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resuMo: O presente artigo descreve a 
experiência vivida pela Igreja Adven-
tista nos primórdios do movimento, 
comparando a compreensão de uma 
teologia de missão com o histórico do 
crescimento da Igreja. Ele argumenta 
que uma ênfase incompleta dentro 
do sistema teológico contribuiu para 
uma falta de foco na missão e difi-
cultou o crescimento institucional. 
O estudo analisa como foi possível 
criar-se uma nova concepção mis-
siológica depois da crise provinda 
da Assembleia da Associação Geral 
de 1888, onde a teologia obteve o 
complemento deficitário relativo à 
centralidade da Pessoa de Cristo. O 
autor indica que, devido a essa nova 
fase do adventismo, foi possível ad-
quirir uma nova ênfase missionária, 
levando a um considerável cresci-
mento da Igreja. 

aBstract: The present article de-
scribes experience lived by the Ad-
ventist Church in the beginnings of 
this movement, and compares the 
understanding of a mission theology 
with history of Church growth. It 
argues that an incomplete emphasis 
in the theological system contributed 
to a lack of focus in the mission and 

made difficult institutional growth. 
This study analyzes how was possible 
the creation of a new missiological 
concept after the crisis which followed 
the 1888 General Conference session, 
when theology received its deficit 
complement, namely, the centrality of 
the Person of Christ. The author indi-
cates that, due to this new phase in the 
Adventism, it was possible to get a new 
missionary emphasis, which produced 
a substantial Church growth. 

introdução1

Já se havia vencido grande parte das 
elucubrações teológicas e filosóficas, 
marcadas pelo misticismo e religiosi-
dade distorcida da Idade Média. Tanto 
nos Estados Unidos como na Europa 
era época de transformações rápidas. O 
sistema papal acabara de sofrer a “fe-
rida mortal”. O iluminismo começava 
a predominar, sendo a razão exaltada 
como a única fonte de soluções para os 
problemas da sociedade. 

Descobertas impressionantes vi-
nham corroborando a ideia da falência 
do modelo centrado na religião. Havia 
a esperança de que todos os proble-
mas do mundo logo se resolveriam. 
O ser humano era exaltado como sen-
do a solução de todos os problemas. 
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“Nós podemos conseguir”, era o tom 
que marcava os pensamentos.

Não havia tempo para ser desper-
diçado. O que precisaria ser empreen-
dido, deveria ser empreendido ime-
diatamente. Aquilo que precisava ser 
dito, deveria ser feito de forma direta, 
sem rodeios e com clareza para que 
produzisse resultados mensuráveis 
pela razão humana. Não havia tempo 
nem sensibilidade para sentimentos 
feridos, afinal, depois de uma “idade 
escura” tão extensa, marcada por tan-
ta repressão, palavras vazias e desdém 
pela capacidade humana, era preciso 
recuperar o tempo perdido. A huma-
nidade pisava fundo no acelerador do 
progresso e desenvolvimento.

Uma mentalidade mecanicista 
norteava os relacionamentos. “Fun-
cione!”, era a máxima. Tudo precisa-
va funcionar, cada invento, filosofia 
ou teologia reformadora tinha que 
funcionar, assim como o ser humano. 
O mundo estava altamente motivado 
com as possibilidades que vislumbra-
va. A esperança de alavancar o mun-
do para um estado de quase perfeição 
tomara conta das mentes e corações. 
Ler, descobrir, experimentar, testar, 
saber, conferir, empreender com base 
naquilo que a razão havia apreendido 
eram as ordens do dia. A razão estava 
em alta e as sensibilidades, em baixa.

o Mundo religioso

Apesar de todo esse contexto, o 
século 19 presenciou um grande des-
pertamento religioso.2 Em todos os 
lugares, muitas vezes sem nenhuma 
ligação, estudiosos e pregadores eram 
suscitados a pregar sobre a breve vol-

ta de Jesus.  Ásia, África, Europa, 
Américas, Austrália, em todo o mun-
do, existiam pessoas com interpreta-
ções proféticas semelhantes obtendo 
a mesma nota tônica na pregação.3

Nos Estados Unidos, tal reaviva-
mento ficou conhecido como “movi-
mento do advento”, “adventista” ou 
“movimento milerita”. Cristãos de to-
das as denominações norte-america-
nas ouviram a pregação da breve volta 
de Jesus. Um misto de alarme, desafio 
e convite ao arrependimento agitava a 
América do Norte, assim como mui-
tos outros lugares do mundo. 

Na mesma época de tal reaviva-
mento, a América do Norte se envolvia 
em variados temas de reforma social 
assim como um ativismo militante. 
Todo esse contexto proporcionou ca-
racterísticas específicas a essa geração: 
palavras claras e diretas eram necessá-
rias. O tom quase sempre era combati-
vo, incisivo e provocador, com o intui-
to de mostrar força e clareza. Existia 
grande entusiasmo em toda e qualquer 
pregação. Não era época de meias pa-
lavras ou expressões adocicadas. 

É importante lembrar que o libe-
ralismo e o neoliberalismo, com suas 
expressões públicas politicamente 
corretas, tons mediadores e frases 
conciliadoras, começaram a ser de-
terminantes apenas após a Segunda 
Guerra Mundial. Como em todos os 
períodos, a Igreja foi fortemente in-
fluenciada pelo contexto histórico, 
através de suas características, ma-
neiras, expressões e valores. Assim, é 
de se esperar que tais Igrejas e mo-
vimentos de reavivamento usassem a 
linguagem de sua época e a maneira 
direta de se pensar e expressar.
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a igreja adventista antes de 1888

A proclamação “legalista” da 
mensagem adventista, antes de 1888, 
tinha um contexto. Até 1863, ainda ha-
via séria discussão entre os adventis-
tas sabatistas quanto a se compensaria 
se organizarem, visto a brevidade do 
tempo para a vinda do Senhor. Dois 
de seus três fundadores (José Bates e 
Tiago White) tinham suas raízes na 
Conexão Cristã, um movimento esse 
antiorganizacional. Eles viam a orga-
nização da Igreja como uma infração 
à liberdade individual do cristão.4

No início, os adventistas viam como 
sua função principal resgatar apenas 
aqueles que haviam tomado parte no 
movimento milerita.5 Seus esforços por 
conseguir ex-mileritas acabou trazen-
do para o adventismo muitos que não 
haviam sido daquele movimento. Tais 
fatos conduziram a uma mudança de 
rumo no raciocínio missionário adven-
tista. As características da Igreja Adven-
tista continuavam fortemente reforma-
tórias, como o movimento milerita antes 
de 1844 o havia sido. Apenas o foco foi 
mudado por força de tais circunstâncias. 
Os ministros e missionários adventistas 
pasaram a estender seu trabalho entre 
outros cristãos, quer seja na América, 
Europa ou Austrália. Cristãos de todas 
as denominações deveriam ser adverti-
dos de seus erros doutrinários e convi-
dados a sair da Babilônia religiosa. 

Não se pode esquecer que a for-
ça da inércia também detinha poder 
sobre a Igreja. É muito difícil mu-
dar uma trajetória já em curso; uma 
vez que o corpo está em movimento, 
é preciso de muita energia e tempo 
para mudá-la. Falava-se de missão, 

mas os adventistas a entendiam ape-
nas como sendo uma advertência 
apenas aos demais cristãos. Pouco se 
falava de evangelismo e missão in-
tencional para ganhar não cristãos ou 
pessoas sem-igreja. O foco não esta-
va no caráter atrativo da Pessoa de 
Jesus, mas em confrontos beligeran-
tes focados em assuntos importantes 
e bíblicos, mas periféricos quando 
comparados com a cruz de Cristo.

Não existiam motivos para se apre-
sentar Cristo aos luteranos, metodistas 
ou batistas, pois eles já acreditavam 
nessa mensagem. Era preciso alertá-
los quanto aos pontos em que lhes fal-
tava conhecimento ou prática.6 Os dez 
mandamentos, em especial o sábado, 
eram negligenciados por católicos e 
protestantes; a compreensão acerca 
das profecias para saírem da Babilônia, 
a forma de entender o grande conflito 
e a função do santuário celestial eram 
igualmente negligenciadas por eles. 
Isso tornava, no pensamento adventis-
ta, mais urgente a pregação. Confirmar 
Jesus Cristo como Salvador era deixa-
do de lado, afinal era um fato comum a 
todas essas denominações.7

Um grande problema enfrenta-
do era que, sempre que os ministros 
adventistas chegavam a uma nova 
cidade, eram precedidos pela lem-
brança do Grande Desapontamento 
de 1844. Por tal razão, os pastores 
das Igrejas estabelecidas exortavam 
os membros a não darem atenção à 
mensagem adventista. Os membros 
viviam um conflito: por um lado a 
Igreja os proibia de assistir tais reu-
niões, mas por outro havia o dese-
jo em ouvir livremente o que havia 
para ser explanado sobre a Bíblia. 
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Tal tensão gerava grande contro-
vérsia interna nas mais diversas deno-
minações, associada a fatores exter-
nos, estando os pregadores adventistas 
acostumados com debates e confron-
tos públicos contra tais líderes. Tais 
confrontos e debates abertos, onde 
eram apresentadas provas racionais 
até se reduzir o oponente ao silêncio, 
eram comuns. Visto que nessa época 
a maior parte das pessoas se dobrava 
diante de evidências racionais, tal mé-
todo as alcançava através das verda-
des distintivas adventistas. LeRoy E. 
Froom comenta:

Argumentos poderosos foram desenvol-
vidos para estabelecer os laços compro-
metedores da lei. Debatedores e polêmi-
cos surgiram, ressaltando o sábado, a lei 
etc. – como advogados defendendo um 
caso.”8

O efeito colateral de todo esse con-
texto foi ficando cada vez mais visível:

A espiritualidade desapareceu, e não 
pouco se tornaram decididos legalistas. 
[...] Intelectualismo frio e teorias secas 
cresceram. Cristo frequentemente se tor-
nou secundário e a justificação pela fé 
foi perdida de vista quase que comple-
tamente por meio da confissão exterior 
sem experiência interior. A majestade da 
mensagem e da lei eram exageradas. Mas 
alguma coisa faltava. As discussões eram 
lógicas e convincentes, mas não centrali-
zadas em Cristo.9

Anos depois, Ellen G. White con-
firmaria em cartas pessoais o espírito 
comum a essa época, bem como o que 
aconteceu na afamada Assembleia 
da Associação Geral de 1888. Neste 
artigo, devemos perguntar: como se 

desenvolviam os campos missioná-
rios pagãos? Como eram aqueles que 
não detinham conhecimento prévio 
sobre a Pessoa e mensagem de Jesus 
Cristo? Até 1888 havia apenas 8 cam-
pos missionários. Os que viviam em 
terras pagãs procuravam pregar aos 
cristãos ali presentes. A Igreja Adven-
tista pouco se preocupava com a mis-
são de pregar Jesus para pessoas que 
não ainda o conheciam. Em resumo, 
a compreensão de missão era ainda 
muito simples e vaga.

situação Missiológica da igreja 
até 1888

Já em 1860, Abram LaRue, um 
lenhador e pastor de ovelhas da Cali-
fórnia, queria levar o evangelho para 
a China. A Associação Geral lhe disse 
que estava muito velho para ir para 
o campo missionário. Determinado, 
não desistiu de seu intento até que 
em 1888 conseguiu um navio que lhe 
permitisse trabalhar a bordo para pa-
gar sua passagem. Ainda naquele ano, 
chegou a Hong Kong, onde começou 
a preparar e distribuir panfletos. 

Miguel B. Czechowski e Ana More 
queriam ser enviados para o campo 
missionário pela Igreja Adventista, 
mas não receberam o apoio deseja-
do. Persistindo, foram achar recursos 
com outra denominação descendente 
do desapontamento de 1844, a Igreja 
Cristã do Advento, e, em 1864, foram 
para a Europa, onde pregaram a men-
sagem adventista do sétimo dia.10

O primeiro missionário oficial da 
Igreja a ir para campos além-mar foi 
John N. Andrews, inaugurando a fase 
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das missões mundiais, assim como se 
entendia naquele tempo. A igreja não 
economizou seus talentos ao mandá-
lo em 15 de setembro de 1874 para 
Basileia, Suíça. Mandaram o melhor 
homem que tinham naqueles dias. 
Ali, Andrews começou a editar revis-
tas e panfl etos em francês e fundou 
uma editora.

Já haviam passado 30 anos do 
Grande Desapontamento e faltavam 
14 anos para o que iria acontecer na 
Assembleia de 1888. Embora exis-
tissem ensinos claros e defi nições do 
que signifi cava ser um adventista do 
sétimo dia, é verdade também que a 
Igreja ainda não possuía uma clara te-
ologia da missão. A verdade pregada 
até aquela época era sufi ciente para o 
momento histórico vivido, mas Deus 
parecia querer colocar os adventistas 
numa condição onde poderiam ser le-
vados muito mais longe.

É lógico que os adventistas ca-
reciam de uma teologia da missão 
mais clara, que contemplasse a res-
ponsabilidade como povo especial, 
portadores de uma mensagem es-

pecial, destinada a um tempo espe-
cial. Havia boa vontade para pregar 
tal verdade que já fora descoberta, 
mas ainda não existia um claro de-
senvolvimento teórico da missiolo-
gia adventista. A obra se organizava 
lentamente em outros países, devido 
em grande medida à literatura e pre-
gações em meio aos que já eram cris-
tãos. Associações foram organizadas 
em diferentes áreas antes de 1888, 
mas todos os esforços eram para re-
formar aqueles que já eram cristãos. 
No gráfi co abaixo, vemos a expansão 
da Igreja mundial até 1888.

É provável que o desenvolvimen-
to de 1887 tenha sido um refl exo dos 
artigos publicados por Jones e Wa-
ggoner. Porém, a plena compreensão 
daquilo que entenderíamos como mis-
sões apareceria apenas no século 20.

desenvolviMento da teologia de 
Missões na igreja adventista

Alberto R. Timm, em sua apostila 
de História do Adventismo, mencio-
na seis grandes fases de desenvolvi-
mento da missão adventista.11

Ano Local de implantação de Associações
1880 Europa-Central e Norte-Pacífi co

1882 Canadá

1883 Países escandinavos

1885 Inglaterra

1887 Austrália, América Central, Nova Zelândia, Ilhas do Pacífi co, África do 
Sul

1888 Ficou praticamente paralisado
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• 1844-1852 – Missão limitada 
aos adventistas

• 1852-1874 – Missão limitada à 
América do Norte

• 1874-1901 – Missão aos países 
cristãos 

• 1901-1950 – Missão a todo 
mundo

• 1950-1990 – Sistematizando a 
missão

• 1990-hoje – Missão Global

George R. Knight, por sua vez, opta 
pela divisão em cinco fases, da seguinte 
maneira:12

• 1844-1850 – O povo antimissão
• 1850-1874 – Porta parcialmente 

aberta
• 1874-1889 – Missão aos países 

cristãos (protestantes)
• 1890-1960 – Missão para o 

mundo
• 1960-hoje – Missão com inten-

ção consciente

Logo após as conferências de 
1888, parece que a compreensão do 
significado daquilo que é missão, 
bem como as missões propriamente 
ditas, cresceram de forma significan-
te. Esforços e investimentos eram 
feitos e, entre 1901 e 1926, 2.937 
missionários foram mandados, numa 
média de 112 por ano.13

Podemos afirmar que nesse perí-
odo a Igreja se encontrava em plena 
era missionária. Algumas dificuldades 
oriundas de diversos pontos fizeram as 
estratégias para o crescimento da Igre-
ja tomarem outra forma. Entre essas 
dificuldades é possível sinalizar: (1) o 
avanço da pregação para diversos gu-

pos, dentro dos Estados Unidos; (2) o 
reconhecimento de segmentos popula-
cionais resistentes ao cristianismo em 
outros países, e mesmo na América do 
Norte; e (3) a percepção do marcante 
crescimento da população não cristã 
no mundo.

Houve a necessidade de estudar 
novas estratégias de crescimento de 
Igreja e organizar a missão de maneira 
a se tornar mais efetiva e eficaz. Com-
preendeu-se que a Igreja não poderia 
continuar com a mesma ênfase dada 
até aquele momento se ela esperava 
um crescimento ainda maior. A orga-
nização adventista havia percebido 
que crescer na missão não era apenas 
enviar mais pessoas nem apenas criar 
estruturas administrativas em lugares 
a serem penetrados. Era necessário 
maior intencionalidade, organização, 
capacitação e estratégias.

instituto de Missões e cresciMento 
de igreja da fuller

Na década de 1950, com os escri-
tos de Donald McGavran e, depois, 
de Peter Wagner, o mundo evangéli-
co começou a estudar Crescimento de 
Igreja. A Igreja Adventista não ficou 
intocada por esse desenvolvimento; 
ao contrário, definidos esforços foram 
feitos para sistematizar, estudar e or-
ganizar estratégias para que a missão 
fosse mais eficaz e efetiva. Em 1966, 
um instituto de missões vinculado ao 
seminário teológico da Andrews Uni-
versity foi criado.  

Estudos foram encomendados pela 
Associação Geral como, por exemplo, 
o livro Mission Possible, de Gottfried 
Osterwall.14 Outros estudos foram sur-
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gindo e, no encalço do movimento de 
McGavran e Wagner, o foco foi colo-
cado no mecanicismo dos números. 
Alvos numéricos e ações que poderiam 
ser mensuráveis procuravam dar credi-
bilidade para a nova ciência. Estratégias 
mercadológicas e militares, bem como 
marketing e propaganda, nortearam o 
infante movimento. Não concordamos 
com algumas orientações não podería-
mos ter concordado, mas estávamos no 
vácuo do momento e algumas linhas de 
pensamento se instalaram e até hoje es-
tão em nosso meio. Com o tempo e a 
falta de atualização, esses pensamentos 
se transformaram em políticas de traba-
lho da Igreja, tomaram fôlego próprio e 
criaram pernas, tornando-se intocáveis.

O crescimento numérico foi incen-
tivado, culminando com os programas 
“1000 dias de colheita” e “Colheita 
90”. Tudo isso teve seu efeito no cres-
cimento da Igreja, mas Deus tem guia-
do seu povo para uma compreensão 
mais profunda, e chamado sua igreja 
a fazer as adaptações administrativas 
para apoiar e incentivar práticas mais 
saudáveis do que as que temos prati-
cado. No que tange a dar importância 
ao trabalho do Espírito Santo, Ellen G. 
White afirma:

Quando quer que assuntos de menor im-
portância ocupem a atenção, o divino 
poder preciso para o crescimento e pros-
peridade da igreja, e que haveria de tra-
zer após si todas as demais bênçãos, está 
faltando, ainda que oferecido em infinita 
plenitude”.15

No Concílio Outonal de 1989, 
ocorrido no Rio de Janeiro, outra crise 
precisaria ser desencadeada para que 
a Igreja crescesse na compreensão 

divina. O presidente da Associação 
Geral, pastor Neal Wilson, em meio 
ao triunfalismo gerado pelos progra-
mas citados, ousou apresentar um es-
tudo quase desanimador para a Igreja 
mundial. Em meio às vozes: “Falta 
pouco para evangelizarmos o mundo, 
estamos presentes em quase todos os 
países! Jesus agora pode voltar!”, o 
Pr. Wilson “jogou um balde de água 
fria”ao mencionar que existem cerca 
de 10 mil grupos étnicos que ainda 
precisariam ser alcançados, nos quais 
não havia presença adventista nem de 
qualquer outra denominação cristã. 
Muitos desses grupos sequer haviam 
ouvido o nome de Jesus Cristo.

Dessa advertência iniciou-se en-
tão a era da Missão Global na Igreja 
Adventista. Tal coragem  custou-lhe 
popularidade e por isso não conse-
guiu ser reeleito para o cargo de pre-
sidente. Talvez tenha sido melhor ser 
destituído devido a esse ato corajoso, 
em vez de ser como George Butler, 
que foi substituído em 1888 por sua 
negligência em atender a voz de Deus 
para o avanço da Igreja.

após Minneapolis - 1888

Uma nova geração de pastores co-
meçou a surgir, agora sem as raízes 
mileritas tão comuns entre os princi-
pais pastores e líderes da Igreja até 
aquele momento. Não estavam sob a 
mesma lei da inércia que impulsiona-
va a Igreja na trajetória que estava a 
percorrer. Não estavam tão compro-
metidos com partes de uma estrutura 
já estabelecida. Muita energia seria 
necessária para mudar o rumo da Igre-
ja Adventista, mas, para realizar tal 
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correção de curso, Deus já trabalhava 
com precisão milimétrica, através de 
forças e eventos que iriam guinar a 
história da Igreja.

Dois desses pastores nascidos 
após o desapontamento de 1844, fo-
ram J. H. Waggoner, nascido em 1855, 
e A. T. Jones, nascido em 1850, am-
bos sem as raízes na maioria dos te-
mas que formaram a estrutura inicial 
da Igreja Adventista e que também a 
amarraram nesta maneira peculiar de 
pensar e agir. Tais características pos-
sibilitaram a eles escrever uma série 
de artigos sobre a justiça de Cristo 
na Signs of the Times, ressaltando a 
própria Pessoa de Jesus e gerando um 
debate que levantaria dentro da Igre-
ja aquele mesmo espírito de debates 
comum ao ocorrido com pessoas de 
outras denominações. Tal confron-
to culminou na Assembleia geral de 
1888 e desembocou num debate vi-
goroso, não apenas de assuntos, mas 
de personalidades.16

Algumas perguntas são importan-
tes: será que naquele tempo os pionei-
ros adventistas conheciam Jesus? Por 
que eles estranharam tanto a ênfase 
dada por Waggoner? Por que o surgi-
mento de tal celeuma? É certo afirmar 
que esses pioneiros criam em Jesus 
Cristo como Salvador.17 Como pode-
riam pregar a verdade sobre a segun-
da vinda de Cristo se não cressem? 
LeRoy Froom explica:

teoricamente nós sempre tivemos a dou-
trina da justificação pela fé. Mas, [...] ao 
redor do tempo de 1888, ela estava em 
perigo de ser eclipsada por uma fase de 
salvação pelas obras.”18

Butler, Smith e Morrison criam 
na teoria da justificação pela fé, mas 
falharam em deixar clara a relação 
apropriada entre fé e obras.19 Ao cre-
rem na Palavra de Deus, nossos ir-
mãos de então se empenharam com 
boa vontade a pregar aquilo que lhes 
parecia tão evidente aos olhos. Eles 
pregaram a verdade presente assim 
como lhes parecia melhor. Penso que 
o zelo daquele período histórico da 
Igreja Adventista era como o zelo de 
um recém-converso. Com as verdades 
entendidas em fragmentos, o impulso 
da descoberta leva o novo crente a um 
entusiasmo sem sabedoria. Pelo co-
nhecimento limitado do escopo de sua 
fé e das múltiplas implicações que ela 
traz, ele acaba julgando o todo através 
de suas partes e faz suposições como 
se já entendesse o todo.

Creio firmemente que, em meio 
à típica falibilidade humana, aqueles 
adventistas estavam sendo o mais 
sinceros que podiam. Com o melhor 
conhecimento possível, avançaram e 
foram destemidos em seus empreen-
dimentos. Muitos deixaram suas vi-
das para que a atual geração pudesse 
ter uma igreja vigorosa, assim como 
firmes princípios teológicos neces-
sários para o avanço. Um legado 
foi entregue por esses homens. Eles 
ousaram viver a fé com coragem e 
destemor, numa ousadia e intrepidez 
pouco vistas mesmo nos dias atuais, 
tudo visando a uma continuidade até 
o retorno de Jesus Cristo à Terra. Por 
diversas vezes, mesmo entre pesso-
as tão comprometidas, podem existir 
colisões, em que o confronto e a cri-
se são inevitáveis.
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a posição de ellen g. White

Ellen G. White, em diversas oca-
siões antes da conferência de 1888, 
já havia repreendido, em tom áspe-
ro, o relacionamento truncado entre 
as editoras adventistas do leste e do 
oeste norte-americano. A Igreja sem-
pre teve e terá que lidar com debates, 
e tenho certeza de que Ellen G. Whi-
te compreendia tal dimensão. Em 
diversas citações ela se posiciona ao 
lado da Bíblia e repreende a atitude 
de ambos os partidos. Assim como 
fez acerca do espírito encontrado en-
tre os primeiros líderes. 

Algumas advertências dadas por 
Ellen G. White: “Temos que manter 
diante do mundo uma frente unida. Sa-
tanás vai triunfar ao ver tais diferenças 
entre  os adventistas do sétimo dia”.20 
Sobre as reuniões de 1888, ela disse: 
“O Espírito de Deus não teve influên-
cia controladora nessas reuniões”.21  
“Não havia perfeição em nenhum dos 
dois lados na questão em debate.”22 E 
complementou: “Meu guia disse: Há 
muita luz para brilhar daqui por diante, 
da lei de Deus e do evangelho da justi-
ficação. Essa mensagem, entendida em 
seu verdadeiro caráter e proclamada 
no Espírito, vai iluminar a Terra com a 
sua glória. A grande questão decisiva é 
levar [a mensagem] diante de todas as 
nações, línguas, e povos.”23 Só é possí-
vel encontrar uma taxa de crescimen-
to no número de membros mais baixa 
do que a de 1888 um ano antes dessa 
data. A influência beligerante, marcada 
pelo orgulho de opinião (tão repreen-
dido por Ellen G. White), é vista em 
seus nefastos efeitos até o dia de hoje 
e continuam arruinando o ambiente e 

o crescimento da Igreja onde quer que 
seja visto.

Lemos em João 13:34-35: “Um 
novo mandamento vos dou: que vos 
ameis uns aos outros; assim como eu 
vos amei a vós, que também vós vos 
ameis uns aos outros. Nisto conhece-
rão todos que sois meus discípulos, se 
tiverdes amor uns aos outros”. Acredi-
to que quando os seres humanos dei-
xam de ouvir uns aos outros e esque-
cem do amor e consideração mútua, 
abre-se espaço para a ação do inimigo 
e é possível ter infiltrado uma influên-
cia que pode vir a marcar toda a Igreja. 
Quando o preconceito torna surdos os 
ouvidos e é ligado o piloto automático 
da desconfiança, do sarcasmo e da dis-
puta são ligados, o resultado é nefasto, 
independentemente de alguém ser ou 
não portador de alguma luz, mesmo 
sendo essa luz altamente necessária 
para a Igreja.

A Igreja precisa tirar lições desse 
confronto, não apenas no conteúdo da 
verdade, mas do Espírito que move a 
verdade para dentro dos corações, o 
que claramente faltou em 1888. Por 
que evitamos o debate? E quando o 
fazemos, por que o conduzimos em 
guerra contra o oponente? Quando 
aprenderemos a tirar os benefícios de 
vigorosos debates sem ferir as pesso-
as neles envolvidas? Afinal, todos não 
querem ver a Igreja de Deus para o 
tempo do fim, crescer e alcançar cada 
nação, língua, tribo e povo?

efeitos de Minneapolis

Não há empreendimento, nem 
mesmo uma Igreja, que inicie com 
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todos os detalhes acertados e funcio-
nando perfeitamente. Há crescimento 
e busca de maturidade. Onde estava 
o foco antes de 1888? Estava Deus 
interessado em que seu povo perma-
necesse nesta direção? Se tomarmos 
a figura de uma embarcação e enten-
dermos que Deus a está dirigindo, 
podemos compreender o que acon-
teceu em 1888. Vigor, entusiasmo e 
ânimo estavam presentes. Aos nossos 
pioneiros faltavam as ferramentas 
adequadas, bem como a compreen-
são teológica e a estratégia certa dela 
decorrente. É como um grupo de le-
nhadores inexperientes que apareceu 
em meio à mata com colheres nas 
mãos, prontos para trabalhar. Além 
disso, estavam cortando as árvores na 
direção errada. Com certeza não lhes 
faltava comprometimento e espírito 
extremo de sacrifício, e tiveram co-
ragem de derrubar as primeiras ár-
vores. Conforme esses lenhadores se 
organizavam, foram amadurecendo 
nos métodos, melhorando as ferra-
mentas e perceberam que cortar ár-
vores na direção errada produz muito 
trabalho, muita conflito, mas pouco 
resultado verdadeiro.

Creio que é por meio desse espírito 
de destemor, audácia e sacrifício que 
Deus mais trabalha produzindo cresci-
mento. Como diz Paulo: “De modo que 
nem o que planta é alguma coisa, nem 
o que rega, mas Deus, que dá o cres-
cimento” (1Co 3:7). No início muitas 
coisas precisavam ocorrer simultanea-
mente. Pregar, decidir, escrever, distri-
buir, treinar, capacitar, enviar, educar, 
construir. Os poucos irmãos que havia 
tiveram que fazer de tudo. Que quali-

dade esperar de uma pessoa que preci-
sa fazer de tudo? Claro que eles viviam 
em meio a limitações e dificuldades. 
Administradores precisavam ser teólo-
gos, pregadores e construtores. 

O movimento precisava amadu-
recer (1) na direção por onde prosse-
guir, (2) no conteúdo a pregar, (3) na 
metodologia a utilizar, (4) no público 
alvo a atingir, e (5) na abordagem a 
utilizar. Até pouco antes de 1888 as 
árvores eram cortadas na direção er-
rada, pregando quase que unicamen-
te para cristãos. Havia uma crença de 
que todas as nações estavam represen-
tadas nos Estados Unidos e que, se a 
mensagem fosse pregada ali, todas as 
nações estariam seriam evangeliza-
das. A Igreja cresceu, entendeu os ru-
mos que Deus lhe quis dar. As lições 
que até então precisavam aprender 
foram aprendidas e ação salvífica foi 
empreendida. Aos poucos se entendeu 
coletivamente, como na experiência 
de um indivíduo que experimenta luz 
crescente ao longo de sua convivência 
com Deus, que as boas obras não tra-
zem salvação pessoal, mas podem le-
vá-la a outros, como diz Mateus 5:16: 
“Assim resplandeça a vossa luz diante 
dos homens, para que vejam as vossas 
boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, 
que está nos céus”.  Alguns gráficos, 
ao final deste artigo, indicam a direção 
assumida logo depois de 1888.

Após essa crise, a Igreja começou 
a cortar as árvores na direção correta. 
A embarcação venceu a força da inér-
cia e, com a energia gigante proce-
dente do confronto, mudou de rumo. 
Do lodo nasceu um lírio branco; da 
desgraça, bênção; do conflito, har-
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monia; do confronto unidade para a 
missão. É como se Deus falasse a Sa-
tanás: “Na verdade, intentaste o mal 
contra mim; Deus, porém, o tornou 
em bem” (Gn 50:20). Esta não foi a 
única crise enfrentada pelos adven-
tistas. Outras crises também levaram 
a rever, reescrever e fundamentar 
melhor as doutrinas e a  teologia, in-
clusive a teologia da missão e cresci-
mento de Igreja.

efeitos de Minneapolis soBre        
a igreja atual

Daquela desastrada conferência 
sairiam homens com uma visão clara 
do Salvador, motivados por seu amor 
e transformados por sua justiça para 
pregar não um amontoado de doutri-
nas, nem para apresentar debates so-
bre temas periféricos, mas para falar 
do caráter maravilhoso de um Sal-
vador que nos ama. Entre os presen-
tes em Minneapolis estão Morrison, 
Van Horn, Littlejohn, Underwood e 
Conradi, que haviam tomado partido 
ao lado de Smith, já que Butler teve 
que deixar a conferência antecipada-
mente.24 Do outro lado, entre aque-
les que entenderam a mensagem da 
justificação pela fé estavam Haskel, 
Kilgore, Prescott, Wilcox, McRey-
nolds, Gates, Johnson, Westphal. 
Todos esses se uniram na efetiva 
pregação do evangelho.

Alguns decidiram não olhar para os 
escombros e cacos produzidos pela co-
lisão, mas decidiram enxergar com os 
olhos de Deus e pregar em seu Espírito. 
McReynolds saiu pelos Estados Unidos 
para pregar as boas novas aprendidas 
nessa reunião controvertida produzin-

do reavivamento e reforma.25 Westphal 
declarou que a mensagem de Minnea-
polis veio de maneira muito preciosa ao 
seu coração, e disse: “Foi música sua-
ve para minha alma!”26 Ele voltou para 
Wisconsin, vendeu suas terras, foi orde-
nado ao ministério para depois ir para a 
América do Sul. 

Pode-se dizer que o adventista 
que realizou o primeiro batismo no 
Brasil (o de Guilherme Stein Jr., em 
Piracicaba), foi resultado direto da 
mensagem de 1888.27 Outro resultado 
de 1888 foi o posterior crescimento 
da Igreja que se manteve numa taxa 
de crescimento anual (TCA) na média 
de 7,37% de 1915 a 2005.

Em plena gratidão, nossos pio-
neiros que vieram da Alemanha, com 
sacrifício de suas vidas, trouxeram às 
nossas terras o evangelho precioso das 
três mensagens angélicas. Mas o dele-
gado alemão de 1888, L. R. Conradi, 
havia ficado do lado de Butler e Smith 
ao defender uma teologia legalista que 
dava foco aos ensinos periféricos, dei-
xando o Salvador na periferia. Os efei-
tos são sentidos até hoje. Além parte 
do fato de que Conradi implantou na 
Igreja alemã a desconfiança contra o 
Espírito de Profecia e de sua aposta-
sia pessoal, ele manteve a Alemanha 
na mentalidade pré-1888, o que gerou 
nos dias atuais uma Igreja com taxas 
de crescimento perto de zero.

Faltam estudos mais profundos 
para entender o efeito direto de 1888 
sobre a compreensão e a ação mis-
sionária da Igreja, mas os gráficos 
mostram o resultado pulsante. Creio 
que muitos mais saíram pelo campo 
missionário mundial inspirados pela 
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visão vívida de um Salvador presen-
te em suas vidas. Froom, no entanto, 
afirma que a luz do anjo de Apocalip-
se 18:1 não poderia brilhar em toda a 
intensidade sobre toda a humanidade, 
enquanto essas verdades não fossem 
aceitas e entrassem no coração. O 
grande ajuntamento final viria, por-
tanto, como resultado de ênfase cris-
tocêntrica.28 Ellen G. White escreve: 
“O grande centro de atração não pode 
ser deixado fora da terceira mensa-
gem angélica.”29

Se não houve um reavivamento 
missionário como apelo direto da 
sessão de 1888, com certeza houve 
um reavivamento espiritual entre os 
irmãos, que, saudáveis em sua fé 
e com a motivação vinda do lugar 
certo, agora estavam aptos a pregar 
e tinham coragem para arriscar suas 
vidas pelo Salvador, aonde quer que 
ele os chamasse.

iMplicações para hoje

Com a velocidade das coisas au-
mentando, precisamos urgentemente 
dar mais um passo, e espero que não 
haja necessidade de vir uma crise 
para que entendamos essa necessi-
dade. É preciso ampliarmos o envol-
vimento dos leigos na pregação do 
evangelho. Creio que, se no passado 
tivemos décadas para apresentarmos 
nosso Senhor Jesus Cristo e a sua 
justiça para o mundo, temos agora 
apenas alguns anos, talvez meses 
para fazer as próximas descobertas e 
terminarmos a pregação.

Necessitamos estar mais atentos à 
batida do pulso do mundo, perceben-
do sua cadência e aprendendo a ensi-

nar o evangelho com poder, de uma 
maneira que cada nação, tribo, língua 
e povo possa nos entender. Não es-
tamos mais na época do “ou isto ou 
aquilo”. Não podemos mais titubear 
escolhendo ou tato ou vigor, ou cla-
reza ou simpatia, ou amor ou autori-
dade. Estamos na época do “e (isto e 
aquilo)”. Precisamos pregar com vi-
gor e autoridade, amor/sensibilidade 
e clareza. Temos que pregar com au-
toridade, sem diminuições no conte-
údo. Não podemos nos dar o luxo de 
cortar partes da mensagem que Deus 
nos confiou. Ela amadureceu e se de-
senvolveu e ainda há de amadurecer 
mais. Diminuir, adocicar ou diluir 
não pode ser uma opção. 

Precisamos nos tornar nova-
mente um movimento. Tornamo-
nos uma Igreja estabelecida e bem 
sucedida. Estamos fazendo desse 
mundo um lugar melhor pela nossa 
presença. Mas não é disso que pre-
cisamos, não é isso que Deus espera 
de nós. Precisamos do senso de ur-
gência da volta de Jesus que moveu  
nossa Igreja no passado. 

Se me fosse dada autoridade de 
estabelecer uma nova fase da Igreja, 
na sequência de Timm ou Knight, 
eu diria que estamos entrando na 
era “Missão: de volta para o futuro”. 
Ou seja, nossa igreja iniciou como 
um movimento leigo e há de termi-
nar assim. Começamos à margem da 
sociedade, discriminados, pregando 
a breve volta de Jesus, e precisamos 
terminar assim. Não somos chamados 
com o objetivo principal de melhorar 
o mundo, mas sim o de anunciar que 
Jesus em breve voltará. 



missão e crescimento / 53

Vemos a presença do pós-moder-
nismo e secularismo penetrando to-
das as camadas sociais, autoridades 
eclesiásticas sendo colocadas cada 
vez mais sob suspeita e desconfian-
ça, a falência de instituições sendo 
decretada em cada filme ou livro e 
o individualismo se alastrando. Não 
podemos negar nem combater essas 
realidades que, mas faríamos bem se 
conhecêssemos nossa época tão bem 
quanto os pioneiros conheciam a de-
les. Faríamos bem se pudéssemos ser 
tão relevantes para nossa época como 
nossos antecessores espirituais foram 
relevantes para sua época. Precisamos 
ser homens e mulheres de nossa época 
sem nos comprometermos espiritual-
mente com ela.

Precisamos trabalhar corpo a cor-
po. As necessidades de uma sociedade 
pulverizada em fragmentos e saudo-
sa de relacionamentos significativos 
precisam ser atendidas de coração a 
coração, um a um. Reunir grandes 
multidões é apenas a parte mais ínfi-
ma e menos impactante sobre a rea-
lidade espiritual do indivíduo e con-
sequentemente da sociedade. Como 
descobrir a veia da presente geração? 
Como tornar a verdade eterna em ver-
dade presente para a nossa geração? 

Como envolver a Igreja para que se 
aproprie de sua responsabilidade e 
vá aonde nenhum pastor tem acesso? 
Não tenho muitas respostas, muito 
menos respostas prontas. Por enquan-
to, ofereço o debate! Debate vigoro-
so! Confronto de ideias e de paixões 
pela causa de Deus. Ofereço colisão 
de ideias temperada com o amor de 
um Salvador que me fez tão bem. 

Oro para que tenhamos entendido 
o espírito que governou 1888 e dele 
fujamos com todas as nossas forças. 
Oro para que Deus nos livre de cri-
ses como a de 1888, mas também oro 
para que, se elas forem necessárias 
para nos acordar, que venham. Oro 
para que, se esta embarcação ficar 
presa na inércia da tradição e da mor-
nidão, que a crise venha para nos cha-
coalhar e dar o último impulso rumo 
aos palácios que estão junto a nos-
so Senhor Jesus Cristo. Temos mais 
pressa do que nunca. Vamos logo para 
o lar! Dizia o pastor Walter Boger: “A 
obra bruta já foi feita. O alicerce está 
lançado, as paredes levantadas, o te-
lhado assentado. Agora é chegada a 
hora do acabamento e aqui precisa-se 
de especialistas. Piso, janelas, portas 
precisam ser colocadas. A terminação 
da Obra está em nossas mãos!”30
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