar na experiência da justificação 
pela fé” como  a permissão concedi-
da pelo pecador para que  Deus deite 
“a obra do homem no pó” e faça por 
ele o que não está no seu poder “fa-
zer por si mesmo. Quando os homens 
veem a sua própria nulidade, estão 
preparados para serem vestidos da 
justiça de Cristo”.46

Para Daniells, o primeiro passo 
para alguém entrar na experiência é 
reconhecer sua condição como peca-
dor, o que acontece mediante a comu-
nicação da graça de Cristo.47 Aqui, ele 
cita Ellen G. White para afirmar que 

sem a graça de Cristo, o pecador está 
numa condição sem esperança. [...]  É 
por meio da comunicação da graça de 
Cristo que o pecado é discernido em sua 
natureza odiosa e finalmente expulso do 
templo da alma. É mediante a graça que 
somos levados à comunhão com Cristo, 
para nos associarmos com Ele na obra de 
salvação”.48

cRescimento evidenciA                    
o eFeito dA unidAde

Alguns números podem servir 
como indicadores dos efeitos que 
as primeiras medidas, adotadas pós-
1888, produziram em termos de 
crescimento da Igreja. Houve um 
considerável aumento no número de 
membros. Em 1888 os registros da 
IASD informavam de 26.968 pes-
soas batizadas. Em 1901, havia um 
total de 75.000 adventistas na Igreja 
em todo o mundo. Em 1888, a Igre-
ja se fez representar por 90 delega-
dos em Minneapolis. Em 1901, em 
Battle Creek, estavam presentes 216 

representantes. O mesmo progresso 
poderia ser comprovado pelo aumen-
to nos dízimos e ofertas para a Igreja 
mundial. No biênio 1900-1901, os dí-
zimos da Igreja mundial totalizaram 
US$ 1.000.915,13 (um milhão, nove-
centos e quinze dólares e treze cen-
tavos). Houve um aumento de US$ 
205.341,89 (duzentos e cinco mil, 
trezentos e quatorze dólares e oitenta 
e nove centavos) em relação às en-
tradas do biênio anterior.49 Em 1945, 
Schwarz registra que, em 1945, havia 
576 mil adventistas batizados ao re-
dor do mundo, mais da metade fora 
dos Estados Unidos.50

Os dados estatísticos de 31 de 
dezembro de 2006 apresentam um 
total de 15.115.806 (quinze milhões, 
cento e quinze mil e oitocentos e seis 
membros), os quais congregavam em 
61.818 igrejas organizadas e 61.361 
grupos organizados. Havia 15.813 
ministros ordenados e um total de 
201.646 pessoas trabalhando como 
empregados na organização da Igreja. 
A IASD estava presente em 229 países, 
administradas através de 13 Divisões, 
102 Uniões, 566 Associações/Missões 
locais. O crescimento pode ser medi-
do também pelo número de escolas e 
alunos matriculados. Havia no mundo 
7.284 escolas, onde 1.436.290 alunos 
achavam-se matriculados.

É importante lembrar que o cres-
cimento da IASD não é resultado 
apenas de uma busca da unidade 
teológica e doutrinária, mas como 
resultante de uma visão missionária 
solidamente estruturada e de abran-
gência mundial. Não há, porém, 
como negar a estreita ligação entre o 
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estabelecimento das doutrinas man-
tidas pelos adventistas do sétimo dia 
e seu plano de missão mundial.

Knigth vê um quadrilátero missio-
lógico que une a teologia adventista 
ao seu extraordinário sólido cresci-
mento nos Estados Unidos e no mun-
do: (1) a colportagem e a obra de pu-
blicações; (2) a organização da IASD 
em Associações locais (1861 e 1862), 
a Associação Geral (1863), as Uniões 
e departamentos (1901-1903) e as Di-
visões (1913); (3) a reforma de saúde 
e a obra médico missionária com suas 
instituições; (4) a obra educacional 
que tomou forma entre 1872 e 1874, 
com a fundação do Battle Creek Col-
lege. O objetivo maior era preparar 
obreiros que servissem à causa adven-
tista nos Estados Unidos, Canadá e ao 
redor do mundo, como pregadores e 
evangelistas, tradutores e redatores e 
professores. O preparo de médicos e 
enfermeiros para os hospitais e casas 
de saúde foi um ramo da obra educa-
cional que ocorreu mais tarde, com a 
fundação do Hospital e Escola de Me-
dicina em Loma Linda, na Califórnia, 
quando o quadrilátero missiológico 
foi duplicado.51

Antes de 1888, toda a estrutura 
já estava pronta para o grande cres-
cimento que Deus esperava de sua 
Igreja. Mas faltava a unidade na com-
preensão do que evangelho e lei sig-
nificam na obra de Deus, ao justificar 
e santificar o pecador. Isso começou a 

ser profunda e amplamente entendido 
pelos adventistas a partir de 1888. A 
Igreja, como corpo de Cristo, preci-
sava voltar-se para a Cabeça. O mo-
vimento dessa volta ainda está em 
processo, mas acha-se quase no ponto 
máximo de conexão plena e íntima.

o gRAnde desAFio AtuAl

O primeiro e maior desafio não é 
terminar a obra por meio da elabora-
ção de planos e projetos, mas fazer 
com que a Igreja entre na experiên-
cia da justificação pela fé, pelo ar-
rependimento, confissão de pecados 
e o desfrutar da paz de Cristo e sua 
visão missionária para com o mun-
do que perece no pecado. Daniells 
testemunha dessa experiência como 
sua segunda conversão e declara que 
esta “envolve uma transformação 
completa da vida”, uma “profunda 
contrição”, bem como “confissão e 
repúdio do pecado, sinceramente e 
de todo o coração”.52

Não esqueçamos do que escreveu 
Ellen G. White: “A razão por que nos-
sos pregadores realizam tão pouco é 
que não andam com Deus. Ele está 
a um dia de viagem, para a maioria 
deles”.53 Apenas a experiência com 
o Senhor justiça nossa nos livrará do 
pecado e de seus efeitos na vida pes-
soal e institucional da Igreja, e dará 
nova motivação ao seguidor de Cristo 
para viver e pregar com poder.
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