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RESUMO 

 

 

No adventismo contemporâneo, uma grande parte dos membros está comprometida 
com a adoração pessoal e o serviço cúltico coletivo aos sábados, no entanto, 
desconectada do ensino doutrinário da Bíblia, dessa forma, sobrecarregando o 
trabalho pastoral e comprometendo a expansão geográfica, o crescimento qualitativo 
e quantitativo da Igreja. Esta pesquisa apresenta elementos sugestivos para auxiliar 
pastores, líderes e membros na elaboração de um planejamento estratégico para 
envolver a igreja local com o ensino da Palavra de Deus e a ministração de estudos 
bíblicos em suas diversas modalidades. Para isso, o presente estudo faz uma breve 
contextualização bíblica da missão do remanescente no Antigo e no Novo 
Testamentos, dos movimentos missionários, do desenvolvimento histórico da IASD, 
apresentando elementos sugestivos para envolver os membros da congregação local 
na ministração de estudos bíblicos e o ensino sistemáticos da Bíblia. O método 
utilizado nesta pesquisa será, primeiramente, o levantamento bibliográfico em teses, 
periódicos, comentários bíblicos, dicionários, revistas, artigos, sites e livros sobre o 
tema, encontrados em bibliotecas particulares, na biblioteca do UNASP Campus 
Engenheiro Coelho, bem como em banco de dados eletrônicos, tais como Libronix e 
Bible Works. A igreja local precisa ser relevante, e não simplesmente copiar o que 
outros estão fazendo. Existe uma missão específica para cada congregação, cujo 
resultado deve ser glorificar a Deus e fazer discípulos, mas todas devem ser 
relevantes para o contexto local, usando o potencial coletivo e individual a fim de servir 
e ensinar as verdades contidas na Palavra de Deus. Os diversos métodos 
apresentados devem corroborar para enfatizar a figura do remanescente, cuja 
incumbência é proclamar as mensagens da Bíblia com o propósito de apressar o 
retorno de Cristo e aumentar as fileiras daqueles que estarão com Ele na eternidade. 
Além disso, esta pesquisa pretende realçar a concepção da escatologia adventista 
acerca do remanescente, destacando os seus propósitos de proclamação, revelando 
a identidade de um movimento profético, cujo papel é o exercício da missão. 
Relacionado a este estudo poderia ser feita uma pesquisa ainda mais profunda, 
valendo-se de entrevistas nos campos administrativos, para avaliar a razão do baixo 
envolvimento com o método de estudos bíblicos e no âmbito da Escola Sabatina para 
que seja possível traçar um novo método que reavive a pregação da Sagrada 
Escritura. 
 
Palavras-chave: Estudo Bíblico; Doutrina, Remanescente; Envolvimento; 
Engajamento, Adventismo; Discipulado, Identidade e Missão. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

In contemporary Adventism, a large part of the members is committed to personal 
worship and collective service on Saturdays, however, disconnected from the doctrinal 
teaching of the Bible, thereby overloading the pastoral work, and compromising the 
geographical expansion, qualitative and quantitative growth of the Church. This 
research aims to present suggestive elements to assist pastors, leaders, and members 
in the elaboration of a strategic plan to involve the local church with the teaching of the 
Word of God and the ministry of Bible studies in its various modalities. To this end, this 
study makes a brief biblical contextualization of the mission of the remnant in the Old 
and New Testaments, of missionary movements, of the historical development of the 
IASD, presenting suggestive elements to involve the members of the local 
congregation in the ministry of Biblical studies and the systematic teaching of the Bible. 
The method used in this research will be, first, the bibliographic survey in theses, 
periodicals, Bible commentary, dictionaries, magazines, articles, websites, and books 
on the subject, found in private libraries, in the library of UNASP Campus Engenheiro 
Coelho, as well as in electronic databases, such as Libronix and Bible Works. The local 
church needs to be relevant, not simply to copy what others are doing. There is a 
specific mission for each congregation, the result of which should be to glorify God and 
make disciples, but all must be relevant to the local context, using collective and 
individual potential to serve and teach the truths contained in the Word of God. The 
various methods presented must corroborate to emphasize the figure of the remnant, 
whose task is to proclaim the messages of the Bible for the purpose of hastening the 
return of Christ and increasing the ranks of those who will be with Him in eternity. In 
addition, this research aims to highlight the conception of Adventist eschatology about 
the remnant, highlighting its purposes of proclamation, revealing the identity of a 
prophetic movement, whose role is the exercise of the mission. Related to this study, 
even deeper research could be done, using interviews in the administrative fields, to 
evaluate the reason for the low involvement with the method of Biblical studies and 
within the sabbath school so that it is possible to trace a new method that revives the 
preaching of Sacred Scripture.  
 
Key words: Bible study; Remnant; Involvement; Adventism; Discipleship, Mission. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Panorama histórico e missional 

Deus legou ao remanescente em cada época, a missão de restaurar e ensinar 

verdades específicas para seu tempo e “manter” a esperança de salvação para a 

humanidade, por meio do Messias (Gn 3:15; 6:1-12; 12:1-3; Êx 20:3-17; 25:8,40; Lv 

11). Esse compromisso foi vivenciado no Antigo Testamento pelos patriarcas, pela 

nação israelita e pelos profetas; no Novo Testamento, por Jesus e pelos apóstolos; 

no período extrabíblico, pelos reformadores e pelo adventismo do sétimo dia (Êx 19:4-

10; Dt 6:4-6; Mt 4:23; 28:19-20; At 5:42). 

Por meio de um panorama histórico e missional no Antigo Testamento, 

observa-se que o ensino para o remanescente não se limitou à comunicação oral das 

verdades, mas era necessário praticar o que estavam aprendendo sobre o verdadeiro 

Deus. Os israelitas foram instruídos a iniciar a educação no ambiente familiar por meio 

de ensino e exemplo: “Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, 

pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua 

força. Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão no teu coração; tu as inculcarás a 

teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao 

deitar-te, e ao levantar-te” (Dt 6:6-8). 

Mais elementos foram providos para o ensino dos jovens pelo 
estabelecimento da "escola dos profetas". Se um jovem desejava 
obter melhor conhecimento das Escrituras, aprofundar-se nos 
mistérios do reino de Deus e buscar sabedoria do alto, para tornar-se 
um mestre em Israel, tal escola lhe estava aberta [...] Estas escolas 
foram uma grande bênção para Israel, fomentando aquela justiça que 
engrandeceu a uma nação, fornecendo-lhe homens aptos para agir 
como dirigentes e conselheiros (WHITE, 2008b, p. 96). 

 

Segundo White (2011) mais tarde, no período do Novo Testamento, Jesus 

também buscou uma dessas escolas: “Naquela época, um aposento ligado ao templo 

estava sendo ocupado por uma escola sagrada, à maneira das escolas dos profetas”. 

Além dessa informação, ela acrescenta: “Ali se reuniam mestres de destaque, com os 

alunos, e ali foi ter o menino Jesus”. Cristo especificamente se preocupava com o 

estudo das profecias: “Sentando-Se aos pés desses homens sérios e doutos, ouvia-

lhes as instruções. Como pessoa que busca saber, interrogava esses mestres 
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relativamente às profecias, e a acontecimentos que estavam então ocorrendo e 

indicavam o advento do Messias”.   

Entretanto, a escola naquele tempo havia perdido sua principal característica 

de ser pura e fiel. Mas, havia se contaminado com as práticas do mundo secular e 

pagão. Tanto é que “o Senhor não o enviou à escola dos profetas e rabis. Levou-o 

para fora do ajuntamento dos homens, ao deserto, a fim de que aprendesse da 

natureza e do Deus da natureza” (WHITE, 2001, p. 410), e o fez voltar às origens. 

Pois, no Éden essa mesma escola estava totalmente disponível para Adão e Eva. 

No Novo Testamento, o uso de terminologia que designa o remanescente é 

limitado (HASEL, 1975). O termo não aparece de maneira explícita nos evangelhos, 

mas a doutrina é fundamentada e a missão, definida. João Batista, Jesus, os apóstolos 

e a igreja cristã primitiva podem ser considerados como “remanescentes” do Novo 

Testamento (MARTINÉZ, 2007). Estes remanescentes preservaram e ensinaram as 

verdades fundamentais das Escrituras, mesmo diante das tradições religiosas falsas 

que maculavam os claros ensinos bíblicos (TIMM, 1990). Jesus preservou o ensino 

na grande comissão feita aos discípulos (Mt 28:16-20) e demonstrou que o 

compromisso individual com o método de estudos bíblicos é relevante (COLEMAN, 

2009; MIMS, 1997; PHILLIPS, 2007) para o desenvolvimento integral dos discípulos:  

Alguns têm chamado essa passagem de Carta Magna do programa 
missionário da igreja. Esse programa inclui fazer discípulos ou 
aprendizes, mas também inclui o ministério de ensino, que visa o 
desenvolvimento integral desses discípulos [...]. Esse programa deve 
continuar até a consumação do século (CHAMPLIM, 2002, p. 654). 

 

O próprio ministério de Cristo foi, em grande parte, voltado ao ensino das 

grandes verdades da Palavra de Deus (Mt 5:1-48; 7:29; 9:35; Lc 4:15). Ele instruiu os 

discípulos para que ensinassem as pessoas a “observarem tudo” que havia ordenado 

(Mt 28:19-20). O livro de Atos destaca que os primeiros cristãos foram “zelosos no 

ensino” (At 2:42; 5:42). O ensino apostólico se transformou em uma compilação 

conhecida como Didaquê1 esses conteúdos ajudaram a fortalecer as concepções 

 
1 "Didaqué" é uma palavra grega que significa "instrução" ou "doutrina", e a obra era conhecida como 

"A Instrução dos Doze Apóstolos", – o que lembra muito o que diz o livro de Atos 2:42, sobre "o 
ensinamento dos Apóstolos". É um documento cristão constituído de dezesseis capítulos – que foi 
descoberto em um mosteiro de Constantinopla, em 1873. Essa obra tem um valor histórico e teológico 
para comprovar que o ensino bíblico doutrinário e ético era um mandamento na igreja cristã primitiva 
(Mt 28:19-20). 
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doutrinárias e a identidade cristã. Por meio dessa obra, observa-se que nos primeiros 

anos do cristianismo, havia um período de instrução sobre a fé cristã antes do batismo, 

especialmente sobre questões éticas. Esse preparo envolvia quatro áreas básicas da 

fé cristã, elas são descritas pelas palavras em latim. 1) Deponents – deixar de lado a 

velha natureza; 2) Subjecti – submissão cristã, adequada em várias áreas da vida 

social e política; 3) Vigilate – o dever de vigiar; 4) Resistite – a necessidade de 

permanecer firme na fé e resistir aos assaltos do inimigo (CRESS, 2017, p. 62-63). 

O processo de doutrinamento na igreja primitiva antes do batismo serve como 

exemplo para a IASD manter o método de estudos bíblicos doutrinário como base de 

preparo dos novos membros. O que não pode acontecer é achar que o ensino precede 

apenas o batismo. Membros novos e antigos precisam de instrução doutrinária e 

profética antes, durante e após o batismo (GODINHO, 2018). Esse conceito de 

“instrução” está em conformidade com as palavras de Jesus: “ensinando-os a guardar 

todas as coisas”. Batizar pessoas sem o preparo doutrinário básico é ignorar o 

processo previsto na grande comissão (Mt 28:19-20). Sobre esse tema, Hull (1998) 

destaca que o ensino para o discipulado deve ir além da instrução intelectual “no 

processo de discipulado eu não ensino outra pessoa a saber o que eu sei, eu ensino 

a se tornar o que eu sou”. O discipulado é um processo intelectual com implicações 

diretas no estilo de vida (HULL, 1998, p. 28). 

A importância do ensino é refletida, também, na experiência do apóstolo Paulo: 

“Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para 

que apresentemos todo homem perfeito em Cristo” (Cl 2:8). O exemplo do apóstolo 

mostra que a tarefa de fazer discípulos por meio do testemunho e do ensino pessoal 

é atribuída a todos àqueles que receberam a salvação. Em Éfeso, passou dois anos 

se relacionando com as pessoas e ministrando as verdades bíblicas (At 19:10). Ao 

refletir sobre essa experiência, Phillips (2009, p. 18) declara:  

Fazer discípulos sem estar comprometido pessoalmente com o ensino 
bíblico é ignorar a grande comissão. Uma igreja pode ter pessoas 
instruídas na Palavra de Deus, no entanto, se não estiverem instruindo 
outros por meio dos dons ou metodologias disponíveis, não cumprirá 
a grande comissão.  

 

Os ASD nasceram no século XIX com a visão restauracionista e historicamente, 

são considerados o povo da Bíblia. Apesar de não serem descendentes diretos da 
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Reforma Protestante, se descrevem como um grupo chamado por Deus para serem 

os “continuadores da Reforma”. Cumprir a grande comissão na perspectiva adventista 

não envolve apenas a proclamação das boas-novas do nascimento, ministério, morte 

e ressurreição de Cristo (BURRILL, 2002), mas o ensino de doutrinas distintivas 

proféticas dadas no contexto do grande conflito ao remanescente no tempo do fim 

(TIMM, 2001, conforme Rm 15:4; Cl 1:28; 1Tm 4:11).  

Como um corpo visível, histórico e organizado, a igreja remanescente é 

caracterizada pela obediência aos mandamentos de Deus e a proclamação de uma 

mensagem peculiar (Ap 12:12; 14:6-12). A "igreja remanescente" é equiparada à 

denominação ASD2. Nesse contexto, o conceito de remanescente desempenha um 

papel significativo para a compreensão da origem, mensagem e missão profética da 

IASD para o final dos tempos: “consiste em ensinar verdades bíblicas jogadas por 

terra ao longo da história, que não são compartilhadas pelos movimentos evangélicos 

da atualidade” (RODRIGUEZ, 2012, p. 27 conforme Ap 10:7-11; Dn 7:25; 8:12).  

A valorização do ensino bíblico pode ser observada desde o início da IASD.  

Em 1852, Tiago White, preocupado com o ensino das Escrituras, esboçou uma série 

de estudos bíblicos que originou as primeiras lições de Escola Sabatina. Em maio de 

1884, a Conferência Geral da IASD, seguindo a orientação de White para a 

ministração de estudos bíblicos, propôs a publicação de um guia mensal. Deste 

período em diante, estes se tornaram os principais métodos de ensino e 

doutrinamento na IASD (CILAS, 2004). As primeiras séries de estudos chegaram ao 

Brasil em 1920 e, até 1980, mais de 90 séries de estudos foram produzidas em 

território nacional. Cilas (2004, p. 50-51) declarou sobre estes estudos: 

O método de estudos bíblicos teve uma participação relevante no 
início da igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Colaboraram para 
a conservação e crescimento do movimento, preparando milhares de 
pessoas para o batismo, mantendo a identidade da Igreja Adventista, 
promovendo a sua expansão. 

 

Tão importante quanto a publicação dos estudos bíblicos é o engajamento dos 

membros com o ensino doutrinário. Nesse sentido, é preciso lembrar que “o senso de 

 
2 Rodríguez, Á. M. "O Remanescente e a Igreja Adventista". Instituto de Pesquisa 
Bíblica. Página visitada em 2012-09-12. Ver The Remnant Church " por Gerhard Pfandl do Instituto de 
Pesquisa Bíblica (BRI). Journal of the Adventist Theological Society, 8 / 1–2 (1997): 19-27. 
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responsabilidade pessoal para advertir o mundo desde o movimento milerita e no 

adventismo primitivo veio da compreensão profética das verdades bíblicas de Daniel 

e Apocalipse e o senso de urgência na volta de Jesus (KNIGHT, 2015, p. 15-42). Por 

essa razão, White (2004) defendeu a ideia de que para causar impacto no ambiente 

em que está inserida, a igreja local deve manter um plano permanente de 

recrutamento, capacitação e supervisão dos membros: 

Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. 
Seus membros devem ser instruídos em ministrar estudos bíblicos, em 
dirigir e ensinar classes da Escola Sabatina, na melhor maneira de 
ensinar os pobres e cuidar dos doentes e trabalhar pelos inconversos. 
Não somente deve haver ensino, mas trabalho real, sob a direção de 
instrutores experientes (WHITE, 2004, p. 58).  

 

A despeito da importância do ensino bíblico, estudos realizados na IASD em 

várias partes do mundo demonstram que o engajamento dos membros em projetos 

missionários está abaixo de 20% (TIMM, 2002). A maioria dos membros e líderes 

locais veem o pastor como o único responsável pela assistência aos doentes e 

desanimados, pelas visitas e estudos bíblicos aos não cristãos e pelas reuniões 

religiosas (JOHNSON, 2000). Pesquisas, como a de George (1994) realizadas em 

ambientes não adventistas com mais de 2.000 membros evangélicos de igrejas 

tradicionais Americanas (batistas, metodistas e presbiterianos) comprovaram que 

60% dos entrevistados nunca levaram uma pessoa a Cristo, 22% tinham o hábito de 

testemunhar semanalmente sobre Jesus. Apenas 12% trouxeram uma pessoa para a 

igreja nos últimos 12 meses. Um dado interessante: mais pessoas chegam às igrejas 

sozinhas em vez de serem trazidas por outros crentes.  

A IASD, como instituição, tem sido fiel na proclamação da mensagem profética 

ao propor o ensino bíblico em séries evangelísticas nas igrejas, na rádio, na TV, na 

internet, na Escola Sabatina, nos pequenos grupos, nas classes bíblicas, na visitação, 

na literatura, nos DVDs, no estudo bíblico presencial e online, nas redes sociais, nas 

escolas e nos hospitais. Além disso, prepara obreiros bíblicos e produz materiais 

missionários relevantes com a intenção de facilitar o engajamento dos membros com 

a ministração de estudos bíblicos doutrinários.  

Analisando o crescimento da IASD, Rode (2007) concluiu que o engajamento 

leigo com a evangelização e a variedade de métodos na arte de ensinar as Escrituras 

são fatores de crescimento do movimento adventista ao redor do mundo. Assim, deve-
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se reconhecer que os métodos de evangelização convergem para o cumprimento da 

missão profética por meio da ministração de estudos relevantes, contextualizados e 

personalizados. No entanto, a igreja local está cada vez mais voltada para as 

atividades internas de manutenção da fé, programas e eventos, como constatei nos 

relatórios recebidos dos campos em que trabalhei. Aos poucos, o compromisso 

pessoal de ensinar as Escrituras tem sido delegado à instituição e obreiros bíblicos.  

Em 2002 a Conferência Geral dos ASD realizou uma pesquisa mundial com 

líderes de igreja local. 90% dos adventistas afirmaram acreditar que a IASD tem uma 

missão e uma mensagem especial a proclamar ao mundo3. O resultado da pesquisa 

afirmou que há uma compreensão clara da mensagem e da missão a ser realizada 

pela instituição, no entanto, não parece claro, para os membros, que cada adventista 

deve se engajar de forma pessoal na proclamação dessa mensagem por meio de 

testemunho e evangelismo em suas diferentes formas.  

Diferentes autores procuraram explicar o baixo engajamento dos membros com 

o ensino doutrinário. Com o decorrer do tempo, os movimentos religiosos e 

denominações tendem a perder o fervor espiritual e o ímpeto missionário que lhes deu 

origem (TIMM, 2002). A história adventista registra “um dos fatores de rápida 

expansão do movimento milerita e no adventismo primitivo foi o forte senso de 

urgência na missão, gerado pela compreensão profética e o envolvimento pessoal dos 

membros” (KNIGHT, 2015, p, 311). Cress, nos lembra que o preparo superficial do 

candidato ao batismo compromete a identidade adventista como remanescente, 

aumenta o índice de apostasia e diminui o engajamento missionário (CRESS, 2017).    

As “mudanças filosóficas, culturais e sociais que impactaram a sociedade nos 

últimos anos, são outro indicador que compromete os valores bíblico-cristãos, o 

cumprimento da missão e o engajamento pessoal” (CARSON, 2015, p. 29). Por outro 

lado, o liberalismo teológico, o relativismo atual e a falta de visão profética apocalíptica 

do movimento adventista contemporâneo enfraquecem o engajamento pessoal com a 

missão de ser e fazer discípulos4 (KNIGHT, 2012). O ensino bíblico, engajamento 

pessoal e crescimento de igreja nem sempre caminham juntos. Ao analisar o 

crescimento da igreja cristã desde o primeiro século observa-se um aumento 

 
3 “Três questões estratégicas: Um levantamento mundial". Conferência Geral dos Adventistas do 

Sétimo Dia, 2002. Ver pergunta 38, pp. 20, 29 e em outros lugares. 
4 Ver estudo sociológico de George Knight publicado na obra “The Fat Lady and the Kingdom”. 

Pacific Press Publishing Association, 1995.  
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significativo em quantidade de pessoas batizadas, porém, conclui-se que a obra de 

educação e ensino bíblico não acompanharam o crescimento. Milhares de pessoas 

foram batizadas sem instrução bíblica:  

No afã entusiasta de evangelizar o mundo, a igreja após Constantino 
começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente 
da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos e gentios começaram a 
pertencer à Igreja sem ter abandonado seus velhos costumes pagãos 
e doutrinas, e começaram a contaminar a pureza da doutrina que se 
mantivera branca durante o primeiro século (BULLÓN, 1997, p. 41). 

 

Nesse contexto, práticas erradas e estranhas passaram a fazer parte do 

cristianismo. Para evitar esse tipo de acontecimento na IASD contemporânea, o pastor 

local precisa assumir o ensino teológico e doutrinário. Ele é responsável por manter a 

identidade adventista e a visão missionária-profética da igreja por meio da pregação 

bíblica escatológica, dos seminários sobre Daniel e Apocalipse, do recrutamento, da 

capacitação, do pastoreio, da nutrição espiritual dos membros novos e antigos na 

igreja local. O tempo do pastor não deve ser investido somente no atendimento das 

necessidades institucionais e na realização de funções ministeriais, mas no 

recrutamento, treino, formação de liderança, supervisão e engajamento dos membros 

nos diversos ministérios de ensino, conforme Efésios 4:11-16 (BURRILL, 2005).  

Preocupada com o baixo envolvimento dos membros com a missão de ser, 

fazer e multiplicar discípulos por meio da pregação das três mensagens angélicas (Ap 

14:6-12), nos últimos dez anos (2010-2020) a Conferência Geral dos ASD lançou 

desafios de mobilização leiga usando o slogan “Diga ao Mundo” e “Total Envolvimento 

dos Membros”, com o objetivo de elevar a quantidade de membros engajados nas 

diversas áreas que compõem a missão adventista5. Strachan (1968, p. 36) afirma que 

“a expansão de qualquer movimento religioso está diretamente relacionada com o seu 

sucesso em mobilizar a totalidade dos seus membros em contínua, constante 

propagação de suas crenças”. 

O crescimento geográfico, quantitativo e quantitativo na IASD depende da 

quantidade de membros voluntários interagindo com as pessoas e ministrando 

estudos bíblicos doutrinários para parentes, vizinhos e amigos, de acordo com os 

diversos métodos e dons concedidos pelo Espírito Santo (At 1:8). Essa é uma 

 
5 Ver: https://www.totalmemberinvolvement.org  
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condição basilar para o crescimento saudável e sustentável da IASD (TIMM, 1996; 

2009).  Ao analisar a história dos movimentos missionários, Stott (2007, p. 35) indica 

outro elemento que mantém o ímpeto missionário: 

É fato notável na história, tanto na passada como na contemporânea, 
que o grau de compromisso da Igreja com a evangelização do mundo 
é proporcional ao grau de sua convicção sobre a autoridade da Bíblia. 
Sempre que os cristãos perdem a sua confiança nas Escrituras, eles 
também perdem o seu zelo e amor pelo evangelismo. Inversamente, 
sempre que estão convencidos sobre a Bíblia, estão determinados 
sobre o evangelismo. 

 

Ainda sobre esse tema é importante dar atenção ao que White (2002, p. 393) 

escreveu sobre os resultados na vida espiritual dos que não se dedicam à obra de 

fazer discípulos: “deixam de crescer em Cristo, perdem as forças que possuíam, 

tornam-se paralíticos espirituais”, “anões espirituais e fracalhões religiosos” (1998, p. 

68). Como demonstrado, compartilhar o evangelho de forma pessoal é uma parte 

necessária e fundamental para uma vida de crescimento em Cristo, pois ocasiona 

benefícios e confirma a identidade como remanescente. 

O envolvimento pessoal com a obra de fazer discípulos não é apenas 
imprescindível para a grande comissão, como também consiste num 
fator de manutenção da espiritualidade dos membros que já foram 
discipulados. Em outras palavras, se os crentes não se envolvem no 
trabalho de discipular outros, seu próprio discipulado se torna limitado, 
carente de firmeza, vitalidade e crescimento. Se aqueles que 
caminham na fé não se mantiverem bem concentrados na missão do 
discipulado, perdem de vista justamente aquilo que traria 
espiritualidade crescente para sua vida (CRESS, 2017, p. 29). 

 

Sobre esse o tema do engajamento pessoal, Lopes (2015) escreveu:  

A falta de compromisso e engajamento com o método de estudos 
bíblicos doutrinários promove: perda de identidade; enfraquecimento 
do estilo de vida; perda da visão profética; letargia espiritual; aumento 
de apostasia e sobrecarga do trabalho pastoral, comprometendo a 
expansão geográfica, o crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. 

 

Muitos crentes pensam que são chamados apenas para desfrutar a devoção 

pessoal, perdão dos pecados, adoração coletiva aos sábados, desconectando-se do 

culto pessoal, familiar e do ensino pessoal e doutrinário das Escrituras. Creem estar 

livres do pastoreio, do testemunho, do ensino e da evangelização pessoal. O chamado 
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ao discipulado envolve todos esses itens. Todo discípulo de Cristo é motivado pela 

Palavra de Deus e pelo Espírito Santo a ser ativo na disseminação do evangelho no 

ambiente onde está inserido (At 1:8). Sobre esse tema, o apóstolo Paulo escreveu: 

“se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, sobre mim repousa essa 

responsabilidade” (1Co 9:22).  Todos, sem exceção, devem compartilhar o evangelho 

eterno da sua forma, no seu ambiente e no seu tempo.   

Nosso senso de missão e nossa autoimagem como remanescente fiel 
nos impulsiona a evangelizar o mundo com a nossa mensagem dos 
últimos dias, com o objetivo de preparar as pessoas para se 
encontrarem com o senhor. Por isso, o entendimento das profecias, o 
discernimento cuidadoso das doutrinas e a aplicação específica dos 
padrões cristãos têm sido essenciais no processo de instrução dos 
novos crentes (CRESS, 2017, p. 58). 

 

Para o remanescente contemporâneo, essa é uma parte fundamental para o 

discipulado, o crescimento espiritual e o preparo para a vinda de Cristo. Outra 

responsabilidade desse grupo é a preservação e ensino das verdades bíblicas a ele 

confiadas no contexto do grande conflito (DEDEREN, 2012, p. 950, 965). Godinho 

(2012) destacou alguns benefícios do engajamento pessoal com o ensino doutrinário: 

1) mantém o crente apaixonado pelo evangelho; 2) aprofunda a compreensão das 

verdades bíblicas e proféticas; 3) aumenta o amor a Deus e ao semelhante; 4) 

desenvolve os frutos do Espírito; 5) produz verdadeira conversão; 6) protege contra 

as falsas teorias e a dissidência. Sisemore (1991) apresenta outros benefícios: 1) 

comunica o amor de Deus; 2) estimula a uma fé experimental; 3) produz compromisso; 

4) inspira metas dignas; 5) enobrece o estilo de vida cristão; 6) desenvolve caráter 

semelhante ao de Cristo; 7) produz autorresponsabilidade; 8) promove o crescimento 

pessoal. Observe que os membros empenhados com ensino doutrinário crescem 

espiritualmente e contribuem para o crescimento quantitativo:  

Muitas igrejas estão descobrindo que o ensino da Bíblia administrado 
solidamente, desempenha um papel decisivo para o crescimento 
espiritual e numérico da igreja. Estes resultados importantes se 
originam do fato que o ensino bíblico e o estudo da Bíblia são 
essenciais a ambos, à efetividade dos cristãos individualmente e à 
missão da igreja (SISOMERE, 1991, p. 102). 
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1.2. Panorama Profético 

Durante o período de opressão romana, o povo eleito esteve nas mãos de um 

poder assolador e destruidor por 1260 anos (Dn 7:25; 8:12). Nessa época, milhares 

de remanescentes comprometidos com os ensinos da Palavra de Deus buscaram 

refúgio em vales, cavernas, montanhas, lugares ermos e solitários. O calabouço, a 

tortura, a forca e a fogueira foram insuficientes para desviá-los da lealdade a Deus e 

Sua Palavra. Embora ultrajados e perseguidos, permaneceram firmes como a rocha, 

dando um testemunho de fé e amor a Deus (OLIVEIRA, 1985). 

Logo após o término desse período, em 1798, Deus levantaria o remanescente 

por meio do interesse nas profecias de Daniel e Apocalipse (LARONDELE, apud 

DEDEREN, 2012). Guilherme Müller, um ex-deísta dedicou-se a estudar as Escrituras 

e pregar as profecias e grande reavivamento profético ocorreu em torno de Daniel 

8:14, a profecia das 2300 tardes e manhãs, que culminou na decepção descrita em 

Apocalipse 10:7-11. Assim, o remanescente atual passa a ser visto como uma 

continuidade do povo de Deus ao longo da história (JOHNSON, 1998), com uma obra 

de extensão mundial envolvendo o ensino de verdades bíblicas distintivas. A razão da 

existência do movimento ASD, Greenleaf (2011, p. 652) afirma: 

Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, nunca foi slogan 
oficial da igreja, mas se tornou algo ainda mais poderoso: uma 
declaração que definia o motivo de sua existência e sua identidade 
como uma instituição orientada pela missão.   

 

A profecia indicava que o remanescente do tempo do fim passaria pela 

experiência do desapontamento. A ordem dada a João “come o livrinho” é uma 

confirmação de que o movimento do advento foi idealizado por Deus, e que a 

decepção de 22 de outubro de 1844 e a continuidade também foram previstas (Ap 

10:10-11). Nesse contexto, os ASD entendem que são o cumprimento da profecia de 

Apocalipse 10:7-11 e que as três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12 são 

verdades restauradas (MAXWEL, 1998). Os adventistas acreditam que “possuem a 

missão profética de proclamar uma mensagem apocalíptica a um mundo que será 

levado a juízo” (CRESS, 2017, p. 6). Um dos fatores de rápida expansão do 

movimento milerita e no adventismo primitivo foi seu forte senso de urgência, gerado 

pela compreensão profética (KNIGHT, 2015, p. 311).  
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Goldstein (1995) sistematiza esses ensinos para o movimento adventista no 

tempo do fim: a fé em Jesus como único salvador, o monoteísmo trinitário, a criação 

literal, os dez mandamentos, a vigência do sábado, a tipologia do santuário, a verdade 

sobre a morte, a reforma de saúde, o Grande Conflito entre Deus e Satanás, o dom 

de profecia, o dia da expiação (ou juízo antitípico), o anúncio da segunda vinda de 

Jesus e as Escrituras como a Palavra de Deus. Sobre esse tema, Lessa (2000, p. 212) 

afirma no livro Nisto Cremos que os ASD “receberam a mesma missão dada ao 

remanescente ao longo da história, para restaurar, manter e proclamar verdades 

específicas para a atualidade, no escopo do grande conflito, até que Jesus volte”. 

Burrill (2002; 2006) faz um paralelo entre a grande comissão em Mateus 28:19, 

20 e a comissão dada ao remanescente após o desapontamento de 1844 (Ap 10:11). 

Nesse contexto, declara que as três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12 são 

uma extensão da grande comissão dada aos discípulos e constituem a base da 

missão para o povo eleito no tempo do fim. Por meio do ensino dessas mensagens é 

que são formados autênticos discípulos (Ap 14:1-5).  

No entanto, ele reconhece que os adventistas têm falhado em compartilhar 

Apocalipse 14, temendo que o relacionamento seja prejudicado se ensinarem essas 

verdades distintivas. Na concepção de Dorneles (2012), pode-se observar nos 

desdobramentos finais do grande conflito que o remanescente será identificado por 

uma atitude de coragem, ousadia e compromisso no ensino doutrinário das Escrituras:  

Pouco antes da segunda vinda de Cristo, a chuva serôdia, em 
cumprimento do alto clamor de Apocalipse 18 alcançará milhares de 
pessoas de variadas confissões religiosas que abraçarão as verdades 
proclamadas e se unirão ao remanescente na pregação final do 
evangelho eterno proclamando a Palavra de Deus em tempos de 
grande oposição (DORNELES, 2012, p.15). 

 

Nessa ocasião se cumprirá a profecia de Zacarias 8:23. “Assim diz o Senhor 

dos Exércitos: naquele dia, sucederá que pegarão dez homens, de todas as línguas 

das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, 

porque temos ouvido que Deus está convosco”. White (1985) descreve o engajamento 

do remanescente escatológico saindo de casa em casa e ensinando as Escrituras: 

Em visões da noite passaram perante mim representações de um 
grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Muitos estavam 
louvando a Deus. Enfermos eram curados, milagres eram realizados. 
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Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do 
grande dia de Pentecoste. Viam-se centenas e milhares visitando 
famílias e abrindo perante elas a Palavra de Deus. Os corações eram 
convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um 
espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para 
a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência 
celestial. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de 
Deus. Ouvi vozes de ações de graças e louvor, e parecia haver uma 
reforma como a que testemunhamos em 1844 (WHITE, 1985, p. 345). 

 

Nesse contexto o engajamento em ser cooperador de Deus na obra do ensino 

é crucial para que Deus derrame de forma coletiva o Espírito Santo. Sobre esse tema, 

(WHITE, 2007, p. 193) escreveu:  

O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a Terra 
toda com Sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo 
esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser 
cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, 
de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato 
mediante um derramamento, sem medida, de Seu Espírito; mas isso 
não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não 
forem cooperadores de Deus.  

 

O fenômeno escatológico do derramamento do Espírito Santo, conhecido como 

chuva serôdia, é baseado numa figura do ciclo sazonal agrário do povo de Israel dos 

tempos bíblicos. O termo aparece repetidamente nos escritos de Ellen White, que 

compara a chuva temporã, ou primeiras chuvas, à infusão do Espírito Santo no dia de 

Pentecostes no ano 31 d.C., e o grande derramamento do Espírito sobre a igreja 

remanescente, antes da segunda vinda de Cristo. Sobre esse tema, White escreveu:  

 

É certo que, no tempo do fim, quando a causa de Deus na Terra estiver 
prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes sob 
a guia do Espírito Santo serão acompanhados por especiais 
manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas temporã e 
serôdia, que caem nas terras orientais ao tempo da semeadura e da 
colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça 
espiritual em medida extraordinária à igreja de Deus. O derramamento 
do Espírito nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou 
temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do 
Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja (WHITE, 2007a, 
p. 54-55). 
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Especificamente, em relação à chuva serôdia, ela não mede palavras para 

descrever a enormidade do fenômeno, mensurando a sua ocorrência como ainda 

maior do que a que foi evidenciada no dia de Pentecostes. Uma das suas finalidades 

é o preparo da Igreja para a segunda a vinda do Salvador: 

 

Ao avizinhar-se o fim da ceifa da Terra, uma especial concessão de 
graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do 
Filho do homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a 
queda da chuva serôdia; e é por esse poder adicional que os cristãos 
devem fazer as suas petições ao Senhor da seara “no tempo da chuva 
serôdia”. Em resposta, “o Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará 
chuveiro de água” (Zc 10:1). “Ele... fará descer a chuva, a temporã e 
a serôdia, no primeiro mês” (Jl 2:23). 

 

 

Esse tema se tornou fundamental na escatologia adventista, tendo em vista que 

é a capacitação do Espírito Santo que preparará a Igreja a pregar com eficiência as 

três mensagens angélicas, revestida com o poder adicional do quarto anjo, ou seja, 

sob a influência da chuva serôdia. Diversos autores se dedicaram a escrever sobre o 

tema, dos quais os mais populares são aqui listados (AZEVEDO, 2013; CHAIJ, 2016; 

2011; COTTRELL, 1991; MOURA, 2011; WAGNER, 1992). 

 No entanto, Ellen G. White dedicou muitas páginas dos seus escritos a esse 

tema tão relevante para a igreja remanescente. Em relação ao poder adicional com a 

chuva serôdia, ela afirma: “Servos de Deus, dotados de poder do alto, com rosto 

iluminado e resplandecendo com santa consagração, saíram para proclamar a 

mensagem provinda do Céu” (WHITE, 2009, p. 278-279). 

A sua descrição dos eventos produzidos sob o poder da chuva serôdia é 

fenomenal: louvor; curas; milagres; intercessão; visitas; estudos bíblicos, conversões 

e portas abertas para a proclamação da verdade (WHITE, 2007, p. 580b,). A pesquisa 

de Lopes (2007), embora seja voltada para a sacudidura, oferece uma excelente 

contribuição para o estudo da chuva serôdia, tendo em vista que, segundo a 

escatologia adventista, os dois fenômenos estão intimamente relacionados. 

 

1.3. Síntese da bibliografia fundamental 

Esse Projeto de Pesquisa tem como ponto de partida efetuar uma rápida 

análise bíblica do remanescente e o envolvimento com o ensino doutrinários das 
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Escrituras para o cumprimento da missão profética da IASD. A bibliográfica básica é 

feita considerando autores adventistas e não adventistas que escreveram sobre o 

assunto e contribuem de maneira significa para a pesquisa.  

Ao discorrer sobre a fundamentação bíblica do remanescente, os seguintes 

autores não adventistas são reconhecidos como relevantes para ampliar o conceito 

da missão a partir do Novo Testamento à luz da Grande Comissão: Elwell (2009); 

Harris, Archer e Walke (1998); Vine, Alexander e Rosner (2009); Timothy (1994) que 

destacam a trajetória e missão do remanescente. 

Entre os adventistas, destaca-se as obras, artigos teológicos e livros dos 

seguintes autores: Dederen (2011) apresenta no Tratado de Teologia várias 

referências e artigos que analisam o assunto do remanescente, Grande Comissão, 

envolvimento pessoal com a missão de Cristo, outro autor que escreve em linguagem 

simples sobre a identidade do remanescente, a igreja e a profecia bíblica é 

Goldsdstein (1995), que apresenta respostas sobre: “quem constitui o 

remanescente?” “Qual o relacionamento entre Laodicéia e remanescente?” “Pode 

existir um remanescente dentro do remanescente?”.  

Em uma época em que prevalece o liberalismo, o analfabetismo religioso, a 

indiferença e a falta de pensadores, os autores Knight (2000; 2005; 2010) e Timm 

(1998) apresentam uma reflexão indicando que a IASD não é mais um povo que 

compõe o cenário religioso, mas o cumprimento da profecia bíblica, por isso ambos 

são incansáveis no assunto da identidade do remanescente e na defesa bíblica dos 

pilares de nossa fé. Rodriguez (2012) e Martinez (2002), se especializaram em sua 

carreira acerca da teologia, a história e principalmente a interpretação das línguas 

originais das Escrituras, onde seus escritos tornam o tema do remanescente mais 

consistente, relevante e atrativo.  

A fundamentação bíblica é enriquecida com a visão de Johnsson (1998), 

LaRondele (1999; 2011), Hasel (1972) e Maxwell (1993). Todos os mencionados 

analisam a missão do remanescente no tempo do fim e sua relação com as profecias, 

indicando o ano de 1844 como um tempo profético. Burrill (2005; 2007; 2009; 2010) é 

historiador e especialista em crescimento de igreja e suas análises de missão são 

fundamentadas à luz da escatologia e do Espírito de Profecia. Por isso, seus escritos 

são de capital importância para ampliar o conceito da missão do remanescente no 

tempo do fim para compartilhar a verdade presente por meio de estudo bíblico 
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pessoal, online, das classes bíblicas, do evangelismo público, dos pequenos grupos, 

reconhecendo a função pastoral como capacitador dos membros (Ef 4:11-15). Essas 

obras ampliam a maneira de compreender e executar a missão adventista.  

Várias obras de Ellen White contribuem para analisar o tema do remanescente 

e sua missão ao longo da história, especialmente as que tratam da supremacia 

romana durante os 1260 anos e as que se referem ao tempo do fim. Na qualidade de 

mensageira para o movimento adventista, seus escritos contribuem para despertar o 

remanescente. Atos dos Apóstolos (1986); História da Redenção (1999a); Mensagens 

Escolhidas I, II e III (2000); Obreiros Evangélicos (1993a); Primeiros Escritos (1998a); 

O Grande Conflito (2001); Eventos Finais (1993b); Patriarcas e Profetas (1997b); 

Profetas e Reis (1996); Serviço Cristão (1999b); Testemunhos Seletos (1985); 

Testemunhos Para Ministro (1993c); Vida e Ensinos (1988), além de apostilas 

denominacionais e artigos apresentados na Revista Ministério (1993) e Revista 

Adventista (2001; 2002; 2012) são relevantes para a pesquisa.  

As palestras realizadas no VIII Simpósio Bíblico-Teológico Sul-Americano, 

agrupadas em um livro intitulado Teologia e Metodologia da Missão Adventista 

apresentam diferentes abordagens que contribuem para uma concepção mais ampla 

da importância da metodologia e da teologia da missão no contexto do remanescente 

(SOUZA, 2011). Os livros apologéticos também serão avaliados: Tratado de Teologia, 

Questões de Doutrinas, Nisto Cremos e os periódicos da Escola Sabatina, que 

analisam o assunto do remanescente e o cumprimento da missão da igreja. 

Documentos oficiais e sites da igreja que promovem os projetos missionários trarão 

contribuições significativas para este trabalho. Artigos escritos por diferentes autores, 

publicados nas revistas: Revista Adventista, Ministério, Ancião, Sinais dos Tempos, 

Parousia, revista teológica do SALT/IAENE e monografias fornecem subsídios 

históricos, bíblicos e teológicos para ampliar o conceito de um remanescente 

missionário no tempo do fim.  

No capítulo 3 são avaliadas as obras dos seguintes autores adventistas: 

Maxwell (1998), Oliveira (1985; 2010), Shaff (1974), Robinson (1969), e artigos 

publicados nas revistas: Revista Adventista, Ministério. Estes autores analisam a vida 

do remanescente em períodos diferentes: amor Deus, as Escrituras e o compromisso 

missionário. Autores não adventistas que serão considerados: Cairns (1998), Lopes 

(2005), Hurlbut (1970; 1979), Gonzales (1980), Boyer (1961), Smith (1920), Walker 
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(1980). Essas obras são reconhecidas como relevantes para a pesquisa por 

analisarem os principais movimentos missionários e vida de pessoas que se 

dedicaram a Deus e ao ensino de Sua Palavra nos mais diversos ambientes.  

O capítulo 4 tem como fontes primárias textos, periódicos dos pioneiros do 

adventismo e escritos de Ellen White. As fontes secundárias são formadas pela 

história da igreja em livros, artigos e teses que apresentam o desenvolvimento 

histórico da IASD em diferentes perspectivas. Dentre as obras que tratam do tema, 

serão de relevância os seguintes autores adventistas: Olsen (1925), Spalding (1949), 

Maxwell (1982), Douglas (2001), Oliveira (1985), Knight (1995, 2000, 2002, 2017), 

Timm (2003), Vyhmeister (1980), Greenleaf e Schwarz (2009) e Greenleaf (2011). 

Essas obras descrevem a história da IASD em períodos de estruturação e 

organização, com exposição de documentos e informações precisas da época.  

No capítulo 5 são analisados: Abdala (2009), Barna (1998), Bonhoeffer (2016) 

Burrill (2004); Cress (2017); Bosch (2007); Bruinsma (2006); Christensen e Rocha 

(1995); Carvalho (2005); Earley (2009); Finley (2001); Hull (2021); Ott (2004); Matos 

(2009); Miranda (1991); McGavran (2001); Phililps (2009); Ogden (2006, 2009); Rode 

(1996); Schwarz (1996); Stott (2011); Schaffer (1974); Santos (2008); Salinas (1999); 

Silva (2011) e Warren (2002). Esses autores estão ligados a prática do crescimento 

da igreja no mundo contemporâneo evangélico e adventista. Analisam vários aspectos 

da saúde das congregações locais, disponibilizam teste de dons e capacitações para 

pastores e líderes, dirigem pesquisas, apresentam princípios de envolvimento dos 

membros e diferentes propostas de envolvimento leigo em lugares diferentes. 

 

1.4. Problemática da pesquisa 

Considerando que historicamente a missão do remanescente é restaurar e 

ensinar verdades específicas para cada época; e que a grande comissão de Mateus 

28:19-20 tem a sua continuação na comissão de Apocalipse 10:116, cujo conteúdo 

são as três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12 como base da missão para 

 
6 A expressão de Apocalipse 10:11 “outra vez” na língua grega πάλιν {pálin} possivelmente da mesma 
raiz que πάλη {pále} (pela ideia de repetição oscilatória); (adverbialmente) novamente, ou seja (de 
lugar) de volta (de tempo), mais uma vez [...] além disso ou por outro lado: novamente (Strong's 
Concordance NT: 3825). Este vocábulo indica que a comissão evangélica de Mateus 28:19-20 ocorre 
outra vez, em Apocalipse 10:11, porém numa roupagem profética específica para o remanescente 
descrito no Apocalipse 12:17.  
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o remanescente no tempo do fim; e que grande parte dos membros está 

comprometida somente com a devoção pessoal e coletiva aos sábados, sem, contudo, 

conectar-se ativamente na ministração de estudos bíblicos doutrinários, a 

problemática dessa pesquisa reside nas seguintes perguntas: (1) Qual a relevância 

do ensino doutrinário para o remanescente contemporâneo cumprir com a missão 

profética da IASD? e (3) Quais elementos facilitam o planejamento da igreja local para 

habilitar e engajar os membros para a tarefa de ensinar a Palavra de Deus? 

 

1.5.  Hipóteses 

O presente trabalho está fundamentado nas seguintes hipóteses:  

 

1. O remanescente atual precisa manter o foco no ensino bíblico-doutrinário 

e profético em variados formatos e modelos. 

2. A motivação para engajar a “membresia” precisa partir de uma visão 

bíblica, profética e escatológica. Os membros precisam saber quem 

somos, de onde viemos, qual é a mensagem e missão da IASD.  

3. Pessoas batizadas a curto prazo sem a compreensão básica doutrinária e 

profética do movimento adventista não sabem apresentar razões de sua 

fé, nem viver os valores básicos da fé adventista. 

4. Grande parte dos membros da IASD não possuem conhecimento teórico 

doutrinário suficiente para ministrar as Escrituras.  

5. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes precisa ser melhor entendido 

pelos membros novos e antigos.  

6. Púlpitos adventistas devem ser usados para expor a mensagem 

adventista de forma temática. Quando o membro adquire conhecimento, 

se sente seguro para testemunhar e evangelizar. 

7. Há pouco ensino do conceito de “verdade presente” e da missão 

escatológica da IASD no tempo do fim nos treinamentos.  

8. Os membros precisam se engajar com a pregação de Apocalipse 14:6-12 

para crescer em espiritualidade e promover o crescimento da igreja. 

9. O planejamento da igreja local precisa contribuir para o engajamento dos 

membros nas diversas metodologias de ensino propostas pela IASD.  
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10. Recrutamento, capacitação e acompanhamento missionário permanente 

e o reconhecimento do trabalho dos membros contribuem para o 

envolvimento dos membros. Portanto, precisam ser frequentes. 

11. Deus concede dons específicos e dons de influência a todos os crentes 

para facilitar as diversas ações missionárias. O dom do ensino precisa ser 

desenvolvido por meio do esforço pessoal e treinamento. 

12. O excesso de reuniões e convocações absorve o tempo que deveria ser 

utilizado na ministração de estudos bíblicos. 

13. Não há um site de apoio aos instrutores bíblicos para facilitar o ensino aos 

interessados, que dê dicas para lidar com as objeções.  

14. Quanto maior a quantidade de membros engajados com estudos bíblicos 

doutrinários, melhores serão os índices de crescimento.  

15. Há necessidade de resgatar ou ressignificar o método de estudo bíblico 

doutrinário para fortalecer a identidade adventista. 

16. Grande parte dos membros não se identifica com o método de estudos 

bíblicos porque não foram ensinados. 

17. Os estudos bíblicos atuais não alcançam os diferentes públicos da 

sociedade contemporânea. 

18. A motivação missionária eficiente por parte da Associação, do pastor e da 

liderança local é comprometida devido ao excesso de atividades.  

19. Há sobrecarga de atividades e convocações que desmotivam os membros 

de conduzir a série de estudos bíblicos até o final. 

20. Falta de alinhamento entre os departamentos da igreja quanto ao 

engajamento com o ensino. 

21. A instituição pode estabelecer calendários mais enxutos, menos 

convocações, alvos e datas de batismos coerentes com a proposta de 

evangelismo, discipulado e nutrição espiritual.  

22. Influência do pós-modernismo na vida dos membros enfraquece o ensino 

bíblico devido à mudança no estilo de aprendizagem, por isso, é 

necessário fortalecer a compreensão teológica do movimento adventista.  

23. Estabelecer uma maneira de medir resultados baseados em crescimento 

real em diversas áreas e não apenas em dízimos e batismos.  
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1.6. Objetivo Geral 

Este estudo tem como objetivo apresentar elementos sugestivos para auxiliar 

pastores, líderes e membros na elaboração de um planejamento estratégico para 

engajar os membros com a ministração de estudos bíblicos doutrinários nas diversas 

modalidades de ensino. 

 

1.7. Objetivos Específicos 

• Oferecer uma fundamentação bíblico-histórica do remanescente e seu 

compromisso com o ensino no Antigo e Novo Testamento. Identificar 

princípios missiológicos para engajar os membros ao ensino das Escrituras.  

• Apresentar uma análise histórica-sistemática dos principais grupos de 

remanescentes e do movimento adventista. Extrair desses grupos 

princípios missiológicos que geraram engajamento com o ensino bíblico 

doutrinário. 

• Apresentar uma proposta sugestiva que auxilie Associações/Missões, 

pastores no recrutamento, na mobilização e no engajamento dos membros 

para elevar o número de pessoas ministrando estudos bíblicos na igreja 

local.  

• Sugerir um curso bíblico temático expositivo baseado em Daniel e 

Apocalipse que fortaleça a identidade cristã adventista e a ministração de 

estudos bíblicos.  

 

1.8. Justificativa 

Devido ao crescimento do adventismo no mundo, é curioso não haver 

pesquisas que analisem o compromisso do remanescente com o ensino pessoal das 

Escrituras para o cumprimento da missão profética da IASD. Nesse contexto, há 

necessidade de maior conscientização da identidade profética e missiológica da IASD 

e engajamento mais amplo de líderes e membros na utilização das diversas 

metodologias de ensino e estudos bíblicos propostos pela organização ASD. 

Considerando que os membros da IASD necessitam ser recrutados, capacitados, 

equipados e acompanhados para o cumprimento da missão profética no tempo do fim, 
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o presente trabalho apresenta elementos sugestivos que facilitem um plano de ação 

para melhorar o envolvimento dos membros com o ensino da Bíblia nesse cenário. 

 

 

1.9. Relevância 

O perfil pastoral do pesquisador se identifica com o tema de estudo abordado, 

tendo em vista que ao longo de 23 anos de ministério pastoral dedicou tempo no 

preparo de diversos tipos de materiais missionários, tais como livros de evangelismo 

pessoal, estudos bíblicos doutrinários e de estilo de vida, concílios pastorais, classes 

de treinamentos presencial e online em território nacional e internacional para facilitar 

o envolvimento dos membros com a ministração de estudos bíblicos.  

O autor desta pesquisa acredita que os diversos métodos de ensino bíblico 

doutrinário colaboram para o cumprimento da comissão evangélica e da pregação de 

Apocalipse 14:6-12. Corroborando com a visão do autor, Strachan (1968, p. 36) afirma 

que “a expansão de qualquer movimento religioso está diretamente relacionada com 

o seu sucesso em mobilizar a totalidade dos seus membros em contínua, constante 

propagação de suas crenças”. 

A IASD é um movimento profético estabelecido em um tempo profético, com 

uma mensagem profética para ensinar as verdades da Palavra de Deus a “cada 

nação, e tribo, e língua, e povo” (Ap 14:6).  Sendo esse um dos motivos para a escolha 

desse tema, assim como a análise do ambiente local, dos relatórios recebidos dos 

campos trimestralmente no território da USeB e ao contato pessoal com os pastores, 

líderes e membros. Foi observado que a quantidade de membros engajados na 

ministração de estudos bíblicos é pequena, o recrutamento e a renovação dos 

instrutores bíblicos são insuficientes para a demanda de interessados.  

O tema escolhido é de apreciação do autor, além de ser um desafio pessoal. O 

anseio do pesquisador é ver grande parte dos membros da IASD na atualidade 

engajados diretamente e indiretamente com o método de estudos bíblicos  

doutrinários-proféticos conforme indica White (1985, p. 345), ao descrever o 

compromisso do remanescente escatológico com o ensino bíblico: “Viam-se centenas 

e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a Palavra de Deus” 

O presente estudo oferece uma fundamentação bíblica do compromisso do 

remanescente com o ensino das Escrituras e elementos sugestivos para facilitar o 
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planejamento da igreja local para o cumprimento da missão adventista. Dessa forma 

a pesquisa contribuirá de quatro maneiras: (1) fortalecer a identidade adventista dos 

membros novos e antigos; (2) despertar na liderança institucional uma reflexão sobre 

a importância e urgência do tema; (3) engajar líderes e membros na ministração de 

estudos bíblicos doutrinários; (4) prover seminários de capacitação aos pastores, 

anciãos, líderes e membros; (5) auxiliar na elaboração de um planejamento 

estratégico para recrutar, treinar, equipar, engajar e acompanhar líderes e membros 

na execução da missão profética de ensinar as Escrituras. 

No aspecto ministerial, orientará Uniões/ Associações/Missões, pastores e 

líderes locais na elaboração de estratégias adventistas eficientes para o envolvimento 

real dos membros na evangelização e no discipulado, servindo como recurso para 

planejar o crescimento geográfico, qualitativo e qualitativo da igreja, numa expansão 

geográfica saudável que evite a estagnação missionária e a apostasia. O 

envolvimento pessoal dos membros confirmará a identidade profética do 

remanescente por meio da proposta de estudo temático-expositivo de Daniel e 

Apocalipse7. Esse será um passo fundamental para elevar a quantidade de pessoas 

engajadas com o ensino e aprendizagem e, assim, cumprir a comissão evangélica e 

escatológica de ir, ensinar, batizar e multiplicar discípulos (Mt 28:19-20; Ap 14:6-12).  

O tema “Estratégias para o Ensino Doutrinário das Escrituras no Cumprimento 

da Missão Profética do Remanescente” é inédito e está relacionado à área da Teologia 

Pastoral e à linha de pesquisa de Crescimento de Igreja, no entanto, tem como 

contexto a teologia do remanescente, a história dos movimentos missionários, a 

origem do adventismo e a escatologia ASD. A comunidade acadêmica terá acesso a 

pesquisa e as propostas de estudo servindo de base para uma análise mais detalhado 

sobre o engajamento dos membros da IASD com estudos bíblicos no Brasil. 

 

1.10. Metodologia 

 A pesquisa será de caráter descritivo, com análise bibliográfica e instrumental 

com uma proposta de intervenção. A busca será por meio de levantamento 

bibliográfico consultado em teses, periódicos, comentários bíblicos, dicionários, 

revistas, artigos, sites e livros denominacionais encontrados na biblioteca do 

 
7 Baixe o estudo Profecias de Esperança no site: discipuladorQS1. 
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pesquisador e UNASP, banco de dados eletrônicos como Libronix e Bible Works. O 

capítulo 2 apresenta a fundamentação bíblico-histórica acerca do remanescente no 

Antigo e Novo Testamento, como um fio de ouro que permeia toda a Escritura. O povo 

de Deus é um grupo especial que surge no tempo do fim com a missão de ensinar 

verdades bíblicas que foram restauradas (Dn 8:12).  

O capítulo 3 descreve o processo de restauração da verdade e as metodologias 

de ensino das Escrituras por meio dos movimentos missionários do século XII ao XVIII. 

Para fins didáticos, este capítulo se divide em três seções: o período Pré-Reforma 

(Albingenses, Valdenses, John Wycliffe, John Huss), o período da Reforma (Martinho 

Lutero, João Calvino, Zuínglio e os anabatistas) e o período Pós-Reforma (os 

morávios, o pietismo, John Wesley e o Movimento Millerita). Cada seção analisa a 

origem, as crenças básicas do movimento missionário, o legado, o que diz o Espírito 

de Profecia e os métodos usados para o ensino e aprendizagem das Escrituras. 

O capítulo 4 analisa o surgimento e o desenvolvimento do último grupo de 

remanescentes pós-reforma “O Movimento Adventista do Sétimo e o Ensino Bíblico”. 

O movimento que surgiu de uma decepção em 22 de outubro de 1844 cresceu, no 

aspecto geográfico, qualitativo e quantitativo. Neste capítulo se realiza um breve 

levantamento histórico-sistemático na literatura denominacional para conectar o 

método de ensino bíblico praticado nos diversos ministérios do adventismo inaugural: 

a obra de publicações, a colportagem evangelística, a obra de saúde, a obra 

educacional, a escola sabatina, os testemunhos sobre conversões, estudos bíblicos 

doutrinários e os centros de influência.  

O capítulo 5 sugere elementos para estabelecer um plano estratégico para 

engajar os membros com o método de estudos bíblicos nas diversas modalidades e 

ambientes: a oração com propósito; a visão profética compartilhada; a liderança 

pastoral servidora e capacitadora; a vida em comunidade; o ministério leigo; o 

discipulado, o plantio de igrejas  e a relevância da mensagem bíblica como método de 

crescimento de igreja. O capítulo 6 resume a trajetória do remanescente ao longo da 

história e dos princípios missiológicos extraídos em cada capítulo, destacando 

sugestões práticas no aspecto institucional e pastoral. O capítulo 7 analisa os 

objetivos propostos, indica novos estudos e recomenda uma série de estudos bíblicos 

profética em Daniel e Apocalipse para fortalecer o engajamento missionário e a 

identidade adventista do instrutor e dos novos membros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICO-HISTÓRICA DO REMANESCENTE 

Por mais de 170 anos (1844-2022) a IASD acredita ser o “remanescente” 

escatológico mencionado em Apocalipse 10:7-11; 12:17. À luz das profecias de Daniel 

e Apocalipse é que os pioneiros adventistas começaram a desenvolver sua crença 

teológica como um movimento de reforma dentro da história cristã. Por acreditarem 

no cumprimento profético de Daniel 12:1-13 e Apocalipse 10:1-11, eles atribuíram a si 

mesmos as designações: “a igreja remanescente”, “o povo remanescente”, ou “o 

remanescente de Deus” (DEDEREN, 2011, p. 949).  

Esse conceito “remanescente” é de capital importância para a IASD quanto à 

compreensão do tempo do fim, da sua missão e mensagem, pois é parte intrínseca 

da herança adventista histórica e religiosa (RODRIGUEZ, 2012). A teologia do 

remanescente se desenvolve à luz da interpretação historicista, da missio dei, do 

grande conflito, da pessoa e obra de Jesus e da escatologia bíblica. Embora esses 

temas não sejam o objeto de estudo nessa pesquisa, se faz necessário uma breve 

lembrança porque esses tópicos permearão ao longo do capítulo como um fio de ouro. 

Interpretação historicista. A autodefinição “remanescente” é determinada pelo 

sistema de interpretação bíblico-histórica que fundamenta a história, teologia, crenças 

e doutrinas da IASD (Ap 10-14). Os “dias” são representações simbólicas de um 

período maior (Nm 14:34; Ez 4:6-7). O seu caráter comprobatório em profecias 

cumpridas justifica a razão pela qual o método foi adotado pelo adventismo. A 

computação de “dias” literais nas profecias simbólicas não se refere a todo o período 

histórico em que se desenrola o tema do grande conflito. A maior parte da história 

sagrada ficaria descoberta pela predição profética de tempo se os períodos referidos 

nas profecias fossem literais ou ficassem restritos a breves ocasiões no passado ou 

no futuro. O historicismo é um reflexo do modo como Jesus encarava o cumprimento 

profético (Jo 13:19; 14:29 e 16:4) (FROOM, 1950). 

Missão de Deus (missio dei). Essa expressão indica que a “origem e o fim da 

missão estão em Deus” (GOHEEN, 2019, p. 392). Ao longo das eras Deus elegeu 

pessoas, famílias e um povo como remanescente fiel para estar em missão com Ele 

e fazer a diferença, ser o modelo, bênção a todas as nações. A Missio Dei se “revela 

na vida e na obra, na morte e na ressurreição de Cristo. Jesus é o centro da missão 

de Deus. Desde os tempos antigos a Missio alcança a todos” (VIDEDOM, 1996, p. 8). 

O povo eleito tem o papel de cooperar com o grande Protagonista da História, o 
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Missionário por Excelência, Aquele que toma a iniciativa quanto à salvação de todos 

os povos. Deus “é o senhor, o doador da tarefa, o proprietário, o executante. Ele é o 

sujeito ativo da missão [...]” (BOSCH 1993, p. 389). 

A missão de Deus começa na criação e culmina no tempo 
escatológico. A teologia da missão está enraizada na teologia da 
criação. Deus criou a humanidade, o que significa que todos os seres 
humanos pertencem a Ele e todas as pessoas são objeto de Seu amor 
e missão (BRASIL, 2011, p. 32-33). 

 

Grande conflito. Onde as forças do mal buscam continuamente exterminar o 

povo de Deus, a “semente da mulher” (Gn 3:15; Ap 12:17), desde os primeiros 

confrontos no céu, entre Lúcifer e Deus, seguidos pelos confrontos na Terra (Ap 12:7-

9,17 Gn 3:1-6) (RODRIGUEZ, 2012). Deus agiu por meio do remanescente ao longo 

da história (WHITE, 2013) e o preservou por Sua graça salvadora, pois “onde não há 

havia remanescente, não há futuro (TARSEE LI, apud RODRIGUEZ, 2012). Nota-se 

a ação divina em meio ao caos e à apostasia nacional (Gn 7:23; 1Rs 19:14, Ap 2:24). 

Quando a verdade bíblica era rejeitada, Deus preservava um remanescente para 

proteger, restaurar e ensinar Seus princípios e leis (Gn 3:15; 6:1-12; 12:1-3; Êx 20:3-

17; 25:8,40; Lv 11; Dt 6:4-6) (STEFANOVIC, 2013). Nos últimos tempos, o conflito 

será intensificado contra o remanescente (TIMM, 1998, p. 115-249). 

Pessoa e obra de Jesus. Deus designou o remanescente como o grupo a quem 

propôs enviar o Messias (Is 11:1; 4:2; 53:2) (OREGO, 1995, v. 8, p. 983).  Embora o 

povo eleito faça parte da “semente” da mulher (Gn 3:15; Ap 12:17; Rm 16:20), Jesus 

é a verdadeira “semente” (Ap 12:5), a expressão máxima do que é ser Remanescente. 

Veio para um mundo de pecado e rebelião, manteve-se fiel a Deus, e 

permanentemente derrotou as forças do mal cósmico. Jesus revelou ao Universo a 

verdade sobre o caráter, justiça e amor de Deus Pai. Nele, e por Ele, Deus Pai 

preservou a raça humana (HOLBROOK, 2002; 2013).  

O Remanescente da descendência da mulher que aparece em Apocalipse 

12:17 está ligado ao Descendente da narrativa de Gênesis 3:15. Depois da queda, o 

Senhor declarou à serpente: “Porei inimizade entre ti [a serpente] e a mulher, entre a 
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tua descendência e o seu descendente [Cristo]”. É importante observar que estes 

textos são paralelos: ambos se referem a Satanás (Ap 12:9)8.  

Escatologia. Em cumprimento das profecias referentes ao tempo do fim, os 

ASD têm perspectiva escatológica como parte integrante de sua teologia, mensagem 

e missão. Jesus Cristo com Sua vida, morte e ressurreição é o centro de nossa 

esperança escatológica. Os livros apocalípticos de Daniel e Apocalipse são 

fundamentais para a compreensão da escatologia bíblica e o método historicista é a 

abordagem apropriada para interpretá-los. Como parte dessa compreensão e 

interpretação adventista, as referências de Ellen White serão abundantes pela 

relevância de suas considerações sobre o tema e as literaturas denominacionais 

específicas acerca do tema9.  

Este capítulo apresentará a fundamentação bíblico-histórica acerca do 

remanescente, iniciando com a identidade, seguindo com um panorama geral no 

Antigo Testamento (era patriarcal, Israel como nação) e no Novo Testamento 

(evangelhos, apóstolo Paulo, Pedro e João no Apocalipse).  

 

2.1. O Remanescente e Sua Identidade 

Nos tempos antigos a palavra “remanescente” indicava objetos ou pessoas que 

sobravam depois da fome, conquista, divisão, mortandade e destruição (ELWELL, 

1990, p. 281). A expressão “remanescente” foi usada com vários sentidos pelos 

profetas: “restantes de Sião” (Is 4:3; Jr 6:9), “resíduo de Israel” (Mq 2:12), “restante de 

Israel e Jacó” (Mq 5:6) e ainda conserva um significado teológico e escatológico 

(CHAMPLIM, 2001, v. 7, p. 5144-5145).   

O vocábulo “remanescente” também pode ser compreendido como “aqueles 

que sobrevivem para preservar a existência humana”, ou “uma minoria que sobrevive 

à apostasia e calamidade” (2Cr 30:6; 34:21; 2Rs 19:31; 25:11; Is 10:20-22; Ez 6:8, 9; 

9:14; 14:22; Je 52:15; Ez 9:8). Ou pode indicar os “herdeiros espirituais das verdades 

bíblicas ou promessas da Aliança”, numa perspectiva missiológica, ou mesmo “os que 

 
8 Para uma discussão mais detalhada, consultar Ekkehardt Mueller, "o resto do fim dos tempos no 

Apocalipse" Jornal do Teológico Adventista da Sociedade 11 (2000), pp. 188, 189.  
9 As literaturas denominacionais mais específicas acerca do tema são: El Concepto de Remanete em 

la Iglesia Adventista del Séptimo Dia: razones subyacentes em el debate contemporâneo (2002), Nisto 
Cremos (2008), O Grande Conflito (2012), Teologia do Remanescente (2012) e Tratado de Teologia 
Adventista do Sétimo Dia (2011). 
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permanecem leais à Aliança de Deus” (2Rs 19:30-31; Is 66:18-19; Dt 30:1-3; 1Rs 

19:10, 18; 2Cr 30:6, 11). Ou ainda, consistir nos fiéis que vivenciarão os cumprimentos 

e as calamidades do Apocalipse (Dn 7:25, 27; 12:1; Ap 12:17; 14:12) (LARONDELLE, 

2011, p. 968-969; STEFANOVIC, 2013, p. 146). No sentido pretendido nesse livro, a 

palavra denota o grupo fiel que detém a responsabilidade de ser porta-voz do céu por 

meio do ensino (HORN, 1995, v. 8, p. 982-983). 

Quando a nação de Israel falhou na missão de alcançar e ensinar o mundo 

sobre Deus e promover a verdadeira adoração, outro remanescente foi levantado com 

os fiéis que se mantiveram puros em Israel e os gentios que aceitaram o Salvador 

Jesus Cristo (Rm 11:2-5; At 10:45; 11:18; 15:14). Mais adiante, a Igreja Cristã 

Primitiva, derivada da Igreja Apostólica, foi escolhida para ser a luz do mundo e agente 

da missão de Deus (missio dei) (DEDEREN, 2011, p. 749-789).  

 

2.2. Remanescente no Antigo Testamento 

O tema do remanescente pode ser encontrado ao longo de todo o Antigo 

Testamento, quer de maneira explícita ou implícita. Muitos profetas descreveram o 

remanescente como instrumento divino “entre as nações” a Sua “glória” (Is 66:19). 

Esse tema é melhor compreendido da perspectiva da criação e queda. 

Deus criou o ser humano à Sua imagem e semelhança (Gn 1:26) e fez uma 

aliança condicional com Adão no Éden: se ele obedecesse, poderia comer da árvore 

da vida e viver eternamente, porém, se desobedecesse, morreria (Gn 3:22, 3:3), com 

todas as implicações dessa morte (física, espiritual e eterna). Adão e Eva, seduzidos 

pela serpente, pecaram contra Deus e quebraram a aliança, sofrendo as 

consequências da queda (Gn 3:17; Os 6:7). Por ser Adão o representante da 

humanidade, toda a sua descendência foi afetada (Rm 5:12). Porém, o Senhor 

prometeu que um descendente da mulher traria vitória ao seu povo (Gn 3:15; Ap 12). 

(TARSEE LI, apud RODRIGUEZ, 2012, p. 24). 

A primeira parte de Gênesis 3:15 “entre a tua [da serpente] descendência”, no 

hebraico   ַזְרֲעך [zarə‘ăkhā], e o “seu [descendência da mulher] descendente”, no 

hebraico, ּה ָ֑  pode se referir à ‘semente’ num sentido coletivo, mostrando ,[zarə‘ah] ַזְרע 

uma aversão entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Já a 

segunda parte do verso indica um conflito pessoal entre um “descendente” (“este te 

ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar”) da mulher com o descendente da 
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serpente. Esse aspecto fica claro ao se considerar o uso dos pronomes da terceira 

pessoa nesta parte final (ְיׁשּוְפך   – הּוא [yəšûfekhā-hu’] “este te ferirá”, ּנּו ֶ֥ ה ְתׁשּופ   ְוַאת  

[və’athāh thəšûfenû] - “tu lhe ferirás”) (SIQUEIRA, 2009, p. 324).  

Em Gênesis 3:15 é apresentado o "primeiro evangelho", o anúncio de uma luta 

prolongada, de antagonismo constante, com feridas de ambos os lados, e a vitória 

final para a semente da mulher. A promessa divina de que a cabeça da serpente seria 

esmagada apontava para a vinda do Messias e a certeza da vitória. Esta mensagem 

chegou aos ouvidos das primeiras criaturas de Deus como uma promessa de 

redenção e esperança. Da semente da mulher nasceria o Redentor que recuperaria o 

domínio perdido e restauraria a felicidade do Éden. Do princípio ao fim, o evangelho 

de salvação é o tema central das Escrituras (VYHMEISTER, 1980, p. 2-3). Rodrigues 

(2009) explica o remanescente de uma perspectiva cristológica: 

O remanescente está profundamente ligado à pessoa e obra de Jesus 
Cristo. Embora o povo de Deus faça parte da semente da mulher (Ap 
12:17; Rm 16:20), Jesus é a semente da mulher, pois eles são seus 
filhos, mas Ele é o filho da promessa (Ap 12:5). Ele é a expressão 
máxima do remanescente. Ele veio para um mundo de pecado e 
rebelião, manteve-se absolutamente fiel a Deus, e permanentemente 
derrotou as forças do mal cósmico. Jesus foi o instrumento majestoso 
de Deus em revelar ao Universo a verdade sobre o caráter amoroso 
de Deus. Nele e por Ele Deus preservou a raça humana. Portanto, a 
identidade e trabalho do povo remanescente de Deus é determinado 
e centrado na pessoa e obra do Filho de Deus.  

 

2.2.1. O Remanescente e o Ensino no Período Patriarcal 

No início, a Divindade interagia com os seres criados, ensinando-lhes 

pessoalmente as lições práticas da vida no Éden: 

O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser 
para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente [sic]. 
Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola-
modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O Jardim do Éden era 
a sala de aulas; a natureza, o manual; o próprio Criador, o instrutor; e 
os pais da família humana, os alunos [...] Em Seu interesse em favor 
de Seus filhos, nosso Pai celestial dirigia pessoalmente sua educação. 
Muitas vezes eram eles visitados por Seus mensageiros, os santos 
anjos, e deles recebiam conselho e instrução. Outras vezes, 
caminhando pelo jardim com a fresca do dia, ouviam a voz de Deus, e 
face a face entretinham comunhão com o Eterno. Seus pensamentos 
em relação a eles eram "pensamentos de paz" (Je 29:11). Todo o seu 
propósito visava o maior bem deles (WHITE, 2002, p. 20-21). 
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Mesmo após a queda, Adão continuou com a responsabilidade de ensinar a 

respeito de Deus, Seu caráter, Suas obras, Seus atributos e Seu reino: 

Durante quase mil anos, Adão viveu entre os homens, como 
testemunha dos resultados do pecado. Procurou fielmente opor-se à 
onda do mal. Fora-lhe ordenado instruir sua posteridade no caminho 
do Senhor; e cuidadosamente guardou como um tesouro aquilo que o 
Senhor lhe revelou, e repetiu-o a sucessivas gerações. A seus filhos, 
e filhos de seus filhos, até a nona geração, descreveu a santa e feliz 
condição do homem, no Paraíso, e repetia a história de sua queda, 
falando-lhes dos sofrimentos pelos quais Deus lhe ensinara a 
necessidade de estrita adesão à Sua lei, e explicando-lhes as 
misericordiosas providências para a sua salvação. Todavia, poucos 
houve que deram atenção às suas palavras. Frequentemente [sic] 
defrontava ele com amargas exprobrações pelo pecado que 
acarretara tal desgraça à sua posteridade (WHITE, 2008, p. 82). 

 

O próprio Jardim do Éden fazia parte da metodologia divina de ensino e 

aprendizagem: “O ceticismo não podia negar a existência do Éden enquanto este 

permanecesse precisamente à vista, com sua entrada vedada pelos anjos vigilantes. 

A ordem na criação, o objetivo do jardim, a história de suas duas árvores tão 

intimamente unidas com o destino dos seres humanos, eram fatos indiscutíveis” 

(WHITE, 2008, p. 84). Ali no jardim foram aprendidas lições preciosas: 

As vantagens dos homens daquela época para adquirirem 
conhecimento de Deus mediante Suas obras, nunca foram desde 
então igualadas. E, assim, longe de ser uma era de trevas religiosas, 
foi ela de grande luz. Todo o mundo teve oportunidade de receber 
instrução de Adão, e os que temiam ao Senhor tinham também a 
Cristo e os anjos como seus instrutores. E tiveram uma testemunha 
silenciosa da verdade, no jardim de Deus, que durante tantos séculos 
permaneceu entre os homens. Na porta do Paraíso, guardada pelos 
querubins, revelava-se a glória de Deus, e para ali vinham os primeiros 
adoradores. Ali erguiam os seus altares, e apresentavam suas ofertas. 
Foi ali que Caim e Abel trouxeram seus sacrifícios, e Deus comunicava 
com eles (WHITE, 2008, p. 83). 

 

Após o assassinato de Abel por Caim, Eva gerou outro filho e o chamaram de 

Sete: “... disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel...” (Gn 

4:25 - ARA).  Aqui, a ideia de descendência é preservada para a humanidade como 

solução para o problema do pecado. O termo “descendente” neste verso é o mesmo 

usado em Gênesis 3:15. Apesar de Sete não ser o descendente prometido que 
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resolveria o problema do pecado e da morte, pois ele também morreu, é a partir dele 

que se começa a “invocar o nome do Senhor” (v. 26) (ELWELL, 1990, p. 281). 

A partir daí, observam-se dois grupos distintos: Caim e sua descendência, 

representando os que se alienaram de Deus; e Sete, representando a continuidade 

da adoração a Deus (Gn 6:2). Os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, e as 

filhas dos homens descendentes de Caim (DORNELES, 2011):  

Por algum tempo as duas classes [Sete e Caim] permaneceram 
separadas. A descendência de Caim, espalhando-se do lugar em que 
a princípio se estabeleceu, dispersou-se pelas planícies e vales onde 
os filhos de Sete haviam habitado; e os últimos, para escaparem de 
sua influência contaminadora, retiraram-se para as montanhas, e ali 
fizeram sua morada. Enquanto durou esta separação, mantiveram em 
sua pureza o culto a Deus. Mas com o correr do tempo arriscaram-se 
pouco a pouco a misturar-se com os habitantes dos vales. Esta 
associação produziu os piores resultados [...] os filhos de Sete, 
atraídos pela beleza das filhas dos descendentes de Caim, 
desagradaram ao Senhor casando-se com elas. Muitos dos 
adoradores de Deus foram seduzidos ao pecado pelas ciladas que 
constantemente estavam agora diante deles, e perderam seu caráter 
peculiar e santo. Misturando-se com os depravados, tornaram-se 
semelhantes a eles, no espírito e nas ações; as restrições do sétimo 
mandamento eram desatendidas, "e tomaram para si mulheres de 
todas as que escolheram (WHITE, 2008, p. 80-81).  

 

Mesmo com o afastamento de Deus (Gn 6:1-2), o Senhor daria continuidade 

ao Seu plano de salvação, exclusivamente por meio de Sete, o remanescente. A 

história dos primeiros capítulos de Gênesis é muito sintética, e pouco aborda a 

respeito do modo de vida dos seus protagonistas. Sabemos que Sete ensinou a sua 

descendência a invocar o nome do Senhor (Gn 4:25-26), ainda que vivesse em meio 

a uma geração cujo desígnio era continuamente mau (Gn 6:5). Nesse contexto, o 

principal lugar de ensino e educação era o lar, e os pais eram os responsáveis por 

instruir os filhos na lei, conduzi-los ao casamento, ensinar-lhes um ofício e o 

conhecimento do Redentor (Dt 6:1-4):  

Mas recebeu [Sete] também conhecimento do Redentor, e instrução 
em justiça. Pela graça divina serviu e honrou a Deus; e trabalhou, 
como o teria feito Abel caso ele vivesse, para volver a mente dos 
homens pecadores à reverência e obediência a seu Criador (WHITE, 
2002, p. 80). 
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A partir de Enos, filho de Sete, percebemos um retorno à prática da verdadeira 

adoração, negligenciada pelos descendentes de Caim, e os sacrifícios foram 

retomados, como parte da “invocação ao Senhor” (Gn 4:26). Dessa linhagem, surgem 

homens piedosos como Enoque, filho de Jarede e pai de Metusalém (Gn 5:18, 21), 

pertencente à descendência de Sete, considerado um instrumento para promover o 

reino de Deus. Em meio à apostasia, um descendente se destaca pelo compromisso 

e zelo por Deus: “Andou Enoque com Deus” (Gn 5:22). “Pela fé, Enoque foi trasladado 

para não ver a morte; não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua 

trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus” (Hb 11:5). É bem possível 

que Enoque oficiasse como profeta entre aquele povo, pois Judas declara: “Quanto a 

estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: ‘Eis que 

veio o Senhor entre suas santas miríades’” (Jd 1:14). Quanto ao papel de Enoque em 

relação à sua geração, White (2008, p. 88) escreveu: 

[...] as instruções que Deus dera a Adão, e que foram repetidas por 
Sete e exemplificadas por Enoque, extinguiram as sombras e as 
trevas, e deram esperança ao homem, de que, assim como por Adão 
veio a morte, viriam por meio do Redentor prometido vida e 
imortalidade.  

 

Entretanto, os descendentes de Sete começaram a se misturar com os 

descendentes de Caim, e fizeram que o povo fiel quase desaparecesse (Gn 6:11-18) 

(TIMM, 2001, p. 37). A maldade se multiplicou, o desígnio do coração humano era 

continuamente mau e Deus se “arrependeu” de criá-lo (Gn 6:5, 6). No entanto, Noé 

“era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos” (Gn 6:9). Por isso, Deus 

fez um acordo especial com ele: “Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança; 

entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos” (Gn 6:18). 

Noé representa a conexão do remanescente com a continuidade da descendência 

que chegaria até Cristo: “Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa 

descendência” (Gn 9:9), no hebraico, ם ַֽ ֲחֵריכ  ת־ַזְרֲעכ  ם ַאַֽ ַֽ ָ֑ם  ְוא  י ִאְתכ  ת־ְבִריִת  ים א  י ֵמִקִ֛ י ִהְנִנֶ֥  ַוֲאִנִ֕

[’ithəkem və’et-zārə‘ăkem ’āḥărēykem vā’ăní hinəní mēqím ’et-vərítí].  

A palavra “descendente” aqui é a mesma usada em Gênesis 3:15, que expõe 

a identidade e missão do remanescente: um povo fiel a Deus que tem Seu testemunho 

de fé, sendo uma bênção para si, e para outros. A “descendência” (em hebraico:  ַרע  ז 

[zerā‘]), nesta ocasião, é a primeira chamada por iniciativa divina, que até então se 
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detinha em aguardar a manifestação da Esperança de Salvação para a Terra. O 

descendente Sem, filho de Noé, foi um estandarte entre os seus contemporâneos. É 

bem possível que a interpretação do texto Gênesis 9:26 (“Bendito seja o SENHOR, 

Deus de Sem”) seja uma inferência à adoração de falsos deuses, e de que Sem 

cultuava ao verdadeiro Deus, Yahweh:  

A igreja seria edificada e continuaria na posteridade de Sem. Dele 
descendem os judeus que foram por um longo espaço de tempo, o 
único povo que professou ter a presença do verdadeiro Deus no 
mundo. Jesus, que era o Senhor Jeová, em sua natureza humana 
descenderia de Sem, pois, dele, naquilo que é concernente a carne 
veio o Cristo (HENRY, 2004, p. 98). 

 

Abraão, da linha genealógica de Sem (Gn 11-2), foi chamado para dar 

continuidade ao remanescente e ser uma bênção para a humanidade (Gn 12:25):  

A eleição de Abraão ocorreu de forma explícita para abençoar todas 
as nações da terra. O mandamento e a promessa de Deus dados a 
Abraão podem ser chamados legitimamente de a primeira Grande 
Comissão - “Vai [...] (e) sê tu uma benção! [...]; em ti serão benditas 
todas as famílias da terra” (Gn 12:1-3). Portanto, o plano de Deus era 
tratar do problema da humanidade – pecado – divisão – por meio de 
Israel, o povo de Abraão (WRIGHT, 2012, p. 50). 

 

É notável que para este contexto, a palavra “família” apareça, não apenas para 

mostrar que Abraão era o representante de uma única família, mas para enfatizar que 

um remanescente familiar existe porque Deus valoriza esta instituição sagrada, 

considerando-a como componente de Sua aliança de salvação. A família é parte da 

solução para o problema do pecado e das consequências que ele oferece (Is 59:2). 

Sob a perspectiva da obra de Cristo, a humanidade representa uma família que 

precisa ser resgatada: 

Mediante o plano da salvação, Jesus quebra o poder de Satanás sobre 
a família humana, salvando almas de suas garras. Todo o ódio e 
malignidade do arqui-rebelde é provocado, ao contemplar ele a 
evidência da supremacia de Cristo e com diabólico poder e astúcia 
opera para arrebatar dele o remanescente dos filhos dos homens que 
aceitaram Sua salvação (WHITE, 2007, v. 2, p. 173). 
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O patriarca Abraão por meio de seu exemplo e dedicação (Gn 12:1-3) e da sua 

descendência (Gn 15-17), deveria ser o porta-voz divino (WHITE, 2011, p. 31-38; 

NICHOL, 2011, v. 1, p. 217-218):  

Dentre as pessoas que tinha contato, muitos eram levados por 
considerações mais elevadas do que as de serviço ou interesse 
particular. Durante sua permanência em Harã, tanto Abraão como 
Sara haviam levado outros à adoração e ao culto do verdadeiro Deus. 
Estes apegaram-se à casa do patriarca, e o acompanharam à terra da 
promessa. E saíram para irem à terra de Canaã; e vieram à terra de 
Canaã (WHITE, 2008, p. 125). 

 

O chamado de Abraão em Gênesis 12:1-4 representa o caráter universal do 

Antigo Testamento. Não só pela conjuntura da época que valorizava a quantidade de 

membros da família, para facilitar a execução de tarefas e proporcionar segurança, 

mas também a fim de prover um remanescente à humanidade, a aliança foi repetida 

a Abraão e confirmada com Isaque e Jacó (Gn 18:18; 22:18; 26:4; 28:14) (BAUW, 

1966, p. 26). “Quando atingiu Abraão a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe 

o Senhor e disse-lhe: Eu Sou o Deus Todo-Poderoso; anda na Minha Presença e sê 

perfeito. Farei uma aliança entre Mim e ti e te multiplicarei” (Gn 17:1-2).  

Em seu artigo “A Semente da Promessa: Tipologia e Metodologia na 

Interpretação Bíblica”, Reinaldo Siqueira (2009, p. 321-338) traduz a frase da maneira 

mais literal possível: “Da semente de Abraão viria um povo numeroso que se 

espalharia sobre a Terra” (Gn 15:5). Dessa forma, a missão do patriarca como 

remanescente envolvia as mesmas ênfases dos patriarcas anteriores: o ensino sobre 

Deus, a verdadeira adoração e a instrução de seus contemporâneos, para que 

pudessem viver de acordo as orientações prescritas na revelação (Gn 18:19) 

(BRASIL, 2011, p. 40-41):  

Depois da dispersão de Babel, a idolatria tornou-se novamente quase 
universal, e o Senhor deixou, afinal, os inflexíveis transgressores que 
seguissem seus maus caminhos, enquanto escolheu a Abraão, da 
linhagem de Sem, e o fez guardador de Sua lei para as gerações 
futuras [...] Ele comunicou Sua vontade a Abraão, e deu-lhe um 
conhecimento distinto das exigências de Sua lei, e da salvação que se 
realizaria por meio de Cristo (WHITE, 2008, p. 125). 

 

A missão universal de Abraão foi legada a Isaque, cuja semente formaria uma 

nação que seria única no ensino sobre o verdadeiro Deus, preservaria a verdadeira fé 



 

44 
 

em meio aos povos pagãos e idólatras circunjacentes (Gn 26:1-6). De acordo com o 

relato bíblico, Abraão e Sara se precipitaram, por falta de paciência, gerando um filho 

por meio de Agar (Gn 16:1-3). Ismael foi o primeiro filho de Abraão (Gn 16:4), que ao 

longo de vários anos, acreditou no cumprimento das promessas da aliança por meio 

deste filho. O Senhor declarou: “A minha aliança, porém, estabelecê-lo-ei com Isaque” 

(Gn 17:21). Ainda assim, Deus fez importantes promessas a Abraão concernentes a 

Ismael. Deus prometeu a Isaque que por meio do seu descendente se estabeleceria 

o “remanescente”. Rebeca foi informada que em seu ventre havia duas nações e que 

o mais velho serviria ao mais novo. Ela deu à luz a gêmeos. O primeiro a nascer foi 

Esaú e o segundo Jacó, que segurava o calcanhar de seu irmão primogênito. Portanto, 

o mais novo seria o patriarca do povo de Deus. Uma ironia simbólica, na qual Deus 

escolhe o caçula para ser o primogênito.  

Esaú é apresentado como profano, mundano, vulgar, sem santidade, e como 

aquele que despreza as coisas santas: “que me aproveitará a primogenitura”? (Gn 

25:29-34). Para ele, a bênção da primogenitura era desprezível e as coisas materiais 

estavam em primeiro lugar. Satisfazer o apetite era mais importante que obedecer a 

Deus. Não compreendia as coisas do Espírito porque lhe pareciam loucura; sua mente 

era carnal, imediatista e mundana (1Co 2:14). Seu interesse era o presente, ignorava 

o futuro, a revelação e as promessas divinas (WHITE, 2009, p. 280). Por essa razão, 

vendeu o direito de primogenitura. Como consequência, sua geração se converteu 

numa nação pagã (Gn 25:23). Apesar dos defeitos de caráter da família de Jacó, este 

exaltava a Deus como Criador. Uma família de remanescentes, testemunhas do Deus 

verdadeiro que se tornaram a nação de Israel (Gn 46:26; 49:1-33): 

Por Israel devia ser preparado o caminho para a difusão de Sua luz a 
todo o mundo. Por seguirem práticas corruptas, as nações tinham 
perdido o conhecimento de Deus. Contudo, em Sua misericórdia, Ele 
não as destruiu. O Senhor planejava dar-lhes a oportunidade de 
conhecê-lo por intermédio do povo eleito [...] Suas maravilhosas obras 
no livramento da escravidão e Seu modo de proceder para com Seu 
povo em suas peregrinações pelo deserto, não foram somente para 
seu próprio benefício. Deveriam ser uma lição objetiva para as nações 
circunvizinhas (WHITE, 2009, p. 286-287). 

 

Ao considerar o Antigo Testamento, percebe-se que desde o início a missão e 

os planos divinos se desenvolveram por meio do remanescente fiel. Eles foram 

guardiões da verdade. Constituíam igrejas em miniatura, ensinando o próximo a fazer 
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o mesmo (Gn 12:1-7; 3:14-8; 22:7-14), e formando um grupo de adoradores que 

influenciava, servia e ensinava outros.  

 

2.3. O Remanescente como Nação 

O nome Israel simboliza a nova relação espiritual de Jacó com Yahweh e 

representa a reconciliação desse patriarca com Deus, mediante Sua graça 

restauradora (WHITE, 2008): “Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como 

príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste” (Gn 32:28; 35:9,10) 

(DEDEREN, 2011, p. 950-951). Neste contexto, o remanescente deixa de ser 

individual e doméstico/familiar, tornando-se uma comunidade, um reino de sacerdotes 

e uma nação santa para exaltar a verdadeira adoração (Êx 19:4-6).  

Do Egito Deus chamou uma comunidade para representá-lo: “Deus escolheu 

Israel, entre todos os povos da terra” (Dt 7:6-8). Ele não os escolheu pelas qualidades, 

mas porque os amava. Os israelitas deveriam ser depositários de Suas verdades para 

toda a humanidade, ser a cabeça, o farol e a luz para aquela geração (Êx 19:5-6; 9:15; 

Rm 2:17-24). Tornar-se o povo da aliança (por eleição divina), não era um fim em si 

mesmo, mas a forma estabelecida por Deus para colocar diante das nações um sinal 

visível da justiça e paz de Seu reino vindouro (DEDEREN, 2011, p. 949), com o 

objetivo final de revelação e serviço (BOSCH, 1993). A partir daí, o termo “Israel” 

designa o povo de Yahweh como uma congregação religiosa e representa uma nação.  

A Palestina era o centro das principais civilizações da época (Europa, Ásia e 

África), um local estratégico para ministrar às nações pagãs e atraí-las para o 

verdadeiro Deus (Gn 12:1-3; Êx 19:6; Dt 28:9; Lv 26:12) (IASD, 2008, p. 293-311). 

Quanto à singularidade da dessa missão, comenta Monteiro:   

Em toda a sua história, a nação israelita continuamente lutou para 
equilibrar os aspectos particulares e universais de sua natureza. Viam-
se como um povo especial, com a missão de representar Deus diante 
de todos os povos da Terra. Sendo a nação escolhida e colocada junto 
as demais. Neste sentido, Israel não tinha mérito nem importância 
especial. Sua singularidade não era oriunda de sua ascendência, nem 
da raça, da cultura ou da língua. Originava-se no chamado singular de 
Yahweh (MONTEIRO, 2004, p. 23).  

 

A clara intenção para salvar os gentios se estende a períodos posteriores, em 

que Deus fala por meio de profetas: “Pouco é os seres meu servo, para restaurares 
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as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel; também te dei como 

luz para os gentios, para seres a minha salvação até à extremidade da terra” (Is 49:6).   

 

2.3.1. Remanescente Israel, Sua Identidade e Missão  

Analisaremos a missão de Israel como remanescente em três aspectos: atrair 

outros povos a Deus, ensinar Suas leis e estatutos e servir como testemunha. Como 

primeiro aspecto, a missão é praticada de modo “centrípeto”, e é entendida como 

aquela que atrai os indivíduos a um centro (Sl 68; Is 2:3-4; 45:14; 49:6,12,22; 60:1-22; 

62:1,2; Mq 4:1-3; Zc 8:20-23 23; 14:16). A relevância dessa missão centrípeta é a 

demonstração de que “ser” sacerdote do Senhor relaciona-se ao caráter moldado pelo 

Espírito, para que Deus atraía as nações (ABDALA, 2008). A melhor palavra para 

ilustrá-la é: “vinde”. As nações deveriam vir a Israel para conhecer o verdadeiro Deus. 

Tal fato é uma realidade na história bíblica, e deixar de considerar esse ponto é ser 

parcial na interpretação do Antigo Testamento (VYHMEISTER, 1980, p. 2-4). 

A aliança com Abraão (Gn 12:1-3; 18:18-19; 22:15-18), Isaque (Gn 26:2-4) e 

Jacó (Gn 28:14) estendeu-se à nação israelita e Deus os declarou como “especial 

tesouro” e “reino de sacerdotes” para levarem adiante Seu plano de salvação (Êx 19:4-

8). Israel seria mais do que uma entidade étnica; mas, acima de tudo, um povo 

redimido, uma comunidade religiosa que encontrara sua unidade e missão na 

revelação divina, a fim de partilhar o seu conhecimento salvífico e santificador com o 

restante da humanidade (DEDEREN, 2011, p. 951).  

O povo de Israel deveria ocupar todo o território que Deus lhes 
designara. As nações que rejeitassem o culto do verdadeiro Deus 
deveriam ser desapossadas. Era propósito de Deus, porém, que pela 
revelação de Seu caráter por meio de Israel, os homens fossem 
atraídos a Ele. O convite do evangelho deveria ser transmitido a todo 
mundo. Pela lição do sacrifício simbólico, Cristo deveria ser exaltado 
perante as nações, e todos os que O olhassem viveriam. Todos os 
que, como, a cananeia, e Rute, a moabita, se volvessem da idolatria 
ao culto do verdadeiro Deus, deveriam unir-se ao povo escolhido. 
Quando o número de Israel aumentasse, deveriam ampliar os limites 
até que seu reino abarcasse o mundo (WHITE, 2009, p. 290). 

 

 Os benefícios de participar do povo favorecido não estavam circunscritos a 

Israel (PETERS, 1984). As nações vizinhas, inimigas ou não, eram convidadas a 

conhecer e participar do povo eleito (Sl 66; 67:1-7; 72; 86:9-10; 98). Alguns 
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personagens não judeus foram chamados para ser instrumentos de Deus como 

“servos”, “pastores” e “ungidos”, a exemplo de Nabucodonosor (Jr 25:9; 27:6; 43:10) 

e Ciro (Is 44:28-45:13). Alguns privilégios foram concedidos aos estrangeiros que 

compreendiam a grandiosidade do Altíssimo, como por exemplo, a rainha de Sabá 

[1Rs 10:1-13] e o rei Hirão [1Rs 10:14-29]): poderiam celebrar a páscoa (Êx 12:48; 

Nm 9:14); não deveriam ser oprimidos pelos israelitas (Êx 22:21); as suas ofertas 

seriam aceitáveis ao Senhor (Nm 15:14, 29); deveriam ser julgados com justiça (Dt 

1:16); receberiam o cuidado divino (Dt 10:18); poderiam participar dos benefícios da 

aliança e junto ao povo de Deus ouviriam, aprenderiam e temeriam ao Senhor (Dt 

29:11; 31:12) (DEDEREN, 2011).  

Um exemplo disso pode ser visto no convite feito aos estrangeiros durante a 

dedicação do templo (1Rs 8:22-53). Eles também foram incluídos na oração de 

consagração 1Reis 8:43:[...] ouve tu [Deus] nos céus, lugar da tua habitação, e faze 

tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o 

teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel e para saberem que esta casa, 

que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. Entre os judeus havia a consciência de 

que o conhecimento sobre Deus havia sido entregue aos israelitas, não para exaltação 

pessoal, mas para benefício do mundo inteiro (NEIL, 1998, p. 18). Deveriam vivenciar 

um relacionamento exemplar com Deus, uma espécie de nação modelo a ser imitada 

pelas demais. Mesmo rodeados por paganismo e idolatria, deveria viver em santidade, 

preservar e espalhar o conhecimento de Deus e da verdadeira adoração, 

testemunhabdo às nações por meio das bênçãos recebidas (Is 66:18-20) 

(HOLBROOK, 2002): 

Ele queria que Israel se distinguisse entre as nações como uma joia 
preciosa. Deus queria que a formosura da santidade de Israel atraísse 
para Ele os restantes dos povos! O fato de guardar as leis e a aliança 
de Deus faria que a sociedade israelita parecesse uma utopia, em 
contraste com o pecado, cobiça e degradação das outras sociedades 
(PATE, 1987, p.11). 

 

O segundo aspecto da missão de Israel como remanescente é o ensino das 

leis, dos estatutos e das verdades que eram desprezadas por outros povos também 

fazia parte da missão israelita. Eles eram detentores de um conjunto de verdades 

reveladas: o monoteísmo; a criação em sete dias literais, que explica a origem de 
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todas as coisas; os dez mandamentos; o sábado; o dom de profecia, a reforma de 

saúde, o santuário e o dia da expiação (DORNELES, 2011).  

No entanto, o povo eleito não correspondeu às expectativas divinas. Em certo 

sentido, eles fracassaram, mas não o plano de Deus. Sobre a nação israelita Deus 

declarou: “Eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel: 

como, pois, te tornaste para Mim uma planta degenerada, de vide estranha”? (Jr 2:21) 

“Israel é uma vide frondosa; dá fruto para si mesmo” (Os 10:1). “Agora, pois, ó 

moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre Mim e a Minha 

vinha. Que mais se podia fazer à Minha vinha, que Eu lhe não tenha feito? E como, 

esperando Eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas?” (Is 5:3-5). Abaixo 

os detalhes quanto à falha de Israel: 

Deus escolhera Israel para revelar Seu caráter ao mundo. Ele queria 
que eles fossem fontes de salvação. A eles foram entregues os 
oráculos do Céu, a revelação da vontade de Deus. [...], Mas o povo de 
Israel perdeu de vista seus altos privilégios como representantes de 
Deus. Esqueceram-se de Deus e deixaram de cumprir Sua santa 
missão. As bênçãos por eles recebidas não produziram bênçãos para 
o mundo. Apropriaram-se de todas as suas vantagens para 
glorificação própria. Excluíram-se do mundo para escapar à tentação. 
As restrições por Deus impostas na sua associação com os idólatras 
como um meio de prevenir-lhes o conformismo com as práticas pagãs, 
eles as usaram para levantar um muro de separação entre si e as 
demais nações (WHITE, 2010, p. 9-17). 

 

Mais adiante na história, a nação israelita foi submetida à servidão. Juntamente 

com as advertências sobre guerra, sofrimento e ruínas, feitas pelos profetas, 

encontravam-se as promessas divinas de um remanescente que escaparia da 

destruição e restabeleceria a nação (Is 11:11; Jr 23:3; Ez 6:3, 5, 8), que se cumpriram 

após 70 anos de cativeiro (Zc 8:8). Ainda assim, a nação israelita, apesar de 

teocrática, distorceu o sentido de sua eleição e cumpriu parcialmente seu papel para 

atrair outros povos e abençoá-los; o que não alterou o propósito divino de levar adiante 

Seu intento de alcançar todos os povos da terra (DEDEREN, 2011):  

Este remanescente dos discípulos de Jesus como verdadeiro Israel, 
pode ser compreendido se for levado em conta o contexto histórico do 
Antigo Testamento, com seu conceito de um remanescente fiel. Os 
profetas consideraram Israel em sua totalidade como uma nação 
rebelde e desobediente, e, consequentemente, destinada a sofrer o 
julgamento divino. Contudo, ainda permaneceu dentro da nação infiel 
um remanescente de crentes fiéis, que constituíam o objeto do 
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cuidado de Deus. Neste conceito do remanescente fiel encontramos a 
representação do verdadeiro povo de Deus (LADD, 2003, p. 146). 

 

Os israelitas ao longo de sua história fecharam-se em torno de si, 

demonstrando um conceito equivocado de sua eleição. Apesar de estar unida à 

missão de Deus, a experiência de Israel como remanescente é marcada por imitar as 

nações vizinhas. A infidelidade política, social e religiosa maculou a sua experiência, 

apesar de todo esclarecimento que receberam. Contudo, a escolha divina não é 

baseada em qualquer virtude, mérito, santidade corporativa, superioridade moral ou 

espiritual do escolhido, mas na liberdade e graça Daquele que escolhe (Dt 7:6-8). A 

graça do Senhor não exclui o chamado à fidelidade de seus recebedores. As bênçãos 

prometidas ao remanescente não poderiam encontrar seu cumprimento em uma 

nação infiel às responsabilidades da aliança (HASEL, 1975, p. 28-29). Conforme 

explica Rodor (2000, p. 16). 

O remanescente corporativo em todas as épocas é definido mais pela 
luz que possui do que pela santidade. Tal eleição deve ser entendida 
em termos de um chamado para um papel definido dentro da história 
da salvação que, certamente, envolve privilégios, mas sobretudo, 
envolve a responsabilidade de um propósito. 

 

A promessa da aliança feita por Deus com Israel era condicional, dependente 

da fidelidade deles em guardar a aliança com seu Senhor (Lv 26:-27; Dt 26-28) 

(LARONDELLE, 1983). As bençãos advindas daí não deveriam vir automaticamente 

a Israel segundo a carne, ou seja, a uma linhagem étnica:  

Hoje, o Senhor, teu Deus, te manda cumprir estes estatutos e juízos; 
guardai-os, pois, e cumpre-os de todo o coração e de toda a tua alma. 
Hoje, fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás 
nos seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás 
ouvidos à sua voz. E o Senhor, hoje, te fez dizer que lhe serás por 
povo seu próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus 
mandamentos. Para, assim, te exaltar em louvor, renome e glória 
sobre todas as nações que fez e para que sejas povo santo ao 
SENHOR, teu Deus, como tem dito (Dt 26:16-19).  

 

Quando Israel fracassou como nação teocrática, Deus proveu um perfeito 

Israelita como uma bênção e luz tanto para o próprio Israel quanto para o mundo: o 

Messias prometido que não falharia. Em Isaías 40-55, 44:21 e 45:4 Israel é chamado 

“meu servo” e é considerado um tipo de Cristo ou Messias. Os textos supracitados 
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demonstram que Deus indica o testemunho pessoal de obediência à Sua lei como o 

meio através do qual é “glorificado entre as nações” (MARTINEZ, 2002).  O último 

aspecto da missão do remanescente é a sua identidade como “testemunha”. O Senhor 

realça esse conceito por meio de Isaias 43:10-12.  

Vós sois as minhas testemunhas, diz o SENHOR, o meu servo a quem 
escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu 
mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim 
nenhum haverá. Eu, eu sou o SENHOR, e fora de mim não há 
salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir; deus estranho 
não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o 
SENHOR; eu sou Deus (Is 43:10-12). Israel foi chamado para “ser” 
testemunha da salvação que o Senhor realizou e fez ouvir. 

 

Assim, nesta breve análise do Antigo Testamento que cobre o período 

patriarcal até Israel como nação, o ensino do remanescente incluiu instrução e 

admoestação ao povo eleito por meio do ofício profético (Nm 12:6) O ensino envolvia 

a expectativa da vinda do Messias, as informações referentes às verdades e 

exigências de Deus. As admoestações desafiavam as pessoas quanto a seu modo de 

viver. O propósito do ensino nos relatos antigos era de santidade e transformação. As 

pessoas deveriam ser ensinadas e treinadas no caminho de Deus. O foco era o caráter 

piedoso e a sabedoria que resultariam em ação moral (PAZMINO, 2008).  

Mesmo que o remanescente no Antigo Testamento tenha falhado no 

cumprimento da missão dada a eles, deixando-se influenciar pelas nações que 

deveriam influenciar e imitando as suas práticas, a missão de Deus não falhou. O 

remanescente no Novo Testamento será representado pelos apóstolos, pela igreja 

cristã primitiva e pela indicação de um remanescente fiel no tempo do fim. 

 

2.4 O Remanescente no Novo Testamento 

A transição entre o Antigo e o Novo Testamento ocorreu sob o prisma da missio 

dei, para abençoar todas as nações da Terra (Gn 12:1-3). No Novo Testamento, o 

povo eleito é caracterizado pela experiência vivida com o próprio Messias, 

descendente de Abraão segundo a carne para cumprir o plano redentor e messiânico 

(Mt 1:1-17; Lc 3:23-38; Rm 4:9-25; 9:28-29; Gl 4:21-31). Para Jesus, os verdadeiros 

descendentes de Abraão não se definiam pelo sangue, mas pela fé do patriarca. Os 

escritores bíblicos neotestamentários consideravam a comunidade cristã nascente a 



 

51 
 

continuação do Israel nacional do Antigo Testamento, havendo adquirido pela fé em 

Cristo, as promessas feitas ao remanescente (DEDEREN, 2011, p. 954-956).  Na 

teologia do Novo Testamento não existe mais uma definição racial e étnica para o 

remanescente: 

É verdade que Jesus ao longo de seu ministério não fez nenhuma 
referência explícita ao conceito de remanescente. Entretanto, a 
designação dos discípulos expressa o conceito veterotestamentário de 
Israel como ovelhas do pasto de Deus, agora incorporado e aplicado 
aos discípulos de Jesus (Is 40:11). Será que isto não sugere 
exatamente o remanescente fiel? Isto não significa um rebanho 
separado. Israel, sob um ponto de vista ideal, ainda continua a ser o 
rebanho de Deus (Mt 10:6;15:24); contudo, é um rebanho 
desobediente, obstinado, de “ovelhas perdidas”. Jesus veio como 
pastor (Jo 10:11) para “buscar e salvar o que se havia perdido” (Lc 
19:10) em cumprimento de Ezequiel 34:15, a fim de resgatar as 
ovelhas perdidas de Israel, para conduzi-las ao aprisco da salvação 
messiânica. A nação de Israel como um todo, mostrava-se surda à voz 
do seu pastor; mas aqueles que ouvissem e seguissem o pastor 
constituíam seu rebanho, o pequeno, o verdadeiro Israel. Existem elos 
diretos e explícitos entre a imagem do rebanho e a comunidade do 
pacto de Israel (LADD, 2003, p. 147). 

 

2.4.1. Remanescente na Perspectiva Evangélica 

Embora o termo “remanescente” não apareça de maneira explícita e técnica 

nos Evangelhos, reflete o vocabulário dos profetas do Antigo Testamento. Além disso, 

a teologia do povo eleito pode ser facilmente percebida nas páginas do Novo 

Testamento, a doutrina é fundamentada e a missão definida (RODRÍGUEZ, 2011).  

Ao referir-se ao remanescente há várias expressões interrelacionadas, como 

“pequeno rebanho”, “poucos”, “escolhidos”, “perdidos” (Lc 12:32; Is 40:11; Mc 14:27; 

Jo 10:11; Lc 19:10) (CLARCO, 1993, p. 4-9). No entanto, alguns ensinos de Jesus 

apontam de maneira explícita para o tema do remanescente (MARTINEZ, 2002). Entre 

eles, destacam-se a parábola da vinha (Mt 21:33-46) e das dez virgens (22:1-14). O 

sermão escatológico (Mt 24), com ênfase nos enganos do tempo do fim para alcançar, 

se possível, os “escolhidos” (v. 24), refere-se também a Noé (v. 37), um típico 

remanescente do Antigo Testamento (HASEL, 1975, p. 154). 

Os Evangelhos, em especial Mateus, indicam que Jesus Cristo foi 

remanescente na matança dos bebês, ordenada por Herodes (Mt 2). Seus pais 

fugiram para o Egito e voltaram em cumprimento das palavras do profeta (Os 11:1; Mt 

2:15). Assim, Jesus cumpriu o que Deus tinha previsto para Seu povo (DEDEREM, 
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2011). Outro remanescente do Novo Testamento foi João Batista, o precursor de 

Jesus, identificou os filhos de Abraão como “remanescentes”.  Sua mensagem foi um 

grito de juízo e um convite ao arrependimento. Ele procurou reunir um Israel 

verdadeiramente convertido, que escapasse do juízo iminente e da ira divina (Mt 3:1-

12). Mas, em contraste com o rígido particularismo dos grupos “remanescentes” 

contemporâneos, a pregação de João era universal (MEYER, 1992, v. 5. p. 669, 670): 

João Batista elevou-se acima dos fundadores de comunidade 
remanescentes. Ele também reuniu o santo remanescente. Esse é o 
significado de sua pregação, seu chamado ao arrependimento, seu 
batismo. Mas seu remanescente não é semelhante ao dos fariseus ou 
dos essênios. Esses grupos reuniam uma comunidade remanescente 
fechada (JEREMIAS, 1971, p. 171). 

 

João apelava a todas as camadas da sociedade israelita: “Aqui nós 

encontramos o fenômeno do remanescente aberto que inclui todos os que poderiam 

produzir frutos dignos de arrependimento” (Mt 13:8) (HASEL, 1976, p. 735). Em 

contraste com o exclusivismo farisaico, prevalecia um universalismo aberto. Por essa 

razão, alguns chegaram a combater uma teologia remanescente baseada em 

qualquer espécie de exclusivismo, pretendendo com isso preservar a acessibilidade a 

Cristo e o universalismo da Sua mensagem. Esse fato não remove a identidade 

remanescente de Israel: “Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um 

remanescente segundo a eleição da graça” (Rm 11:6) (CLARCO, 1993, p. 6).  

Ao aceitar a mensagem e o batismo de João, Jesus uniu-se a esse 

remanescente, o que levou o Batista a cumprir a missão divinamente designada: 

anunciar a vinda do Messias e o Reino de Deus. Os conceitos do antigo povo 

teocrático foram reinterpretados por Jesus e seus apóstolos. Estes realçaram as 

verdades fundamentais das antigas Escrituras, enquanto reduziram à insignificância 

as tradições religiosas que maculavam os ensinos bíblicos. A primeira vinda de Jesus 

atribuía o último teste a Israel como povo eleito. Temendo contaminar-se com as 

influências externas, o povo judeu fechou-se de tal maneira sobre si próprio que 

anularam a sua utilidade para a causa de Deus (MARTINEZ, 2002). 

Ao rejeitarem Jesus como o rei messiânico enviado por Deus, os líderes da 

nação judaica foram reprovados no teste decisivo de cumprir o propósito divino com 

os gentios (missão centrípeta de atrair a todas as nações). No entanto, a profecia das 

70 semanas apresentadas em Daniel 9:25 declara que após a morte de Cristo, a 
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nação israelita continuaria por mais três anos e meio, dando ainda uma oportunidade 

aos judeus. Mas, ao completarem as 70 semanas (ano 34), os judeus apedrejaram 

Estêvão e expulsaram a Igreja de Jerusalém, selando para sempre o fim da sua 

eleição como povo escolhido pela recusa do Messias (At 7:54-8:1): 

O apedrejamento de Estevão iniciou um novo estágio da infante igreja. 
Até então o cristianismo tinha sido uma seita do judaísmo. Os cristãos 
tinham vivido como judeus, pela lei judaica. Eles podiam ainda ser 
considerados como formando uma sinagoga separada, como faziam 
muitos grupos de judeus. Agora houve uma distinta mudança. Não 
mais os cristãos judeus poderiam ser considerados como judeus 
ortodoxos; eles eram uma seita distinta e herética. Não mais a lei 
judaica o âmago de sua religião. A pregação de homens como Estevão 
os excluía (PAROSCHI, 2007, p. 48). 

 

Cristo tomou a decisão final a respeito da nação judaica no fim de Seu 

ministério, quando os líderes rejeitaram a reivindicação Dele como o Messias. As 

palavras de Cristo revelam que a culpa de Israel perante Deus havia enchido sua 

medida (Mt 23:32). Como veredito, “o reino de Deus vos será tirado e será entregue a 

um povo que lhe produza os respectivos frutos” (Mt 21:43) (DEDEREN, 2011). Essa 

decisão solene parece sugerir que Israel como nação seria substituído por um povo 

que aceitaria o Messias e Sua mensagem. Deus estabeleceu a igreja, não em adição 

a Israel, mas como remanescente fiel de Israel, que herda as promessas e 

responsabilidades da aliança (Lv 26; Dt 28). 

Embora Cristo tenha sido rejeitado, Deus preservou o remanescente fiel. É 

notável que os 12 apóstolos (número representativo das doze tribos), e depois Paulo, 

eram todos judeus israelitas, deixando claro que o remanescente “de” Israel 

continuava com sua identidade, mas com liderança diferente: agora estavam sobre a 

bandeira de Emanuel. Não deve ser desconsiderado o fato de que Israel, como nação 

teocrática, havia sido rejeitada por Deus, mas individualmente, todos estavam sob o 

convite divino; aqueles que aceitassem a mensagem enviada por meio de Jesus 

seriam “enxertados” na verdadeira aliança, e fariam parte do remanescente (GOT 

QUESTIONS MINISTRIES, 2013). 

A chamada dos doze discípulos por Jesus para compartilharem de 
Sua missão, tem sido amplamente reconhecida com um ato simbólico, 
no qual se demostra a continuidade entre seus discípulos e Israel. A 
atuação escatológica que lhes foi atribuída, demonstra que os doze 
representam o novo Israel [...]. Os doze representam não somente o 
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povo escatológico; mas já são os recebedores das bênçãos e dos 
poderes do Reino escatológico. Por conseguinte, representam não 
somente o povo escatológico de Deus, mas também aqueles que 
aceitam a presente oferta de salvação messiânica. Por intermédio da 
parábola viva da escolha dos doze, Jesus ensinou que estava 
suscitando uma nova congregação para ocupar o lugar da nação que 
estava rejeitando sua mensagem (LADD, 2003, p. 147).  

 

Com esses discípulos, a quem chamou e comissionou como apóstolos (Mc 

3:14-15), Ele formou o novo Israel, o povo remanescente e messiânico de Israel, e o 

chamou de “Minha Igreja” (Mt 16:18). A esse novo organismo, com estrutura e 

autoridade próprias, Jesus entregou “as chaves do reino dos céus (Mt 16:19; 18:17). 

Deus usou pessoas disponíveis para propagar antigas verdades reveladas ao Seu 

povo (DEDEREN, 2011, p. 956). 

Para a tarefa de levar avante Sua obra, Cristo não escolheu os doutos 
ou eloquentes do Sinédrio judaico ou do poder de Roma. Passando 
por alto os ensinadores judaicos cheios de justiça própria, o Mestre 
escolheu homens humildes, iletrados, para proclamarem as verdades 
que deviam abalar o mundo (WHITE, 2010, p. 17). 

 

 E, antes de ascender ao Céu, Jesus transmitiu a grande comissão aos 

discípulos: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as coisas que 

vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do 

século” (Mt 28:19-20):  

Cristo deu aos discípulos uma comissão. Disse-lhes que eles deviam 
ser os executores do testamento no qual Ele legava ao mundo os 
tesouros da vida eterna. Tendes sido testemunhas de Minha vida de 
sacrifício em favor do mundo, disse. Tendes visto Meus labores por 
Israel: E embora Meu povo não quisesse vir a Mim para ter vida, 
embora sacerdotes e príncipes tenham feito comigo o que desejaram, 
conquanto Me tenham rejeitado, terão ainda outra oportunidade de 
aceitar o Filho de Deus. Vistes que todos os que vieram a Mim 
confessando seus pecados, Eu os recebi livremente. Aquele que vem 
a Mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A vós, Meus discípulos, 
Eu entrego esta mensagem de misericórdia. Ela deve ser dada tanto 
a judeus como a gentios - primeiro a Israel, e então a todas as nações, 
línguas e povos. Todos os que crerem devem ser congregados numa 
única igreja (WHITE, 2010, p. 27-28). 
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2.4.2. Remanescente nas Perspectivas de Paulo, Pedro e João 

É interessante observar o tema do remanescente nos escritos de Paulo: 

“Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo 

a eleição da graça” (Rm 11:5). A principal referência é apresentada em Romanos 9 a 

11, em que o tema é interligado à argumentação sobre a rejeição de Cristo por parte 

de Israel (MORRIS, 1987, p. 369). Romanos 9 distingue entre o Israel “carnal” (v.8) e 

o Israel da “promessa”, que não está restrito à linhagem física (vs. 26-27). O 

remanescente passa a incluir todos os que têm fé em Cristo (Rm 10:4, 9-13), judeus 

e gentios (Rm 9:24; 10:12) (STOTT, 1994, p. 274, 275). Citando Isaías 10:22-25 e 1:9, 

o apóstolo estabelece que só um remanescente será salvo (Rm 9:27): 

Em Romanos 9 -11 Paulo apresenta a igreja cristã como herdeira das 
promessas, dos privilégios e das responsabilidades do pacto eterno; a 
sucessora do judaísmo como depositária da vontade revelada de 
Deus, como representante corporativo de seus propósitos na terra, e 
como instrumento escolhido para a proclamação do evangelho e 
salvação dos homens. Em Romanos 9:27 Paulo aplica a palavra 
“remanescente” aos judeus de seus dias, que individualmente, 
aceitam a Cristo como o Messias. Mas agora têm direito a este título 
como membros da igreja cristã, e não como judeus. Romanos 11:5 
fala destes judeus cristãos como um “remanescente escolhido por 
graça”. O “remanescente” de Apocalipse 12:17 é o corpo dos fiéis de 
Deus, “restante” da linhagem que sobreviveu aos ferozes ataques de 
Satanás ao longo dos tempos da era cristã, particularmente na Idade 
Média (OREGO, 1995, v. 8, p. 983). 

 

Antigo e Novo Testamentos são combinados na aplicação de Paulo ao povo 

eleito:  

Em Romanos 11:1-5, o conceito de remanescente acompanha a 
referência ao clamor de Elias e à resposta de Deus (1Rs 19:18). O 
propósito é mostrar que Deus não rejeitou totalmente seu povo, mas 
que existe na verdade um remanescente que permanece fiel a Ele, tal 
como nos dias de Elias. Paulo toma o conceito de remanescente e o 
desenvolve por meio desses capítulos para mostrar que a profecia do 
Antigo Testamento sobre o remanescente é completada na 
comunidade composta de judeus e gentios. Um elemento adicional 
também surge da ideia paulina de semente (GUINTHER e KRIENKE, 
1968, v. 3, p. 250).  

 

Outra combinação entre Antigo e Novo Testamentos pode ser observada em 

Gálatas 3:16. Ali, Cristo é a semente de Abraão, quando diz “ao teu descendente” (τῷ 

σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός [tô spermati sû, ós estin Christós]), um texto que pode 



 

56 
 

ser aplicado a Gênesis 17:7; 15:7 quando se refere a Abraão e ao conjunto de 

promessas de Deus. Cristo mesmo foi Remanescente e o Descendente prometido 

desde o Éden, como solução final para ao pecado (Gn 3:15). Completamente fiel e 

santo, o Messias podia assegurar nossa sobrevivência em meio à catástrofe do 

pecado (SIQUEIRA, 2009, p. 321-338).  

E ainda, à semelhança da aliança do Sinai, Cristo renovou a aliança com seus 

discípulos conferindo o chamado divino do antigo Israel para ser um reino de 

sacerdotes e a luz do mundo (1Pe 2:4, 5, 9; Mt 5:14-16) e para “fazer discípulos de 

todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo” (Mt 

28:19). Wright (2012, p. 146) declara que a expansão do sacerdócio de todos os 

crentes para incluir outros povos, está em conformidade com a visão abraâmica.  

Nota-se nos exemplos acima, a continuidade do remanescente nos dois 

Testamentos. Cristo, a semente de Deus, tem derrubado barreiras humanas e 

chamado Seu povo do mundo para a igreja (ἐκκλησία [ekklêsia]). No corpo de Cristo 

não há judeu nem grego; Nele todos são um (Gl 3:28); todos são filhos de Deus. 

Aqueles que foram batizados em Cristo formam sua “igreja”, a comunidade das 

sementes. Em reforço à teologia de Paulo, a ideia de semente também é usada por 

Pedro para demonstrar a familiaridade com Jesus Cristo àqueles que foram 

resgatados por Ele: “Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de 

incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente” (1Pe 1:23) 

(DEDEREN, 2011). A explicação de João também insere o elemento “semente” nessa 

teologia: “Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado; pois o 

que permanece nele é a divina semente; ora, esse não pode viver pecando, porque é 

nascido de Deus” (1Jo 3:9). 

Uma questão que deve ser respondida: “Se o remanescente se tornou a Igreja, 

como pode haver uma igreja remanescente?” A resposta é simples. Exatamente como 

o Antigo Testamento mostra um remanescente fiel dentro de Israel após um tempo de 

apostasia e juízo iminente, o Apocalipse também descreve um remanescente fiel 

dentro da igreja após um tempo de apostasia e juízo (Ap 12:17). Assim, comprova-se 

que Deus não dependia da nação judaica para cumprir Seu plano de redenção. A 

estratégia divina não podia ser frustrada nem retardada pela rejeição do Messias 

(DEDEREN, 2011, p. 957). White (2010) descreve os meios pelos quais Deus 

cumpriria sua missão:  
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Considerai a tocante cena. Vede a Majestade do Céu tendo em torno 
os doze por Ele escolhidos. Logo os separará para a obra que lhes 
destinou. Por meio desses débeis instrumentos, mediante Sua Palavra 
e Espírito, Ele Se propõe colocar a salvação ao alcance de todos. Com 
alegria e júbilo, Deus e os anjos contemplavam esta cena. O Pai sabia 
que por intermédio desses homens a luz do Céu haveria de brilhar; 
que as palavras por eles ditas ao testemunharem de Seu Filho 
haveriam de ecoar de geração em geração, até o fim dos séculos. Os 
discípulos deviam sair como testemunhas de Cristo para anunciar ao 
mundo o que dEle tinham visto e ouvido. Seu cargo era o mais 
importante dos cargos a que já haviam sido chamados seres 
humanos, apenas inferior ao do próprio Cristo. Eles deviam ser 
coobreiros de Deus na salvação dos homens. Como no Antigo 
Testamento os doze patriarcas ocupavam o lugar de representantes 
de Israel, assim os doze apóstolos representam a igreja evangélica 
(WHITE, 2010, p. 18-19).  

 

É importante observar que Pedro escreveu a primeira epístola como uma carta 

circular aos “eleitos forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na 

Ásia e na Bitínia” (1Pe 1:1-2). Essas igrejas, eram, na sua maioria, compostas de 

gentios; os cristãos de origem judaica constituíam uma minoria. Pedro tinha um 

interesse especial nos judeus, mas não limitava suas instruções ao grupo minoritário. 

Ele dirige sua carta àqueles que eram idólatras, o que nos leva a crer que não seria o 

grupo judeu a quem se refere aqui (1Pe 2:10 e 4:3) (DORNELES, 2011).  

Para o apóstolo, havia igualdade em Cristo entre judeus e gentios, sem 

acepção de pessoas. Na igreja apostólica, os crentes compreenderam que o foco era 

missão centrífuga: deveriam sair de Jerusalém e fazer discípulos por meio do ensino 

bíblico ao redor do mundo (Mt 28:19-20). Os membros da Igreja Cristã Primitiva 

entenderam que todo crente é parte do corpo de Cristo, com uma função específica e 

um ministério a executar de acordo com os dons que o Espírito Santo concede (Rm 

12:3-8; 1Co 12:12-27). Igualmente, não devem ficar esperando que as pessoas 

venham (NICHOL, 1980, v. 7, p. 547-548). O mesmo princípio se aplica hoje no 

desempenho do sacerdócio de todos os crentes, para proclamar Suas virtudes, o que 

só pode ser realizado se a vida pessoal estiver santificada. Por essa razão, Deus nos 

chama à santidade para que, capacitados pelo poder do Espírito Santo, cresçamos 

em santidade e amor (At 1:8; Rm 15:13) (GODINHO, 2012). 
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2.4.3. Remanescente na Perspectiva Apocalíptica 

Essa seção define as características do último remanescente para o tempo do 

fim, apresenta símbolos e um resumo profético da história do remanescente em meio 

ao Grande Conflito (LHEMAM, 2012). A profecia se reporta ao passado, lembrando a 

promessa divina feita no Éden (Gn 3:15.) Deus disse à serpente (Satanás) a respeito 

da mulher (Igreja) e seus descendentes, sendo Cristo o principal descendente. E 

também, que haveria ‘inimizade’ entre os seguidores de Satanás e da Igreja. A 

serpente ‘feriria’ o calcanhar de Cristo (o Calvário), e Ele esmagaria a cabeça da 

serpente (a destruição de Satanás e dos efeitos do pecado) (STEFANOVIC, 2013)10.  

A profecia de Gênesis 3:15 se relaciona com Apocalipse 12, que descreve 

momentos marcantes do remanescente na história, até o tempo do fim, quando surge 

o último remanescente (povo eleito): “Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher 

vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça” 

(Ap 12:1). Esta mulher retrata a Igreja Verdadeira e os fiéis de Deus de todos os 

tempos (Ap 19:7, 8; Mt 5:14-16) simboliza os doze patriarcas e o reino de Israel no 

Antigo Testamento, e, no Novo Testamento, os doze apóstolos, em representação da 

igreja cristã primitiva”. Nota-se, portanto, a continuidade do remanescente ao longo 

das eras (LARONDELLE, 1997, p.127).  

Apocalipse 12 também relata a tentativa para destruir o remanescente como 

um povo e o próprio Jesus como Remanescente: o dragão (Satanás) se dirige contra 

o Filho de Deus (Ap 12:2, 4, 5) e depois contra a mulher (a Igreja), em uma tentativa 

de destruí-la (Ap 12:13). No decorrer da história, várias tentativas de destruição 

podem ser observadas. Antes ainda da fundação do mundo, Satanás entrou em 

disputa com Jesus; não conseguiu vencê-lo, e foi expulso do céu com seus anjos. 

Mais adiante, induziu Adão e Eva ao pecado e foi surpreendido com o estabelecimento 

do ritual do santuário para remissão de pecados. Depois, levou a nação israelita a 

quebrar a aliança. E ainda, quando Deus levantou a igreja cristã primitiva e reuniu 

judeus e gentios, Satanás suscitou uma feroz perseguição contra o povo de Deus 

(entre os séculos I e XVIII) (JOHNSSON, 2011).  

 
10 Gerhard F. Hasel fez os estudos mais exaustivos sobre o remanescente de Deus no AT. Ver: The 
Remnant: History and Theology of the Remnant Idea from Genesis to Isaiah, 3ª ed. (Berrien 
Springs, MI: Andrews University Press, 1980). 
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Durante a Idade Média, Satanás induziu a união entre Igreja e Estado; por meio 

de decretos, o remanescente foi perseguido, martirizado e torturado. Por ocasião do 

nascimento de Cristo tentou destruí-Lo, mas não conseguiu. Instigou líderes religiosos 

contra Cristo, induzindo-os a matá-lo e crucificá-lo, porém, Ele ressuscitou. Nos 

momentos cruciais da história, Satanás agiu. João declara que a estratégia do inimigo 

de Deus está bem definida contra o último remanescente: “Irou-se o dragão contra a 

mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os 

mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e se pôs em pé sobre a areia 

do mar” (Ap 12:17). Diante desse contexto, em todas as épocas, o Senhor interveio e 

continua a intervir em favor de Seu povo, para preservá-lo (GONZALES, 2018). 

Uma das intervenções de Deus ocorreu após os 1260 anos de supremacia 

papal (538 d.C a 1798 d.C). Sob a proteção divina o remanescente se organizou em 

uma grande agência missionária para alcançar o mundo com os ensinos 

fundamentados na totalidade das Escrituras Sagradas (Ap 10:1-11; Is 8:20; 2Tm 3:16; 

2Pe 1:19-21; 3:15,16) em vez de seguir as tradições e mandamentos de homens11. 

Esse remanescente foi despertado em várias partes do mundo por reformadores que, 

inspirados pelo Espírito Santo, valorizaram o texto bíblico e o disponibilizaram ao 

público, facilitando o ensino e a aprendizagem das verdades fundamentais que foram 

jogadas por terra pelo poder romano (Dn 7:25) (MAXWELL, 2012).  

Uma das verdades restauradas pelo remanescente no tempo do fim é a 

confirmação da validade do quarto mandamento do Decálogo (Ap 12:17; 14:12), 

relacionando-o à adoração (Ap 14:7). Desde que a lei de Deus foi alterada (Dn 7:25), 

houve necessidade de restaurá-la (Is 58:12). Outra verdade resgatada se relaciona 

ao testemunho de Jesus (Ap 12:17), identificado como o dom de profecia (Ap 19:10) 

manifestado no tempo do fim em cumprimento de Joel 2:28, 29. A terceira verdade 

restaurada é a fé, ou os ensinos de Jesus (Ap 14:12) e a paciência dos santos (Ap 

14:12). Num momento em que o engano e a apostasia parecem prevalecer, o 

remanescente resiste aos ataques do inimigo e continua comprometido em ensinar 

sobre Cristo e Sua Palavra (RODRIGUEZ, 2002, p. 278). 

É importante observar que o último remanescente recebeu uma missão 

especial: anunciar o evangelho de Apocalipse 14:6-12. Essa mensagem precisa ser 

 
11 Para um estudo mais detido sobre a perseguição generalizada e violenta dos cristãos sob o Império 
Romano veja: Earle E. Cairns. O cristianismo através dos séculos, 3ª ed. (São Paulo: Sociedade 
Religiosa Edições Vida Nova, 2008), p. 73-97. 
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ensinada até o fim do conflito no âmbito do juízo final. O povo eleito chama as pessoas 

a adorarem ao Deus Criador (Êx 20:8-11). Faz parte da missão do remanescente 

proclamar que a apostasia do mundo cristão alcança dimensões globais e que o 

sistema religioso falso entrará em colapso (Ap 14:8) (JOHNSSON, 2011). 

Maxwell (2012) aponta que o remanescente anunciará que os que adoram a 

besta e sua imagem experimentarão a derrota (Ap 14:9-11). Embora as forças do mal 

busquem exterminar o remanescente de Deus, a semente da mulher (Gn 3:15; Ap 

12:17), Deus por meio da Sua graça preserva um remanescente dentro do fluxo da 

história.12 Desta forma, entendemos que a missão do último remanescente é a mesma 

missão dada ao remanescente na história: restaurar, manter e ensinar verdades 

específicas para a atualidade, no escopo do grande conflito, até que Jesus volte.  

 

2.4.4. Remanescente do Tempo do Fim e Sua Missão 

É interessante notar a diferença no conceito de missão que ocorreu na 

transição do Antigo para o Novo Testamento. Na Antiga Aliança (Antigo Testamento), 

a missão consistia em ser povo de Deus e atrair as nações por meio do estilo de vida, 

da santidade, do testemunho, da adoração, do ensino e das bênçãos recebidas. Esse 

conceito de missão é entendido como centrípeto, de fora para dentro (“vinde”).  

O remanescente escatológico deveria transcender todas as barreiras étnicas e 

nacionais para proclamar o nome do Senhor (Is 66:10; e 19; Zc 9:7; 14:16; Dn 

7:27:12:1-3). Diferente da missão no Antigo Testamento, no qual as nações viriam a 

Jerusalém para adoração, no Novo Testamento os discípulos são comissionados a ir 

por todo o mundo e proclamar a mensagem da salvação (Mt 28:19,20). A missão, 

antes limitada a Israel, agora fora estendida ao mundo por meio do sacerdócio de 

todos os crentes (1Pe 2:4-10) (CLARCO, 1993).  

O povo de Deus no Antigo Testamento deveria ser uma lição objetiva 
para outros povos e nações. Quando as nações compreendiam o que 
Deus havia feito por elas, reconheciam o Deus de Israel como o Deus 
vivo e O Seguiam, porque ele era o verdadeiro Rei. Assim, Deus 
estava mostrando Sua santidade por meio do seu povo, aos olhos de 
muitas nações (Js 2:9-14; 61:9-11; Ez 20:12; 36:23; 38:23; 39:7, 27-
29). Esse é um tipo de evangelismo diferente do que os cristãos têm 

 
12 Para uma discussão mais detalhada, consultar Ekkehardt Mueller, "o resto do fim dos tempos no 
Apocalipse," Jornal do Teológico Adventista da Sociedade 11 (2000), p. 188-189. 
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em mente: não tanto em sair e pregar, mas sendo um exemplo vivo da 
graça de Deus (BRASIL, 2011, p. 51). 

 

O conteúdo da mensagem que deve ser ensinada é a própria Palavra de Deus: 

“Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas 

que testificam de mim” (Jo 5:39). A Palavra de Deus constitui a base de estudo e 

evangelismo. Jesus, no caminho de Emaús declarou: “E, começando por Moisés, 

discorrendo por todos os Profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em 

todas as Escrituras” (Lc 24:27). No tempo de Cristo, o Antigo Testamento era lido e 

estudado nas sinagogas que era um lugar de ensino: “Indo para Nazaré, onde fora 

criado, entrou, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para 

ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías [...]” (Lc 4:16-17) (DEDEREN, 2011). 

Sobre esse tema, Paulo escreveu: “Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil 

para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim 

de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra” 

(2Tm 3:16-7) (DEDEREN, 2011). Esse texto mostra que o apóstolo considerava as 

Escrituras como útil para o ensino. A palavra “útil”, do grego ὠφέλιμος [opselieos], 

indica algo pelo qual se pode tirar benefício. Tito descreve a responsabilidade daquele 

que tem a função de ensino: 

Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como 
despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, 
nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância; antes, hospitaleiro, 
amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, 
apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha 
poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que 
o contradizem (Tt 1:7-9). 

 

A função indispensável para o obreiro de Deus, como remanescente fiel, é ser 

“apegado à Palavra”, que é “segundo a doutrina”, numa perspectiva apologética, visto 

ser a “defesa” do evangelho algo necessário e útil para a igreja (2Tm 4:12). Foi desta 

forma que os primeiros conversos “perseveravam na comunhão, no partir do pão e 

nas orações” (At 2:42). A palavra “remanescente também aparece em Apocalipse 

quanto à fidelidade e o compromisso de viver e ensinar as Escrituras”: “Irou-se o 

dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que 

guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus; e se pôs em pé 

sobre a areia do mar” (Ap 12:17). É no último remanescente, o escatológico, que as 



 

62 
 

pressuposições teológicas e eclesiásticas que norteiam a visão e missão do 

adventismo se consumarão (DEDEREN, 2011).  

É importante observar também que o “remanescente escatológico” é o mesmo 

descrito desde o Éden (σπέρματος [spermatos] substituiu ַרע  com o mesmo ,[‘zerā] ז 

significado original pretendido neste contexto). Assim, no Novo Testamento o povo 

eleito mantém a característica de ser “aqueles que sobraram fiéis a Deus e se dedicam 

ao ensino de verdades para este tempo” (KISTEMAKER, 2001, p. 152). Nota-se que 

em todo o período em que houve o afastamento de Deus e das Suas verdades, Deus 

suscitou um remanescente para dar continuidade aos Seus desígnios e ensinar Suas 

verdades (GOLDSTEIN, 1999). Sobre esse tema (JOHNSSON, 1998, p. 11) escreveu: 

Ao longo dos tempos, Deus tem um remanescente. Eles são seus 
filhos leais e fiéis, que a Ele se apegam, não importa o que a multidão 
decida fazer. Nós o vemos no Dilúvio, nos dias de Elias, durante o 
cativeiro babilônico. E nós os vemos retratados no Apocalipse, no 
tempo do fim, quando o grande conflito entre Cristo e Satanás alcançar 
seu clímax. Sem olhar para as vantagens temporais, eles põem Deus 
em primeiro lugar, não importa o volume de pressões para que se 
harmonizem com o culto espúrio à besta e sua imagem.  

 

2.5 Considerações Finais 

Esse capítulo apresentou uma fundamentação bíblica do compromisso do 

remanescente com o ensino das Escrituras ao longo do Antigo Testamento, iniciando 

a análise com o remanescente familiar na era patriarcal (o Prometido, Sete, Enoque, 

Noé, Abraão). A seguir, apresentou a transição do remanescente familiar para o 

conceito de nação, em que Israel foi eleito para ser o representante de Deus perante 

todos os povos. No entanto, a infidelidade dos israelitas não anulou o propósito divino 

de alcançar todos os povos.  O tema do remanescente foi analisado, também, no Novo 

Testamento. O remanescente tem sua continuidade em Jesus, João Batista, nos 

apóstolos e na igreja cristã primitiva. Todos esses foram instrumentos de Deus para 

formar a comunidade messiânica. Na perspectiva do Novo Testamento, o 

remanescente não é um grupo fechado ou exclusivo, mas aberto; não é étnico-

missionário, mas cristocêntrico-missionário. 

A pesquisa identificou que o tema do remanescente está inserido como um fio 

condutor de Gênesis a Apocalipse para promover adoração, obediência à Sua Palavra 

e à Sua Lei. Em cada época, Deus usou remanescente de remanescentes para 
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restaurar e ensinar verdades específicas para seu tempo e “manter” a esperança de 

salvação para a humanidade, por meio do Messias. Como resultado, enfrenta 

constantemente a ira do dragão. Da trajetória desses remanescentes destacamos os 

seguintes princípios missiológicos: 

Ensino: Ocorreu por meio da tradição oral, dos pais, dos profetas e do 

remanescente. O ensino diligente era um mandamento para o antigo Israel, deveriam 

ensinar seus filhos a amar a Deus, conhecer e obedecer a revelação, seus estatutos 

e ordenanças (Dt 6:1-9). No Novo Testamento, a comunidade cristã deveria ser “sal e 

luz” para ensinar o amor (Jo 13:34-35).  

Responsabilidade: O remanescente recebeu de Deus a responsabilidade do 

ensino por meio de relacionamentos. Os pais tinham a responsabilidade de ensinar 

os filhos, Israel era uma nação modelo para ensinar outras nações.  

Santidade: A nação eleita deveria ser caracterizada pela pureza e santidade; 

sem elas, o testemunho perante outras nações seria ineficaz (Êx 19:6). A santidade 

era o veículo divino para espalhar o conhecimento de Deus e da verdadeira adoração.  

Verdade presente: No Antigo e Novo Testamento o remanescente teve uma 

mensagem distintiva a ser compartilhada: monoteísmo trinitário; a vinda do Messias, 

a criação literal; os dez mandamentos; a vigência do sábado; a tipologia do santuário; 

a verdade sobre a morte; a reforma de saúde; o Grande Conflito entre Deus e Satanás, 

o dom de profecia; o dia da expiação (ou juízo antitípico); Cristo como único Salvador, 

e o anúncio da segunda vinda. 

Sacerdócio para todos os crentes: O chamado da nação israelita implicava 

em ser uma nação separada e diferente dos outros povos, uma nação de sacerdotes 

para o mundo. Deveriam servir como uma vitrine em exposição, uma nação modelo a 

ser imitada pelas demais. 

Missão transcultural: O Antigo e o Novo Testamento apresentam um Deus 

missionário, que elegeu um remanescente humilde e falho. As Escrituras ordenam 

que o evangelho do reino seja pregado em todas as nações (Mt 24:14). 

Relacionamento: Pautadas pela ética, pelos valores morais e espirituais, as 

nações pagãs seriam convertidas ao Deus de Israel por meio de relacionamentos 

intencionais. Desta forma ocorriam a pregação e o ensino. 

Reprodução: Deus esperava que a nação israelita alcançasse adoradores em 

todas as nações e multiplicasse seu amor entre as nações.  
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 Após demonstrar a trajetória bíblica sobre o remanescente e o ensino das 

Escrituras no Antigo e Novo Testamento, o período extrabíblico continua rá 

demonstrando um período escuro onde os fiéis reformadores fizeram o impossível 

para preservar o texto bíblico, manter a autoridade das Escrituras, corrigir distorções 

teológicas, exaltar ensinos como a justificação pela fé, a santificação, o ministério de 

Cristo, e combater a mornidão da religião institucionalizada. O movimento de ensinar, 

restaurar e proclamar verdades bíblicas esquecidas continuam por meio de diversos 

grupos de remanescentes usados por Deus, como veremos no capítulo a seguir. 
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3. PROCESSO DE RESTAURAÇÃO DA VERDADE E AS METODOLOGIAS DE 
ENSINO DAS ESCRITURAS NO PERÍODO EXTRA-BÍBLICO 

Em todas as fases da igreja cristã existiu um remanescente que manteve acesa 

a chama da verdade ensinada por meio dos patriarcas, da nação israelita, de Jesus e 

dos apóstolos. Essa obra continuou a ser conduzida com ardor e bravura pelos 

reformadores. O mesmo Deus que libertou Israel do jugo de faraó e os guiou do 

deserto à terra prometida, suscitou os reformadores e iluminou-lhes a mente para 

compreenderem verdades esquecidas ao longo da história cristã. 

A história do cristianismo registra um período obscuro da humanidade, na Idade 

Média, em que houve a tentativa de dominar a consciência das pessoas. A igreja e o 

Estado se uniram e costumes pagãos entraram na igreja maculando o ensino das 

Escrituras. Embora perseguidos e em algumas regiões, quase exterminados, os fiéis 

filhos de Deus organizaram o cristianismo de seus dias para experimentar uma fé mais 

viva, singela e real, conforme o padrão bíblico; lutaram para preservar o texto bíblico 

e a autoridade das Escrituras (OLIVEIRA, 1985, p. 29). Estavam decididos a manter 

sua fidelidade a Deus, e preservar ensino as verdades bíblicas, manter a pureza e a 

simplicidade da fé (WHITE, 2012, p. 62).  

Durante esse período, de opressão romana por 1260 anos, o povo eleito esteve 

nas mãos de um poder assolador e destruidor (Dn 7:25). Milhares de remanescentes 

comprometidos com a Palavra de Deus buscaram refúgio nos vales, nas cavernas das 

montanhas, nos lugares ermos e solitários. O calabouço, a tortura, a força e a fogueira 

foram insuficientes para desviá-los de sua lealdade para com Deus (OLIVEIRA, 1985, 

p. 16-26). Neste contexto, a mulher (igreja) fugiria para o deserto, onde já tinha lugar 

preparado por Deus, para ser alimentada durante mil duzentos e sessenta dias (anos) 

(Ap 12:14). O próprio Jesus profetizou a respeito desse tempo e declarou: “se aqueles 

dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria” (Mt 24:22).  

Diversos grupos de remanescentes foram usados por Deus para corrigir 

distorções teológicas; exaltar ensinos como a justificação pela fé, a santificação, o 

ministério de Cristo; e combater a mornidão da religião institucionalizada. Os aspectos 

escatológicos também foram realçados por meio do movimento do advento que 

destacou as profecias bíblicas do tempo do fim, a iminência da volta de Jesus e a obra 

de restaurar as verdades bíblicas (XAVIER; DIAS, 2014).  
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Para fins didáticos, este capítulo se divide em três seções: o período Pré-

Reforma (Albingenses, Valdenses, John Wycliffe, John Huss), o período dos 

Reformadores (Martinho Lutero, João Calvino, Zuínglio e os anabatistas) e o período 

Pós-Reformadores (os morávios, o pietismo, John Wesley e os Adventistas do Sétimo 

Dia). Cada seção analisará a origem do movimento, a crença básica dos principais 

grupos de remanescentes, o que diz o Espírito de Profecia e o método de ensino das 

Escrituras (as ações desenvolvidas pelos grupos de remanescentes para expandir o 

conhecimento da Palavra de Deus).  

 

3.1.  Período Pré-Reforma 

3.1.1. Albigenses (1100 a 1200 d.C) 

Grupo religioso que buscava perfeição moral e espiritual (ascetismo) na Europa 

ocidental, por volta dos séculos XII e XIII. O nome foi dado no Concílio de Tours 

(1163). As manifestações albigenses centralizavam-se em Alba, motivo pelo qual 

receberam este nome. Eram chamados de forma pejorativa de cátaros, que quer dizer 

“puros”, “bons homens”, ou ainda “crentes das heresias” (JACOBS, 2012, p. 70-72). 

 

3.1.1.1. Origem, crenças e legado 

O movimento dos albigenses iniciou-se na Bulgária e se espalhou em várias 

regiões da Europa como norte da Itália, Alemanha, Rússia, Inglaterra e no sul da 

França. Foi um movimento que atraiu milhares de seguidores desde o povo comum 

até a realeza. Os cultos eram caraterizados pela simplicidade: cânticos, orações, 

meditação, imposição de mãos, incentivo para fazer o bem, cuidar da saúde e 

valorização das mulheres na sociedade. Tornou-se tão forte que foram considerados 

pelos clérigos católicos como uma seita herética (JACOBS, 2012, p. 71-73).  

Entre os séculos XI e XII a Europa vivia uma fase de aumento 
populacional e melhoria das condições de vida, com o 
desenvolvimento das cidades medievais. No ambiente urbano, 
aumentava o contato entre as pessoas e a busca pelo conhecimento. 
Uma parte da população começou a refletir sobre várias questões, 
entre elas, a fé e a autoridade da igreja. O cristianismo se expandiu 
com valores de renúncia, humildade, abnegação, pobreza e serviço 
desinteressado ao semelhante. Nesse período a igreja romana se 
expandia com grandes catedrais, os sacerdotes e bispos usavam os 
recursos da Igreja para garantir a si mesmos uma vida tranquila. O 
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cristianismo era apenas uma vaga recordação de um Cristo sofrendo 
na cruz (SNYDER, 2006, p. 244). 

 

Embora os ensinos albigenses fossem contrários às muitas crenças da tradição 

cristã, eles combatiam o poder e a imoralidade do clero, a corrupção da igreja, a 

submissão forçada a Roma, as peregrinações, o culto de imagens, a adoração aos 

santos e a penitência de flagelos. Criam que a Terra era um lugar de castigo, “o único 

inferno que existe para a alma humana”. E para eles, o castigo não seria eterno. Cristo 

teria sido enviado pelo “deus bom” para ajudar as pessoas perdidas. Para tal, era 

necessário tornar-se membro da igreja de Cristo: os albigenses (WEBER, v. 1, 1907). 

Criam que unicamente pela sua comunidade se podia chegar à verdadeira “salvação” 

e que na luta entre o “bem” e o “mal”, estavam do lado correto (PEGG, 2006, p. 229).  

Apesar de se considerarem cristãos, os cátaros rejeitavam a encarnação de 

Cristo. Acreditavam que o Messias assumiu apenas a aparência de ser humano, 

mantendo sua essência angélica para ser o salvador. Sendo assim, se Cristo nunca 

teve um corpo humano real, Ele também não sofreu durante a Paixão. Criam, também, 

que Cristo o logos, a palavra, na forma de oração. Em última instância, para a maioria 

dos cátaros, Cristo não foi enviado à humanidade para sofrer e morrer na cruz, mas 

para reconectar os anjos presos nos corpos dos seres humanos com o divino, por 

meio da oração, para que todos os que realizavam o ritual pudessem escapar de seus 

corpos e ganhar a salvação. Não reconheciam a doutrina da Trindade e afirmavam 

que Cristo não provinha da mesma matéria do Pai, ou seja, não era Deus (SNYDER, 

2006, p. 241-245). 

Aceitavam a Bíblia como livro sagrado (Novo Testamento). Utilizavam a Bíblia 

latina, a Vulgata. Traduziam as porções onde afirmavam encontrar seus ensinos e seu 

fundamento de fé e rejeitavam o Antigo Testamento como sendo obra do poder do 

mal. Identificavam o Adonai veterotestamentário com Satanás. Atribuíam as histórias 

do Antigo Testamento a um princípio maligno, e as histórias do Novo Testamento a 

um princípio benigno “deus bom” (WALKER, 2006, p. 354; PITA, 2014, p. 36-37). 

Ao considerar as crenças albigenses, fica evidente que a compreensão deles 

sobre a Escritura, o estado do homem na morte, a salvação e a encarnação de Cristo 

eram contrárias às doutrinas da tradição cristã (ensinos gnósticos e maniqueístas). 

Para eles, alma e corpo são entidades distintas e separáveis. Acreditavam que a 

ressurreição final seria espiritual, não material, e nada que as pessoas fizessem no 
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corpo afetaria no processo de salvação. Sendo assim, a flagelação e a penitência 

corporal eram inúteis e contra a doutrina pura. Eram contrários ao sistema católico de 

penitência e salvação pelas obras, condenavam o casamento e a procriação 

(SNYDER, 2006). No final do século XII e começo do século XIII, a igreja romana 

declarou esse grupo como “herege” e ameaça ao poderio de Roma na Europa 

(WEBER, v. 1, p. 1907). Iniciou-se uma grande perseguição contra os albigenses e, 

principalmente, aqueles que os apoiavam, davam abrigo ou até negociavam com eles. 

Com a ascensão do Papa Inocêncio III começou uma verdadeira guerra contra esse 

grupo no sul da França (MARVIN, 2008, p. 11-27).   

A perseguição ficou conhecida como Cruzada Albigense e durou quase metade 

de um século (1209 a 1244), com milhares de mortos. Esta investida teve ajuda militar 

dos reis da França, e é considerada como um dos mais emblemáticos casos de 

genocídio da história. Para a igreja romana, foi um período de fraqueza religiosa e 

moral, que gerou uma reação espiritual por parte de seus fiéis. Esse movimento 

representou o grupo opositor ao Estado, à igreja dominante e à sociedade constituída 

na época. Era um grito de liberdade à religião fraca e institucionalizada (FONSECA, 

1954, p. 79-117). No entanto, esse grupo é considerado remanescente por combater 

o clero romano e permanecer fiel a Deus por meio de uma vida moral.  

 

3.1.1.2. Espírito de Profecia  

Os albigenses são mencionados duas vezes no livro “O Grande Conflito”. A 

primeira delas no contexto de Roma decretar a extinção da Palavra de Deus e esse 

grupo ensinar em segredo para preservar a verdadeira fé: 

[entretanto,] à medida que aumentava o poder e autoridade do Papa, 
a Bíblia se tornava cada vez mais distante das pessoas. Roma 
decretava que a luz da Palavra de Deus se extinguisse e o povo fosse 
encerrado em trevas. O Céu havia provido outros fatores para a 
preservação da igreja. Muitos dos valdenses e albigenses, pela 
perseguição expulsos de seus lares na França e Itália, foram à 
Boêmia. Posto que não ousassem ensinar abertamente, trabalhavam 
em segredo. Assim se preservou a verdadeira fé de século em século 
(WHITE, 2009, p. 97). 

 

Na segunda referência os albigenses são mencionados entre os santos que 

tiveram o sangue derramado nas perseguições:  
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Século após século o sangue dos santos fora derramado. Enquanto 
os valdenses, "pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus 
Cristo", depunham a vida nas montanhas do Piemonte, idêntico 
testemunho da verdade era dado por seus irmãos, os albigenses da 
França. Nos dias da Reforma seus discípulos foram mortos com 
horríveis torturas. Rei e nobres, senhoras de alto nascimento e 
delicadas moças, o orgulho e a nobreza da nação, haviam recreado 
os olhos com as agonias dos mártires de Jesus. Os bravos 
huguenotes, batendo-se pelos direitos que o coração humano preza 
como os mais sagrados, tinham derramado seu sangue em muitos 
campos de rudes combates. Os protestantes eram tidos na conta de 
proscritos, punha-se a preço a sua cabeça e eram perseguidos como 
animais selvagens (WHITE, 2009, p. 97).  

 

3.1.1.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

O método de ensino das Escrituras usado pelos albigenses se deu por meio de 

sacerdotes doutrinadores nos cultos, pregadores itinerantes, grupos de estudo e 

pregação pessoal dos membros (JO; TOMAT; MULICELLI, 2007). Segue resumo:  

 

Quadro 1 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras pelos albigenses 

 
Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Indefinido 
Gnosticismo cristão, 

maniqueísmo e 
sincretismo religioso. 

Totalmente 
devastados pelas 

Cruzadas. 

Sacerdotes 
doutrinadores nos 

cultos formais; 
pregadores itinerantes; 

grupos de estudo; 
pregação pessoal. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.1.2. Valdenses (início em 1179 e data final desconhecida) 

O movimento recebeu este nome por conta de Pedro Valdo (ou Valdés), um 

rico comerciante que renunciou à riqueza para se dedicar à pobreza e à pregação do 

evangelho. Esta pobreza voluntária por renúncia extrema se tornara, no século XII, 

uma espécie de culto. A riqueza e o poder da igreja eram interpretados como a fonte 

de grandes males e as pessoas procuravam restabelecer o modo de vida apostólico 

como meio de influir de maneira mais eficaz sobre o povo, unindo o exemplo à palavra 

(GONZALES, 1989, v. 4, p.118).  
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3.1.2.1. Origem, crenças e legado  

O início da história dos valdenses é mais brando e recebeu mais tolerância por 

parte da Igreja. “Diferentemente dos cátaros, os valdenses não se originaram da 

hostilidade consciente com a Igreja Ortodoxa e, se eles tivessem sido tratados com 

habilidade, provavelmente nunca teriam separados dela” (WALKER, 2006). Do século 

XIII até o auge da Reforma Protestante os valdenses podiam ser encontrados no norte 

da Espanha, Áustria, Boêmia e leste da Alemanha, como também em seus locais de 

origem. Eles foram reprimidos, perseguidos, e forçados a viver secretamente, até que 

sua sede passou a ser os vales alpinos ao sudoeste de Turim, na Itália. Muitos deles 

aceitaram os princípios da Reforma e tornaram-se protestantes, sendo considerados 

a única “seita” medieval que sobreviveu, embora com modificação considerável nos 

ideais e métodos originais de pregação (WALKER, 2006, p. 335, 358). 

O historiador valdense, Comba (1889, p. 148-151), menciona o motivo das 

perseguições. Valdo e seus seguidores iam de cidade em cidade e se encontravam 

secretamente com grupos de valdenses. Nessas reuniões eles confessavam pecados, 

examinavam as Escrituras e dedicavam tempo à oração. Para alcançar seus objetivos 

missionários buscavam atividades profissionais para se ligar à comunidade e alcançá-

la com seus ensinos. O pregador valdense itinerante era conhecido como barba. Os 

grupos organizados nas cidades abrigavam o pregador voluntário e o ajudavam a 

fazer arranjos para se mudar secretamente para a próxima cidade.  

Interessante destacar que os valdenses viam a si mesmos como “anteriores” à 

apostasia da Igreja Católica Apostólica Romana e acreditavam ser “sucessores dos 

apóstolos”. O que faz com que os valdenses estejam elencados neste trabalho como 

pré-reformadores não é apenas o fato de tentarem preservar as Escrituras, mas por 

defender que obedecer a Deus é mais importante que obedecer aos homens 

(COMBA, 1889, p. 6,7, 35).  

Os valdenses consideravam a Palavra de Deus como única norma doutrinal e 

código jurídico e a traduziram para algumas línguas vernáculas, até mesmo em latim. 

Os valdenses foram “os primeiros dentre os povos da Europa a ter a tradução das 

Sagradas Escrituras. Centenas de anos antes da Reforma, possuíam a Bíblia em 

manuscrito, na língua materna”. Eles “tinham a verdade incontaminada, e isto os 

tornava objeto especial de ódio e perseguição” (WHITE, 2009, p. 65; TOWNLEY, 

1842, v. 1, p. 298-304; FABEL, 1976, p. 61-63). 
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Os valdenses atacavam a corrupção na Igreja romana e atribuíam o 
sacerdócio a todos os fiéis, homens ou mulheres. Para eles, todo 
cristão tinha o direito de pregar, absolver pecados e ministrar os 
sacramentos. Rejeitavam a comunhão, as orações pelos mortos, as 
indulgências, a confissão, a penitência, os hinos cantados, cultos em 
latim e a adoração aos santos. Para eles, o homicídio e a mentira, 
qualquer que fosse, eram pecados mortais, portanto, eram pecadores 
também os promotores das Cruzadas. Os pastores valdenses se 
consagravam ao celibato e à pobreza e se dedicavam aos sermões. 
Graças ao zelo missionário, suas crenças se espalharam pela Europa 
Ocidental (FO; TOMAT; MULICELLI, 1997, p. 109-110). 

 

Deve-se lembrar que para os valdenses as Escrituras deveriam ser seguidas 

literalmente. Grandes porções da Palavra de Deus eram memorizadas nas escolas 

estabelecidas para o treinamento dos pregadores, que lideravam o movimento. “Para 

cumprir as instruções de Cristo ao enviar os setenta,' esses pregadores iam de dois 

em dois, vestidos com uma simples túnica de lã, descalços ou calçando sandálias 

para demonstrar sua profissão apostólica”. Recomendavam o arrependimento, 

ouviam confissões e rejeitavam juramentos (WALKER, 2006, p. 357). Por causa da 

“escassez documental e da falta de conexão a partir da qual devemos desenhar a 

descrição das crenças valdenses”, “nosso conhecimento atual da história e crença dos 

valdenses na Idade Média é tirado das fontes provenientes da Igreja Romana que os 

condenava como hereges” (PITA, 2014, p. 65-87).  

As mais antigas narrativas sobre a conversão de Valdo de que temos 
conhecimento são a Cronicon universale anonyme Laudunensis, 
escrita por um premonstratense da diocese de Láon no início do século 
XIII  e os Tratos de devirdes materius Praedicabilibus e Tractatus de 
septem donis Spiritus Sanctii de Etienne de Bourbon ou de Bellavilla, 
um inquisidor dominicano que escreveu ao redor de 1250 uma obra 
para auxiliar os pregadores, onde recolheu anedotas e episódios que 
poderiam auxiliá-los em suas pregações, estando aí incluída a 
conversão de Valdo (THOMÉ, 2004, p. 87). 

 

Em 1179 Valdo e seus seguidores foram para Roma. O Papa Alexandre III e a 

cúria romana os receberam para que explicassem sua doutrina diante de três clérigos 

doutores da Igreja Ortodoxa. As perguntas giraram em torno das crenças básicas: 

sacerdócio universal (é para todos e não somente para clérigos católicos), evangelho 

na língua vernácula (as Escrituras deveriam ser traduzidas para as línguas 

vernaculares) e pobreza voluntária (todo cristão deve cumprir os propósitos de Deus 

pregando o evangelho). Pedro Valdo foi condenado no Terceiro Concílio de Latrão 



 

72 
 

(1179), no entanto, os líderes do movimento não foram excomungados da igreja, 

apenas orientados a não continuar na “heresia” (WEBER, v. 1, 1912). 

Após a morte do Papa Alexandre III, os valdenses desobedeceram ao Concílio 

de Latrão e continuaram ensinando de acordo com a compreensão que tinham das 

Escrituras. Nos anos seguintes foram excomungados e forçados a saírem de Lyon 

pelo papa Lúcio III, no Concílio de Verona em 1184, com a Bula Ad Abolendam. Em 

1215 foram declarados hereges com a afirmação de que o principal erro da seita era 

o desprezo pelo poder eclesiástico, que era rico – bem diferente do caráter humilde e 

pobre dos valdenses. Foram perseguidos pelas Cruzadas na região de Lyon, na 

França e permanecem em menor número em alguns países (PITA, 2014, p. 67-69). 

O legado dos valdenses se relaciona à Bíblia como única regra de doutrina e 

prática; Deus não instituiu o culto às imagens, nem o culto a Maria, nem as orações 

aos santos; não ordenou o batismo de crianças; o purgatório não existe; a confissão 

poderia ser feita diretamente e não por meio dos sacerdotes, Jesus é o único mediador 

entre Deus e o homem; as indulgências foram a criação do papado; o celibato 

sacerdotal também não é bíblico; a adoração deve ser simples e pessoal e não 

necessariamente de igrejas majestosas e imponentes (VEDDER, 1900, p. 465-489).  

 

3.1.2.2. Espírito de Profecia 

Os valdenses são mencionados nos escritos de White cerca de 40 vezes, 

principalmente no livro “O Grande Conflito”, relatando a perseguição pela Igreja de 

Roma. Abaixo lemos a característica fundamental deste grupo como remanescente:  

Declaravam ser a Igreja de Roma a Babilônia apóstata do Apocalipse, 
e com perigo de vida erguiam-se para resistir a suas corrupções. 
Opressos pela prolongada perseguição, alguns comprometeram sua 
fé, cedendo pouco a pouco em seus princípios distintivos, enquanto 
outros sustentavam firme a verdade. Durante séculos de trevas e 
apostasia, houve alguns dentre os valdenses que negavam a 
supremacia de Roma, rejeitavam o culto às imagens, guardavam o 
verdadeiro sábado. Sob as mais atrozes tempestades da oposição 
conservaram a fé. Perseguidos embora pela espada dos saboianos 
(França) e queimados pela fogueira romana, mantiveram-se sem 
hesitação ao lado da Palavra de Deus (WHITE, 2009, p. 65).  

 

Nas escolas para evangelistas itinerantes, os jovens valdenses eram treinados. 

Cada um deveria servir por três anos no campo missionário antes de assumir alguma 
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responsabilidade ministerial. Exigia-se renúncia, sacrifício e dedicação. Os jovens que 

recebiam a ordenação “viam diante de si não a perspectiva de riquezas e glória 

terrestre, mas uma vida de renúncia, trabalhos e perigo, e possivelmente o destino de 

mártir”. É importante ressaltar que realizavam o trabalho de discipulado e 

mentoreamento: “cada jovem tinha por companhia um homem de idade e experiência, 

achando-se sob a orientação do companheiro, que ficava responsável por seu ensino, 

cuja instrução se esperava que seguisse” (THOMÉ, 2004, p. 71, 90; WILSON, 1884).  

Estes obreiros frequentemente se reuniam para orar e aconselhar-se, 

fortalecendo-se mutuamente na fé. Eles ocultavam a proposta missionária: “Cada 

ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão e os missionários 

prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a 

de mercador ou vendedor ambulante” (WHITE, 2006, p. 70-71). 

 

3.1.2.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Os valdenses usaram como metodologia de ensino das Escrituras: reuniões em 

celeiros e lares, treinamento de novos pregadores (experiente com não experiente - 

mentoreamento e discipulado), treinamento de jovens para atuar nas cidades como 

evangelistas, ministério leigo, plantio de igreja, ensino entre as famílias (filhos tinham 

que aprender os evangelhos e as epístolas), pregação pessoal, testemunho e 

visitação (GONZALES, 1989, v. 4, p. 117-118). Segue um resumo desta seção: 

 

Quadro 2 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras pelos Valdenses 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Pedro Valdo Biblicista  

Sobrevivem ainda em 
alguns lugares da 

Europa e América do 
Norte. 

Pregação em igrejas; 
testemunho; 
escola de 

evangelismo; 
dupla missionária; 

treinamento de jovens; 
pregações pessoais 

disfarçadas de 
vendedores, 

ministério leigo, 
plantio de igreja e 
grupos de estudo; 

discipulado. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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3.1.3. John Wycliffe (1328-1384 d.C) 

Teólogo, tradutor, professor na universidade de Oxford e escritor cristão. 

Considerado um dos principais precursores de Lutero, Calvino e da Reforma 

Protestante. Propôs uma reforma religiosa na Inglaterra, que só iria se concretizar dois 

séculos depois. Nasceu em 1328 em Yorkshire, Inglaterra. Não demorou a seguir o 

sacerdócio. Aos 18 anos de idade, foi estudar teologia e filosofia em Oxford e aos 26 

já era mestre do Balliol. Em seguida a Igreja Católica o consagrou como vigário, em 

1372 recebeu o grau de doutor em teologia. Como resultado de seus estudos e 

especialização no assunto, escreveu diversos livros cuja temática era o cristianismo. 

Antes mesmo de Lutero, ele criticava a venda de indulgências por parte da Igreja e 

não demorou a assumir posicionamentos considerados radicais para a época. Faleceu 

aos 56 anos, na cidade de Leicestershire, Inglaterra (WILSON, 1884, p. 24-25). 

 

3.1.3.1. Origem, crenças e legado   

Wycliffe foi um teólogo de extrema importância para a Reforma Protestante. 

Defendia a salvação pela fé e a autoridade bíblica. Ferrenho crítico do clero católico, 

ensinava que o papa era corrupto e que a igreja deveria ser governada pelo povo de 

Deus com seus respectivos representantes e não pela estrutura hierárquica da igreja. 

Suas críticas se estenderam às doutrinas romanas essenciais. As principais 

contribuições são a defesa da autoridade bíblica e a tradução e divulgação das 

Escrituras em língua inglesa (WILSON, 1884, p. 25-26). 

Wycliffe viveu em períodos turbulentos. “Os camponeses reivindicavam 

melhores condições de trabalho, queriam uma parcela maior da produção agrícola e 

estavam cansados de uma vida difícil e espiritualmente vazia”. Neste tempo, a Peste 

Negra tinha atingido a Europa tirando a vida de um terço da população. E enquanto 

isso, a Guerra dos Camponeses deixou parte da Inglaterra devastada e acarretou uma 

crise econômica. Ainda houve a cisma papal, dividindo a França e a Itália sob o poder 

de papas diferentes (HANKO, 1999, p. 115-116).  

Analisando o contexto histórico, é “impossível entender a popularidade de 

Wycliffe”, talvez devido à fraqueza das autoridades eclesiásticas da Igreja Romana, 

ou mesmo o caráter de seu ensino. Nesta época, havia descrédito da autoridade da 

Igreja e do Estado. O certo é que seus primeiros escritos eram de cunho filosófico: 

sobre lógica e metafísica. Ele pertencia à Escola Realista e afirmou ser um discípulo 
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de Agostinho de Hipona, mas sua atitude nas questões práticas e políticas no que diz 

respeito à pobreza evangélica e do governo da Igreja podem ter lhe dado influência e 

seguidores (URQUHART, v. 15, p. 1912). 

A compreensão de Wycliffe sobre a “verdade do evangelho” levou à simpatia 

com seus escritos, que combatiam a Igreja Romana na Inglaterra. A deia central era 

que “o domínio é fundado na graça”. Ao contrário do “direito divino dos reis” ou das 

“prerrogativas sacerdotais”, seus ensaios sobre o Domínio Divino e Domínio Civil 

ensinavam que a responsabilidade na administração era necessária e não inata, ou 

seja, se um líder fosse encontrado administrando errado, ele poderia perder seu posto 

e privilégios. Para Wycliffe o ser humano era mordomo de Deus e, se fossem 

irresponsáveis, seriam privados dos privilégios advindos de suas funções. “Se, por 

transgressão, um homem perdeu os privilégios divinos, então, suas posses temporais 

seriam perdidas”. Para o reformador, o clero católico não administrava corretamente 

a Igreja e, por isso, foram rejeitados por Deus (LENSCH, 1996, p. 16-22). 

No dia 17 de maio de 1382, um conselho de bispos reuniu-se em Londres, sob 

influência do papa, para tratar dos ensinos “contagiosos” de Wycliffe. “Assim que o 

concílio estava começando, um excepcional e incomum terremoto atingiu Londres, 

fazendo com que muitos muros e pedras de edifícios caíssem nas ruas [...] Esse 

concílio ficou conhecido como ‘Sínodo do Terremoto’”. O concílio o condenou, mas os 

bispos não se atreveram a executá-lo (HANKO, 1999, p. 120). 

Nos anos finais, em Lutterworth, o reformador organizou um grupo de 

pregadores leigos, os “lollardos”, que ajudaram a preparar a Reforma na Inglaterra. 

Lutou pela tradução das Escrituras para a língua inglesa e seus esforços produziram 

a primeira Bíblia em inglês, chamada de Oxford. Seus ensinos chegaram à Praga, na 

Boêmia, onde o grande reformador John Huss usou-os para estabelecer um 

movimento pré-protestante permanente. Wycliffe não foi martirizado, morreu de 

derrame em dezembro de 1384. Ele fora odiado por Roma que, embora não pudesse 

matá-lo, não deixou que seus ossos descansassem em paz. “No dia oito de outubro 

de 1427, por ordem do Concílio de Constança, o corpo de reformador foi exumado, 

seus ossos queimados, e as cinzas espalhadas no rio Swift” (HANKO, 1999, p. 124). 

De sua vida podemos destacar que foi um dos primeiros a denunciar a 

corrupção no clero católico e a anunciar o conceito que qualquer pessoa que exerce 

fé em Cristo pode ter a salvação eterna, sem depender das virtudes e das boas obras. 
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Defendeu que a Bíblia é “autoridade suprema” e infalível. Criticou a doutrina católica 

da transubstanciação de Cristo, na cerimônia eucarística do pão e do vinho. 

Questionou a autoridade do papa como representante de Pedro, na Terra, e portador 

da “chave da Igreja”. Qualificou alguns papas de anticristos. Mais tarde, Lutero 

aproveitou os trabalhos de Huss e de Wycliffe para reformar a teologia e a vida 

eclesiástica na Europa (AZEVEDO, 2010, p. 30-33). 

 

3.1.3.2. Espírito de Profecia  

White (2009) faz referência a John Wycliffe cerca de 70 vezes em seus escritos. 

A maior parte das citações são encontradas no livro “O Grande Conflito”, no capítulo 

quinto, “Arautos de uma Era Melhor”. Seu método de ensino foi:  

Wycliffe, a exemplo de seu Mestre, pregou o evangelho aos pobres. 
Não contente com espalhar a luz nos lares humildes em sua própria 
paróquia de Lutterworth, concluiu que ela deveria ser levada a todas 
as partes da Inglaterra. Para realizar isto, organizou um corpo de 
pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade e 
nada desejavam tanto como o propagá-la. Estes homens iam por toda 
parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos 
atalhos do interior. Procuravam os idosos, os doentes e os pobres, e 
desvendavam-lhes as alegres novas da graça de Deus. Como 
professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregou a Palavra de Deus 
nos salões da universidade. Tão fielmente apresentava ele a verdade 
aos estudantes sob sua instrução, que recebeu o título de “Doutor do 
Evangelho”. Mas a maior obra da vida de Wycliffe deveria ser a 
tradução das Escrituras para a língua inglesa. Num livro - Sobre a 
Verdade e Sentido das Escrituras - exprimiu a intenção de traduzir a 
Bíblia, de maneira que todos na Inglaterra pudessem ler, na língua 
materna, as maravilhosas obras de Deus (WHITE, 2009, p. 87). 

 

3.1.3.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

O seu método de ensino das Escrituras aconteceu em sala de aula, pregação 

de púlpito, contato pessoal, livros acadêmicos, treinamento de pessoas e envio de 

missionários (os “lollardos”) para atender as necessidades sociais. Sua principal 

contribuição foi a defesa da autoridade das Escrituras, sua tradução e divulgação. 

Segue um resumo: 
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Quadro 3 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras por John Wycliffe 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

John Wycliffe 

Biblicista; 
contra a Hierarquia papal;  

contra a doutrina da 
transubstanciação; 

reavivamento e reforma 
na igreja. 

Faleceu em 1384. 
Influenciou John 

Huss. 

Pregação de púlpito; 
publicações 

acadêmicas; tradução 
das Escrituras; 

treinamento e envio de 
missionários 
“Lollardos”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.1.4. John Huss (1369-1415 d.C) 

Nasceu numa família camponesa que vivia na pequena aldeia de Hussinec 

(cidade do ganso), na Boêmia (1373-1415). Seu nome, derivado do lugar de 

nascimento, significa “ganso” em tcheco. Aos 17 anos, ingressou na Universidade de 

Praga, capital da Tchecoslováquia. Toda sua vida foi passada aí, com exceção dos 

dois anos de exílio e encarceramento em Constança. Na Universidade de Praga, 

tornou-se professor de teologia (1398), foi ordenado padre (1400) e em 1409 foi 

escolhido reitor desta instituição. Seus ensinos influenciaram os reformadores 

protestantes do século XIV. Foi condenado por heresia e executado em uma fogueira 

no dia 6 de julho de 1415 (SCHAFF, 1915).  

 

3.1.4.1. Origem, crenças e legado   

Um discípulo de John Huss, Jerônimo de Praga (martirizado) trouxe da 

Inglaterra as obras mais radicais de Wycliffe e apresentou-as a Huss. Embora não 

adepto às ideias de Wycliffe sobre a doutrina da transubstanciação, apreciou seus 

escritos aceitando o ensino sobre o reavivamento e a reforma na Igreja Romana. Em 

1402 foi nomeado reitor e pregador da capela de Belém. Pregou com dedicação sobre 

a reforma na igreja. Sua eloquência e fervor eram tamanhos que em pouco tempo a 

capela se transformou no centro do movimento reformador. A hierarquia romana 

começou a encará-lo com receio. Porém, recebeu apoio de “boa parte do povo e a 

nobreza parecia segui-lo”. Ele era confessor da rainha Sofia e amigo do Rei Venceslau 

IV. Dessa maneira, o conflito deveria surgir primeiramente em âmbito acadêmico e 

não na sociedade civil (GONZALES, 1995, v. 5, p. 95). 

John Huss só reconhecia a autoridade da Bíblia nas questões da fé; repudiava 

os tribunais da Inquisição e os juízes terrenos. Aos olhos da Igreja, era um herege que 
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suscitava o ódio das autoridades eclesiásticas. A Cúria Romana passou a persegui-

lo, excomungando-o por duas vezes. Huss opôs-se a uma bula papal e foi obrigado a 

se exilar para não morrer (AGUIAR, 2010, p. 16). Ele sabia que não podia contar com 

a simpatia de João XXIII e da sua cúria. Por isto, antes de partir, escreveu um 

documento que deveria ser lido caso fosse assassinado. Embora João XXIII o 

recebesse com cortesia, poucos dias depois o chamou para o consistório papal. “Huss 

foi à reunião, insistindo que tinha vindo para expor sua fé diante do concílio, e não do 

consistório. Ali ele foi formalmente acusado de herege, e respondeu que preferia 

morrer que ser herege, e que se o convencessem de que o era, ele se retrataria” 

(GONZALES, 1995, v. 5, p. 99; SCHAFF, 1915, p. 228-259).  

Por um pouco de tempo a questão ficou suspensa, mas Huss passou a ser 

tratado como um prisioneiro, primeiro em casa, depois no palácio do bispo que o 

recebeu, e por último, em uma série de conventos que lhe serviam de cárcere. Quando 

o imperador soube o que tinha acontecido a ele, ficou irado e prometeu fazer respeitar 

o salvo-conduto que lhe dera. Porém, percebeu que não seria bom para sua imagem 

pessoal ser visto como “protetor de hereges” (GONZALES, 1995, v. 5, p. 99-100).  

Muitos nobres boêmios protestaram contra essa situação, porém, os italianos, 

os alemães, os franceses e a maioria do Concílio considerava-os como “bárbaros que 

sabiam pouco de teologia, e cujos pronunciamentos não deveriam ser levados a 

sério”. Assim, em 5 de junho de 1415 Huss compareceu diante do Concílio. Foi levado 

para a assembleia acorrentado, como se tivesse tentado fugir ou se já tivesse sido 

julgado. “Foi acusado formalmente de ser herege, e de seguir as doutrinas de Wycliffe. 

Huss tentou expor suas opiniões, mas a diante da algazarra ele não se podia fazer 

ouvir. Por fim, foi decidido adiar a questão para o dia 7 do mesmo mês”. Passados 

alguns dias ele foi levado à Catedral de Constança (GONZALES, 1995, v. 5, p. 102). 

[Huss] foi vestido de sacerdote e recebeu o cálice, somente para logo 
em seguida lhe arrebatarem ambos, em sinal de que estava perdendo 
suas ordens sacerdotais. Depois lhe cortaram o cabelo, fazendo-lhe 
uma cruz na cabeça. Por último lhe colocaram na cabeça uma coroa 
de papel decorada com diabinhos, e o enviaram para a fogueira. A 
caminho do suplício, ele teve de passar por uma pira onde ardiam seus 
livros. Mais uma vez lhe pediram que se retratasse, e mais uma vez 
ele negou com firmeza. Por fim orou, dizendo: "Senhor Jesus, por Ti 
sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-Te que tenhas 
misericórdia dos meus inimigos”. Morreu recitando salmos. 
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Huss tornou-se um símbolo da independência tcheca, que estava sob tutela de 

Roma. Ocupa lugar de destaque na bandeira do presidente da república tcheca, que 

exibe um brasão com leões, águias e a expressão “pravda vítězí”, que significa “a 

verdade vence”, atribuída à Huss e seus seguidores (AGUIAR, 2010, p. 16-17). O 

historiador Walker (2006, p. 452-454) menciona que Wycliffe e Huss são precursores 

da Reforma, demonstrando ser esta “uma designação apropriada no que se refere ao 

seu protesto contra os abusos eclesiásticos, sua exaltação da Bíblia e sua 

contribuição à soma total da agitação que por fim resultou em reforma eclesiástica”. 

Embora as doutrinas fundamentais dos reformadores devam muito pouco às doutrinas 

de Wycliffe e de Huss, posto que, como os albigenses, foram bem mais radicais em 

sua ruptura com o ensino tradicional, o espírito de reforma e mesmo sua ilibada vida 

moral despertaram nos reformadores a “chama” da reconstrução de sua igreja.  

Assim, consta no legado de Huss: a defesa da ideia de um reavivamento e uma 

reforma na igreja; que a caridade desempenhava um papel instrumental na 

justificação dos pecadores; a condenação à veneração idólatra de Maria e dos santos; 

a crítica à prática medieval de reter o cálice do povo comum e oferecer-lhes apenas o 

pão na eucaristia. Além disso, a identificação da verdadeira igreja com um corpo 

invisível de crentes no passado, presente e futuro, eleitos por Deus para a salvação e 

incorporados em Cristo. Acreditava que nem todos os membros da igreja visível 

pertencem à igreja invisível, e quando o clero é reprovado por suas ações, sua 

autoridade é suspeita (AGUIAR, 2010).  

Huss criticou os sacerdotes e papas como “anticristo” ao desconsiderar as 

bulas papais quando contradiziam as Escrituras. Relacionou a doutrina da igreja com 

as Escrituras. Rejeitou qualquer alegação de que a igreja visível poderia exercer a 

infalibilidade em suas decisões ou interpretações bíblicas. Reconheceu a Palavra de 

Deus como a única regra infalível de fé e prática cristã, uma visão que os reformadores 

expressariam com o slogan “Sola Scriptura”. Criticou doutrinas católicas e a 

comunhão restrita ao corpo eclesiástico, não sendo oferecida aos demais crentes, 

principalmente os de origem popular. Fez oposição à venda de indulgências e à 

riqueza da igreja (SCHAFF, 1915, p. 228-259). 

 

 

 



 

80 
 

3.1.4.2. Espírito de Profecia 

White (2009) posiciona John Huss e Wycliffe no capítulo “Dois Heróis da Idade 

Média” no livro “O Grande Conflito”. Ao escrever sobre os cristãos nos finais dos 

tempos, reconhece que o exemplo desse pré-reformador irá se repetir na história dos 

remanescentes fiéis, que passarão por idênticas privações:  

Essa rica experiência [de Huss] nos é transmitida como legado de 
grande valor. Quando a história se repetir, quando os grandes homens 
e mulheres da Terra deixarem de ir à Bíblia em busca de luz, evidência 
e verdade, quando mandamentos humanos forem exaltados acima 
dos mandamentos de Deus, e quando for considerado crime obedecer 
a Deus e não às leis civis, então não teremos de palmilhar uma vereda 
na qual temos apenas poucos exemplos de outros que foram antes de 
nós (WHITE, 2009, p. 324). 

 

3.1.4.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Quanto à metodologia do ensino das Escrituras destacam-se: 1) cartas para 

circular suas convicções; 2) pregar de púlpito contra o clero, do episcopado e do 

papado. 3) em meios acadêmicos, com publicações que sustentavam suas ideias.  

 

Quadro 4 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras por John Huss 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

John Huss 

Contra o episcopado e 
o papado; contra 

doutrinas da igreja e 
as indulgências. 

Martirizado pelo 
Concílio de Constança 
em 1415. Influenciou 

Martinho Lutero. 

Pregação de púlpito; 
publicações 

acadêmicas; cartas 
pessoais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.2. Período da Reforma 

3.2.1. Martinho Lutero (1483 a 1546 d.C) 

Nasceu em 10 de novembro de 1483, em Eisleben, Estado alemão de Saxônia-

Anhal. Filho de camponeses católicos alemães. Responsável pela revolução religiosa 

que subjugou o poder de Roma, modificando para sempre o caminho religioso e 

espiritual na sociedade. Casou-se com a monja Katharina Von Bora, em 1525, e com 

ela teve seis filhos. Faleceu de derrame cerebral em 18 de fevereiro de 1546, aos 63 

anos, em sua cidade Natal. Seu corpo foi sepultado na Igreja do Castelo de Wittenberg 

onde, cerca de 30 anos antes, afixou as 95 Teses (GEORGE, 1994, p. 53).  
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3.2.1.1. Origem, crença e legado   

Os pais de Lutero o ensinaram desde cedo a orar pelos santos, realizar boas 

obras, reverenciar o papa e a igreja. E desejavam que se tornasse advogado. Aos 

dezoito anos ingressou no curso de direito. Em 1505 desistiu da carreira para entrar 

no Mosteiro Agostiniano de Erfurt. No dia 2 de julho de 1505, viajando de sua casa 

em Mansfield para voltar à Universidade, se deparou com uma terrível tempestade. 

Temendo a morte por um raio, gritou com terror para o santo padroeiro dos mineiros: 

“Salve-me, St. Anne, e eu me tornarei um monge” (BAINTON, 1955, p. 21-26). 

Lutero cumpriu a promessa e apresentou-se a um mosteiro agostiniano, um 

monge exemplar no que diz respeito a penitências, orações, jejuns, vigílias e estudos. 

Em 1507 foi ordenado ministro: “Ele às vezes jejuava por três dias e dormia sem 

nenhuma manta no inverno gelado. Ele foi conduzido por um profundo senso de sua 

própria pecaminosidade e da grandeza de Deus”. Transferido para Wittenberg em 

1508, recebeu a permissão para estudar as Escrituras Sagradas. Encaminhado para 

os estudos acadêmicos, alcançou o título de doutor em Teologia em 1512 (NICHOLS, 

2002, p. 29-31). No mesmo ano começou a lecionar sobre o livro de Salmos, depois 

a Epístola aos Romanos e Gálatas (BAINTON, 1955, p. 60). A Epístola de Paulo ao 

Romanos o convenceu sobre a justiça de Deus que pensara ser demonstrada na 

autoflagelação das penitências que praticara. Stott  (2000, p. 5) declarou: 

Eu ansiava intensamente compreender a carta de Paulo aos 
Romanos, e a única coisa que não saía do meu caminho era aquela 
expressão, "a justiça de Deus", pois no meu entender ela significava a 
justiça segundo a qual Deus é justo e age com justiça ao punir o 
injusto. Noite e dia eu ficava ponderando, até que eu compreendi a 
verdade: que "a justiça de Deus" é a justiça pela qual, através da graça 
e pura misericórdia, ele nos justifica pela fé. Depois disso foi como se 
eu tivesse renascido e adentrado as portas escancaradas do paraíso. 
Toda a Escritura adquiriu um novo significado, e enquanto antes "a 
justiça de Deus" me deixava cheio de ódio, agora ela se tornou para 
mim uma expressão de amor grandioso e de doçura inexprimível. Esta 
passagem de Paulo tornou-se para mim uma passagem para o céu. 

 

Enquanto pensava o que fazer com as verdades que descobrira, o Papa Leão 

X concedia uma indulgência plenária destinada a financiar a construção da Basílica 

de São Pedro em Roma. Ela poderia ser aplicada a quase todos os pecados, incluindo, 

por exemplo, o adultério e o roubo. Para isso, o Papa Leão X estabeleceu 

“pregadores” de indulgência, que receberam instruções rigorosas para pregar e 
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passavam pelas cidades anunciando a novidade (BRECHT, 1985, p. 178-179). Nessa 

ocasião, a Europa cristã conheceu Johann Tetzel, frade e pregador dominicano 

alemão, comissionado pelo papa a oferecer a indulgência em 1517 (GANSS, 1912). 

Famoso por ser um defensor do papado, sua campanha em cidades perto de 

Wittenberg conseguiu atrair muitos cidadãos que viajavam para comprar as 

indulgências, já que as vendas não estavam acontecendo em Wittenberg (BRECHT, 

1985, p. 178-179).  

Mais tarde, na cidade de Halle, Lutero escreveu que Tetzel afirmava que a 

compra desta indulgência poderia eliminar até mesmo o pecado de um homem 

culpado de estuprar Maria, a mãe de Jesus. Depoimentos de autoridades de Halle, 

tanto civis como eclesiásticas negaram, jurando nunca terem ouvido essa pregação, 

isso demonstra a aversão de Lutero à venda de indulgências e à pessoa de Tetzel 

(DURANT, 1957, p. 339).  

Desde 1514 Lutero pregou contra o abuso de indulgências e a maneira como o 

papado reduzira a graça, ao invés de exigir o arrependimento verdadeiro. Lutero ficou 

ainda mais consternado em 1517 quando viu seus paroquianos retornarem de Roma 

com indulgências. Alegavam que não mais precisavam se arrepender e transformar a 

vida para serem perdoados dos pecados que praticaram. Mesmo ainda não sendo 

totalmente contrário à venda de indulgência, ele ensinava que receber uma 

indulgência deveria pressupor que o penitente confessasse e arrependesse, caso 

contrário seria inútil. Assim, um pecador realmente arrependido também não 

precisaria buscar a indulgência, porque amava a justiça de Deus e desejava o castigo 

de seus pecados (BRECHT, 1985, p. 188-189). 

Por entender que a venda de indulgências era um desvio da verdade, Lutero 

escreveu 95 princípios bíblicos sobre a justificação pela fé e os pregou na porta da 

Igreja do Castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517, desafiando as pessoas 

a refletirem sobre o assunto. As teses eram uma maneira de anunciar um protesto 

agressivo. Por meio dessas teses Lutero desafiou acadêmicos e pregadores de 

indulgências a explicarem a incoerência entre o que Deus pedia e o que a Igreja 

oferecia quanto ao perdão dos pecados. A repercussão desse ato resultou no 

movimento da Reforma Protestante (BRECHT, 1985, p. 180-186). 

Lutero não via a si mesmo como agente dessa revolução eclesiástica, como se 

fosse um Lénin ou um Robespierre que procuravam abalar o mundo e derrubar reinos. 



 

83 
 

O papado e o império da época foram abalados pelas palavras de um simples monge 

alemão, segundo ele, como consequência inevitável da vocação providencial que 

havia tido na noite da tempestade. Lutero dizia: “Não fiz nada. Deixei a Palavra agir”. 

“Lutero não se tornou um reformador porque atacou as indulgências. Ele atacou as 

indulgências porque o Espírito Santo e a Palavra de Deus estavam agindo de forma 

profunda em seu coração e das pessoas” (GEORGE, 1994, p. 56). 

Muitos acreditam que Lutero não tinha intenção de “espalhar” suas crenças, 

visto que as teses foram escritas em latim, língua dos estudiosos, ou quando muito 

dos padres. Porém, alguns traduziram as teses para o alemão e outros idiomas e 

começaram a reproduzi-las na imprensa de Guttenberg. Houve muitos debates em 

torno desses temas. O historiador Cairns (1996) mostra que nas disputas de 

Augsburg, com o cardeal Cajetan e em Leipzig, com o teólogo John Eck, Lutero fora 

persuadido a admitir que havia negado a autoridade dos Concílios da Igreja. Diante 

da pressão, ele tornou seu caso aberto para o povo alemão publicando três panfletos: 

o primeiro Para a Nobreza Alemã, o segundo sobre o Cativeiro Babilônico da Igreja e 

o terceiro Sobre a Liberdade Cristã (BAINTON, 1955, p. 83-87). 

Diante desse fato, a igreja reagiu. No dia 15 de junho de 1520, uma bula papal 

foi publicada, conhecida como Exsurge Domine, declarando que os livros de Lutero 

deveriam ser queimados em até 60 dias. Ele queimou a bula papal. Na primavera de 

1521, o Imperador Carlos V convocou Lutero a um interrogatório formal condenatório 

para a Dieta de Worms. Ele fora confiante, visto que possuía um salvo-conduto de 

Frederico III, eleitor da Saxônia. Pediram que negasse seus livros contrários aos 

ensinamentos da Igreja (CAIRNS, 1996, p. 284-285). Neste instante, o reformador 

respondeu (NICHOLS, 2002, p. 41-42): 

Desde então, sua serena majestade e suas senhorias procuram uma 
resposta simples, eu darei dessa maneira, não enfeitarei: a menos que 
eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por uma 
razão clara, pois não confio nem no papa nem nos concílios somente, 
uma vez que é bem sabido que eles muitas vezes erram e se 
contradizem, eu estou vinculado às Escrituras que citei e minha 
consciência é cativa à Palavra de Deus. Não consigo e não vou retratar 
nada, já que não é seguro nem correto ir contra a consciência. Não 
posso fazer o contrário, aqui estou. Que Deus me ajude, Amém! 

 

Como Lutero havia sido considerado herege por Worms, não havia outra 

solução a não ser a condenação. Assim, arquitetou-se um plano para proteger sua 



 

84 
 

vida. Para que o clero acreditasse que o reformador sequestrado estava morto, no dia 

4 de maio de 1521 Lutero foi levado por cavaleiros armados até o castelo de Wartburg. 

Ele acreditava que a Igreja tinha se apostatado e que o Papa não tinha autoridade de 

tirar ou colocar alguém no purgatório; acreditava na justificação pela fé e que 

indulgências não poderiam fazer o que é resultado somente do arrependimento 

verdadeiro: a salvação pela graça de Deus (NICHOLS, 2002, p. 31-32).  

Este foi o ponto que deu origem a todos os protestantes, cada um segundo sua 

ramificação teológica. Para Lutero, a Bíblia era o “livro do Espírito Santo”, “o veículo 

do Espírito”. Acreditava que mesmo sendo escrita por homens, não era inventada, 

mas toda a Escritura provinha de Deus (GEORGE, 1994, p. 83). Deve se observar 

que além de romper definitivamente com a Igreja, fugindo da condenação e deixando 

de lado a batina, casou-se com a freira Catarina de Bora em 1525. Escreveu hinários, 

livros de teologia e um catecismo (que, em grande parte os luteranos atuais recorrem 

em análise teológica), e produziu a primeira tradução da Bíblia para a língua alemã 

(SHELLY, 1995, p. 238). Sobre a contribuição de Lutero: 

A Reforma do século XVI foi primeiramente uma reforma 
hermenêutica. Foi capaz de abalar a autoridade da Igreja de Roma e 
gerar uma duradoura reforma eclesiástica. Lutero rompeu com muitas 
tradições medievais extrabíblicas e com a hegemonia hermenêutica 
católica romana, permitindo, assim, que a Bíblia falasse diretamente a 
cada crente. A Bíblia foi restaurada ao seu lugar central por meio dos 
princípios de sola scriptura (a exclusividade das Escrituras) e tota 
scriptura (a totalidade das Escrituras). Mais uma vez permitiu-se às 
Escrituras o interpretarem-se a si mesmas pelo método histórico-
gramatical; e seus elementos profético-apocalípticos começaram a 
explicar a história da igreja cristã em desenvolvimento usando a 
abordagem historicista (ROBERT, CRAIG E WILLIAM, 1993, p. 21). 

 

3.2.1.2. Espírito de Profecia  

White (2009) menciona Lutero cerca de 260 vezes no livro “O Grande Conflito”, 

nos capítulos 5 a 8, que tratam da Reforma Protestante. “O entusiasmo popular em 

favor de Lutero, por toda a Alemanha, convenceu tanto o imperador como a Dieta de 

que qualquer injustiça a ele manifesta faria perigar a paz do império e mesmo a 

estabilidade do trono” (WHITE, 2009, p. 165). A pressão popular manifestou a 

insegurança do Imperador e do Papa. Se continuassem a perseguição contra ele, 

essas instituições estariam ameaçadas. A Reforma Protestante começou em meio à 

insegurança de perder o poder de controlar o povo. Resumindo seu ministério: 
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Preeminente entre os que foram chamados para dirigir a igreja das 
trevas do papado à luz de uma fé mais pura, acha-se Martinho Lutero. 
Zeloso, ardente e dedicado, não conhecendo outro temor senão o de 
Deus, e não reconhecendo outro fundamento para a fé religiosa além 
das Escrituras Sagradas, Lutero foi o homem para o seu tempo; por 
meio dele Deus efetuou uma grande obra para a reforma da igreja e 
esclarecimento do mundo (WHITE, 2009, p. 120). 

 

3.2.1.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Dentre as metodologias de ensino destacam-se: sala de aula enquanto 

professor católico e doutor em Teologia; tradução das Escrituras; publicações 

(panfletos aleatórios, livros, hinos, cartas); ensino pessoal; grupos de estudos nos 

lares e testemunho para outros (BAINTON, 1955, p. 83-87).  

 

Quadro 5 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras por Martinho Lutero 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Martinho Lutero 
Soberania de Deus; 
justificação pela fé; 
Sola Scriptura etc. 

Sobreviveu à 
perseguição (Igreja e 
Império desistiram de 
condená-lo); deixou 
sua teologia para os 

atuais luteranos. 

Ensino em sala de 
aula, publicações, 
tradução da Bíblia, 

grupos de estudo nos 
lares e testemunho 

pessoal. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.2.2. Ulrico Zuínglio (1484-1531 d.C) 

Nasceu em Wildhaus, em uma família de classe média. Considerado o principal 

reformador da Suíça em língua alemã. Seu pai reconheceu as habilidades intelectuais 

do filho e o encaminhou a um tio, ex-sacerdote e deão de Wesen e ali aprendeu a ler 

e escrever. Dali, foi para a Basileia, onde estudou latim, dialética e música. Em Berna 

prosseguiu os estudos sob a instrução de Heinrich Wölfflin. Também estudou na 

cidade de Viena, onde trabalhava Conradus Celtis, bibliotecário imperial de 

Maximiliano I e, por isso, desfrutava de grande conhecimento dos clássicos. Foi 

considerado o fundador do protestantismo suíço (WALKER, 2006, p. 517). 

 

3.2.2.1. Origem, crenças e legado   

Ulrico Zuínglio, iniciou os estudos na Universidade de Basileia em 1502, 

graduou-se como bacharel em 1504. Nesta Universidade foi aluno de Thomas 
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Wyttenbach (1472-1526), considerado um estudioso de Teologia durante a Reforma 

Protestante. Foi ele mesmo que ensinou Zuínglio sobre a autoridade das Escrituras, 

a morte de Cristo como o preço único do perdão e a inutilidade das indulgências. Por 

meio desses ensinos, Zuínglio tornou-se humanista, investigou as antigas fontes da 

fé cristã e criticou a superstição. Um poema de Erasmo de Roterdã, chamado 

“Lamento de Jesus à Humanidade”, em que Cristo declarava ser o “condutor da 

salvação, o único conforto e tesouro da alma”, levou o reformador suíço a abandonar 

o humanismo, aceitar o protestantismo e rejeitar sua crença na intercessão dos santos 

(GEORGE, 1994; WALKER, 2006). 

Na época, a Suíça queria ser independente do papado e da França. Zuínglio 

tornou-se capelão do exército de mercenários da Suíça, especificamente de Glarus 

que, por sua capacidade militar, era contratado para guerras europeias. Ele observou 

os horrores das batalhas e se posicionasse contra esse tipo de contratação dos 

suíços. Zuínglio procurou demonstrar que as alianças estrangeiras colocariam “os 

cantões uns contra os outros, ameaçando a independência deles. Além disso, as 

belas roupas e os fartos alimentos que o dinheiro estrangeiro fornecia eram influências 

corruptoras nos suíços”. Porém, mesmo detestando a guerra, “Zuínglio não era 

absolutamente um pacifista radical. Ele acreditava que os jovens devessem passar 

pelo treinamento militar, a fim de proteger seu país” (GEORGE, 1994, p. 111-112). 

O objetivo de reformador era que a Suíça se transformasse em um tipo de 

“Israel” alpino reformado, em que seus cantões correspondessem às 12 tribos de 

Israel. “No fim, a própria reforma zuingliana dividiu o país, resultando na primeira 

guerra de religião protestante-católica e na morte do reformador de Zurique” em 

campo de batalha. Por isso, se entende que Zuínglio tenha sido ao mesmo tempo um 

pastor (visto que ele mais tarde se tornaria expositor das Escrituras em meios 

públicos), um teólogo (por formação, caráter e profundidade de seus estudos) e um 

político (por conta de ser ativista em favor dos mercenários) (GEORGE, 1994, p. 112). 

De 1516 a 1518 manteve a função de pregador e nesse período imergiu no 

estudo da Escritura. “Seu amigo e sucessor em Zurique, Heinrich Bullinger, relatou 

que Zuínglio memorizou todas as epístolas paulinas em grego, tendo copiado cada 

uma delas palavra por palavra”. Ele era conhecido como erudito nas Escrituras: “A 

teologia profunda de Zuínglio reflete sua exposição anterior ao humanismo”. A “ênfase 

na espiritualidade, a repugnância pelas aparências na religião, a abertura à filosofia e 
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à razão”, e o desprezo pelo misterioso e sacramental, “demonstram afinidade com o 

universo de pensamento erasmiano” (GEORGE, 1994, p. 113). 

Nesse interim, Zuínglio foi nomeado como “sacerdote do povo”, passando a 

trabalhar na Abadia de Zurique. Sobre o portal dessa igreja pode-se ler a seguinte 

frase: “A reforma de Ulrich, Zuínglio começou aqui, em 1º de janeiro de 1519” 

(GEORGE, 1994, p. 114). Assim, apontado para ser oficialmente um “sacerdote” para 

o povo, entre 1519 e 1525 ele realizou uma série de sermões sobre o Novo 

Testamento, passando por Mateus, Atos, Timóteo, Gálatas e as cartas de Pedro, 

marcando uma nova era da pregação bíblica (CAIRNS, 1996, p. 244-246). 

Ele ministrou às vítimas da Peste Bubônica, que assolou boa parte da Europa 

e chegou à Zurique, deixando-o enfermo por três meses. A peste, associada a ideias 

luteranas, levaram-no a uma experiência de conversão. Esse evento abriu caminho 

para despertar nele um senso da missão divina. Pouco tempo depois, em 1521, 

passou a estudar os escritos de Lutero, porém, “continuou a pregar contra o 

recrutamento de mercenários. O conselho municipal de Zurique proibiu essa prática 

em janeiro de 1523” (WALKER, 2006, p. 518). 

A teologia de Zuínglio e Lutero eram parecidas em alguns aspectos, porém, os 

reformadores “tinham temperamentos distintos, formação religiosa e intelectual 

diferentes”. Lutero começou a carreira como escolástico medieval tardio, foi frade 

agostiniano e professor universitário. Foi pároco e pregador da cidade, com formação 

humanista: “embora seu humanismo erasmiano fora constantemente aprofundado, e 

por fim transformado pelo estudo de Paulo, Agostinho e pela experiência de 

pecaminosidade e sofrimento”, suas ênfases eram diferentes (WALKER, 2006, p. 

521). Como sacerdote da Abadia de Zurique, exercia grande autoridade e influência 

sobre o povo. Ele conseguiu que o governo local expulsasse os vendedores de 

indulgências e fez com que as regiões da Confederação Suíça negassem o pedido de 

Francisco I para as guerras contra Carlos V. Quando o papa prevaleceu sobre Zurique, 

Zuínglio manteve-se firme na opinião de não permitir que mercenários fossem 

“comprados” para a guerra, visto que existiam tratados que o obrigavam a 

proporcionar-lhe soldados. Nesse âmbito, o reformador se mostrou extremamente 

imparcial à influência do papa, e criticou o papado (GONZALES, 1995, v. 6, p. 90-91). 

Nessa época, Lutero estava em Worms lutando contra o papado e os inimigos 

de Zuínglio o acusavam de seguir os ensinos de Lutero. No entanto, havia algumas 



 

88 
 

particularidades: “Assim, percebe-se aqui não um resultado direto da obra de Lutero, 

mas de uma reforma paralela à da Alemanha, que logo começou a estabelecer 

contatos com ela, cuja origem, porém era independente” (GONZALES, 1995, v. 6, p. 

94-101). O historiador Schaff (1974, p. 37) sintetizou o legado do reformador:  

Zuínglio objetivava a reforma de toda a vida religiosa, política e social 
das pessoas, baseada nas Escrituras e pelo poder dela. Para ele, ser 
patriota, cidadão responsável e cristão eram uma mesma coisa. Ele 
se posicionou na perspectiva da teocracia do Antigo Testamento. O 
pregador é um profeta: seu dever é instruir, exortar, consolar, 
repreender o pecado em todas as camadas da sociedade, e erigir o 
reino de Deus; sua arma é a Palavra de Deus. O dever do magistrado 
civil é obedecer ao evangelho, proteger a religião, punir a impiedade. 

 

3.2.2.2. Espírito de Profecia  

No livro “O Grande Conflito”, White (2009) comenta mais de cinco vezes sobre 

a fortaleza de fé e restauração bíblica que reinava no coração desse homem de Deus. 

A autoridade e relevância das Escrituras mantinha o foco de sua missão. Foi elencado 

entre os reformadores que não se sujeitaram à autoridade do papa:  

O grande princípio mantido por aqueles reformadores - princípio que 
fora sustentado pelos valdenses, por Wycliffe, João Huss, Lutero, 
Zuínglio e pelos que a eles se uniram - foi a autoridade infalível das 
Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Negavam o direito dos 
papas, concílios, padres e reis, de dirigirem a consciência em matéria 
de religião. A Bíblia era a sua autoridade, e por seus ensinos provavam 
todas as doutrinas e reivindicações (WHITE, 2009, p. 249).   

 

3.2.2.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Para promover as Escrituras, Zuínglio utilizou o ensino de púlpito, os debates 

públicos, a capelania do exército e a pregação aos enfermos da peste bubônica. 

Implantou um sistema de educação pública, sem distinção de classes ou credos. 

Treinou pregadores leigos para propagar suas doutrinas em Zurique (GONZALES, 

1995, v. 6, p. 92-113). 

 

Quadro 6 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras por Ulrico Zwínglio 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Ulrico Zwínglio 
Parecida com a de 

Lutero: Sola Scriptura, 
justificação pela fé; 

Morreu em campo de 
batalha (na guerra de 
Cappel em 1531). Sua 

Ensino de púlpito; 
ensino como capelão 

do exército;  
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etc. (com poucas 
diferenças: 

transubstanciação na 
Santa Ceia, por 

exemplo). 

influência ajudou a 
firmar a divisão entre o 

protestantismo e o 
catolicismo na Suíça. 

ministério da 
compaixão; 

debates públicos; 
pregação aos 

enfermos da peste 
bubônica; 

capacitação de 
pregadores e leigos. 
sistema de educação 

pública. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.2.3. João Calvino (1509-1564 d.C) 

Nasceu na cidade de Noyon, filho de Gérard Cauvin e Jeanne Lefranc, que 

faleceu quando Calvino tinha seis anos. Recebeu educação religiosa que lhe garantiu 

uma bolsa de estudos para estudar teologia na Universidade de Praga, com apenas 

14 anos de idade. Dois anos depois, foi enviado para estudar direito na Universidade 

de Orleans. Ali aprendeu literatura, latim e grego. Posteriormente, retornou aos 

estudos de Teologia, tornou-se professor e teólogo. Calvino teve um papel 

fundamental no processo da Reforma Protestante como reformador da “segunda 

geração”. Iniciou o movimento conhecido por calvinismo. Até os 24 anos de idade 

(1533) Calvino permaneceu católico (PARKER, 1975, p. 13-24). 

 

3.2.3.1. Origem, crenças e legado   

A discussão teológica e filosófica da época levou Calvino a conhecer as 

doutrinas de Wycliffe, Huss e Lutero, considerados hereges da Igreja Romana, mas 

que de alguma maneira chamavam a atenção pelas “novidades” de seus ensinos. 

Justo Gonzales (1995, v. 6, p. 109) afirma: “ele estava obstinadamente atado às 

superstições do papado” e era difícil enxergar os escritos protestantes com bons 

olhos, pelo menos no início. Em algum momento entre os anos de 1529 e 1530, 

Calvino passou pela experiência da “conversão”. As teorias humanistas foram 

colocadas de lado e dedicou-se ao estudo das Escrituras. Desta forma, concluiu que 

precisaria se separar da Igreja Romana e trilhar o caminho dos protestantes: 

[Apenas é sabido que] em 1534, se apresentou em sua cidade natal, 
Noyon, e renunciou aos benefícios eclesiásticos que seu pai havia 
conseguido, sua principal fonte de sustento econômico. Se ele já 
estava decidido nesse momento, a abandonar a igreja romana, ou se 
esse ato foi simplesmente um passo a mais na sua peregrinação 



 

90 
 

espiritual, nos é impossível saber. O fato é que em outubro de 1534, 
Francisco I, até então relativamente tolerante com os protestantes, 
mudou sua política e, em janeiro do ano seguinte, Calvino se exilava 
na cidade protestante de Basiléia (GONZALES, 1995, v. 6, p. 109). 

 

Como outros papas fizeram antes, Júlio II logo criaria uma indulgência plenária 

para a reconstrução e reformas na Catedral de São Pedro. Quando Calvino tornou-se 

protestante havia uma luta pela supremacia religiosa e política. E ele se posicionou 

ao lado dos protestantes. Calvino surgiu como líder reformador em meio a crises e 

inseguranças ocasionadas pelos seguintes fatos: 1) Zuínglio falecera em batalha; 2) 

o grande humanista Erasmo de Roterdã estava idoso; 3) o silêncio da parte de Lutero; 

4) a Igreja Romana ressurgindo pelo silêncio que a comoção social protestante de 

Lutero e Zuínglio causara; 5) a fragmentação de protestantes e católicos depois de 

batalha de Cappel. Diante dessas dificuldades estruturais, Calvino teve êxito em 

sistematizar sua Teologia e liderar o movimento conhecido como Calvinismo 

(GEORGE, 1994, p. 165,166). 

Perseguido na França, em 1536 fugiu para Genebra (Suíça). Neste ano 

escreveu a primeira edição da obra Institutas da Religião Cristã. Muitos teólogos a 

consideram a mais profunda Teologia Sistemática da Idade Média (da Reforma 

Protestante). Estudiosos descrevem Calvino com “traços fortes” e “vigor intelectual”. 

Embora tentasse buscar uma vida mais tranquila longe das perseguições e prisões, 

esteve, “pela força da providência divina, sempre no centro das grandes questões do 

seu tempo, de seu país e, particularmente, Genebra, cidade do coração e palco da 

práxis de seu conhecimento, especialmente sua teologia, tornando-a referência social, 

política, econômica e religiosa” (PARKER, 1975, p. 33; AZEVEDO, 2007, p. 107). 

Ainda em 1536, Calvino foi a Estrasburgo para aprofundar a vida acadêmica, 

mesmo no exílio. Como acontecia uma guerra no caminho por onde passaria, tentou 

desviar para Genebra, cidade protestante por cerca de uma década. Um pastor 

protestante na cidade, Guillaume Farel, disse a Calvino que seria amaldiçoado se não 

ajudasse nos trabalhos religiosos em Genebra. A partir desse contexto, o mundo 

conheceu a teologia sistemática e bíblica de Calvino, bem como o seu modus operandi 

pastoral (WOODBRIDGE, 1988, p. 211-212): 

Sem dúvida, o mais importante sistematizador da teologia protestante 
no século XVI foi João Calvino. Enquanto Lutero foi o espírito fogoso 
e propulsor do novo movimento, Calvino foi o pensador cuidadoso que 
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forjou, das diversas doutrinas protestantes, um todo coerente. Além 
disso, para Lutero sua busca tormentosa da salvação e sua 
descoberta da justificação pela fé foram tais que sempre dominaram 
toda sua teologia. Calvino, como homem da segunda geração, não 
permitiu que a doutrina da justificação eclipsasse o restante da 
teologia cristã e por isso deu maior atenção a aspectos do cristianismo 
que foram postergados por Lutero: em particular, a doutrina da 
santificação (GONZALES, 1995, v. 6, p. 107). 

 

Quando Calvino escreveu as Institutas (1536), a principal preocupação era 

“criticar as formas eclesiológicas da Igreja Romana, provenientes dos grandes 

teólogos medievais”, como Graciano e Pedro Lombardo, com o objetivo de 

“desacreditar as eclesiologias” desde sua fonte e origem (AZEVEDO, 2007, p. 117-

119).  O calvinismo é uma doutrina religiosa, também chamada de fé reformada, cujo 

ponto central é a predestinação. Os calvinistas acreditam que, desde a criação do 

mundo, Deus estabeleceu quais indivíduos seriam salvos ou condenados. Para saber 

o destino preestabelecido para a sua alma, o fiel deve procurar indícios e manter uma 

vida correta e obediente a Deus. Como os calvinistas defendem uma “vida pura”, 

foram chamados também de puritanos (GEORGE, 1994, p. 16-32). 

A doutrina calvinista afirma que o indivíduo pode estabelecer sua própria 

relação com Deus, desde que a sua vivência seja baseada na pureza e na prática de 

bons costumes. Calvino se opôs ao fato de a Igreja Católica ser a única forma para o 

fiel se relacionar com Deus. Cada fiel recebe um talento, um dom de Deus, e deve 

colocar sua aptidão em desenvolvimento. Dessa forma, o calvinismo valoriza o 

trabalho e os seus frutos, como o acúmulo de capital (CAIRNS, 1996, p. 302-304). 

Seu legado foi despertar as pessoas ao trabalho e à riqueza, levou muitos burgueses 

europeus a aderirem ao calvinismo. Suas ideias de Calvino incentivaram a formação 

da igreja presbiteriana e das igrejas reformadas. 

 

3.2.3.2. Espírito de Profecia  

White (2009) destaca dez citações referentes a Calvino no livro “O Grande 

Conflito”, declarando que era dedicado ao evangelismo pessoal: 

Calvino era ainda jovem, de porte gentil e despretensioso. Começou o 
trabalho nos lares do povo. Rodeado dos membros da família, lia a 
Escritura e desvendava as verdades da salvação. Os que ouviam a 
mensagem, levavam as boas novas a outros, e logo o ensinador 
passou para além da cidade, às vilas e aldeias adjacentes. Encontrava 
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ingresso tanto no castelo como na cabana e ia avante, lançando o 
fundamento de igrejas que deveriam dar corajoso testemunho da 
verdade [...] Enquanto os salões da Universidade ecoavam do rumor 
das discussões teológicas, Calvino prosseguia de casa em casa, 
abrindo a Escritura ao povo, falando-lhes de Cristo, o Crucificado 
(WHITE, 2009, p. 222). 

 

3.2.3.3. Método de ensino das Escrituras 

O método de ensino de Calvino foi amplo e variado: pastoreio, ensino 

acadêmico, conferencista, evangelismo pessoal, publicações acadêmicas, grupos de 

estudo, visitação nos lares, preparo e envio de missionários.  

 

Quadro 7 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras por João Calvino 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

João Calvino 
Suprema autoridade 

das Escrituras; 
soberania divina. 

Morreu em 1564, em 
decorrência da vida 

tumultuada. Sua 
influência se vê nos 

calvinistas ainda hoje. 

Ensino de púlpito;  
Palestras; 

Publicações;  
Evangelismo pessoal; 

Grupos de estudos 
Visitação nos lares. 
Preparo e envio de 

missionários. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.2.4. Anabatistas (de 1525 d.C. até hoje com variações) 

O anabatismo surgiu durante a Reforma Protestante do século XVI. Fundaram 

sua primeira igreja no dia 21 de janeiro de 1525, próxima a Zurique, na Suíça. 

Inspiraram-se nas ideias de Lutero, desenvolvidas contra o poder religioso, social e 

político da igreja católica. Por meio do estudo da Bíblia, convenceram-se que deviam 

restaurar o verdadeiro cristianismo. O nome é resultado dos batismos ocorrerem na 

fase adulta da vida, com a escolha consciente da religião cristã, em oposição ao ritual 

católico de batizar recém-nascidos. Com esse pensamento, romperam com a Igreja 

Romana. Menno Simons foi o líder radical do movimento anabatista e outros nomes 

importantes para o movimento são Thomas Munzer, Conrad Grebel, Felix Manz, João 

de Leyde e Nicolau Storch (WALKER, 2006, p. 525-526). 
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3.2.4.1. Origem, crenças e legado 

O século XVI testemunhou outros grupos de reformadores: os anabatistas, os 

espiritualistas e os racionalistas evangélicos. Os anabatistas desejavam “não apenas 

reformar a igreja, mas restaurá-la à sua pureza apostólica”. Os espiritualistas 

“estavam menos preocupados com a igreja externa, visível, do que com a experiência 

interior do Espírito”. “Os racionalistas evangélicos apelavam para a razão. Na verdade, 

não era uma razão autônoma no sentido posterior do Iluminismo, mas uma razão 

fundamentada nas Escrituras Sagradas” (GEORGE, 1994, p. 254). 

Para muitos protestantes, Zuínglio e Lutero se esqueciam que “no Novo 

Testamento havia um contraste entre a igreja e a sociedade”. Isso resultou em 

perseguição por parte dos romanos (a sociedade civil organizada bem como sua 

administração pública), que não toleravam o cristianismo primitivo. Então, “a união 

entre a igreja e o estado, que teve lugar a partir da conversão de Constantino, 

constituiu em si mesma um abandono do cristianismo primitivo”. Para estes 

protestantes, a reforma iniciada por Lutero devia ir além, se quisessem obedecer aos 

mandatos bíblicos. Neste contexto formou-se uma ala mais radical dentro do 

protestantismo, conhecidos como “anabatistas” (GONZALES, 1995, v. 6, p. 97).  

Os anabatistas recusaram-se a ter qualquer parte em igrejas estatais 
inclusivas do tipo que Zuínglio estabelecera em Zurique e que foram 
desenvolvidas em outros centros da Reforma. Suas crenças os 
impeliram, ao invés, a se estabelecerem aparrados em comunidades 
livres e em seus próprios conventículos. Portanto, foram os primeiros 
a praticar a separação completa entre igreja e estado. Uma vez que a 
fé é voluntária, o uso de força em questões religiosas é inadmissível - 
uma posição que implicava no abandono da exigência secular de 
uniformidade religiosa como a garantia de ordem e paz pública. Foi 
principalmente por causa desse não conformismo que foram 
perseguidos (WALKER, 2006, p. 526). 

 

O movimento anabatista atraiu oposição e perseguição de católicos. Foram 

considerados subversivos, hereges e profanos do sacramento do batismo. “Apesar de 

todas as reformas, Lutero e Zuínglio continuaram aceitando os termos fundamentais 

da relação entre o cristianismo e a sociedade que se havia desenvolvido a partir de 

Constantino”. Gonzales (1995, v. 6, p. 99) comenta que “nem um nem outro 

interpretava o evangelho de maneira a ser uma provocação radical à ordem social. E 

foi isso, ainda que sem querer, que fizeram os anabatistas, e o pacifismo extremo se 



 

94 
 

tornou intolerável aos encarregados de manter a ordem social e política”, ainda mais 

em um período de incerteza como foi a primeira metade do século XVI. 

Mesmo que muitos dos primeiros líderes do movimento fossem 
eruditos e quase todos pacifistas, logo aquela primeira geração 
pereceu vítima da perseguição. E o movimento cada vez mais foi se 
fazendo radical, mesclando-se com o ressentimento popular que havia 
dado lugar diante da rebelião dos camponeses. Pouco a pouco, o 
pacifismo original foi esquecido e o movimento tornou-se violento 
(GONZALES, 1995, p. 102). 

 

Uma das dificuldades que Zuínglio enfrentou na Suíça foi a oposição dos 

anabatistas, que acreditavam que a igreja verdadeira deveria separar-se de forma 

radical do Estado. A Reforma não poderia ocorrer por meio das pessoas que ainda 

participavam da Igreja Romana. A história registra que Zuínglio aprovou as 

perseguições contra os anabatistas e os perseguiu (OYER, 1964, p. 205). As 

condições de vida, de dificuldades materiais e de subordinação hierárquica social que 

fundamentavam a exploração do trabalho dessas pessoas, levaram os anabatistas 

a encontrarem, na religião, a expressão de sua discordância à situação social em que 

estavam inseridos. Dessa forma, criaram uma consciência social, em que se viam 

como explorados pelas classes superiores, como a nobreza e o clero, e propuseram 

formas de organização sociais distintas, pautadas numa igualdade inspirada na 

interpretação cristã da igualdade entre todos os homens. Alguns pregadores, como 

Thomas Münzer e João de Leyde, criaram comunidades baseadas no cristianismo 

primitivo, onde tudo era dividido (At 2:42-47) (SHELLEY, 1984). 

Constantine Prokhorov (2004) resumiu a teologia anabatista: 1) A eclesiologia 

ensinava que se deveria voltar às origens da igreja cristã dos três primeiros séculos; 

2) O batismo deveria ser ministrado somente a pessoas adultas. Além disso, deveriam 

publicamente renegar o batismo católico na infância; 3) Divisão radical entre Igreja e 

Estado; 4) Pacifismo diante da perseguição, assim como os apóstolos da Igreja Cristã 

Primitiva (embora o movimento anabatista tenha se tornado violento algumas vezes); 

5) Busca pela santidade e perfeição; 6) Extinção do culto a imagens; 7) Viver com 

simplicidade; 8) Relações sociais de igualdade.  

O anabatismo se espalhou em várias partes do mundo, iniciando em regiões 

da Alemanha e Suíça. Chegou à Polônia, Moscóvia, Hungria e Estados Unidos no 

século XIX, e passaram a ser conhecidos como menonitas. Esse não foi um 
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movimento religioso unificado, mas havia características comuns dentre os vários 

grupos que surgiram. Os primeiros eram humanistas; boa parte dos seus seguidores 

saiu das classes exploradas da sociedade feudal em decomposição, como 

camponeses ou trabalhadores urbanos. No decorrer do tempo, surgiram vários 

líderes; alguns foram perseguidos e mortos por protestantes, católicos ou pelos 

governos das cidades onde entraram. Knight (2000, p. 29) menciona que o legado dos 

anabatistas está na raiz da identidade adventista, principalmente por rejeitaram o 

batismo infantil e ter às Escrituras como fundamento de sua fé.  

 

3.2.4.2. Espírito de Profecia  

Não há referências sobre os anabatistas nos escritos de Ellen White. 

 

3.2.4.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Devido às circunstâncias desfavoráveis em que se desenvolveu o movimento 

dos anabatistas, seu método de ensino estava ligado diretamente à perseguição, 

trabalho pessoal, pregação expositiva dos líderes e grupos de estudos como nos 

primeiros séculos da igreja cristã primitiva.  

 

Quadro 8 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras  

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Grupos dissidentes do 
protestantismo de 
Lutero e Zuínglio. 

Suprema autoridade 
das Escrituras; 
batismo bíblico; 

separação entre Igreja 
e Estado; 

perfeccionismo. 

Perseguidos no 
decorrer da história. 

Influenciaram os 
vários movimentos 

religiosos na busca de 
santidade. 

Possivelmente, 
evangelismo pessoal 
de maneira velada e 

em meio à 
perseguição. 
Grupos de  

estudos; pregação 
expositiva dos líderes. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.3. Período Pós-Reforma 

3.3.1. Pietismo (1650-1800 d.C) 

Responsável pelo início de um grande reavivamento espiritual na Alemanha. 

Surgiu como oposição da ortodoxia luterana com a dimensão prática da religião. O 

auge do movimento aconteceu entre 1650-1800. O pioneiro do movimento, Phillip 
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Jacob Spencer (1635-1705), conhecido pela obra Pia Disiteria (1676), influenciou 

August Hermann Francke, Albrecht Bengel, Paulo Anton e Johann Kaspar Schade. O 

pietismo influenciou o surgimento do metodismo, do movimento de santidade, do 

evangelicalismo pentecostal, do neopentecostalismo, dos grupos carismáticos, além 

de influenciar a teologia liberal de Friedrich Schleiermacher e a filosofia de Immanuel 

Kant (CHISHOLM 1911a, v. 21). O pietismo foi um movimento interdenominacional e 

transcultural, que buscou revitalizar a igreja por meio de pequenos grupos dedicados 

ao estudo da Bíblia, oração, responsabilidade mútua e missões. August Hermann 

Francke definiu a agenda do pietismo: “uma vida mudada, uma igreja reavivada, uma 

nação reformada, um mundo evangelizado” (COSTA, 2004, p. 4). 

 

3.3.1.1. Origem, crenças e legado 

A Reforma Protestante iniciada com Lutero em 1517 alastrou-se pela Europa e 

a Igreja criou a Companhia de Jesus por meio dos jesuítas para impedir o avanço da 

Reforma e “converter” os afastados. Os jesuítas foram a força-motriz do Concílio de 

Trento para formular a teologia da supremacia papal e as ideias que levaram à 

Contrarreforma (MUIRHEAD, 1963, v. 2, p. 274).  

Os jesuítas faziam as suas jornadas “usando como instrumento de pregação 

as obras de arte, procissões, confissões, exortações à comunhão frequente e 

especialmente as escolas que abriam”.  Adaptaram-se às transformações sociais e 

culturais da sociedade moderna “atingindo principalmente as classes ricas e os 

lugares estratégicos, oferecendo escolas de boa qualidade as famílias dos nobres”. 

Nesse contexto, eclodiu na Europa a chamada Guerra de Trinta Anos (1618-1648), 

uma disputa entre protestantes e católicos que ceifou a vida de milhares de pessoas. 

A guerra fazia parte de uma estratégia de Roma para a “reconquista” espiritual da 

Europa. Após a guerra, foi assinado um termo de não retaliação conhecido como a 

“Paz de Westfália” (1648), cessando a agressão da Contrarreforma e fazendo com 

que o protestantismo alcançasse espaço político, geográfico e religioso. A Alemanha 

viu a sua população reduzida a um terço (COSTA, 2004, p. 4-6).  

Embora não havendo tanto sangue, “o controle da Igreja pelo governo civil não 

trouxe espiritualidade”, e o sentimento de guerra conseguira minar a vida moral e 

religiosa dos “sobreviventes”. Costa (2004, p. 11-12) observa que a fé em 

determinados círculos religiosos havia se tornado apenas uma questão intelectual. A 
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vida espiritual carecia de algo mais sólido, muitos estavam cansados das 

controvérsias teológicas. Nesse contexto surgiu o “pietismo”, um movimento luterano 

para dar continuidade aos ideais da reforma e propondo uma ênfase na experiência 

para “preencher o vazio espiritual deixado pela excessiva preocupação acadêmico-

apologética” (CHISHOLM, 1911a, v. 21; PINHEIRO E SANTOS, 2013, p. 279). 

O pietismo foi o mais notável movimento de protesto contra a fria 

intelectualidade que dominava a vida religiosa pós-reforma. O embate católico e 

protestante passou a ocorrer no campo das ideias, da teologia acadêmica e 

apologética (ELWELL, 1990, v. 3, p. 424). Os pietistas procuraram prover os 

elementos “fé e experiência” que pareciam estar faltando no ambiente religioso. Eles 

também se opunham ao dogmatismo entre teólogos e pregadores e ao racionalismo 

dos filósofos. O alvo do pietismo era o retorno à teologia viva dos apóstolos e da 

Reforma, com forte ênfase na pregação do Evangelho, acompanhada de um 

testemunho cristão condizente (GONZALES, 1995, vol. 8, p. 156-157). 

No trabalho Pia Desideria, Spener esboça propostas para a igreja se renovar e 

desenvolver. Em primeiro lugar, as pessoas deveriam conhecer melhor os crentes 

primitivos, por meio de leitura, grupos de estudo e pregação. Em segundo lugar, 

precisavam aumentar o envolvimento dos leigos em todas as funções da igreja. Ou 

seja, os mais instruídos deveriam orientar os neófitos. Em terceiro lugar, as pessoas 

deveriam colocar em prática a fé e o conhecimento. Nada valeria a instrução formal 

se o conhecimento não fosse prático. Em quarto lugar, eles também deveriam evitar 

discussões religiosas que não levavam a lugar algum, apenas à inimizade e frieza 

espiritual (TAPPERT, 1964, p. 87-90). 

O teólogo Conn (1975, p. 110) elenca quatro pontos da teologia de Spener: 1) 

a proeminência da experiência religiosa, que assume um caráter preponderante na 

vida do crente. Não há como fazer teologia sem ser cristão, de fato; 2) a necessidade 

do “biblicismo”, ou seja, fundamentação doutrinária apenas nas Sagradas Escrituras; 

3) O valor e a importância do “perfeccionismo” ou “piedade” (como ficou conhecido), 

cuja preocupação é o desenvolvimento espiritual, a proclamação do evangelho e a 

assistência social; 4) por fim, uma profunda reforma na Igreja, combatendo a “letargia” 

espiritual, bem como as práticas consideradas mundanas. 

August Hermann Francke foi outro pietista proeminente. Nasceu na cidade 

alemã de Lubeck, e estudou em Erfurt, Kiel e Leipzig. Durante a carreira acadêmica: 
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estudou hebraico e grego; foi influenciado pelos pietistas Spener e Christian Kortholt 

e fundou o Collegium Philobiblicum (“Colégio Filobíblico”). Ali, vários especialistas se 

reuniam regularmente para o estudo sistemático da Bíblia, para aperfeiçoar a 

aplicação das Escrituras e aprender mais a respeito delas (CHISHOLM, 1911b, v. 9). 

Por meio da influência de Spener, Francke aceitou um convite para ser 

professor de grego e línguas orientais na Universidade de Halle, organizada por Eleitor 

Frederico III, de Brandeburgo. Como essa função não era remunerada, ele também 

foi nomeado pastor de igrejas nas vizinhanças da cidade. Depois disso, ele se tornou 

professor de Teologia na mesma Universidade. Como Francke se preocupava com as 

crianças marginalizadas que cresciam na ignorância e no crime, fundou uma “escola 

irregular”, apoiada por instituições públicas de caridade (DELUMENOU, 1989).  

Para sintetizar os ensinamentos dos principais grupos influenciados pelos 

pietistas Spener e Francke, bem como sua prática pastoral e a metodologia de ensino 

das Escrituras, destaca-se a relevância para a vida espiritual, acima das discussões 

técnicas e teológicas como principal ensino. Interessante observar que para alguns 

historiadores, o pietismo tem como precursores os cátaros e albigenses, visto terem 

que buscar a pureza e um contato mais direto com Deus, sem intermediações. Assim, 

vê-se que o ensino se dava pelo exemplo, a conversão pessoal, a santificação, a 

experiência religiosa, diminuição na ênfase aos credos e confissões, a necessidade 

de renunciar o mundo, a fraternidade dos crentes e uma abertura à expressão das 

emoções (GEORGE, 1994, p. 55). 

No aspecto teológico, os pietistas entendiam que a Bíblia é a suprema norma 

pela qual os homens devem basear sua fé. Por serem “descendentes” das ideias de 

Lutero, sustentavam a inspiração e a autoridade infalível das Escrituras Sagradas. 

Acreditavam no poder da experiência pessoal com as Escrituras, acima do poder da 

tradição católica em interpretá-las. Assim, o princípio Sola Scriptura e o “mover” do 

Espírito Santo na orientação espiritual foram os fundamentos da teologia pietista 

alemã (GEORGE, 1994, p. 312-313). 

Da experiência com Deus e da piedade prática do pietismo destacam-se: a) 

sacerdócio universal dos crentes: todos devem participar dos serviços religiosos, 

ensinando e ajudando uns aos outros e sendo assíduos nos estudos bíblicos; b) cultivo 

da vida espiritual: leitura sistemática da Bíblia; oração e abstinência; combate ao jogo, 

bebedeira, bailes e teatro, enfatizando a moderação nas vestes, na bebida e nos 
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alimentos, bem como um comportamento cristão nos negócios, tendo o amor como 

parâmetro visível da piedade cristã; c) rigor na disciplina da igreja quanto à santidade 

de vida: um comportamento santo contribui em muito para a conversão das pessoas, 

conforme o ensinamento de 1Pedro 3:12; d) teologia com ênfase na vida prática, em 

detrimento da especulação; e) a Bíblia tem autoridade superior às confissões; são 

relevantes e devem ser ensinadas; f) a experiência é o fundamento de toda certeza; 

por isso, apenas um cristão regenerado pode ser um verdadeiro teólogo e possuir 

conhecimento real da verdade revelada (LATOURETTE, 1958, v. 2, p. 258).  

 

3.3.1.2. Espírito de Profecia  

Não há referências sobre o pietismo nos escritos de Ellen White. 

 

3.3.1.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Spener, Francke e alguns seguidores ensinaram as Escrituras na Universidade. 

Pastores e pregadores ensinaram ao povo. Francke fundou um colégio para estudar 

a Bíblia e uma instituição de caridade para ajudar as crianças a não entrarem na 

criminalidade. A pergunta que o pietismo queria responder: “O ensinamento pode ser 

aplicado de alguma forma na vida do estudante?”  

 

Quadro 9 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras por discípulos do 
protestantismo alemão 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Vários discípulos do 
protestantismo 

alemão, 
especialmente Spener 

e Francke. 

Busca pela perfeição e 
piedade cristã; 
supremacia das 

Escrituras, com a 
ajuda do Espírito 

Santo na 
interpretação, e não 

da Tradição Católica. 

Foram menos 
perseguidos, por conta 

de uma certa 
tolerância pelo tratado 

de Westfalia. 
Influenciaram os 
morávios e John 

Wesley. 

Ensino nos colégios e 
universidades; 

pregação da Bíblia em 
igrejas e escolas 
infantis; ensino 

pessoal das 
Escrituras; 

grupos de estudo; 
duplas de 

mentoreamento; 
assistência social. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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3.3.2. Morávios (de 1457 d.C. até hoje com variações) 

O despertamento espiritual que sacudiu o mundo religioso no final do século 

XIX e início do XX teve sua origem na Europa com os irmãos morávios, adeptos das 

doutrinas de John Huss. O mais conhecido seja Nicolau von Zinzendorf. Quando 

jovem estudou na Universidade de Halle, onde teve Spener e Francke como 

professores, sendo profundamente influenciado pelo pietismo. Em uma de suas 

viagens se deparou com o quadro “Ecce Homo”, onde Cristo era retratado dizendo as 

seguintes palavras: “Dei minha vida por você; o que faz por mim?”. Sensibilizado por 

essa obra de arte, Zinzendorf passou a se dedicar ao trabalho de Cristo. 

 

3.3.2.1. Origem, crenças e legado  

Oriundos de uma região da antiga Tchecoslováquia, os morávios (pietistas), 

mesmo não sendo numerosos, ficaram conhecidos pela piedade, avivamento, 

comunhão com Deus e espírito missionário. Embora ligados ao pensamento religioso 

luterano, exerceram forte influência sobre John Wesley, fundador do metodismo 

(TUCKER, 2010, p. 74). Graças a uma revolta na Boêmia contra o magistrado católico 

e um grupo conhecido como Unitas Fractum (“União dos Irmãos”), tornou-se uma 

igreja evangélica opositora às corrupções da Igreja de Roma. Quando a Boêmia foi 

vencida pela Áustria, os governantes decidiram extirpar de vez a “União dos Irmãos”. 

Nem mesmo a paz de Westfalia (de 1648) conseguiu aliviar a perseguição contra esse 

grupo. Nesse contexto, foram expulsos da Morávia e da Boêmia, encontraram abrigo 

com um pastor luterano pietista da Saxônia. Por meio desse pastor, cinco famílias 

morávias foram recebidas na propriedade de Zinzendorf, em Herrhut. Em pouco 

tempo, este entusiasta da fé evangélica quis reerguer a igreja dos irmãos morávios. A 

única preocupação de Zinzendorf era que eles seguissem a Confissão Luterana de 

Augsburg e obedecessem às leis alemãs (SCHALKWIJK, 2000, p. 4-7). 

Com o passar do tempo, imigrantes e refugiados da Boêmia e Morávia 

procuravam abrigo na propriedade de Zinzendorf e houve necessidade de 

organização na comunidade. Doze “anciãos” foram eleitos para supervisão das 

pessoas, quatro deles para servirem como “anciãos-chefes”. Estabeleceram “guardas-

noturnos, inspetores dos serviços públicos, assistentes dos enfermos e dos 

necessitados”. Organizaram grupos para edificação mútua. Desta maneira, acontecia 

a reestruturação da Igreja Morávia (SCHALKWIJK, 2000, p. 7-12). 
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O reavivamento, ou “avivamento espiritual morávio” se deu quando, em 

Copenhague, Zinzendorf participou da festa de coroação de Cristiano VI, rei da 

Dinamarca. Nesta ocasião, dois convertidos esquimós da Groenlândia foram 

apresentados e batizados pelo missionário Hans Egede. Havia também um escravo 

negro das Índias Ocidentais. Zinzendorf ficou impressionado e o convidou para uma 

visita em sua comunidade em Herrnhut. O testemunho contagiante deste escravo 

suscitou grande despertamento entre os morávios e muitos deles se dispuseram a ser 

missionários (NEIIL, 1989, p. 242).  

Embora Zinzendorf desejasse que os morávios permanecessem como 
membros da igreja estatal da Saxônia (luterana), gradualmente eles 
formaram uma igreja separada. Em 1745 a Igreja Morávia já estava 
plenamente organizada com seus bispos, presbíteros e diáconos, 
embora seu governo fosse, e ainda seja, mais presbiteriano que 
episcopal. A essa altura o moravianismo estava criando uma liturgia 
de grande beleza e uma rica tradição hinológica. A Igreja Morávia 
restaurada permaneceu pequena, mas sua influência se fez sentir em 
toda a Europa (MATOS, 2014). 

 

Barbosa (2013, p. 18) elenca os princípios missionários dos morávios. Em 

primeiro lugar, a espiritualidade. De fato, esse grupo levava o compromisso com Deus 

a sério e o expressava na vida diária:  

[...] havia pelo menos três reuniões com toda a congregação, pelo 
menos três vezes ao dia. Aos domingos havia cultos de adoração e 
louvor das cinco da manhã às nove da noite. Entretanto, as reuniões 
públicas não substituíam a devoção pessoal que consistia em oração, 
leitura da Bíblia e meditação. Este relacionamento íntimo e 
compromisso profundo com Deus estava na base de tudo o que eles 
fizeram como missionários. E isso não podia passar despercebido. 

 

Em segundo lugar, se preocupavam com a pregação do evangelho. À 

semelhança do apóstolo Paulo e de outros missionários valdenses, “Zinzendorf 

acreditava que o missionário deveria exercer uma profissão no campo missionário e 

a sua vida deveria ser uma extensão da sua prática doméstica”. Em terceiro lugar, se 

preocupavam com a contextualização da mensagem. Apresentavam a mensagem de 

maneira relevante à cultura que buscavam alcançar. Reconheciam que as pessoas 

são diferentes e precisam ser abordadas de diferentes maneiras. 

Devido ao apego às Escrituras e zelo missionário, os irmãos morávios, 

liderados por Zinzendorf, exerceram forte influência espiritual sobre outros 
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movimentos protestantes ao redor da Europa e especialmente na Inglaterra. A 

convivência com os morávios impactou João Wesley e contribuiu para a sua 

conversão e o surgimento do metodismo.  

William Carey, o pioneiro das missões batistas, os admirava e apelou 
para o seu exemplo de obediência à missão. Os morávios inspiraram 
a criação de duas das primeiras agências protestantes de missões – 
a Sociedade Missionária de Londres (1795) e a Sociedade Bíblica 
Britânica e Estrangeira (1804) (MATOS, 2014, p. 101). 

 

De maneira geral, eles acreditavam 1) na doutrina universal da depravação do 

ser humano; 2) que Deus é o Criador de todas as coisas; 3) na divindade de Cristo; 

que Ele Se manifestou em carne e reconciliou o mundo consigo mesmo. Creem na 

expiação de Cristo e que Ele é antes de todas as coisas e tudo existe por meio Dele; 

4) na doutrina do Espírito Santo: a operação da graça que convence o ser humano do 

pecado, ajudando-o a ter fé em Jesus e pureza de coração; 5) na doutrina dos frutos 

da fé, uma evidência de estar disposto a obedecer aos mandamentos de Deus, por 

amor e gratidão (WILHELM, 1907, v. 2).  Esse grupo religioso deixou o legado de que 

as missões locais e transculturais são responsabilidade da igreja local. Devido ao 

profundo envolvimento com a missão, esse grupo formou mais da metade dos 

missionários protestantes que deixaram a Europa em todo o século XVIII. 

 

3.3.2.2. Espírito de Profecia  

Não há referências sobre os morávios nos escritos de Ellen White. 

 

3.3.2.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

Os morávios foram dedicados no ensino bíblico na comunidade de refugiados, 

contextualizando as Escrituras ao público pretendido. Defendia a ideia de que o 

cristão deveria interpretar livremente as Escrituras e que a pregação e o estudo bíblico 

eram mais importantes que o sacramento  (WILHELM, 1907, v. 2, p. 94-97). 

 

Quadro 10 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras pelos pré-
reformadores tchecos 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 
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Grupos pré-
reformadores tchecos; 

Zinzendorf. 

Busca pela perfeição e 
piedade cristãs. 
Supremacia das 

Escrituras.  
Missão. 

Foram perseguidos, 
mas sobrevivem até 

aos dias de hoje. 
Influenciaram John 

Wesley. 

Reavivamento 
espiritual de oração;  
pequenos grupos; 
ensino pessoal das 
Escrituras em suas 
missões; envio de 

missionários. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.3.3. John Wesley (1703-1791 d.C.) 

Nasceu em 17 de junho de 1703 em Epworth, norte da Inglaterra. Foi o líder e 

precursor do movimento Metodista no século XVIII. Teve dezenove irmãos, e foi o 15º 

filho de um sacerdote anglicano. Estudou durante seis anos na escola de 

Charterhouse, em Londres. Em 1720 foi para a Christ Church College, em Oxford. Em 

1726 foi eleito membro da Lincoln College. Por seis anos foi professor de Grego e 

Filosofia tornando-se verdadeiro homem de universidade. Ordenado ao ministério 

anglicano em 1728, passou a acompanhar seu pai na direção da Igreja Anglicana 

(BUYERS, 1945, p. 20-22). 

 

3.3.3.1. Origem, crenças e legado 

Na trajetória acadêmica, se interessou por livros de Tomaz Kempis, Jeremias 

Taylor e Guilherme Law. Ele estudou com atenção as obras: A Imitação de Cristo, The 

Christian Perfection (A perfeição cristã), The Serious Call (Um chamado importante), 

e The Rules for Holy Living and Dying (Regras para um viver e morrer santo), obras 

voltadas para a teologia da santificação e perfeição cristãs. Assim, durante os seis 

anos que passou em Oxford, entrou no chamado “Clube Santo” e se preocupou com 

a visitação aos pobres e presos na cidade de Oxford (BUYERS, 1945, p. 22-23). 

Este clube foi fundado por seu irmão Carlos Wesley, que também estudara em 

Oxford. Reunia estudantes que buscassem seriedade na vida cristã “assistindo aos 

cultos, tomando a Santa Ceia com regularidade, estudando as Escrituras diariamente 

e visitando os presos”. Pela ênfase na santificação foram chamados de “traças da 

Bíblia” e “clube santo”. Depois, ficaram conhecidos como “metodistas”, pelo rigor de 

sua conduta cristã. Entre os primeiros membros desse grupo estava também o 

conhecido pastor anglicano itinerante George Whitefield (BUYERS, 1945, p. 24-25).   
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John Wesley partiu para a América em 1735, para pregar na colônia da 

Savanah, na Geórgia. Embarcando no navio Semmonds, começou a estudar a língua 

alemã com os morávios que viajavam com ele. Uma tempestade se abateu sobre o 

navio e, com medo de morrer, Wesley clamou pela vida. A seriedade e calma dos 

morávios diante do perigo de morte na tempestade o impressionou. Essa experiência 

levou-o a repensar sua vida espiritual e, após esse evento, dedicou-se a um 

relacionamento mais profundo com a tema da perfeição cristã e a pregação do 

evangelho (BUYERS, 1945, p. 26-28; TYERMAN, 1846, p. 108-170). 

De volta à Inglaterra, procurou saber mais sobre a Igreja Morávia e conheceu 

Zinzendorf pessoalmente. Aprendeu sobre eclesiologia, expôs diferenças em seu 

pensamento teológico e o da comunidade dos morávios: principalmente sua oposição 

à teologia mística de Zinzendorf, o perfeccionismo antinomista e a ênfase calvinista 

na predestinação. Assim, se vê a influência do pietismo alemão sobre o metodismo 

wesleyano, porém, restrito ao âmbito da eclesiologia. O misticismo morávio, o 

calvinismo e seu antinomismo foram completamente rejeitados pelos metodistas 

(LELIÉVRE, 1997, p. 53-55, 69; TELFORB, 1998, p. 128-139). 

Um amigo do “Clube Santo”, George Whitefield, tornara-se influente pregador 

evangélico na Inglaterra, principalmente na cidade de Bristol e arredores. Em uma 

ocasião, Whitefield precisou se ausentar da Europa para pregar na América, e 

convidou John Wesley para substituí-lo como pregador em campo aberto 

(GONZALES, 2001, p. 178-180). A pregação de Whitefield era “emocional”, coisa que 

o próprio Wesley não gostou inicialmente de fazer, mas viu necessidade de continuar 

a prática. Desagradava também a Wesley a reação de seu público: “Começavam a 

chorar, condoer-se amargamente e em voz alta por seus próprios pecados. Alguns 

caíam desmaiados por causa da profunda angústia que sentiam. Depois, um grande 

gozo tomava conta deles e diziam que estavam limpos de sua maldade”. Wesley 

preferia a solenidade à elevação de emoções, mas entendia ser isto mesmo uma luta 

entre Deus e o Diabo (GONZALES, 2001, p. 178-180). 

Posteriormente, os dois pregadores se separaram por questões teológicas. 

Ambos eram calvinistas no que se referia a questões de santificação e comunhão com 

Deus, mas “quanto à predestinação e o livre arbítrio, Wesley se separava do 

calvinismo ortodoxo e seguia a linha arminiana”. Seguiram caminhos diferentes, 

porém, os seguidores de Whitefield fundaram a Igreja Metodista Calvinista na região 
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de Gales (TELFORB, 1998, p. 253-277). Wesley continuou sendo ministro anglicano. 

“Seu propósito era despertar e cultivar a fé das massas na igreja, como estava fazendo 

o pietismo no luteranismo alemão” (GONZALES, 2001, p. 180-181).  

Mesmo não querendo se apartar da igreja anglicana, Wesley organizou 

reuniões com seus seguidores. As pessoas formavam “sociedades” que se reuniam 

inicialmente em casas particulares e, posteriormente, em edifício próprio. Foram 

chamados de “metodistas” de maneira pejorativa. Como o movimento crescia, as 

“sociedades metodistas” necessitaram de uma organização que atendesse as 

demandas de seus integrantes (TELFORB, 1998, p. 148-151). Alguém sugeriu a John 

Wesley um sistema de classes capaz de ajudar na organização: 

Este sistema consistia em reunir os crentes em grupos de doze, com 
um líder de vida piedosa. Essas classes se reuniam uma vez por 
semana para estudar as Escrituras, orar, arrecadar fundos e conversar 
acerca de questões religiosas. Seus líderes não tinham que ser 
pessoas de alta educação ou prestígio social, pois eram escolhidos 
sobre uma base melhor: qualidade de vida, de sabedoria e da 
profundidade de sua fé. Portanto, as classes metodistas serviram para 
dar realce e autoridade a muitas pessoas que de outro modo não 
teriam. Também, posto que havia classes separadas para as 
mulheres, logo surgiu um bom número de hábeis dirigentes entre elas 
e, portanto, desde o princípio, o metodismo se destacou pelo lugar que 
as mulheres ocupavam dentro dele (GONZALES, 2001, p. 181). 

 

Objetivamente, pela teologia, organização e proposta de vida religiosa, o 

movimento tomou corpo e cresceu rapidamente. Wesley viajou pela Inglaterra, 

Escócia, Gales e até a Irlanda. “Quando o bispo de Bristol o submeteu à disciplina, 

ressaltando que sua pregação perturbava a ordem das paróquias, Wesley contestou: 

“Para mim, o mundo todo é minha paróquia”. Essa ideia permeou o movimento 

metodista wesleyano e tornou-se o lema dele. Com o aumento do trabalho de 

pregação e supervisão, surgiram pregadores leigos, homens e mulheres, para 

dividirem a tarefa, que à época era destinada apenas aos clérigos ordenados da igreja 

anglicana. Este fora um antecedente inovador que se abrira no seio metodista. Por 

razões jurídicas e teológicas, as sociedades metodistas separaram-se da igreja 

anglicana (GONZALES, 2001, p. 181-2; TELFORB, 1998, p. 151).  

A igreja metodista teve êxito mediante a Revolução Industrial, na segunda 

metade do século XVIII, e que se estendeu para outros países, inclusive a América do 

Norte. O fluxo migratório para as cidades fortaleceu a tendência para “perder seus 
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vínculos com a igreja, cuja estrutura paroquial não bastava para responder às 

necessidades das novas multidões urbanas”. Como resposta a esta nova demanda 

de religiosidade urbana, o metodismo logrou êxito. Por outro lado, na América do Norte 

a colonização de novas terras fez com que “uma população carente de vínculos com 

a igreja tradicional fosse recebida pelos metodistas (GONZALES, 2001, p. 185).  

Este “lugar social de nascimento do movimento metodista” foi determinante, 

visto que Wesley conseguiu “influenciar positivamente os pobres, os pequenos 

agricultores, artesãos, tecelões e trabalhadores das minas de carvão, dedicando-se a 

sinalizar novos horizontes ao denunciar as mazelas do sistema econômico inglês e a 

apatia da religiosidade anglicana. A essa altura, o anglicanismo se tornou um aliado 

do sistema econômico mais interessada em atender as necessidades das classes 

dominantes. E o metodismo trabalhou com as classes “inferiores” do novo fluxo de 

migração urbana, como os presos, os doentes e imigrantes: 

As dores das populações abandonadas serviram de inspiração para 
uma prática pastoral com tonalidade libertadora como se perceberá no 
caminhar histórico do metodismo. Este entrelaçamento entre realidade 
social e o metodismo desde seu nascimento é fator determinante para 
se compreender o compromisso social que, em seu caminhar 
subsequente, abraça (OLIVEIRA, 2011, p. 27-28).  

 

Deve-se lembrar que Wesley seguiu a mesma direção de outros pós-

reformadores que buscavam separar-se das corrupções e deturpações da mensagem 

bíblica. O método wesleyano era o conhecimento teológico aplicado na prática, “obtido 

a partir da relação estreita de quatro fontes: Bíblia, experiência, tradição e razão. Esta 

estrutura sistemática é conhecida como Quadrilátero Wesleyano, que tem as 

Escrituras como elemento central”. Portanto, a Bíblia é fonte suprema da revelação 

divina, e “deve ser lida tendo como instrumentos auxiliares para sua interpretação os 

elementos do quadrilátero wesleyano” (OLIVEIRA, 2011, p. 77). 

Para Wesley, a elaboração teológica não é um ato especulativo e 
distanciado da realidade cotidiana. Segundo sua compreensão, o 
ensino da Igreja precisa ser essencialmente bíblico para ser autêntico: 
Empenhei-me em descrever a religião verdadeira, escriturística, 
experimental, sem omitir coisa alguma que realmente lhe pertença e 
sem lhe acrescentar qualquer apêndice estranho”. Assim como os 
reformadores, Wesley destaca a Bíblia como a única regra de fé e 
prática dos cristãos (OLIVEIRA, 2011, p. 92). 
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3.3.3.2. Espírito de Profecia  

Não há referências sobre Wesley nos escritos de Ellen White. 

 

3.3.3.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

A prática religiosa do metodismo e sua metodologia de ensino das Escrituras 

contextualizavam a mensagem nas cidades para atender a demanda dos que se 

desvincularam da igreja anglicana e buscavam nova orientação e “refrigério” espiritual. 

Inicialmente, a hermenêutica metodista conseguia abarcar estas questões e era um 

abrigo seguro para os fiéis. A despeito das diferenças teológicas entre os diversos 

grupos que os precederam, os metodistas contribuíram para o fundamento bíblico que 

permanecerá por toda a eternidade.  

 

Quadro 11 - Estrutura da metodologia de ensino das Escrituras pelo metodismo 
wesleyano 

Fundador Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Irmãos Wesley 
(metodismo 
wesleyano). 

Busca pela santidade 
cristã. Ênfase na 
espiritualidade. 
Supremacia das 

Escrituras. Trabalho 
social. 

Foram perseguidos 
inicialmente pelos 
anglicanos, mas 

sobrevivem até hoje. 
Influenciaram os 

adventistas do sétimo 
dia. 

Contextualização da 
mensagem bíblica em 
pregações públicas; 

em hospitais, prisões e 
em missões; santidade 

como estilo de vida; 
pequenos grupos. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.3.4. Movimento Millerita (1831-1844 d.C.) 

Entre 1831-1844, surgiu um movimento interdenominacional nos Estados 

Unidos, liderado por Guilherme Miller, um fazendeiro do estado de Nova Iorque. Seu 

movimento foi impulsionado por seguidores de diversas denominações: 

congregacionistas, presbiterianos, metodistas, batistas e quakers. Os seguidores de 

Miller ficaram conhecidos como “mileritas”, ou “adventistas”, visto que esperavam o 

advento de Jesus. Miller percebeu, mediante estudo de Daniel e Apocalipse, que as 

profecias estavam se cumprindo e que a volta de Cristo era iminente. Sua pregação 

despertou em milhares de pessoas a paixão pelo estudo das profecias e a expectativa 

pela volta de Jesus. O movimento milerita foi um dos principais responsáveis pelo 

reavivamento profético na América do Norte (KNIGHT, 2015, p. 15-16). 
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3.3.4.1. Origem, crença e legado 

Guilherme Milller nasceu em 15 de fevereiro de 1782 em Pittsfield, no estado 

do Massachusetts, Estados Unidos, numa família piedosa e modesta. Casou-se aos 

21 anos e instalou-se em Poultney no estado do Vermont. Homem culto com grande 

sentimento de justiça, cumpriu as funções de juiz e xerife da pequena cidade. 

Começou a frequentar a igreja do tio que era pastor batista. Certo dia, foi convidado a 

ler a pregação em substituição do diácono de serviço. O texto de Isaías 53 chamou-

lhe a atenção para a importância da vida cristã e do sacrifício de Jesus. Em Cristo, 

Miller encontrou a resposta para as suas necessidades. Deixou de lado as ideias 

deístas. Ao estudar Daniel e Apocalipse e ver o cumprimento das profecias, ficou 

convicto de que necessitava crer na veracidade das Escrituras (SCHWARZ; 

GREENLEAF, 2009, p. 30). 

Em 1818, como resultado do estudo de Daniel 8 e 9, Miller chegou à conclusão 

de que Cristo voltaria em algum momento entre 1843 e 1844. Ele não hesitou em 

propagar suas ideias até agosto de 1831. Nos anos que se seguiram, cerca de 

100.000 pessoas passaram a crer na iminência da segunda vinda de Cristo. Depressa 

se iniciou um movimento de reavivamento. Durante quatro anos, Miller percorreu 

cidades e vilas, respondendo aos convites para partilhar as suas descobertas 

proféticas. Pregou mais de 800 sermões e muitas comunidades aceitaram a sua 

mensagem (DICK, 1995, p. 17).  

Para estudo, Miller utilizava a versão King James da Bíblia e a Concordância 

Bíblica de Cruden. Convenceu-se que Daniel 8:14 deveria ser interpretado por meio 

do “princípio dia ano”, ou seja, de que os dias proféticos simbolizavam anos literais. 

Depois de calcular as profecias e pesquisar calendários antigos concluiu que ao final 

das “2300 tardes e manhãs” de Daniel 8:14 a Terra seria o santuário a ser purificado. 

A pregação de Miller começou em 1831, atraiu cerca de um milhão de pessoas com 

a temática do retorno de Jesus Cristo para purificação do santuário exatamente no dia 

21 de março de 1843 (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 31-32).  

No período de estabelecimento de seus ideais, este movimento viu problemas 

teológicos internos, posto que contrariava a expectativa dos evangélicos e 

protestantes da época, que acreditavam na volta de Jesus para depois do “milênio”; 

este movimento portava uma mensagem imediatista. Isto causou disputas teológicas 
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acirradas e cisões dentro e fora dos grupos. Entretanto, os que entendiam a iminência 

da volta de Jesus sobressaíram aos demais (KNIGHT, 2000). 

Ministros de vários lugares e diferentes confissões religiosas se uniram ao 

movimento milerita. Um deles foi Josias Litch, membro metodista conhecido por suas 

interpretações proféticas. Outro que se uniu ao grupo foi Carlos Fitch, pastor 

congregacional de Boston. O publicitário Josué Himes e os ministros da Conexão 

Cristã, Tiago White e José Bates, deram corpo ao movimento (LEE, 2003, p. 41).  

Carlos Fitch incentivava a saída dos membros da Igreja Católica e demais igrejas 

evangélicas, entendidas por ele como o Anticristo. Ele acreditava que era preciso sair 

da “Babilônia” espiritual, descrita em Apocalipse 18. Assim como ele, vários 

pregadores aderiram a esse entendimento. O grupo foi tomando corpo e contava com 

inúmeros adeptos por toda a parte. A data esperada chegou e o evento não 

aconteceu. Este episódio ficou conhecido como o “primeiro desapontamento” 

(KNIGHT, 2000, p. 16-19). 

Pouco tempo depois, o pregador Samuel Snow calculou uma nova data para a 

vinda de Jesus. Fundamentado no princípio dia-ano, e considerando o calendário 

judaico coraíta, a data mais precisa seria 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas 

acreditaram e aceitaram esse entendimento. O dia 22 de outubro de 1844 chegou e 

nada aconteceu. O “segundo desapontamento” foi pior que o primeiro. Houve um 

arrefecimento da fé e muitos abandonaram a esperança da volta de Jesus. Estima-se 

que o movimento milerita em 1844 tinha de 700 mil a dois milhões de seguidores e 

cerca de 174 ministros evangélicos. “A metade deles eram metodistas, um quarto 

batista e os demais congregacionais, presbiterianos, episcopais, luteranos, 

reformadores holandeses e vários outros” (MAXWELL, 1982, p. 16). 

Miller não foi o único a chegar a estas conclusões escatológicas. Fazendo um 

apanhado histórico, o padre jesuíta Manuel Lacunza também possuía pensamentos 

parecidos sobre a volta de Jesus. H. Heintzpeter, guardião do museu da Holanda, 

escreveu vários folhetos entre 1830 e 1842 sobre a mesma temática. Robert Winter 

ensinava sobre a volta de Jesus na Inglaterra. Louis Gaussen desenvolveu um método 

pedagógico para chamar a atenção dos adultos sobre a segunda vinda. Henry 

Drummond, banqueiro inglês e membro do parlamento, organizou conferências 

proféticas sobre o possível retorno de Jesus. O missionário inglês Joseph Wolff viajou 

para África, Síria, Pérsia, Índia e Estados Unidos pregando o fim dos tempos. O 
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argentino Francisco Ramos Mejica dentre outros também pregaram o fim dos tempos 

(DIVISÃO SUL-AMERICANA, 2013, p. 25-28). 

Com o desapontamento de 1844, muitos abandonaram a fé em um segundo 

advento literal de Cristo. O movimento se dividiu em diversos grupos de adventistas. 

Um pequeno grupo de mileritas continuaram a estudar a Bíblia em busca de respostas. 

Dentre estes, estava Tiago White, Ellen Harmon, José Bates, J. N Loughbourough, 

Urias Smith, Hiram Edson entre outros. Após estudo e oração concluíram que a data 

de 22 de outubro de 1844 estava correta, mas o evento era diferente daquele que 

acreditavam anteriormente: na verdade, se tratava da passagem de Cristo do Lugar 

Santo para o Lugar Santíssimo, no Santuário Celestial, realizando o Dia da Expiação 

escatológico, que precede o retorno de Jesus. Esse grupo tornou-se conhecido como 

Adventistas do Sétimo Dia, organizados em 1863 (MAXWELL, 1982, p. 157).  

Miller viveu por vários anos após o grande desapontamento de 1844. Dormiu 

em Cristo em 1849. Uma pequena capela encontra-se próxima a sua residência em 

Low Hampton, Nova Iorque, construída por ele antes de morrer. Apesar dos equívocos 

a respeito do evento que estava para acontecer em 1844, Deus o usou para despertar 

o mundo para a brevidade da volta de Jesus.  

Knight (2011, p. 33) declara que “o método evangelístico de Miller atingia mais 

o cérebro do que o coração ou emoções dos ouvintes”. Em suas pregações, a razão 

e o pensamento filosófico eram mais valorizados que as sensações e as opiniões 

particulares. Em sua época, foi pioneiro na obra de publicações e compartilhamento 

de vários folhetos, que rondaram a América do Norte e se espalharam pelo mundo. 

Por meio das publicações, o movimento se tornou presente em diversos países, 

excedendo as limitações geográficas.  

 

3.3.4.2. Espírito de Profecia  

Ellen White discorreu bastante sobre Guilherme Miller em seus livros, 

principalmente no “O Grande Conflito” (2009). Ela dedica o todo o capítulo 18 para 

contar sua história. Nos capítulos posteriores, ela explica a expansão do movimento 

por meio da pregação profética de Daniel e Apocalipse e o desenvolvimento da 

doutrina do Santuário (desenvolvida e compreendida posteriormente pelos ASD). 

Ela também considerou Miller como um Reformador, “dotado de irrepreensível 

caráter moral e nome invejável, sendo geralmente estimado por sua integridade, 
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equilíbrio e benevolência”. White relata que ele estudou com “intenso interesse” os 

livros de Daniel e Apocalipse e “anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e abrir 

a mente para compreensão as Escrituras” (WHITE, 2009, p. 317-342). Guilherme 

Miller foi o pivô de todo o movimento que leva seu nome. Defendeu suas posições e 

muitas pessoas creram em seus estudos e se voltaram para as Escrituras: 

[...] Como a grande reforma do século XVI, o movimento do advento 
apareceu simultaneamente em vários países da cristandade. Tanto na 
Europa como na América, homens de fé e oração foram levados a 
estudar as profecias e, seguindo o relatório inspirado, viram provas 
convincentes de que o fim de todas as coisas estava próximo. Em 
diferentes países houve grupos isolados de cristãos que, unicamente 
pelo estudo das Escrituras, creram na proximidade do advento do 
Salvador (WHITE, 2009, p. 357).  

 

A mensagem se espalhou para fora da América do Norte e contagiou o mundo. 

Ellen White descreve o alcance dessa obra, inclusive sua recepção e a transformação 

que a mensagem profética produziu na mente dos ouvintes: 

[Na Escandinávia] O povo ouvia com tremor. O Espírito convincente 
de Deus falava-lhes ao coração. Muitos eram levados a pesquisar as 
Escrituras com novo e mais profundo interesse; os intemperantes e 
imorais corrigiam-se; outros abandonavam as práticas desonestas, e 
fazia-se uma obra tão assinalada, que mesmo pastores da igreja do 
Estado eram obrigados a reconhecer que a mão de Deus estava no 
movimento (WHITE, 2009, p. 367).  

 

Sobre o Desapontamento de 1844, ela comenta: “embora resultado da 

compreensão errônea, por parte dos crentes, da mensagem que apresentavam, 

deveria redundar para o bem. Poria à prova o coração dos que haviam professado 

receber a advertência”. Em 1849 “Miller descansou com a convicção que tudo que 

pregou era verdadeiro” (WHITE, 2009, p. 353; 1998, p. 258). 

 

3.3.4.3. Metodologia de ensino das Escrituras 

A contribuição de Miller foi o método de estudo: usar a Bíblia para explicar a 

Bíblia e a pregação das profecias de Daniel e Apocalipse. Os meios usados para 

propagar seus ensinos foram a distribuição de folhetos sobre o fim do mundo, 

testemunho pessoal e, principalmente, as pregações públicas. Milhares de pessoas 

aderiram às ideias dele, sobretudo pela aversão crescente que os grupos oriundos do 
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protestantismo nutriam contra a igreja católica. Desse movimento surgiu a IASD, que 

será analisada no próximo capítulo. 

 

Quadro 12 - Estrutura de ensino das Escrituras por Guilherme Miller 

Fundadores Ênfase teológica Situação atual Método de ensino 

Guilherme Miller até 
final da década de 

1840.  

Estudo das profecias 
de Daniel e 

Apocalipse, foco no 
breve retorno de Cristo 

e santificação. 

Espalhados mundo, 
ramificações do 

pensamento 
escatológico.  
A IASD é uma 
ramificação do 

milerismo. 

Testemunho pessoal; 
grupos de estudos; 
pregação pública 

escatológica;  
distribuição de 

literatura. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.4. Resumo dos Métodos de Ensino 

Segue abaixo um resumo do método de ensino usado pelos reformadores nos 

movimentos missionários da pré-reforma, reforma e pós-reforma.  

 

3.4.1. Pré-reformadores 

Quadro 13 - Método de ensino das Escrituras, usado pelos pré-reformadores 

Albigenses Valdenses Wycliffe John Huss 

Indefinido; 
possivelmente 

pregação pessoal e 
escondida por causa 

da perseguição. 

Pregação em igrejas 
antes da perseguição; 

pregação pessoal 
disfarçada de 

vendedores, depois da 
perseguição. 

Pregação de púlpito; 
publicações 

acadêmicas; tradução 
das Escrituras. 

Pregação de púlpito; 
publicações 

acadêmicas; cartas 
pessoais. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.4.2. Reformadores 

Quadro 14 - Método de ensino das Escrituras, usado pelos reformadores 

Lutero Zuínglio Calvino Anabatistas 

Em sala de aula, 
livros, panfletos e 

tradução da Bíblia. 

Ensino de púlpito; na 
capelania do exército; 
por meio da pregação 
aos enfermos da peste 

bubônica. 

Ensino de púlpito, 
como palestrante, 
pastor, professor 

universitário e com 
evangelismo pessoal. 

Possivelmente, 
evangelismo pessoal 
de maneira velada e 

em meio à 
perseguição. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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3.4.3. Pós-reformadores 

        Quadro 15 - Método de ensino das Escrituras, usado pelos pós-reformadores 

Pietistas Morávios John Wesley Mileritas 

Ensino em colégios e 
universidades; 

pregação da Bíblia em 
igrejas e escolas 

infantis. Ensino das 
Escrituras na 

assistência social. 

Reavivamento 
espiritual de oração. 

Ensino das Escrituras 
em suas missões. 

Contextualização da 
mensagem bíblica em 
pregações públicas, 
hospitais, prisões e 

missões. 

Testemunho pessoal; 
Pregação pública 

escatológica;  
Distribuição de 

literatura. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

3.5. Considerações Finais 

Esse capítulo discorreu sobre os movimentos missionários, passando pela pré-

reforma, reforma e pós-reforma, sob uma perspectiva missiológica. O grande princípio 

mantido pelos reformadores foi a autoridade infalível das Escrituras Sagradas como 

regra de fé e prática. A Bíblia era a sua autoridade, e por seus ensinos provavam as 

doutrinas e reivindicações. A vida desses homens é um monumento à fé e um legado 

às gerações posteriores:  

Entre as trevas que baixaram à Terra durante o longo período da 
supremacia papal, a luz da verdade não podia ficar inteiramente 
extinta. Em cada época houve testemunhas de Deus – homens que 
acalentavam a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o 
homem, que mantinham a Escritura Sagrada como a única regra de 
vida e santificavam o verdadeiro sábado. Quanto o mundo deve a 
estes homens, a posteridade jamais saberá. Foram estigmatizados 
como hereges, impugnados os seus motivos, criticados os seus 
escritos. No entanto, permaneceram firmes, e de século em século 
mantiveram a fé em sua pureza como sagrado legado às gerações 
vindouras (WHITE, 2012, p. 61).  

 

A pesquisa identificou diversos princípios bíblicos, métodos e estratégias 

utilizados para fortalecer o ensino das Escrituras. Todos eles são fundamentais, 

universais e invariáveis, podendo ser aplicados na atualidade para promover o 

crescimento saudável e sustentável da igreja sem recorrer às técnicas do 

pragmatismo moderno. Da história desses reformadores podemos aprender os 

seguintes princípios e lições, para fortalecer a missão e o bíblico doutrinário:  

Chamado: Deus chama pessoas em diferentes contextos de acordo com sua 

fé, disposição, capacidade e talento para fazer a Sua obra. 
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Missão: Todos esses grupos de remanescentes cumpriram com seu papel de 

resgatar, preservar e ensinar as verdades bíblicas em seu tempo. 

Contextualização: Os métodos de ensino das Escrituras devem ser 

contextualizados para alcançar diferentes grupos de pessoas. 

Diferentes métodos: Para divulgar os ensinos bíblicos e alcançar diferentes 

tipos de pessoas deve-se utilizar diferentes formatos e ambientes 

Criatividade: O remanescente é um movimento bíblico, deve ser criativo em 

sua metodologia e ousado no ensino das Escrituras. 

Verdade presente: Em cada época, houve verdades a serem compartilhadas. 

Todos os reformadores foram levantados por Deus com mensagens especificas.  

Ministério leigo: Esse envolvimento é fundamental para a propagação do 

evangelho e a expansão de qualquer movimento religioso.  

A centralidade das Escrituras: Todos os reformadores tiveram por base o 

princípio da centralidade da Bíblia, suscitando o princípio de uma exposição fiel ao 

texto sagrado. 

Missionários de sustento próprio: A maior força missionária que a igreja tem 

é a de obreiros voluntários, que trabalham pela salvação de pessoas, em qualquer 

posição e profissão que ocupem.  

Envolvimento com a comunidade: A igreja é uma comunidade chamada para 

ministrar. Assim, deve interagir de forma intencional para atender às pessoas em suas 

necessidades físicas, mentais e espirituais.   

Envio de missionários: Ao enviar Seu filho ao mundo, Deus instituiu a obra 

missionária. Jesus deu continuidade, enviando Seus discípulos ao mundo. “Eu vos 

escolhi e vos designei a ir” (Jo15:16). “Assim como o Pai me enviou, também eu vos 

envio” (Jo 20:21). Deus enviou Jesus, Jesus enviou os discípulos, a igreja capacitada 

pelo Espírito Santo forma e envia missionários. 

Testemunho pessoal: É a obra de Deus na vida do crente convertido. O 

testemunho motiva e estimula outros a conhecerem a Deus e à Sua Palavra.  

Evangelismo pessoal: É o esforço pessoal do cristão que usa seus dons, 

talentos, recursos e influência pessoal para conduzir pessoas a Deus. Promove o 

reino de Deus, edifica a igreja e auxilia no crescimento espiritual. 

Distribuição de literatura: A distribuição de literaturas é um dos métodos de 

ensino bíblico de grande alcance.  
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Grupo de estudos: Oportunidade para compartilhar ensinos bíblicos em um 

ambiente informal com diferentes perspectivas e percepções. Aprofunda o 

conhecimento e desenvolve relacionamentos.  

Educação: Um dos principais objetivos da Bíblia é o desenvolvimento do ser 

humano em suas potencialidades, habilidades e competências. A educação não se 

restringe às questões religiosas, visa ao pleno desenvolvimento humano por meio do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Treinamento: Construir uma equipe de líderes e missionários é essencial para 

o crescimento geográfico, qualitativo e quantitativo do reino de Deus. Uma igreja 

precisa de diferentes perfis de líderes e missionários para cuidar das distintas áreas 

de trabalho desenvolvidas na igreja e na comunidade. E, sem um projeto 

sistematizado de treinamento, a igreja perder o foco, sobrecarrega aos líderes e, em 

pouco tempo, os atuantes perderão a motivação.  

Hermenêutica: O ensino das Escrituras é relevante quando ocorre no contexto 

da hermenêutica gramático-histórica, em que as Escrituras explicam a si mesmas. A 

Palavra de Deus causa mudanças profundas quando compreendida, aceita e 

praticada. Ela promove reavivamento, reforma, mudança estrutural e pessoal. 

Nem todas as verdades bíblicas foram restauradas no período dos 

reformadores. O Adventismo do Sétimo Dia surgiu como uma continuidade dos 

reformadores, para restaurar as verdades bíblicas esquecidas e preparar o mundo 

para a volta de Jesus. Os anos que sucederam ao desapontamento ocorrido em 1844 

constituem um período de ajustes, redescobertas doutrinárias e organização da 

missão, conforme veremos no próximo capítulo.  
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4. O MOVIMENTO ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA E O ENSINO BÍBLICO  

Neste capítulo, abordaremos o último grupo religioso analisado dentre os pós-

reformadores13, a IASD.  Um grupo de cristãos, em busca dos fundamentos teológicos 

e proféticos, foram impulsionados à pregação do evangelho e a aguardar o retorno 

literal de Jesus em seus dias. No entanto, Cristo não veio. Os anos que sucederam 

ao desapontamento ocorrido em 1844 constituem um período de ajustes e 

redescobertas doutrinárias e expansão geográfica. O capítulo anterior descreveu os 

vários movimentos evangélicos que surgiram antes, durante e após a Reforma 

Protestante, à procura de restauração do estudo e ensino das Escrituras, e deixaram 

o caminho aberto para que os futuros reformadores avançassem no conhecimento e 

no ensino das verdades bíblicas. Os pioneiros do adventismo foram motivados pelo 

Espírito Santo a continuar a obra da Reforma.  

 

4.1. Delimitação do tema  

É necessário enfatizar que teólogos e historiadores adventistas contribuíram 

para o esclarecimento de questões relacionadas com a história da IASD. As fontes 

primárias estão relacionadas a textos e periódicos dos pioneiros do adventismo e 

escritos de Ellen White. As fontes secundárias apresentam o desenvolvimento 

histórico da IASD sob diferentes perspectivas. Dentre as obras que tratam do tema, 

serão de relevância neste capítulo os autores: M. E. Olsen (1925), A. W. Spalding 

(1949), C. M. Maxwell (1982), H. Douglas (2001), Enoque Oliveira (1985), George 

Knight (1995, 2000, 2002, 2017), Alberto R. Timm (2003), Werner Vyhmeister (1980) 

e Floyd Greenleaf (2011). Essas obras descrevem a história da IASD distribuída em 

períodos de estruturação e organização, com exposição de documentos e 

informações precisas.  

Este capítulo realiza um breve levantamento histórico-sistemático na literatura 

denominacional para descrever os métodos de ensino das Escrituras praticados no 

adventismo inaugural. Para fins didáticos, este capítulo se propõe a analisar: 1) os 

primórdios da IASD; 2) a obra de publicações e a colportagem evangelística; 3) a obra 

de saúde; 4) a obra de educação; 5) a escola sabatina; 6) o estudo bíblico; 7) modelos 

 
13 Ver artigo: Nascimento, Josimir Albino do. “O significado da Reforma e o Diálogo Ecumênico Hoje 
sob a Perspectiva Adventista do Sétimo Dia”, Revista PESQUISA EM TEOLOGIA PQTO, Rio de 
Janeiro. v. 2 n. 3 p. 56-66, julho 2019.  
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de testemunho e conversão; 8) missão adventista; e 9) centros de influência. Todos 

esses métodos se desenvolveram gradativamente na história do adventismo e 

promoveram o crescimento geográfico, qualitativo e quantitativo da IASD.  

 

4.2. Os primórdios da Igreja Adventista do Sétimo Dia  

Logo depois da Reforma Protestante, surgiram outros movimentos evangélicos 

que buscavam fortalecer o estudo e ensino das Escrituras. Um deles acreditava que 

o reino de Deus e o tempo do fim estavam chegando. Catástrofes, terremotos, guerras 

(como a Revolução Francesa), revoltas sociais e políticas os levaram a entender que 

as profecias estavam se cumprindo. Os livros de Daniel e Apocalipse foram estudados 

profundamente para desvendar a escatologia bíblica (KNIGHT, 2015, p. 15-16). 

Conforme descrito no capítulo anterior, um dos principais líderes desse 

reavivamento profético foi Guilherme Miller. Seus seguidores e dos pregadores do “fim 

do mundo” ficaram conhecidos como “mileritas”, ou “adventistas mileritas”, visto que 

esperavam o segundo advento de Cristo. Com o “Desapontamento” de 1844, muitos 

abandonaram a fé na vinda literal de Jesus, enquanto outros continuavam a estudar 

as Escrituras em busca de respostas (DOUGLASS, 2001, p. 50).  

Os pioneiros do advento perseveraram em estudar as profecias e concluíram 

que a data (1844) deveria representar algum outro fato importante. Não aceitaram a 

hipótese de que teriam errado nos cálculos proféticos, ou que Deus os abandonara 

em sua esperança. Se não encontrassem uma justificativa para o desfecho da 

profecia, deveriam abdicar do movimento (VYHMEISTER, 1980). Das muitas 

discussões iniciadas após o Desapontamento de 1844, e que se arrastaram por vários 

anos, surgiram dois principais grupos de fiéis:  

1) O movimento da porta aberta continuava relacionando a purificação do 

santuário, referida em Daniel 8:14, à segunda vinda de Cristo, e encarou o episódio 

de 1844 apenas como o resultado de algum erro cronológico. Eles acreditavam que o 

evento relacionado à purificação do santuário estava correto, porém, a data não era 

precisa. Esta suposição levou muitos Adventistas da porta aberta a sugerirem outras 

datas para o término do período profético. Surgiram, assim, os Adventistas 

Evangélicos e os Cristãos Adventistas, que defendiam a doutrina da mortalidade da 

alma, e são hoje o segundo grupo mais significativo que derivou do milerismo [após 

os Adventistas do Sétimo Dia] (TIMM, 2003, p. 13). 
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2) O grupo pertencente ao movimento da porta fechada14 entendia que a data 

estava certa, mas o ‘tempo de graça’ havia se cumprido naquela ocasião. Essa 

tentativa de explicar o Desapontamento de 1844 dividiu opiniões. Uma das principais 

ramificações, chamada de ‘espiritualizadores’, cria que Cristo não veio literalmente, 

mas ‘espiritualmente’ para o povo de Deus em 22 de outubro de 1844. Dentre estes, 

surgiu um grupo que atribuía o cumprimento profético de Daniel 8:14 à referida data. 

Aceitava o cômputo, mas atribuía o seu cumprimento a outro evento no santuário 

celestial (WILCOX, 1993).   

Compreendiam aquela mudança como a ida de Cristo à presença de 
Seu Pai para receber o reino deste mundo (Dn 7:13,14; Mt 25:1-13) 
e/ou a mudança de Cristo do Lugar Santo para o Lugar Santíssimo do 
santuário celestial (Hb 8:1, 2; Ap 11:19) para cumprir o antítipo do ritual 
do Dia da Expiação do santuário terrestre (Lv 16; 23:26-32) (TIMM, 
2003, p. 13). 

 

De acordo com a obra O Santuário e as Três Mensagens Angélicas (TIMM, 

2003), é possível observar que dessa última ramificação surgiu a IASD. Um grupo de 

líderes15, entre eles Hiram Edson, Crosier e Franklin Hahn, se reunia para estudar o 

tema do santuário: 

Muitos de nosso povo não reconhecem quão firmemente foram 
lançados os alicerces de nossa fé. Meu esposo, o Pastor José Bates, 
o Pai Pierce, o Pastor Hiram Edson, e outros que eram inteligentes, 
nobres e verdadeiros, achavam- se entre os que, expirado o tempo em 
1844, buscavam a verdade como a tesouros escondidos. Reunia-me 
com eles, e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes 
ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz 
e estudando a Palavra (WHITE, 1997, p. 206). 

 

Os adventistas insipientes mantiveram alguns elementos doutrinários e 

missionários do sistema milerita, mudaram outros e incorporaram novas dimensões 

doutrinárias. Conforme a análise de Alberto R. Timm, entre 1844 e 1850 deu-se o 

período de integração doutrinária que contribuiria com o fundamento teológico da 

denominação. Os que receberam esta missão eram poucos e desprovidos de recursos 

 
14 Teoria desenvolvida por Apollos Hale e Joseph Turner, em 1845 (Ver: SCHWARZ; GREENLEAF, 
2009, p. 52). 
15 Ver: Seventh-day Adventist Encyclopedia (Enciclopédia Adventista do Sétimo Dia), 2ª edição 
revisada, Commentary Reference Series, v. 11. Hagerstown, Maryland: Review and Herald Publishing 
Association, 1996, p. 249-252. 
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financeiros. Habilitava-os apenas o fato de serem sinceros e buscarem avidamente a 

verdade bíblica. A doutrina do santuário trouxe nova compreensão e conectou outras 

verdades teológicas: a Lei, o juízo, o sábado, o estado dos mortos, a volta de Cristo, 

o dom de profecia e a mensagem dos três anjos (TIMM, 2002). 

O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do 
desapontamento de 1844. Revelou um conjunto completo de 
verdades, ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão 
de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos 
deveres ao trazer à lume a posição e obra de Seu povo (WHITE, 2006, 
p. 423). 

 

O pequeno grupo de crentes desapontados, guiados pelo Espírito Santo, 

começou a ter uma nova perspectiva bíblica – a verdade de que Cristo entrou na fase 

final de Seu ministério sumo-sacerdotal no santuário celestial. Terminada essa fase, 

Ele retornará para redimir Seu povo. A compreensão dessa verdade demarca o 

nascimento da IASD e seu compromisso com o ensino bíblico (TIMM, 2000, p. 58). 

Em dezembro de 1844, Ellen G. Harmon entra na história do movimento 

adventista, não para legislar em causa própria, nem para destoar das expectativas 

dos seus correligionários. Nos anos seguintes, ela atuou como conselheira e 

mensageira do Senhor num período em que as convicções teológicas eram 

desconectadas. As visões dela contribuíram de forma significativa para a consolidação 

das crenças e da missão da igreja nos anos seguintes. A primeira visão incluiu o povo 

do advento, a segunda vinda de Cristo, a nova Terra e os 144 mil referidos no livro do 

Apocalipse (WHITE, 1988, p. 57-61; COON, 1992, p. 15-23). 

Do movimento milerita, a IASD herdou a doutrina da segunda vinda, a paixão 

pelo estudo e o ensino das verdades bíblicas. O compromisso de ensinar as Escrituras 

ocorreu por meio das pregações em conferências públicas em igrejas, salões, teatros 

e em grandes tendas de lona com forte ênfase nas profecias do tempo do fim, 

sobretudo Daniel e Apocalipse, e o uso intenso das publicações. Publicar livretos, 

folhetos e periódicos era o segredo do êxito do movimento milerita. Até 1844, este 

movimento entregou aproximadamente oito milhões de literaturas sobre a segunda 

vinda. Eles não enviavam missionários, mas as suas publicações eram destinadas a 

vários portos marítimos. Josué Himes escreveu durante o verão de 1842 que as 

publicações haviam sido enviadas a todos os postos missionários conhecidos do 
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globo para disseminar a mensagem milerita nas regiões do oeste, onde não poderiam 

ir pessoalmente (DOUGLAS, 2001). 

 

4.2.1. Obra de Publicações 

O uso da literatura para disseminar crenças religiosas e fortalecer o ensino das 

Escrituras precede o movimento milerita e o adventista sabatista. Desde a invenção 

da imprensa, o conhecimento deixou de ser privilégio de poucos. Lutero interpretou o 

surgimento da imprensa como providência de Deus para a pregação do evangelho. O 

reformador declarou: “A imprensa é o último dom de Deus e o maior. Efetivamente, 

por meio dela, Deus quer dar a conhecer a causa da verdadeira religião a toda a Terra, 

até os confins do mundo” (CHARTIER, CAVALLO, 1998).  

As publicações desempenharam papel significativo na obra da reforma e no 

movimento milerita. A história do adventismo está conectada com a obra de 

publicações. Os pioneiros herdaram do milerismo o impulso para a divulgação das 

mensagens bíblicas por meio das publicações para disseminar suas crenças e 

entenderam que essa metodologia era ideal para continuar a obra da Reforma iniciada 

nos séculos passados. As circunstâncias adversas em que o adventismo se 

desenvolveu foram a descrença dos mileritas que abandonaram a fé e o ceticismo 

religioso gerado pela Revolução Francesa (HOWELL, 1935, p. 66).  

As publicações adventistas iniciaram com Thomas Preble, com o artigo “The 

Hope of Israel”, sobre o sábado, escrito em East Weare, New Hampshire, datado de 

13 de fevereiro de 1845. As publicações alcançaram líderes importantes para o 

movimento adventista: Bates, que já havia aderido à doutrina da volta de Cristo, 

ensinada pelo milerismo e à da imortalidade condicional do ser humano, por influência 

da Conexão Cristã, foi convencido da existência do santuário, após a leitura do artigo 

de Owen R.L Crosier publicado no “The-Day Dawn” em abril de 1845 e no Day-Star 

Extra do dia 7 de fevereiro de 184616. Nesse mesmo ano, Bates ouviu a descrição de 

 
16 Nesse artigo, o autor destacou quatro conceitos básicos. Primeiro, que o “santuário” mencionado em 
Daniel 8:14 é um santuário/templo celestial (Hb 9:24; Ap 11:19). Segundo que nesse santuário celestial 
há dois compartimentos, o santo e o santíssimo, conforme prefigurado pelo tabernáculo mosaico (Hb 
9:1-9). Terceiro, que Cristo é o sumo sacerdote desse santuário, fazendo expiação por meio do próprio 
sangue que derramou na cruz (Cl 1:20; Hb 9:11-23). E quarto, que ao fim dos 2.300 dias simbólicos de 
Daniel 8:14, Jesus passou do lugar santo para o santíssimo, a fim de receber o reino (Dn 7:9-14). Em 
um artigo posterior, Crosier explicou que, enquanto Cristo está purificando o templo literal na nova 
Jerusalém (Hb 9:22, 23), o Espírito Santo está purificando o templo espiritual do povo de Deus, 
removendo seus pecados (1Co 3:16, 17; 6:19, 20). 
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White sobre o sistema lunar e aceitou o seu ministério profético. É importante destacar 

que o casal White passou a crer na doutrina do sábado após a leitura de um artigo de 

Bates em 1846, Seventh Day Sabbath, a Perpetual Sign (OLIVEIRA, 1985, p. 31-43). 

Durante dois anos consecutivos, Ellen White publicou dois folhetos: “To the 

Remmant Scattered Abroad”, em 8 de abril de 1846 e “A Word to The Little Flock”, em 

1847, com a colaboração de Bates e Tiago White. O ano de 1848 foi marcado por 

conferências bíblicas sobre o sábado em Connecticut, Nova York, Maine e 

Massachusetts. As conferências e as publicações sobre o sábado tinham como 

objetivo animar o pequeno grupo de fiéis, esclarecer as razões do “Desapontamento”, 

aprofundar temas bíblicos, formar o corpo de doutrinas e criar identidade teológica 

(HOWELL, 1935, p. 66-80). 

Desta forma, os pioneiros da IASD foram ganhando voz à medida em que se 

dedicavam ao ensino oral e escrito sobre a sua teologia. Entretanto, a obra de 

publicações se fortaleceu com a visão de Ellen White no dia 18 de novembro de 1848, 

em Dorchester, Massachusetts, predizendo que essa atividade se tornaria semelhante 

“a raios de luz” a circundarem o mundo. Após essa visão, ela disse a Tiago White:  

Eu tenho uma mensagem para você. Você deve começar a publicar 
um pequeno jornal e enviá-lo para as pessoas. Que seja pequeno no 
início, mas quando as pessoas lerem, vão enviar-lhe os meios para 
imprimi-lo, e será um sucesso desde o primeiro. Este pequeno começo 
foi-me mostrado ser como raios de luz, iluminando todo o mundo 
(WHITE, 1988, p. 127).  

 

A partir desse ano, o Ministério de Publicações, conectado ao ensino das 

verdades bíblicas, se desenvolveu plenamente na América do Norte. Apesar das 

dificuldades financeiras, Tiago White convenceu-se de que havia chegado a ocasião 

para escrever e publicar a revista “Verdade Presente”.  

Em julho de 1849, Tiago White lançou o primeiro número do Present 
Truth, o primeiro periódico adventista sabatista. Em agosto do ano 
seguinte, Tiago White começou um segundo periódico, intitulado 
Advent Review. Em novembro do mesmo ano, estes dois periódicos 
deram lugar ao Second Advent Review, and Sabbath Herald, que se 
tornou o mais significativo veículo de propagação de todo o conjunto 
de crenças adventistas sabatistas (TIMM, 2003, p. 15-16). 

 

Os pioneiros adventistas concluíram que as publicações eram o método de 

ensino mais acessível, rápido e de maior alcance naquele momento para tornar suas 
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crenças conhecidas. A publicação e distribuição de literatura por meio da colportagem 

evangelística foi um dos fatores mais importantes na expansão do movimento 

adventista (SCHWARZ, GREENLEAF, 2009, p. 151; SEVENTH-DAY ADVENTIST 

ENCYCLOPEDIA, 1976, p.1059, 1208). 

O que se viu a partir do humilde começo foi a multiplicação de casas 

publicadoras. Nas décadas de 1880 e 1890 a igreja tinha duas grandes editoras e 

hoje, são 59 casas publicadoras espalhadas pelo mundo e que promovem literatura 

nas diversas áreas da vida cristã, facilitando o ensino das Escrituras e moldando o 

estilo de vida cristão. Bíblias, livros de teologia, educação, família e saúde são 

divulgados pelos colportores evangelistas (SEVENTH-DAY ADVENTIST 

ENCYCLOPEDIA, 1976, p. 1170). 

 

4.2.2. Colportagem evangelística 

O ministério de publicações foi fortalecido com a colportagem17 evangelística18.  

De acordo com Spalding (1949, p. 416), a colportagem como ministério de sustento 

próprio teve início com um jovem canadense chamado George King. Ele mudou-se 

para Michigan no final de 1870 e se interessou pelo ministério adventista. Hospedou-

se em uma fazenda perto de Battle Creek, onde trabalhava. Por demonstrar interesse 

em pregar a mensagem adventista, o dono da fazenda, cognominado de “tio Richard”, 

disse: "George, vamos fazer um teste. Vou fazer uma reunião na igreja e você prega. 

Se você falhar, será melhor desistir da ideia de pregar”. O jovem falhou na 

apresentação do sermão por dificuldades de dicção, e seu tio o incentivou a 

evangelizar vendendo literaturas.  

Richard possuía alguns panfletos com mensagens bíblicas e uma lista de 

literatura vendida pela Review. Sugeriu que King saísse às ruas para apresentá-los e 

 
17 A Colportagem teve origem entre os Valdenses em 1173 A.D. com Pedro Valdo, um rico e próspero 
comerciante, de Lião (França), que deixou seus negócios para se dedicar à pregação do evangelho. 
Esse movimento caracterizou-se pela venda de mercadorias, distribuição e explicação dos Escritos 
Sagrados. A palavra “colportagem” vem do termo “Colportor” que deriva do francês, e significa “levar 
no pescoço”. Os valdenses tinham o costume de levar os Escritos Sagrados debaixo da roupa, ou numa 
bolsa que sustentavam no pescoço. O seu vocábulo ainda não se encontra indexado no dicionário da 
língua portuguesa. 
18 A IASD designa como Evangelista da Página Impressa ou Colportor Evangelista o missionário de 
sustento próprio que, sendo membro batizado, estando em perfeita harmonia com as normas e 
doutrinas da Igreja e sentindo sua vocação, dedica-se, mediante um voto, a propagar os princípios da 
fé e crenças adventistas. Desenvolve seu ministério adquirindo e vendendo ao público as publicações 
editadas e aprovadas pela Igreja, com o objetivo de transmitir a seus semelhantes o Evangelho Eterno 
que traz salvação e bem-estar físico e espiritual.  
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tentar vendê-los. Antes do final de semana, George King vendeu tudo que levara. Na 

segunda semana, fez o mesmo. Ele passou anos e anos vendendo livros da Igreja 

Adventista. King introduziu literatura sobre saúde em seu “prospecto”, a revista 

adventista de saúde, chamada Health Reformer. E sugeriu que unissem os dois livros 

de Uriah Smith (Thoughts on Daniel e Thoughts on the Revelation) em um único 

volume. George King se tornou um grande vendedor e treinava outros para vender 

livros em campos missionários (SPALDING, 1949, p. 417- 418). White (2006, p. 7) 

orientou a utilização deste método de pregação por meio da literatura:  

Se há um trabalho mais importante do que outro, é o de colocar nossas 
publicações perante o público, levando-o assim a examinar as 
Escrituras. A obra missionária - introduzir nossas publicações nas 
famílias, conversar e orar com e por elas - é uma boa obra.  

 

A evangelização das grandes cidades carecia de uma abordagem mais efetiva 

no ensino doutrinário das Escrituras, tendo em vista que a evangelização dos 

adventistas incipientes estava restrita à América do Norte. Seguindo a orientação de 

Ellen White, o pastor Haskell começou a desenhar o que seria o modus operandi do 

trabalho dos colportores na cidade. Em 1883, os obreiros da página impressa estavam 

trabalhando lado a lado com as associações locais. Em 1886, tinham missões 

permanentes em 25 das cidades mais importantes dos Estados Unidos (SCHWARZ, 

GREENLEAF, 2009, p. 151). 

Desde o início, os ministros da página impressa eram motivados a fazer um 

trabalho diferenciado. Além de vender livros, atuavam como evangelistas, preparando 

o ambiente para expor as verdades bíblicas. Em 1886, cerca de 100 obreiros de tempo 

integral estavam empenhados nas missões urbanas. Mais de 200 candidatos 

acompanhavam os colportores, com o intuito de aprender o ofício para a 

evangelização de casa em casa. Ainda em 1886, foram registradas mais de três mil 

reuniões públicas e a ministração de mais de 20 mil estudos bíblicos. Como fruto 

desse trabalho, muitos aceitaram a mensagem adventista e se uniram à Igreja por 

meio do batismo. Uma das atividades desses colportores era atender às cidades 

portuárias. Visitaram aproximadamente seis mil barcos e distribuíram cerca de 260 mil 

páginas de publicações (SCHWARZ, GREENLEAF, 2009, p. 160). 

A escatologia adventista aponta para um tempo em que a voz do pregador vivo 

não mais poderá ser ouvida e a literatura desempenhará uma função relevante na 
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pregação do evangelho eterno. Os livros chegam a lugares em que o ser humano não 

pode chegar. São instrumentos de Deus para resgatar pessoas do pecado. As 

sementes agora semeadas, com o cair da chuva serôdia brotarão e darão seus frutos. 

Em decorrência de questões culturais, sociais e políticas, há localidades que 

manifestam resistência e preconceito contra ensinamentos religiosos. No entanto, a 

divulgação das publicações, especialmente sobre saúde, tem contribuído para abrir o 

caminho e derrubar as barreiras culturais e preconceituosas, despertando o interesse 

das pessoas para assuntos espirituais (GODINHO, 2013). 

Ao relacionar a obra de publicações com o ensino das Escrituras, Nicolas Chaij 

(1961), na obra El colportor de Êxito, concluiu que foi por meio do ministério de 

publicações e da colportagem que vários continentes receberam a mensagem do 

advento. Na maioria dos países que hoje têm presença adventista, os colportores 

chegaram antes mesmo que os evangelistas (TIMM, 2000). Atualmente, a obra da 

colportagem conta com mais de 25 mil colportores efetivos e 20 mil estudantes ao 

redor do mundo. Além disso, milhares de membros espalham, sistematicamente, 

publicações doutrinárias19. Sobre esse ministério, White (1999, p. 532) escreveu: 

Deus ordenou a colportagem como um meio de apresentar perante o 
povo a luz contida em nossos livros, e os colportores devem estar 
compenetrados da importância de colocar diante do mundo, tão 
depressa quanto possível, os livros necessários para sua educação e 
esclarecimento espirituais. Esta é exatamente a obra que o Senhor 
deseja que Seu povo faça neste tempo. Todos os que se consagram 
a Deus para trabalhar como colportores, estão auxiliando na 
proclamação da última mensagem de advertência ao mundo. Não 
podemos avaliar demasiadamente esta obra; porque, não fossem os 
esforços do colportor, muitos nunca ouviriam a advertência.  

 

4.2.3. Obra de Saúde 

É interessante notar que, conforme a IASD se desenvolvia em termos de 

estrutura física e abrangência da pregação do evangelho, as questões de saúde se 

tornaram cada vez mais relevantes. José Bates (1846) foi o primeiro líder adventista 

a adotar a reforma da saúde, deixando os alimentos cárneos, manteiga, gordura, 

queijo e bolos substanciosos. Entre 1853 e 1855 houve pouco interesse no tema de 

saúde. O periódico Review and Herald publicou que a primeira preocupação dos 

 
19 Exemplo disso ocorre no território da Divisão Sul-Americana com o livro missionário distribuído 
anualmente pelos membros. 
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adventistas referente à saúde envolvia o uso do tabaco, álcool como parte da 

mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14. Neste período, White já se posicionava 

a favor de uma reforma de saúde (DOUGLASS, 2003). 

O impacto dessa mensagem ocorreu no sábado, dia 5 junho de 1863, quando 

Ellen White e seu esposo, Tiago, visitaram a casa do irmão Aaron Hilliard, em Otsego, 

Michigan. Durante um período de oração, Ellen recebeu a primeira visão sobre saúde, 

que relacionava a saúde física, mental, espiritual e ao tema do Grande Conflito. Nela, 

foram apresentadas orientações sobre os alimentos impuros, os princípios corretos 

no regime alimentar e no cuidado do corpo, e os benefícios dos remédios da natureza 

– ar puro, luz do sol, exercício físico e o uso da água (WHITE, 1999, p. 489).  

Ao final de 1864, foi lançado um capítulo com 32 páginas (quarto volume do 

livro Spiritual Gifts), que discorria sobre uma dieta simples e integral à base de 

verduras, frutas, nozes, grãos e legumes, ao invés de carnes e condimentos. Em 

dezembro de 1865, Ellen White recebeu outra visão, especificando que os adventistas 

deveriam ter uma instituição de saúde. Já em agosto de 1866, a IASD lançou um 

periódico com 16 páginas, chamado The Health Reformer, dedicado quase que 

exclusivamente a questões de saúde. Antes desse período, os adventistas em 

formação estavam mais preocupados com a unidade doutrinária, dando pouca 

atenção às questões de saúde e, como consequência, vários ministros estavam 

sobrecarregados e foram obrigados a parar o trabalho, por causa de enfermidades20. 

Após a visão de 1865, a mensagem de saúde foi considerada parte do ensino 

e da missão adventista, e mudou profundamente a história da IASD durante os 

próximos 150 anos. O tema da saúde passou a ser visto como motivação espiritual do 

compromisso e do preparo pessoal para a vinda de Cristo. Três anos mais tarde, em 

setembro de 1866, foi aberta a primeira instituição adventista de saúde que se tornou 

conhecida como o “Instituto Ocidental da Reforma de Saúde”, sob a orientação do 

doutor Horátio S. Lay. Nos meses que se seguiram, inaugurou-se um programa 

educativo sobre saúde e foram publicados seis folhetos com sessenta e quatro 

páginas cada um, intitulados Health, or How to Live, compilados por Tiago e Ellen 

White. Em cada folheto aparecia um artigo de autoria de Ellen (DOUGLASS, 2001). 

 
20 Ver: Arthur L. White, Ellen G. White: A Brief Biography, p. 4. Disponível em: <https://goo.gl/vivqaj>. 
Acesso em 26 de setembro de 2017; Centro de Pesquisas Ellen White, Biografia. Disponível em: 
<https://goo.gl/i2JBaK>. Acesso em 26 de setembro de 2017. 
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Nesse sentido, a revelação de 5 de junho de 1863 foi fundamental para uma 

mudança na postura da igreja, e o cuidado com o corpo passou a ser parte estrutural 

da mensagem adventista, causando grande impressão sobre os primeiros líderes. A 

morte prematura de Henrique White, com apenas dezesseis anos, a grave 

enfermidade do pastor Tiago White, que por três anos se afastou do trabalho, e os 

sofrimentos de vários outros ministros demonstravam claramente os resultados da 

negligência com as leis de saúde (DOUGLASS, 2003, p. 232-238).  

Em 1875, John H. Kellogg entrou para o corpo de obreiros, contribuindo 

significativamente para o crescimento da primeira instituição de saúde. Em 1878 foi 

implantada uma Escola de Higiene. Poucos anos depois, em 1883, também foi criado 

um curso de preparação de enfermeiras, e em 1889, a Escola Missionária de Saúde 

e Temperança. Já em 1895, levantaram o Colégio Médico-Missionário Americano 

(TIMM, 2003, p. 39-40; ROBINSON, 1965, p. 75-85).  

Ellen White teve visões para incentivar a obra médico-missionária tanto em 

território nacional quanto internacional. O trabalho atual da IASD em possuir hospitais 

e falar tanto em saúde, advém, em grande parte, dessas circunstâncias históricas. Os 

ensinos bíblicos e os conselhos de White também eram ministrados pelos médicos-

missionários da Igreja nessa esfera de ação. Em seus primórdios, o pensar teológico 

da Igreja tinha uma preocupação social muito aguçada, o que levou a IASD a 

estabelecer departamentos de auxílio à comunidade até hoje. A assistência social se 

torna uma porta de entrada para o ensino bíblico. White escreveu que a obra médico 

missionária deveria também utilizar a Bíblia em sua esfera de ação: “A apresentação 

dos princípios da Bíblia por um médico inteligente terá grande peso para muitas 

pessoas”. Ela continua: “Há eficácia e poder naquele que pode combinar em sua 

influência a obra do médico e a do ministro do evangelho. Sua obra se recomenda ao 

bom discernimento das pessoas” (WHITE, 2004, p. 546).  

Os colportores foram orientados a aprender as funções da obra médico-

missionária21, quando já havia um sistema de saúde adventista definido. Os membros 

da igreja foram motivados a praticar e ministrar a mensagem bíblica da salvação com 

base nas leis de saúde.  

A obra médico-missionária é a obra pioneira do evangelho, a porta 
através da qual a verdade para este tempo encontra entrada em 

 
21 Obra médica missionária: ministrar às pessoas com base nas leis de saúde.  
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muitos lares. O povo de Deus deve ser um povo verdadeiro-médico-
missionário, pois deve aprender a ministrar às necessidades tanto da 
alma como do corpo. Nossos obreiros devem demonstrar o mais 
genuíno desprendimento quando, com o conhecimento e a 
experiência adquiridos pelo trabalho prático, saírem para tratar os 
enfermos. Ao irem eles de casa em casa encontrarão acesso a muitos 
corações. Muitos que de outra maneira jamais teriam ouvido a 
mensagem do evangelho, serão alcançados (WHITE, 2007, p. 497). 

 

Assim, o médico-missionário não somente exercia a função de testemunhar e 

ajudar a curar as pessoas, mas também deveria atuar como um evangelista, 

conduzindo pessoas a Cristo, às Escrituras e à igreja. Nesse contexto, a relação entre 

a reforma de saúde e as três mensagens angélicas já estava incorporada ao 

pensamento teológico da fé adventista (REID, 1982, p. 100). 

Atualmente, a IASD possui um sistema mundial de saúde com mais de 100 

anos de atuação e mais de 700 unidades de hospitais, clínicas naturais, orfanatos e 

asilos espalhados pelo mundo, empregando mais de 50.000 profissionais de saúde, 

atendendo todas as especialidades, com mais de 10.000 leitos hospitalares e 23 

indústrias de alimentos. Líderes, pastores e membros são motivados a praticar a 

reforma de saúde na vida pessoal e a usar a obra médico missionária como método 

de evangelização com a comunidade.  

Aos meus irmãos de ministério eu diria: Prossegui nesta obra com tato 
e habilidade. Combinai a obra médico-missionária com a proclamação 
da terceira mensagem angélica. Fazei esforços regulares e 
organizados para erguer as igrejas de sua condição mortal a que têm 
caído e em que têm permanecido por anos. Introduzi nas igrejas 
obreiros que estabelecerão os princípios da reforma de saúde em sua 
conexão com a terceira mensagem angélica perante cada família e 
cada indivíduo. Encorajai a todos a tomar parte na obra pelo seu 
próximo, e vede se o fôlego de vida não retornará depressa a essas 
igrejas (WHITE, 2007, p. 124). 
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4.2.4. Obra de Educação22 

Outra ênfase importante da missão adventista é a obra da Educação, apontada 

por Menslin (2015) como uma das matrizes missiológicas da IASD. Segundo Knight 

(2004), o sistema educacional foi o último empreendimento do desenvolvimento 

institucional: a educação formal foi precedida pelo estabelecimento do setor de 

publicações (1849), pela organização eclesiástica (1863) e ainda pela obra médica 

(1866). A educação foi relegada a um segundo plano devido à convicção da iminência 

no retorno de Cristo que ocorreria nos próximos meses ou anos. Desta forma, não 

fazia sentido investir tempo e recursos para formar um sistema educacional. Diante 

da expectativa da brevidade da volta de Cristo, muitos adventistas chegaram a 

considerar um risco desnecessário enviar os filhos para escolas públicas (SCHWARZ 

E GREENLEAF, 2009). 

Em 1852, ao escrever o primeiro periódico da igreja para jovens, intitulado 

“Instrutor da Juventude”, Thiago White ressaltou a importância da educação religiosa. 

Repreendeu alguns pais que estavam descuidando da educação dos filhos sob a 

alegação de que a educação formal seria desnecessária. A partir de 1853 famílias 

adventistas passaram a se preocupar com a influência negativa que os filhos recebiam 

em escolas tradicionais. Por isso, algumas iniciativas familiares surgiram, visando 

fortalecer a educação diante das referidas influências negativas. Neste contexto, a 

Escola Adventista seria o ambiente ideal para manter os jovens livres dos ideais 

liberais da Teologia, do ensino darwinista e do convívio com pessoas sem formação 

religiosa (FERREIRA;  2008, p. 5-6).  

É importante considerar que, desde a origem do Sistema Educacional 

Adventista, White desempenhou um papel fundamental na estruturação, no 

desenvolvimento e na consolidação. A filosofia educacional encontrada em seus 

escritos sustentou e orientou os educadores adventistas no estabelecimento do 

sistema educacional formal. Por essa razão, Knight (2001, p. 26) afirma:  

 

22 Ver: STENCEL, R. História da educação superior adventista: Brasil, 1969-1999. Tese 

(Doutorado) – Universidade Metodista de Piracicaba. Piracicaba, 2006. FERREIRA, P. V. Avaliação 
institucional na educação básica: uma análise da prática da educação adventista. Dissertação 
(Mestrado) - Universidade Metodista de São Paulo. São Paulo, 2016.  
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[...] é impossível compreender a educação adventista, quer atual ou 
histórica, sem entender o papel e o impacto das ideias de Ellen White 
sobre o seu desenvolvimento. Ela não foi apenas uma figura central 
nesse desenrolar, mas a principal líder adventista que se distinguiu 
desde o início até o fim do período formativo do sistema educacional. 

 

Tiago e Ellen White destacaram a importância do ensino formal em 1870. Ela 

afirmou: “Precisamos de uma escola” e Thiago reiterou: “Devemos ter uma escola 

denominacional onde o objetivo deva ser, do modo mais prático e direto, qualificar 

jovens, homens e mulheres para atuarem em algum local, de forma pública, na causa 

de Deus” (WHITE, 1872, p. 60). Em 1872 foi publicada a primeira visão de White sobre 

educação, intitulada “A Devida Educação”. O texto apresentava um modelo de escola 

capaz de fomentar a reverência às Escrituras, desenvolver de forma harmônica as 

faculdades físicas, mentais e espirituais dos estudantes, dentro de um modelo de 

educação prática, aliando o trabalho físico com o labor acadêmico (SUAREZ, 2015). 

Desta forma, a educação está em sintonia com a missão da IASD de restaurar no ser 

humano a imagem do Criador: 

Restaurar no homem a imagem do seu Autor, levá-lo de novo à 
perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, 
espírito e alma para que se pudesse realizar o propósito divino da sua 
criação – que deveria ser a obra da redenção. Esse é o objetivo da 
educação, o grande objetivo da vida (WHITE, 1968, p. 15-16). 

 

A educação adventista reconhece que Deus é a fonte do conhecimento e que 

Sua revelação possui autoridade para validar ou negar qualquer outro tipo de 

conhecimento produzido. Esta percepção não nega o empirismo, o conhecimento 

científico, a razão humana e a intuição que produzem conhecimento útil. Entretanto, 

coloca a revelação como a obra básica e desejável (KNIGHT, 2017). Porque: 

Todo o saber e desenvolvimento real têm sua fonte no conhecimento 
de Deus. (...) O mundo tem seus grandes ensinadores, homens de 
poderoso intelecto e vasta capacidade de pesquisa, pessoas cujas 
palavras têm estimulado o pensamento e revelado extensos campos 
ao saber; tais indivíduos têm sido honrados como guias e benfeitores 
do gênero humano; há, porém, alguém que Se acha acima deles. 
Podemos delinear a série dos ensinadores do mundo, no passado, até 
ao ponto de atingem os registros da História; a Luz, porém, existiu 
antes deles (WHITE, 2008, p. 14).  
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Com este propósito, no dia 3 de junho de 1872 foi inaugurada a primeira 

instituição educacional da IASD, a Escola Adventista de Battle Creek,23 com vinte 

alunos, tendo Goodloe Bell como professor e diretor24. Neste período, surgiram dois 

tipos de escolas: as paroquiais, com o objetivo de fortalecer as novas gerações, e os 

internatos, ligados à preparação da liderança eclesiástica e envio de missionários. As 

escolas paroquiais eram “multisseriadas e utilizavam o espaço das igrejas”. 

A função básica dessas escolas era ensinar aos filhos adventistas os 
princípios doutrinários da igreja. As escolas eram pequenas, 
geralmente com um só professor, que era sempre adventista. Dessa 
forma, a educação fundamental se tornou parte integrante da estrutura 
adventista, tanto quanto a educação superior que, posteriormente, foi 
instituída nos internatos (FERREIRA; SOUZA, 2008, p. 5-6). 

 

Os próximos anos foram de adaptação, solidificação do propósito e expansão 

da educação adventista. Em 1891 aconteceu a convenção de educadores em Harbor 

Springs, que reforçou a necessidade de reavivamento espiritual entre professores, o 

foco no evangelho e a expansão da obra educacional a níveis internacionais. Em 1890 

a rede adventista possuía seis escolas de caráter fundamental, cinco secundárias e 

duas faculdades. Em 1900, o sistema educacional era composto de 220 escolas de 

ensino fundamental e 25 escolas secundárias e faculdades (TIMM, 2004, p. 23). 

Atualmente, a Rede de Educação Adventista está presente em 165 países, 

representando 7.842 instituições de ensino desde a educação infantil ao ensino 

superior, com aproximadamente 94 mil professores e dois milhões de alunos 

(EDUCAÇÃO ADVENTISTA, 2019).  

Adolfo Suarez (2007) explica que um dos objetivos da educação adventista é 

promover as verdades bíblicas e a Bíblia como Palavra de Deus. Além do crescimento 

moral e espiritual, ela deve ser usada para o desenvolvimento cognitivo.   

O estudo das Escrituras Sagradas é de fato importante; por isso as 
escolas e colégios adventistas dedicam entre duas e quatro aulas 
semanais para a disciplina de Ensino Religioso, as quais, 
basicamente, consistem no diálogo sobre temas bíblicos em conexão 
com a realidade e necessidade dos alunos. Todavia, reconhecemos o 
fato de que é necessário fortalecer e dar maior sentido ao ensino da 
Bíblia, a fim de melhor alcançar os estudantes. Além das aulas de 
Ensino Religioso, professores de todas as disciplinas são incentivados 

 
23 Um importante texto de Ellen White destinado a essa escola é o capítulo “A Devida Educação”, que 
pode ser encontrado em Conselhos sobre Educação (2007). 
24 Em 1901 passou a se chamar Emmanuel College, e hoje se chama Andrews University.  
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a praticar a “Integração Fé e Ensino”, que consiste no diálogo entre a 
razão e a fé, entre a ciência e a religião (SUAREZ, 2007, p. 73). 

 

Suarez (2007, p. 72-74) explica que o diálogo entre religião e fé dentro da 

academia adventista ocorre num ambiente propício para pensar a vida 

contemporânea e fazer uma reflexão crítica sobre questões religiosas. Portanto, abre 

caminho para a apresentação das Escrituras.  

Como fator de educação, a Bíblia é de mais valor do que os escritos 
de todos os filósofos de todos os séculos. Em sua vasta série de estilos 
e assuntos, há algo para interessar e instruir a toda mente, para 
enobrecer a todo interesse. A luz da revelação resplandece em todo 
seu brilho no passado remoto, aonde os anais da história humana não 
lançam sequer um raio de luz. Há ali poesia que provocou o pasmo e 
admiração do mundo. Em resplendente beleza, em majestade sublime 
e solene, em comovente piedade, não se rivalizam com ela as mais 
brilhantes produções humanas. Há uma sólida lógica, desapaixonada 
eloquência. Existem estampadas ali as nobres ações das pessoas 
honradas, exemplos de virtude particular e de honra pública, bem 
como lições de piedade e pureza (WHITE, 2001, p. 428, 429). 

 

A Bíblia deve ser o centro das atenções nas escolas. Há muitas questões de 

História, Arqueologia, Filosofia e Teologia presentes nas Escrituras, que podem servir 

de ponto de partida para discussões entre professores e alunos. Desta forma, a 

educação adventista por meio das escolas constitui um excelente método de 

aproximação entre professores e alunos para compreender melhor a relevância das 

Escrituras e suas verdades. A educação desempenha um papel vital no contexto dos 

acontecimentos finais, de modo que, pretendendo ser redentora da humanidade, 

busca formar cidadãos atuantes nesta vida e desejosos de um mundo vindouro.  

A verdadeira educação significa mais do que avançar numa 
determinada série de estudos. Significa mais do que a preparação 
para a vida presente. Ela tem que ver com todo o ser, e com todo o 
período de existência do homem. É o desenvolvimento harmonioso 
dos poderes físicos, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante 
para a alegria do serviço neste mundo e para a alegria mais elevada 
de um serviço mais amplo no mundo por vir (WHITE, 2005, p. 13,14). 

 

4.2.5. Escola Sabatina25  

 
25 Ver: Chagas, Eronildes Oliveira. “El rol de la Escuela Sabática y su relación con el discipulado bíblico 
cristiano desde la perspectiva de Ellen G. White”. Tesis de Maestría, Universidad Peruana Unión, 2019. 
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Em 1852, Tiago White, sentindo a necessidade de fortalecer o ensino das 

doutrinas básicas do movimento adventista, escreveu um periódico mensal de oito 

páginas com temas doutrinários, destinado à Escola Sabatina, algo já praticado pelos 

religiosos da época como Escola Dominical26. O seu objetivo era instruir a juventude. 

Nesse mesmo ano, o casal White formou, em seu lar, a primeira Escola Sabatina. As 

duas primeiras lições abordaram o tema do sábado e foram publicadas no mês de 

agosto, na edição inaugural, The Youth’s Instructor (RICE, 1875, p. 342, 343). 

As lições eram sobre os pontos principais da fé com conteúdo expositivo, 

perguntas para meditar e discutir. Embora as lições fossem destinadas aos jovens, 

também atendiam aos adultos. Logo após os primeiros periódicos, alguns números 

abordaram a questão do santuário. Em 1854, Roswell F. Cottrell publicou, no Youth’s 

Instructor, o curso de um ano com lições semanais, utilizado por vários anos. A Escola 

Sabatina cresceu e se multiplicou, entretanto, “não havia organização”, “nenhuma 

ciência de ensino, quase nenhuma direção das sedes. Cada escola improvisava seu 

programa e a variedade era sugestiva; havia necessidade de sistema e de 

organização”. Depois da transferência da sede do movimento adventista, em 1855, 

para Battle Creek, algumas providencias foram tomadas para resolver o problema da 

desorganização. Outros pioneiros impulsionaram o estudo bíblico na Escola Sabatina, 

por meio da elaboração de lições (SPALDING, 1961, p. 63, 65).  

A estruturação da Escola Sabatina para o ensino sistemático das Escrituras foi 

sendo desenvolvido aos poucos ao longo das primeiras décadas de sua história. Em 

1861 foi a vez das crianças terem a sua lição, sob o título "Perguntas para os 

Pequenos Estudantes da Bíblia". Em 1863, Adelia Patton redigiu um curso de lições 

para dois anos, destinado a crianças, e publicado no Youth’s Instructor. Pouco depois, 

foi nomeada como editora dessa publicação e, sob sua liderança, foi lançado o 

conteúdo especializado para crianças. Nesse ano, Uriah Smith escreveu as primeiras 

lições da Escola Sabatina para adultos (HANSEN, 1909). 

Em 1869, Goodloe Harper Bell, a pessoa que mais contribuiu com o 

aperfeiçoamento e inovação de metodologias de ensino na Escola Sabatina, tornou-

 
26 Originou-se na Inglaterra no dia 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, com o jornalista Robert 
Raikes. Seu objetivo era organizar uma Escola Dominical para ajudar as crianças na educação secular, 
e teria a Bíblia como livro-texto. Assim, muitas crianças pobres receberiam educação para se 
desviariam do vício e do crime, no contexto da revolução industrial, com problemas socioeconômicos, 
morais e religiosos. Em pouco tempo, o movimento se espalhou e várias igrejas ao redor do mundo 
organizaram as Escolas Dominicais que existem até os dias de hoje. 
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se o editor chefe do Youth‘s Instructor e aperfeiçoou a classe das crianças e jovens. 

Até esta data, a Escola Sabatina tinha apenas duas divisões: uma para crianças e 

outra para adultos (esta última com a designação de classe bíblica). Neste mesmo 

ano, G. H. Bell se tornou editor do Youth’s Instructor e superintendente da Escola 

Sabatina em Battle Creek. Graças à experiência como educador e à influência de 

Battle Creek, Bell aperfeiçoou a Escola Sabatina, estabeleceu um currículo que 

incentivou o crescimento e, principalmente, fortaleceu o objetivo do ensino 

metodológico e o estudo sistemático da Palavra de Deus. Ele mesmo declarou que 

seu “principal objetivo era promover um sério, completo e habitual estudo da Palavra 

de Deus” (HANSEN, 1909).  

Desde o início em 1853, a Escola Sabatina se multiplicou em todo o mundo27. 

Historicamente, é o principal meio de unidade e educação religiosa da IASD. Traz 

inúmeros benefícios para seus participantes: ensino bíblico de qualidade para 

membros antigos, novos e visitantes; maturidade espiritual; relacionamentos 

transformadores; aperfeiçoamento da fé; prepara os crentes para o tempo do fim; 

facilita o testemunho; desperta para a necessidade de usar os dons espirituais; 

conscientiza da missão mundial e local; mantém os membros em contato com a 

teologia adventista e com o Espírito de Profecia; fortalece a identidade cristã 

adventista. Tal ensino é oferecido de modo sistemático e gradativo, por meio de 

teólogos abalizados, métodos e técnicas apropriados, respeitando as necessidades, 

limitações e capacidade de cada faixa etária, quer se trate de crianças, juvenis, 

adolescentes, jovens ou adultos (WALTON, 1966). 

O ensino por meio da Escola Sabatina é imprescindível para que o cristão 

adventista contemporâneo aumente os conhecimentos bíblicos e enfrente as 

dificuldades e adversidades do tempo do fim. Este ensino deve ser contextualizado, 

respondendo aos questionamentos da sociedade moderna, aos anseios dos alunos, 

construindo sólida formação para que o discípulo de Cristo possa cumprir com 

eficiência a carreira que está sendo proposta (BELL, G. H, 1883; LINDSAY, 1982, p. 

99). Por essas razões a Escola Sabatina não pode ser considerada obsoleta na 

estrutura da Igreja ou como um departamento secundário. Não é apenas parte da 

congregação, é o próprio corpo de Cristo ministrando ensino bíblico sistemático 

 
27 Atualmente ultrapassa 20 milhões de alunos em 209 países, 1 milhão e 500 mil professores, oito tipo 
de lições, traduzidas em 325 línguas.  
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doutrinário. Está fundamentada na igreja local para edificar a fé, mediante o estudo 

das Escrituras e ensinamentos da IASD. É lugar de discipulado, treinamento, 

aperfeiçoamento e mobilização dos membros para realizarem a obra do ministério (Ef 

4:11-16). A Escola Sabatina informa e transforma. Ela nasceu, cresceu, atingiu a 

maturidade e tem enfrentado desafios pedagógicos, no pastoreio, com novos 

professores, a criatividade, a participação dos membros, a aquisição da lição e o 

estudo diário28 (COTTREL 1999).   

Considerando os benefícios apresentados nesta seção, destacamos que o 

principal motivo da existência desta escola é promover o estudo e o ensino sistemático 

das Escrituras, esclarecendo as verdades bíblicas no contexto do Grande Conflito 

(QUISPE, 2013). Espera-se que os alunos adquiram conhecimento bíblico para dar 

razões definidas da sua fé por meio do testemunho pessoal (1Pe 3:12).  

O grande derramamento do Espírito de Deus não ocorrerá sem que 
tenhamos um povo esclarecido, que conheça por experiência o que 
seja ser cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração 
completa, de todo coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá 
esse fato mediante um derramamento, sem medida, de Seu Espírito. 
Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da 
igreja não forem cooperadores de Deus (WHITE, 2007, p. 253). 

 

4.2.6. Estudo Bíblico Doutrinário 

É o ensino por meio de perguntas e respostas, tendo a Palavra de Deus como 

livro texto. Auxilia os interessados na compreensão das Escrituras de forma temática 

e sistemática. Esse método, usado no evangelismo público, pessoal e digital, facilita 

o cumprimento da missão de fazer discípulos (Mt 28:19-20). A igreja cristã primitiva 

utilizou esse método de forma regular e sistemática para divulgar as boas novas do 

evangelho (At 5:42; 8:4,26-38), fortalecer a fé e a identidade dos membros novos e 

antigos (KLEUSER, 1949). 

A literatura denominacional reconhece Stephen N. Haskell (1833-1922) como 

o pai da obra missionária adventista. Sua conversão ocorreu em 1853. Ao voltar de 

uma reunião campal em Connecticut, decidiu visitar um grupo de crentes enquanto 

aguardava o trem em Springfield, Massachusetts. Conversou com William Saxby, um 

 
28 Há aproximadamente 25 anos o percentual de estudo diário da lição da Escola Sabatina chegava a 
73%. Hoje está em torno dos 30%. O número de assinaturas de lição aumentou devido a ênfase do 
Projeto Maná no território da Divisão sul-americana. O estudo diário tem declinado a cada ano. 
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sabatista que o convidou para pernoitar em sua casa. No dia seguinte, antes de se 

despedir, recebeu um folheto da Review and Herald, intitulado Elihu on the Sabbath. 

Após a leitura, foi convencido sobre a vigência do sábado como dia de guarda. Mais 

tarde, José Bates ajudou Haskell no desenvolvimento da fé (SCHWARZ; 

GREENLEAF, 2009). 

Haskell foi administrador, evangelista e pioneiro no treinamento de membros 

leigos para testemunhar e evangelizar. Inovou a ação missionária, a obra de 

publicações e desenvolveu o método de estudo bíblico praticado na IASD até hoje. 

Quando começou a pregar por volta de 1853, não tinha apoio financeiro, exceto o que 

ganhava em seus negócios de sabão para investir na obra missionária. Na época, 

havia poucos pregadores adventistas, então Haskell começou a treinar membros 

voluntários para testemunhar e ensinar as verdades bíblicas. Em 1869, organizou a 

Sociedade Missionária e de Tratados da Associação; logo depois a expandiu em 

várias partes do leste estadunidense (KLEUSER, p. 350-351).  

Paulo Cilas da Silva (2002)29 descreve o início dos estudos bíblicos em 1883. 

Enquanto o pastor Haskell pregava em uma campal na Califórnia, foi surpreendido por 

uma forte tempestade que impedia a audiência de ouvir o sermão. Reuniu as pessoas 

no centro da tenda e distribuiu perguntas com passagens bíblicas. A reunião ficou 

dinâmica e os participantes se entusiasmaram com o novo método de aprender e 

ensinar a Bíblia. Ellen White estava presente na campal, mas não havia assistido à 

reunião dirigida pelo pastor Haskell. William, filho de Ellen White, estava presente e 

contou à mãe o sucesso da reunião. No outro dia, White reuniu os pastores e disse 

que o método usado pelo pastor Haskell estava em conformidade com a luz que o 

Senhor lhe dera, e que a ideia de ministrar estudos bíblicos é de origem celestial.  

Em 1883, a Conferência Geral30 votou o método de estudos bíblicos 

doutrinários e a publicação de um número mensal, intitulado Bible-Reading Gazette, 

escrito pelo pastor Haskell. O primeiro desses estudos abordava a teologia do 

santuário, em um molde que variava entre 140 e 163 questões com textos bíblicos 

sobre o tema. Em 1891 foi publicado o livro completo com 300 estudos bíblicos “Bible 

 
29 Séries de Estudos Bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil, 2002.  
30 A Associação Geral é o órgão máximo na administração da igreja, coordena o ministério global da 
IASD, e é responsável pelos planos espirituais e de desenvolvimento da Igreja ao redor do mundo. 
Assim se identifica como uma organização que está sob a verdade de que nenhum homem deve ser 
governado pelo julgamento de outro homem, e toda decisão deve ser tomada em assembleia.  
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readings for the home circle”, que levaria o candidato a estudar por um período de 

aproximadamente um ano, antes de ser batizado31 (DICK, 2007, p. 174). 

Silva (2002) descreve o desenvolvimento do método de estudos bíblicos na 

IASD em sua tese doutoral. O plano que o pastor Haskell inaugurou foi chamado de 

“pregação leiga informal”. O nome “estudo da Bíblia” nasceu em um congresso em 

Lemoore, Califórnia. A ideia se espalhou entre os adventistas que se dedicavam à 

obra de ensinar as Escrituras. A Associação da Califórnia aprovou a primeira 

resolução formal, recomendando o currículo bíblico. Em Healdsburg houve um curso 

de instrução para leigos que desejavam atuar no campo missionário, ministrando 

estudos bíblicos. Em Michigan e Indiana foram realizados congressos missionários e, 

desta forma, o plano foi adotado. 

O método de evangelização pessoal foi desenvolvido com os adventistas do 

sétimo dia num período em que os protestantes americanos não acreditavam na 

pregação e no ensino que não fossem apresentados por obreiros e ministros oficiais 

de suas denominações. Para eles, os voluntários eram incapazes de realizar esse 

trabalho. Portanto, os adventistas foram os responsáveis por uma revolução no 

conceito de utilização dos membros para o trabalho pessoal, ao enfrentarem os 

paradigmas da época, franqueando a todos os crentes, individualmente, a 

oportunidade de anunciar o iminente retorno de Jesus (1Pe 2:4-10) (DYBDAHL,1999).  

Esse foi o começo de uma história que perdura por mais de 125 anos32. 

Atualmente, existem diversos modelos de estudos bíblicos que abordam os mais 

variados temas da Palavra de Deus, na forma escrita, audiovisual e em mídia digital. 

Todos, porém, com o mesmo objetivo: revelar o amor de Deus e as verdades bíblicas 

no contexto do “Grande Conflito”. A IASD tem acompanhado as inevitáveis 

transformações sociológicas para apresentar uma mensagem relevante e que alcance 

às pessoas onde elas estiverem. Mesmo com a predominância da comunicação em 

massa, a Igreja Adventista não perdeu o compromisso de motivar cada membro no 

processo de evangelização para fazer discípulos. No entanto, as estatísticas e 

relatórios demostram que o número de membros engajados com a ministração de 

estudos bíblicos doutrinários na igreja local está abaixo de 20%. 

 
31 Leituras bíblicas para o círculo familiar. 
32 Cf. Silva (2002, p. 47-111).  
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Deus legou à IASD o método de estudos bíblicos doutrinários a fim de 

proclamar verdades específicas a todo o mundo no contexto do “Grande Conflito” (Ap 

14:6-12). A ministração de estudos bíblicos fortalece o membro na identidade 

adventista, aprofunda a experiência de comunhão, relacionamento e missão, e gera 

novos discípulos para a igreja de Deus. Desta maneira, entende-se que a 

singularidade da mensagem adventista não consiste somente na compreensão 

cognitiva das Escrituras, mas também no compromisso pessoal de ensiná-la às 

pessoas que pertencem ou não ao círculo de amizade adventista por intermédio de 

estudos bíblicos (CLEUSER, 1985). Esse é o método recomendado pelo Espírito de 

Profecia: “a ideia de ministrar estudos bíblicos é de origem celestial” (WHIITE, 2007, 

p.141) e recomendado a pastores, líderes e membros: 

Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. 
Seus membros devem ser instruídos em ministrar estudos bíblicos, em 
dirigir e ensinar classes da Escola Sabatina, na melhor maneira de 
auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos inconversos 
(WHITE, 2007, p. 59). 

 

4.2.7. Modelos de Testemunhos e Conversões 

Durante a década de 1850 muitos se juntaram às fileiras do adventismo. Entre 

eles, John N. Loughborough, um jovem pregador interessado nas coisas de Deus, 

mas que ainda não havia aceitado o mandamento do sábado. O modelo de 

conversões descrito nesta seção é baseado em Greenleaf e Schwarz (2009).  

Por alguns anos Loughborough pensava que poderia vencer debates sobre a 

doutrina do sábado, visto que ele era um estudioso das Escrituras e não acreditava 

que o quarto mandamento fizesse parte da Lei Moral. Andrews estava pregando em 

uma das conferências quando Loughborough chegou na reunião e ficou assombrado 

pois vira J.N Andrews na noite anterior, em sonho. Além disso, Andrews estava 

ensinando a doutrina do sábado com autoridade e usando os mesmos textos que 

Loughborough usaria em um debate. Após três semanas de estudos bíblicos, 

Loughborough aceitou a explicação de Andrews, tornou-se membro do movimento 

sabatista e um de seus expoentes principais. É interessante observar que a 

circunstância do debate (que acabou não havendo) e a própria pregação bíblica foram 

a chave para o entendimento de Loughborough, e não apenas uma metodologia 

formal de ensino das Escrituras. 
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Após sua conversão, Loughborough passou a acompanhar Hiram Edson na 

pregação do evangelho em Nova Iorque e na Pensilvânia. Mais tarde, como pioneiro 

na obra em Michigan, Califórnia e Nova Inglaterra, se tornou um dos primeiros 

historiadores da Igreja. Publicou artigos e livros33. Como defensor da pregação 

adventista, contribuiu para o seu patrimônio literário. Em 1852 ocorreu a conversão 

de Uriah Smith, um estudioso que estava confuso quanto à doutrina do sábado. 

Depois de assistir a uma conferência dos adventistas sabatistas em Washington, New 

Hampshire, estudou o assunto e decidiu pela fé adventista. Uriah Smith trabalhou 

como editor na Review and Herald em Rochester, e publicou centenas de artigos e 

livros34. Além da carreira literária, também era inventor. A patente americana número 

39361A (28/07/1863) descreve uma perna artificial (prótese), criação dele. 

Por meio desses exemplos pode-se ter uma demonstração de como ocorriam 

as conversões no adventismo primitivo. Emergindo do movimento milerita, copiaram 

o método de ensino das Escrituras por meio das conferências públicas em diversos 

ambientes. No verão de 1854, começaram a usar grandes tendas para plantar novas 

congregações. Naqueles dias, o uso de tendas para esse fim era raro. Mas as 

multidões compareciam para ouvir a mensagem das profecias do tempo do fim, 

sobretudo aquelas contidas nos livros de Daniel e Apocalipse (DOUGLASS, 2001).  

O rápido crescimento da IASD é atribuído ao fato de os pastores 
atuarem como plantadores de novas congregações realizando séries 
de conferências públicas em tendas, templos, auditórios, teatros, 
escolas, e ao ar livre. O ministério pastoral consistia em plantar igrejas. 
As igrejas locais subsistiam com pouca atenção pastoral, funcionavam 
como agências missionárias dirigidas por anciãos, diáconos e 
professores da Escola Sabatina que se comprometiam com a 
manutenção dos crentes e o crescimento local (BURRILL, 2002). 

 

Embora os anos do “Desapontamento” houvessem passado, eles ainda viviam 

a expectativa da iminente volta de Jesus. Desta forma, os novos convertidos 

ensinavam aquilo em que acreditavam nas ruas, para qualquer pessoa que 

encontrassem, nas igrejas que os recebiam, ou nas casas que aceitassem a sua 

companhia (HOWELL, 1935, p. 66-71). 

 
33 The Rise and Progress of the Seventh Day Adventists with Tokens of God’s Hand in the Movement 
and a Brief Sketch of the Adventist Cause from 1831-1844, in 1892; The Great Second Advent 
Movement, in 1905. 
34 The Two Covenants, Daniel and Revelation, The United States in the Light of Prophecy or an 
Exposition of Revelation 13:11-17, The Warning Voice of Time and Prophecy entre outros. 
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Ao analisar a metodologia de ensino das Escrituras nesse período formativo, 

observa-se, pela análise de literatura da história do adventismo, que a pregação 

pública das profecias de Daniel e Apocalipse foi o principal método de ensino. O 

evangelismo pessoal não estava sistematizado e cada um ministrava da sua maneira. 

Embora não houvesse métodos sistematizados, nem pastores atendendo às igrejas 

locais e nem materiais disponíveis, havia uma paixão pela Bíblia e suas verdades, e 

um forte senso do breve retorno de Cristo. Enquanto o pastor se responsabilizava pela 

expansão evangelística, os líderes locais realizavam o pastoreio e o crescimento local. 

 

 

4.2.8. Centros de Influência  

A IASD tem utilizado diversos meios para proclamar o evangelho eterno nos 

grandes centros urbanos, inclusive aos que se identificam como “sem-religião” e/ou 

“pós-modernos”. Nas grandes cidades, há certas classes que não são alcançadas 

pelos métodos tradicionais e nem pelas reuniões públicas. O evangelismo urbano na 

história do movimento adventista pode ser visto nas orientações de Ellen White e na 

experiência de pioneiros da missão urbana integral:  David Paulson, John H. Kellog35 

e Stephen N. Haskell.  

A expressão ‘Centro de Influência’ é um termo originado do livro Conselhos 

Sobre Saúde, de Ellen White (2004, p. 481; 1998, p. 143), que teve uma visão para 

“estabelecer em todas as nossas cidades pequenas instalações que se tornem 

centros de influência”. Esses centros têm por objetivo conectar a igreja às 

necessidades da comunidade, apresentando uma variedade de atividades: instrução 

quanto ao estilo de vida, centros de tratamento, salas de leitura, restaurantes, 

palestras para o preparo de alimentos saudáveis e outros ministérios que estejam em 

acordo com as necessidades da comunidade. 

Na década de 1890, White elogiou o trabalho da jovem Igreja Adventista de 

San Francisco, que chamou de “colmeia”. Membros dessa igreja visitavam “os 

doentes e necessitados”, estabeleciam orfanatos e encontravam empregos para os 

desempregados. Eles faziam visitas de casa em casa, dando aulas sobre vida 

 
35 Ver PAULSON, David. The True Motive of Christian Service, Advent Review and Sabbath Herald, 
5/11/1901, p. 5. 
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saudável e distribuíam literatura. Começaram uma escola para crianças no centro da 

cidade, em Laguna Street, e mantiveram uma missão médica (WHITE, 2007, p.112).   

Junto à prefeitura, na Market Street, eles mantinham salas de tratamento como 

uma extensão do que hoje é o St. Helena Hospital. Eles também mantinham uma loja 

de alimentos naturais no mesmo local. Ainda mais perto do coração da cidade, um 

restaurante vegetariano servia comida saudável seis dias por semana. Na Baía de 

São Francisco, em frente ao mar, os adventistas ministravam aos marinheiros. E como 

se eles já não tivessem o suficiente para fazer ali, também realizavam reuniões 

públicas em prefeituras.36  

Em 1901 Stephen Haskell, aos 60 anos, e sua esposa Hetty, mudaram-se para 

Nova Iorque37, maravilhados com a selva urbana que agora chamavam de lar. “Nesta 

cidade há alguns edifícios com mais de trinta andares de altura”, escreveu ele. “No 

prédio onde moramos há cinquenta e três famílias. O prédio tem sete andares e dois 

elevadores funcionando dia e noite”38. Os Haskells estavam seguindo o conselho de 

Ellen White quando ela orientou que, ao invés de apenas pregar para as pessoas, os 

seguidores de Cristo deveriam seguir o modelo encarnacional (tornar-se carne) do 

ministério de Cristo, o que significa viver e ministrar entre as pessoas da 

comunidade39. “É por meio das relações sociais que o cristianismo entra em contato 

com o mundo”, escreveu ela. E mais adiante: “[...] nossos trabalhadores experientes 

devem se esforçar para colocarem-se onde eles vão entrar em contato direto com 

aqueles que necessitam de ajuda”40. Em novembro de 1901, Haskell escreveu do 

coração de Nova Iorque: “[nós] trabalhamos com todas as classes de pessoas” 41. 

Hoje os “Centros de Influência” oferecem serviços e ministérios diferentes, mas 

o princípio de utilização do método de Cristo permanece o mesmo: 1) misturar-se com 

as pessoas; 2) manifestar simpatia; 3) ministrar às necessidades; 4) granjear 

confiança e 5) convidar para seguir Cristo (WHITE, 2007, p. 143).  

 
36 WHITE, Ellen G. “Notes of Travel - No. 3: The Judgments of God on Our Cities,” Advent Review and 
Sabbath Herald, July 5, 1906, p. 8.  
37 WHITE, Ellen G. Letter 132. 1901. Citado em Ella M. Robinson, S. N. Haskell Man of Action. 
Washington, D.C: Review and Herald Publishing Association, 1967, p. 194. 
38 HASKELL, Stephen. “The Bible Training School”, Adventist Review and Sabbath Herald, 
12/11/1901, p. 739. 
39 WHITE, Ellen G. Gospel Workers. Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing, 
 2005, p. 480. 
40 Idem, Testimonies for the Church, vol. 8. Mountain View, Califórnia: Pacific Press Publishing 
Association, p. 76. 
41 HASKELL, Stephen. 12/11/1901, op. cit. 
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Para o estabelecimento de “Centros de Influência”, algumas orientações 

precisam ser seguidas: 1) Os irmãos convidados para participarem desse projeto não 

devem ser “preconceituosos”; 2) devem “encontrar as pessoas onde elas estão”; 3) 

tomar o cuidado de “avançar lenta e cuidadosamente”; 4) “adaptar a mensagem à 

audiência”; 5) “usar diversos métodos” de acordo com os dons espirituais; 6) “viver a 

mensagem”; 7) “tratar as pessoas com respeito e bondade”; 8) evitar críticas; 9) 

realizar um verdadeiro “trabalho pessoal” nos pequenos grupos com as famílias; e 10) 

“seguir o método de Cristo”. 

O Centro Esperança de Vida é o departamento de missão adventista que 

trabalha para ressuscitar este conceito de “Centros de Influência” autossustentáveis 

em áreas urbanas-chave ao redor do mundo. Estes centros irão operar sob os 

mesmos princípios teológicos e espirituais, mas variarão em forma, tamanho e 

sofisticação dependendo da cidade. Sua aparência, estilo e características serão 

moldados às situações locais, no entanto, a filosofia e os princípios de funcionamento 

serão constantes42. Sobre essa metodologia, lemos: 

Devemos fazer mais do que temos feito para alcançar as pessoas de 
nossas cidades. Não devemos construir grandes edifícios nas cidades, 
mas, repetidas vezes, foi-me esclarecido que devemos estabelecer 
em todas as nossas cidades pequenas instalações que se tornem 
centros de influência (WHITE, 2005, p. 115).  

 

4.3. O Movimento Adventista na Atualidade 

O movimento, que surgiu de uma decepção em 22 de outubro de 1844, cresceu 

geográfica, qualitativa e quantitativamente. Hoje, a IASD é a quinta maior organização 

de cristãos do planeta. É regida por uma sede central da Conferência Geral e regiões 

administradas por 13 Divisões, 180 Uniões, 430 Associações e Missões locais. 

Segundo o departamento de arquivo, estatísticas e pesquisa da Associação Geral dos 

Adventistas do Sétimo Dia (2020), a denominação conta com mais de 20 milhões de 

membros, com presença em 216 países. Possui 23 fábricas de alimentos naturais, 

329 clínicas e ambulatórios,198 hospitais e sanatórios, 15 centros de mídia, 1 rede de 

rádio e televisão, 154 orfanatos e asilos, 59 editoras, bem como uma proeminente 

organização de ajuda humanitária conhecida como Agência Adventista de 

 
42 Para mais informações sobre como estabelecer centros de influência, acesse 
www.lifehopecenters.org, www.missiontothecities.org; www.adventistmission.org 

http://www.lifehopecenters.org/
http://www.missiontothecities.org/
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Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA) e uma rede com 8.488 escolas e 

universidades espalhadas pelo mundo43.  

 

4.4. Considerações Finais  

Este capítulo apresentou de forma rápida o surgimento e o desenvolvimento do 

último grupo de remanescentes pós-reforma, a IASD. A pesquisa analisou o 

desenvolvimento da missão adventista e seu compromisso com o ensino doutrinário 

das Escrituras. Detectou a influência dos escritos e orientações de Ellen White no 

desenvolvimento da missão adventista. E descreveu a iniciativa de sistematização de 

novos métodos por parte da própria organização da igreja ou de seus representantes, 

como Tiago White e Stephen N. Haskell, que contribuíram com a criação das lições 

da Escola Sabatina e um guia de estudo bíblico doutrinário para envolver os membros 

com o aprendizado e o ensino. Quanto à obra de publicações, observou-se que ela 

desempenhou papel significativo na conversão de pessoas, consolidou a teologia 

adventista, compartilhou informações missionais, promoveu a unidade doutrinária, 

admoestou e instruiu os membros em sua formação espiritual e missionária. Após 

breve levantamento histórico-sistemático na literatura denominacional do movimento 

adventista, podemos observar os seguintes princípios:  

Escatologia: entendimento das profecias de Daniel e Apocalipse que deram 

aos pioneiros a visão de serem o remanescente para o tempo do fim. 

Testemunho: os membros eram dinâmicos e criativos no testemunho e na 

evangelização, indo além das ações institucionais. 

Espiritualidade e saúde: a obra de saúde auxilia no desenvolvimento de uma 

espiritualidade contagiante. 

Missão transcultural/transcontinental: a IASD tornou-se um movimento 

mundial graças às escolas que formavam e enviavam missionários para atuar nas 

diferentes áreas da missão adventista. 

Serviço à comunidade: literaturas, colportagem, instituições educacionais e 

de saúde foram estabelecidas para ministrar à comunidade.  

 
43 Ver dados estatísticos atualizados da IASD em: ADVENTIST NEWS NETWORK, The official news 
service of the Seventh-day Adventist world church – 2020 Annual Statistical Report, Disponível em: 
<http://www.adventiststatistics.org> 

http://www.adventiststatistics.org/
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Ministério leigo: a IASD iniciou como um movimento leigo (de voluntários) em 

essência. Este foi um dos segredos do crescimento da IASD nos seus primórdios. 

Visitação: forma de expressar o amor e cuidado de Deus. O ideal é que a 

maioria dos membros da igreja estejam envolvido neste ministério, para que todos 

alcancem os benefícios do pastoreio. 

Ensino: praticado em diversas modalidades, de maneira formal (escolas 

adventistas) e informal (ensino bíblico praticado no evangelismo público, pessoal, 

pequenas reuniões e testemunho pessoal). 

Esse capítulo abordou o último grupo religioso analisado dentre os pós-

reformadores, a IASD e seu compromisso com o ensino das Escrituras de diferentes 

formas. Todos esses pioneiros do adventismo tinham uma aguçada visão escatológica 

que os motivou no cumprimento da missão profética. Tinham a consciência que 

estavam vivendo no tempo do fim e que tinham uma mensagem especial para dar ao 

mundo. Motivados pelo Espírito Santo organizaram um grande movimento que 

alcançou todos os continentes. O próximo capítulo se propõe apresentar elementos 

sugestivos para auxiliar na formação de um plano de ação que auxilie no engajamento 

com o método de estudos bíblicos doutrinários. 
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5. ELEMENTOS SUGESTIVOS PARA ENVOLVER OS MEMBROS NA 
MINISTRAÇÃO DE ESTUDOS BÍBLICOS  

Os capítulos anteriores demonstraram que cada grupo de remanescentes foi 

desafiado a contextualizar o ensino das Escrituras de acordo com as circunstâncias 

geográficas e culturais de sua época. Corroborando com a necessidade do 

engajamento no ensino bíblico para o crescimento quantitativo da igreja, Strachan 

(1968, p. 36) afirma: “A expansão de qualquer movimento está diretamente 

relacionada com o seu sucesso em mobilizar a totalidade dos seus membros em 

contínua e constante propagação de suas crenças”.  

Esse tipo de comprometimento proporciona diversos benefícios: crescimento 

qualitativo, quantitativo, geográfico, financeiro, doutrinário, intelectual e espiritual; 

unidade na igreja; amor expressivo a Deus, à Bíblia, à igreja e ao semelhante. No 

entanto, o remanescente atual tem baixo nível de compromisso com o ensino bíblico 

doutrinário para o cumprimento da missão profética da IASD.  

No cenário das mudanças sociais contemporâneas, desenvolver a missão 

tornou-se algo complexo; há congregações que perderam a paixão missionária e 

estão desmotivadas com o evangelismo e o discipulado. Não possuem planos 

missionários relevantes para impactar a comunidade onde estão inseridas e, assim, 

precisam restaurar urgentemente a formação missionária e a mobilização dos 

membros para o ensino doutrinário das Escrituras em suas diferentes perspectivas 

(RODE, 1996, p. 69).  

Com o objetivo de promover e fortalecer o engajamento com o método de 

estudos bíblicos na igreja local, esta seção propõe apresentar elementos sugestivos 

para auxiliar na formação de um plano de ação, recrutamento, mobilização e 

engajamento dos membros na ministração de estudos bíblicos doutrinários em suas 

diversas modalidades e ambientes: a oração com propósito; a visão profética 

compartilhada; a liderança pastoral servidora e capacitadora; a vida em comunidade; 

o ministério leigo; o discipulado; o plantio de igrejas e a relevância da mensagem 

adventista44. 

 
44 Para maiores informações sobre princípios de crescimento na igreja cristã primitiva e contemporânea, 
ver: Evangelização na igreja primitiva. Michael Green, vida nova, SP: São Paulo, 2020; Thom S. 
Rainer. O livro de crescimento da igreja, história, teologia e princípios, 2009. José Santos Filho, 
Programa de Crescimento de Igreja para o Território da União Sul Brasileira, Universidade de 
Andrews, 2004).  
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5.1. Oração com Propósito 

Esse princípio pode ser encontrado na experiência dos reformadores. 

Valdenses, John Wesley e Lutero estavam convictos da necessidade em dedicar pelo 

menos duas horas por dia à oração pessoal. Essa prática marcou a vida pessoal e o 

movimento que lideraram. Os morávios se destacaram por viver em comunidade 

relacional, espiritual e vida sacrificial. A oração persistente produziu paixão e zelo para 

a evangelização. Um lema guiava a vida deles: “Ninguém trabalha a menos que 

alguém ore”. Como fruto dessa visão, o compromisso de oração fez com que tivessem 

um movimento ininterrupto, 24 horas por dia, sete dias por semana, todos os dias de 

cada ano durante mais de cem anos.  

Pastores e líderes precisam desenvolver o hábito da oração (SARTORE, 2019) 

para não desenvolver uma liderança ineficiente. Ao se colocarem diante de Deus em 

oração, demonstram submissão, obediência e dependência à Sua vontade 

(DUWEWL, 1996). A maior deficiência de um líder não está na pregação, ou na 

mobilização dos membros, ou nos programas desorganizados, não criar estratégias 

ou não produzir materiais relevantes. A maior deficiência é a negligência da oração. 

Esse hábito é crucial na vida da igreja e dos membros (CROATTO, 2010, p. 376).  

A prática da oração pode ser observada no Antigo e no Novo Testamento. No 

Antigo Testamento, Abraão é um dos primeiros exemplos de oração. Com humildade 

e ousadia, arrazoou com Deus sobre a destruição da cidade de Sodoma (Gn 18:16-

33). Os sacerdotes ministravam e intercediam pelo pecador diariamente, por meio de 

oração, ofertas e sacrifícios (Êx 29:38-42). Moisés, Salomão, Samuel e Esdras (1Sm 

12:23; 2Cr 6:1-18; 7:1-15; Ed 9:5-15; 10:1) são mencionados como homens de oração. 

Daniel orava, diariamente, três vezes ao dia, e intercedia por sua nação (Dn 6:10; 9:3-

21). Neemias demostrou dependência e confiança por meio da oração e do jejum (Ne 

2:4; 5:19). Por várias vezes, Davi passou a noite toda em oração (Sl 6:6). Para eles, 

a oração não era ocasional ou circunstancial, mas um estilo de vida que os tornou 

confiantes no poder do Altíssimo (2Cr 20) (GRUDEM, 1999). 

No Novo Testamento, Jesus Cristo é o principal modelo acerca da oração: 

orava noites inteiras ou nas primeiras horas do dia (Mt 14:22-30); ensinou a oração 

do Pai Nosso como modelo para o povo (Mt 6:9); intercedeu poderosamente por Seus 

discípulos, pelos doentes e por todos que acreditariam Nele (Mt 14:23; Lc 3:21; Lc 
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6:12, 13; Jo 17). Após Sua morte e ressurreição, retornou ao Céu, onde atua como 

intercessor (Hb 7:25) (COEREN; BROW, 2000, p. 1435-1465). 

O apóstolo Paulo orava continuamente por seus líderes, pelas igrejas e pela 

pregação do evangelho (At 28:8; Rm 1:9, 10; Ef 1:16; Fl 1:4; 1Ts 1:2; Fm 4). Exortou 

os crentes a se envolverem ativamente em oração pessoal (Cl 4:2; 1Tm 2:1-3; 1Ts 

5:17; Fm 22; Tg 5:13, 16; Hb 13:18; 1Co 1:11) e ressaltou o aspecto evangelístico da 

oração - interceder para salvar: “Exorto, pois antes de tudo que se façam súplicas, 

orações intercessoras e ações de graças por todos os homens” (1Tm 2:1). Incentivou 

também suas igrejas, a enfrentar o mal usando a “armadura” de Deus (Ef 6:11-17). O 

apóstolo compreendeu que o crente vive em meio a um grande conflito, por isso 

declarou: “orai sem cessar” (1Ts 5:17). A oração diária transforma a mente e o 

comportamento. Contribui para a alegria, aumenta a fé e desperta paixão para buscar 

e salvar o perdido. Deus abençoa quando intercedemos pelos outros (BRUCE, 2003). 

Na igreja primitiva, a expansão missionária ocorreu a partir de uma assembleia 

de oração (At 2:1-42), liderada pela unção do Espírito Santo. Ao selecionar 

missionários, a igreja obteve a confirmação por meio da oração e do jejum (At 13:1-

4). E os diáconos foram instituídos para que os apóstolos se dedicassem inteiramente 

“à oração e ao ministério da palavra” (At 6:4). O livro de Atos evidencia que a oração 

e a pregação da palavra foram princípios fundamentais no crescimento qualitativo e 

quantitativo e geográfico da igreja (ABDALA, 2010; NEE, 1986). 

White (2004) aconselhou a realização de reuniões de oração em favor da 

pregação do evangelho em lugares resistentes. Assim, o Espírito Santo trabalhará 

para convencer e converter. Quando a igreja de Los Angeles realizava reuniões 

evangelísticas, em 1906, ela incentivou os irmãos a apoiarem o trabalho com seus 

recursos e a orar pelo êxito da evangelização: 

Tenha a igreja em Los Angeles reuniões especiais de oração, 
diariamente, em favor do trabalho que está sendo feito. A bênção do 
Senhor virá sobre os membros da Igreja que assim tomarem parte na 
obra, reunindo-se em pequenos grupos, cada dia, para orarem pelo 
seu êxito. Desta sorte … a obra do Senhor progredirá (WHITE, 2007b, 
p.111,112). 

 

As reuniões de oração continuam a ser valiosas no contexto do remanescente 

nos últimos dias. White (1985, v. 3, p. 345) relaciona o poder do Espírito Santo à 

oração intercessora, à visitação e ao ensino das Escrituras: 
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Viu-se um espírito de intercessão tal como se manifestou antes do 
grande dia de Pentecoste. Viam-se centenas e milhares visitando 
famílias e abrindo perante elas a Palavra de Deus. Os corações eram 
convencidos pelo poder do Espírito Santo, e manifestava-se um 
espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda a parte para 
a proclamação da verdade.  

 

Pastores, líderes e membros são aconselhados a não confiar no excesso de 

atividades e a investir tempo em comunhão com Deus e reuniões de oração para que 

seus esforços sejam frutíferos e eternos. Na obra de aproximar pessoas a Jesus, deve 

haver fervorosas orações, como incentivado por White (2001, p. 33) que realizava 

reuniões intencionais de oração com amigas para que elas se entregassem a Cristo:  

Providenciei reuniões com pessoas jovens de minha amizade, 
algumas das quais eram consideravelmente mais velhas do que eu, e 
algumas, em menor número, casadas. Várias delas eram frívolas e 
desatenciosas; minha experiência soa-lhes aos ouvidos como uma 
história ociosa, não davam crédito às minhas exortações. Decidi, 
porém, que meus esforços não cessariam sem que essas pessoas, 
por quem eu tinha tão grande interesse, se entregasse a Deus. Várias 
noites foram despendidas por mim, em oração fervorosa por aquelas 
pessoas que eu buscara e servira com o propósito de com elas 
trabalhar e orar. Algumas delas se haviam reunido conosco pela 
curiosidade de ouvir o que eu tinha para dizer; outras, por ser então 
persistente em meus esforços. Especialmente, quando não 
manifestavam interesse algum, me julgavam fora de mim ... Mas em 
cada uma das nossas pequenas reuniões, continuei a exortar e a orar 
em prol de cada uma separadamente, até que todas se entregaram a 
Jesus, reconhecendo os méritos de Seu amor perdoador.  

 

Sobre a prática da oração, é interessante refletir em dois aspectos distintos: em 

primeiro lugar, “pessoas de oração veem as necessidades espirituais do ambiente em 

que estão. Se o grupo todo for dedicado à oração, não ficarão inseguros e não terá 

espaço para o negativismo; sendo assim, ocorrerá o progresso” (WAGNER, 1993, p. 

46). Em segundo lugar, o fracasso dos cristãos na disciplina da oração relaciona-se a 

fatores diversos que o distraem e prejudicam a rotina de oração: má utilização da 

tecnologia, má administração do tempo ao “excesso de trabalho e atividades, 

televisão, diversões, jogos, agendas cheias, lazer, computador, redes sociais, falta de 

disciplina, preguiça, autossuficiência, entre outros” (YANSEY, 2007, p. 404). 

Por meio da fé, da oração pessoal e intercessora, grandes vitórias são 

conquistadas pelo povo de Deus (Hb 11:1-39). Somos motivados a orar pelas 

autoridades (1Tm 2:2); pastores (Fl 1:19); igreja (Sl 122:6); amigos (Jó 42:8);  doentes 
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(Tg 5:14); inimigos (Jr 29:7); para que as pessoas sejam salvas (Rm 10:1); por aqueles 

que nos perseguem (Mt 5:44); pelos que abandonam a fé (2Tm 4:16); e por todas as 

pessoas (1Tm 2:1). Hoje, ainda, é preciso orar e vigiar (Mt 26:40-41). Sugerimos os 

seguintes passos para o engajamento no ministério da oração:45  

 

1. Estudo do assunto com a comissão da igreja. 

2. Realização de sermões e seminários. 

3. Promover a disciplina da oração na vida da igreja, dos líderes e membros. 

4. Estabelecimento de um coordenador de oração. 

 

Características principais do coordenador do ministério da oração: 

 

1. Vida dedicada à oração e maturidade espiritual. 

2. Disponibilidade de tempo para organizar e encorajar outros a orar. 

3. Boa reputação, espiritualidade e confiança dos líderes e membros. 

4. Estabelecimento de um plano de ação. 

5. Envolvimento de todos os líderes e departamentos. 

6. Realização de vigílias e cultos matutinos. 

7. Definição de horários para orar e indicar leituras sobre o tema. 

8. Definir dias de jejum e caminhadas de oração nas ruas e bairros. 

9. Apresentar o ministério da oração para toda a congregação. 

10. Recrutar pessoas que tenham interesse no tema. 

11. Periodicamente, informar a igreja sobre as iniciativas desse ministério. 

12. Estabelecer grupos de oração para orar nos lares. 

13. Implementar o amigo secreto de oração por meio da Escola Sabatina. 

14. Apresentar testemunhos de orações respondidas. 

15. Criar grupo no WhatsApp para movimentar horários e motivos de oração. 

 
45 Informações cedidas em aula de doutorado pelo professor Emílio Abdala, em julho de 2014.  
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16. Desafiar os membros a orarem por cinco amigos. 

17. Motivar cada intercessor a visitar seus amigos e entregar literaturas. 

18. Oferecer estudos bíblicos durante a visita aos interessados. 

19. Mensalmente, organizar um culto especial para os amigos da oração. 

20. Promover visitas para afastados e desmotivados. 

21. Preparar materiais de apoio. 

 

Vimos que o ministério e a prática da oração estão fundamentados nas 

Escrituras e na história. Todo crente precisa desenvolver essa disciplina, 

principalmente os líderes. Essa é a tarefa mais importante na vida da igreja, dos 

líderes e membros. Ellen White e os autores contemporâneos reconhecem essa 

prática como um elemento indispensável ao crescimento da igreja e do caráter cristão.  

 

5.2. Visão Profética Compartilhada 

Os diversos grupos de remanescentes foram impregnados por uma visão 

profética clara a respeito de Deus, da Sua Palavra e do tema do grande conflito. A 

visão divina os tornou fiéis e relevantes na busca de métodos variados para promover 

o reino de Deus: tradução das Escrituras, ensino pessoal e acadêmico, pregação 

pública, evangelismo pessoal, evangelismo em hospitais e prisões, visitação, 

pequenas reuniões, disciplinas espirituais, missões e distribuição de literaturas.  

A visão é o diferencial dos grandes líderes (GREG; MEYER, 2009). No conceito 

de liderança visionária compartilhada, desenvolvida por Burt Nanus em 1992, a visão 

e a coragem são indispensáveis para o sucesso da liderança, já que o líder precisa 

ver o que ainda está obscuro para os demais. O autor propõe cinco tarefas que se 

destacam na liderança visionária: 1) o líder estabelece uma visão; 2) atua como um 

agente de mudanças; 3) recruta, forma e mobiliza pessoas; 4) mantém a visão diante 

da equipe e, 5) dedica tempo para treinar e inspirar a equipe a seguir a visão 

estabelecida (NANUS, 1992). Neste modelo, o foco é alcançar o sucesso por meio do 

esforço coletivo, do topo da liderança aos colaboradores (LEIDER, 1996, p. 96). 

Robbins (1999, p. 23) complementa a definição de liderança visionária: 
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Habilidade de criar uma visão de futuro realista para a organização; 
busca constante de melhorias da equipe, desenvolvimento de pessoas 
e da organização; inovação de processos; estabelecimento de metas; 
plano de ação; motivação e mobilização de equipes para alcançar 
resultados.  

 

Este modelo é melhor desenvolvido por meio da ampliação de habilidades e 

competências que giram em torno da visão. Quando ela é seguida fielmente, torna-se 

mais do que um plano a ser realizado, mas uma imagem do futuro em que todos se 

propõem a chegar pois são flexíveis e adaptáveis às mudanças (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Os líderes visionários se distinguem por possuírem 

algumas habilidades: alta capacidade comunicativa e, portanto, facilidade para 

explicar a visão pessoal e institucional para seus calaboradores; conseguem 

expressar a visão por meio do seu comportamento, consequentemente, estendem a 

visão para diferentes indivíduos; aplicam a visão em diferentes situações para que os 

líderes criem estratégias a longo prazo para atingir seus objetivos; aliam a visão à 

competência e à inteligência emocional; analisam o presente e o futuro com o 

propósito de prever tendências e de antecipar mudanças ao invés de serem 

surpreendidos por situações não planejadas (ROSENBACH; SASHKIN, 2007; 

ROBBINS, 1999). 

A visão como uma ideia ou imagem do futuro, pode ser tanto um ideal pessoal 

como uma meta coletiva. Para as organizações, a visão estabelece um futuro realista, 

tangível e atraente devendo “permear todas as habilidades, recursos e talentos 

necessários para que os resultados sejam alcançados” (NANUS, 2000, p. 24; 

ROBINS, 1999). Ainda no contexto empresarial, a visão do líder é um fator 

determinante para a organização e para o espaço que pretende preencher com seus 

produtos no mercado (ALLALI, 2003; BAYAD E GARAND, 1998; FILION, 1988, 1990; 

WYER E MASON, 1998).  

Como um ideal pessoal, e sob a perspectiva bíblica, a visão “é uma imagem 

mental clara de um futuro desejado, dada por Deus e baseada em uma compreensão 

de Deus, de nós mesmos e das circunstâncias” (BARNA, 1992, p. 28). A liderança de 

Neemias ilustra o poder da visão compartilhada. Quatro meses depois de ouvir a 

situação do seu povo, ele se compadeceu dos seus compatriotas. Deus fez brotar em 

seu coração a visão de restauração da cidade e ele compartilhou com o rei Artaxerxes 
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(Ne 1:12). Como resultado, o rei simpatizou com sua causa e o apoiou com uma carta 

de recomendação e homens que o acompanhassem nesse projeto (Ne 1:7-9).  

Em Jerusalém, Neemias orou e avaliou o ambiente por três dias (Ne 1:16; 2:6) 

para definir suas estratégias. Após esse período, compartilhou a visão com os 

sacerdotes e com o povo que abraçaram o plano e iniciaram o processo de 

reconstrução do muro da cidade e reparo dos estragos. Os cidadãos foram divididos 

em grupos e começaram a trabalhar. Nem mesmo a forte oposição fez com que 

recuassem em seus propósitos. A visão era inspiradora, com um plano estratégico e 

espiritual consistentes e eles conseguiram concluir as obras em 52 dias (Ne 4:4-6; 

6:15). A missão e plano de ação de Neemias demonstraram que quando a visão 

espiritual do líder tem uma prática sistemática de oração, análise estratégica, sentido 

claro de propósito e alinhamento de processos na execução, as pessoas são 

engajadas e contagiadas por ela (CARRIKER, 2005).  

Trabalhei com muitos pastores e líderes ao longo dos anos, e percebi 
que a liderança visionária tem um papel essencial para mover a igreja 
adiante e evitar o desânimo diante de obstáculos. A visão apaixonada 
do pastor impulsiona os membros da igreja a se levantarem e segui-
lo. O homem com uma visão sempre vai muito mais longe (BECKHAM, 
2007, p. 247). 

 

Salomão alerta que “onde não há visão, o povo perece” (Pv 29:18 - versão King 

James). Burrill (2005, p. 68) descreve essa visão espiritual como a capacidade de 

analisar, planejar e propor medidas de direção para guiar seus liderados a um objetivo 

comum. No caso da “evangelização, mobilização e crescimento da igreja a visão do 

pastor é determinante para unificar todos em um projeto comum de desenvolvimento 

da igreja local” (FOWLER, 1997, p. 133). No entanto, líderes visionários precisam de 

pessoas capacitadas para implementar a visão espiritual: “O líder deve criar um 

ambiente de reconhecimento, valorização e encorajamento e, consequentemente, as 

pessoas não medirão esforços para se engajar no projeto, pois irão sentir que suas 

ideias são valorizadas” (EARLEY, 2009, p. 37). Reconhecimento público, visitação e 

contato pessoal são boas estratégias de engajamento.  

Líderes visionários desenvolvem uma fé sólida. “Esperam grandes coisas de 

Deus; fazem grandes coisas para Deus” (SMITH, 1887, p. 45). Confiam nas 

promessas de Deus e passam tempo de qualidade com Ele por meio da oração por si 

mesmos, oração intercessora e meditação em Sua Palavra. A partir daí, elaboram 
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estratégias para o crescimento da igreja. O maior impedimento ao crescimento é a 

falta de visão espiritual e fé, percebido em frases evasivas como “isso não funciona 

aqui”, ou, “este campo é muito difícil”. Desta forma, os resultados são negativos na 

vida pessoal e no ministério.  

A visão espiritual estabelece alvos elevados: “Devemos esperar grandes coisas 

do Senhor [...] Estabeleçamos metas elevadas […] Não limitemos o Onipotente […]” 

(WHITE, 1990, v. 7, p. 36-38). Não podemos ir além daquilo que sonhamos. 

Entretanto, não devemos nos satisfazer com a pequenez, pois ela revela falta de visão 

e fé. Somos exortados a “abandonar a visão acanhada e fazer planos mais amplos” 

(WHITE, 2007b, p. 46). O trabalho evangelístico realizado em Orebo e Copenhague 

demonstra o resultado negativo dessa visão acanhada (WHITE, 1886). Os obreiros 

não tinham uma visão ampla, consequentemente, empreendiam pouco e o resultado 

era pequeno. Por falta de fé, eles mesmos dificultaram o trabalho e o tornaram quase 

impossível, já que muitos poderiam fazer um trabalho excelente (WHITE, 2007). “Se 

um pastor não consegue ter certeza daquilo que não vê e não visualiza pela fé o que 

Deus pode realizar, ele deve buscar essa experiência por meio da oração” (2Rs 6:17) 

(ABDALA, 2010). 

É importante relacionar os conceitos de estabelecimento de metas, a ação pela 

fé e os alvos desafiadores. “Todo alvo é uma declaração de fé” (WAGNER, 1993, p. 

47). Não estabelecer ocasiona uma situação confortável, já que sem alvos é 

impossível fracassar. Os que definem suas metas como qualquer coisa que consigam 

fazer acontecer num tempo qualquer são comparados ao atirador que lança uma bala 

na parede, e então faz um círculo ao redor da marca (WAGNER, 1993, p. 52). Da 

mesma forma, o crescimento da igreja também é uma aventura de fé:  

Deus deseja homens que arrisquem qualquer coisa e todas as coisas 
para salvar almas. Os que não avançarem sem ver com clareza diante 
de si cada passo da estrada, não serão os homens indicados neste 
tempo para fazer avançar Sua obra … Deus exige homens de fibra, 
esperança, fé e perseverança para trabalharem sem rodeios (WHITE, 
2007b, p. 63). 

 

Tendo em vista o exposto acima, podemos afirmar que o líder cristão é um 

visionário - um criador, articulador e promotor da visão espiritual concedida por Deus. 

Ele é guiado pela Escrituras e capacitado pelo Espírito Santo para comunicar a visão 

espiritual com fé e clareza, para motivar o engajamento dos crentes (RODE, 2007). 



 

153 
 

Ao escrever sobre o modelo de liderança e os desafios dos líderes bíblicos, dos 

movimentos missionários e do movimento adventista, Salinas (1999) reconhece que 

foram visionários, corajosos e ousados na arte de ensinar a Palavra de Deus. Os 

líderes atuais necessitam de uma visão espiritual escatológica, orientada pela fé, 

ancorada na Bíblia (Daniel e Apocalipse) e na revelação profética (2Cr 20:20).  

A falta de uma visão e ênfase escatológica produz letargia e indiferença na 

membresia. Os líderes adventistas precisam ter uma visão escatologia adequada 

daquilo que desejam realizar para crescer e influir na comunidade ao redor, 

conquistando pessoas para Cristo dentro de um processo de amizade, instrução 

bíblica e profética e acolhimento. O adventismo precisa desenvolver uma visão 

equilibrado entre a cristologia e escatologia (MONTEIRO, 2004, p. 184; KNIGHT, 

2010). Espera-se que o líder adventista auxilie os membros na formação da visão 

escatológica e na implementação de um ministério de ensino eficiente46:  

 

1. Desenvolvendo a visão por meio de uma vida de oração. 

2. Estudando os livros de Daniel e Apocalipse e os eventos finais. 

3. Dedicando tempo ao estudo da Bíblia e do Espírito de Profecia. 

4. Dedicando tempo ao estudo de biografias de líderes visionários. 

5. Participando de um grupo de estudo sobre liderança espiritual. 

6. Conhecendo a realidade interna e externa onde está inserido. 

7. Escrevendo a declaração de missão e visão. 

8. Envolvendo os líderes locais na elaboração do plano de ação. 

9. Implementando a visão profética por meio de um plano de ação. 

10. Preparando um orçamento para implementar a visão. 

11. Definindo os valores, objetivos e as metas. 

12. Estabelecendo um cronograma de atividades. 

13. Recrutando, treinando e interagindo de forma periódica com a equipe. 

14. Acompanhando e mentoreando por meio de reuniões. 

15. Pregando periodicamente sobre o tema das profecias do tempo do fim. 

 

 

46 Informações cedidas em aula de doutorado pelo professor Emílio Abdala, em julho de 2014. 

ABDALA, E. Diagnose: avaliando o crescimento da igreja local. Cachoeira: CePliB, 2008.  
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Esta sessão demonstrou que a liderança visionária, aliada à fé e ao trabalho 

organizado e sistemático, confere dinamismo ao processo de engajar pessoas 

(RAINER, GEIGER, 2011). A visão espiritual do líder é ampliada por meio da oração, 

e do estudo da Palavra de Deus. Quando líderes e liderados se engajam com a visão 

espiritual, concedida por Deus, o êxito é certo. Desta maneira, a visão divina de 

“ensinar todas das coisas” é executada de forma consistente e relevante.   

 

5.3. Liderança Pastoral Servidora e Capacitadora 

Todos os reformadores, sem exceção, exerceram uma liderança com foco no 

ensino das Escrituras, impactaram o mundo de seus dias, abalaram sistemas 

religiosos, deixaram um legado de amor a Deus, à Sua Palavra e às verdades bíblicas. 

A liderança envolve um amplo campo de pesquisas, dada a sua interdisciplinaridade, 

o que resulta em vários estilos e conceitos (BASS, p. 2008; GANDOLFI & STONE, 

2016). Mencionaremos apenas três: 1) liderar é influenciar indivíduos para a 

realização de uma visão (BUNN; FUMAGALL, 2016); 2) liderança eficiente é definida 

como a arte de fazer mudanças significativas nos hábitos e nas crenças que formam 

a visão de mundo, tendo um impacto imediato e duradouro no caráter e na 

produtividade individuais (COVEY, 2005). No entanto, nesta pesquisa, adotaremos a 

definição da liderança servidora (GREENLEAF, 1977), evidenciada na análise bíblica 

e histórica dos reformadores. 

Esse modelo é uma contraposição às teorias tradicionais de liderança, e 

aperfeiçoa as características positivas de cada liderado (POLLARD, 1996; SINGFIEL, 

2019). Entre os atributos desse estilo de liderança destacam-se o foco voltado para 

pessoas, o desenvolvimento de estruturas de apoio, alto nível de satisfação dos 

liderados, ambiente de aprendizagem, paciência, humildade, autenticidade, empatia, 

direcionamento e amor. A liderança servidora é um modus operandi que pode ser 

aplicado em qualquer organização, mas a sua maior influência está nas instituições 

sem fins lucrativos e nas organizações eclesiásticas (HUDSON, 1999). Nesse 

contexto, a base da liderança é a autoridade conquistada por meio de amor, 

dedicação, exemplo e sacrifício.  

A teoria da liderança servidora desafia o modelo tradicional de chefia, 
quebra o mito da hierarquia intocável, propõe aprendizagem com os 
erros da equipe, busca a opinião e a experiência de todos os níveis da 
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empresa, invade os chamados segredos da cúpula e distribui a 
informação outrora privilegiada para todo o grupo, a fim de que todos 
sintam que são parte do mesmo time, lutando pela vitória comum 
(MARINHO, 2006, p. 6). 

 

Na liderança servidora, o serviço se torna um desejo, neutralizando a 

imposição. Esse é o melhor modelo para as comunidades religiosas, por prestarem 

serviço de natureza humanitária e evangelizadora (Luz, 2011). O paradigma dessas 

instituições é o modelo de Cristo como Líder Servidor (Jo 13; Mt 20:25-27; Lc 22:26,26; 

Mc 10:45) e, no contexto bíblico, a liderança servidora é identificada no conselho que 

Jetro deu a Moisés para delegar poderes e tarefas (Êx 18:13-26). Ao apóstolo Paulo, 

Deus apresentou a tarefa primária de um líder: ensinar e aperfeiçoar os santos para o 

desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo (Ef 4:11-16). Desta 

maneira, entende-se que a função do pastor, do mestre, do evangelista, do professor, 

do médico ou do presbítero é ensinar por meio do exemplo pessoal e aperfeiçoar 

pessoas no aspecto ministerial (HUNTER, 1984, p. 204).  

A liderança pastoral planeja o trabalho evangelístico e de pastoreio para os 

membros da igreja: “Aqueles a cujo cargo se encontram os interesses espirituais da 

igreja devem formular planos e meios pelos quais se dê a todos os seus membros 

alguma oportunidade de fazer uma parte da obra de Deus” (WHITE, 2007, p. 323). 

Ainda sobre o engajamento dos membros: “A melhor ajuda que os pastores podem 

prestar aos membros de nossas igrejas não consiste em pregar-lhes sermões, mas 

em planejar trabalho para que o façam. Dai a cada um algo para fazer em prol de 

outros” (WHITE, 2007, p. 69). Sobre a liderança pastoral, o livro Nisto Cremos (2018, 

p. 250) declara: 

 

O ministro que não possui o dom de treinar os outros, não pertence ao 
ministério pastoral, e sim a algum outro segmento da obra de Deus. O 
sucesso do plano de Deus para a igreja depende da disposição e da 
habilidade dos pastores em treinar os membros no uso dos talentos que 
receberam de Deus. 

 

Nesse contexto o ministro desenvolve estratégias para fortalecer habilidades e 

competências nos membros da igreja para edificação do corpo de Cristo, unindo seus 

aos oficiais da igreja na missão de fazer discípulos (Mt 28:18-19):  
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Ensinem os pastores aos membros da igreja que, a fim de crescer em 
espiritualidade, devem levar o fardo que o Senhor sobre eles pôs - o 
encargo de conduzir almas à verdade. Aqueles que não estão fazendo 
face a suas responsabilidades devem ser visitados, orando-se e 
trabalhando-se com eles. Não leveis o povo a descansar em vós 
como pastores; ensinai-lhes antes que devem usar seus talentos em 
comunicar a verdade aos que os rodeiam. Trabalhando assim, hão de 
ter a cooperação dos anjos celestes, e obterão uma experiência que 
lhes acrescentará a fé, tornando-os firmes em Deus (WHITE, p. 200).  

 

Os membros que seguem um líder servidor serão despertados a aprofundar a 

própria experiência evangelística e de pastoreio:  

Ao trabalhar em lugares onde já se encontram alguns na fé, o pastor 
não deve buscar a princípio, converter os incrédulos, como exercitar 
os membros para prestarem cooperação proveitosa. Trabalhe com 
eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles 
próprios experiência mais profunda, e trabalhem por outros. Quando 
estiverem preparados para apoiar o pastor mediante orações e 
serviços, maior êxito há de acompanhar os esforços (WHITE, 2013a, 
p. 196). 

 

Algumas características formam o perfil de um líder servidor: 

 

Amabilidade: trata as pessoas com amor e simpatia (WHITE, 2003, p. 15).  

Humildade: Deixa de lado o orgulho e confia no Senhor (WHITE, 2003, p. 23). 

Disposição: disponível em servir e cumprir seus deveres (WHITE, 2003, p. 73). 

Integridade: fidelidade “como a bússola o é ao polo” (WHITE, 2016, p. 40).  

Obediência: disposição para fazer a vontade de Deus (WHITE, 2003, p. 19). 

Habilidade: administrarcom exito as várias areas da vida (WHITE 2003, p. 27).  

Oração: dedica tempo ao estudo da Palavra e à oração (WHITE, 2003, p. 65).  

Delegar: compatilha as capacidades que Deus lhes deu. (WHITE, 2003, p. 76).  

Liderança: utiliza o exemplo e métodos corretos" (WHITE, 2003, p. 79, 90). 

Nutrição espiritual: cuida dos membros novos e antigos (WHITE, 2003, p. 98). 

Coerência: vive de forma correta (WHITE, 2013b, p. 345).  

Família: demonstra o caráter de Cristo em seu lar  (WHITE, 1889, p. 995).  

Essas características de um líder servidor propiciam o crescimento da igreja. 

Um estudo realizado em congregações adventistas da América do Norte, baseado em 

dados estatísticos disponíveis entre 1980 e 1990, revelou as caraterísticas comuns às 

igrejas que mais crescem: 1) liderança pastoral competente; 2) liderança leiga 
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dedicada; 3) programas variados que atendam às necessidades de diferentes grupos; 

4) foco na comunidade; 5) atividades por meio dos pequenos grupos; 6) serviço de 

culto dinâmico; 7) atmosfera de aceitação e acolhimento; 8) senso de missão; 9) 

Evangelismo público (FOWKR, 1994, p.117-122).  

Pesquisa semelhante realizada por Schwarz (1996) em mais de mil igrejas 

evangélicas em 32 países ao redor do mundo demonstrou princípios comuns das 

igrejas que crescem: 1) liderança capacitadora; 2) ministérios orientados pelos dons; 

3) espiritualidade contagiante; 4) estruturas funcionais; 5) culto inspirador; 6) grupos 

familiares; 7) evangelismo orientado para as necessidades e 8) relacionamentos 

marcados pelo amor fraternal. 

As características das igrejas que crescem são desenvolvidas nos membros 

por meio de ensino, pregação bíblica, treinamentos, estudos bíblicos e conversas 

pessoais (PREISWERB, 2000). A tarefa docente no ministério pastoral não se 

restringe à transmissão de conhecimento, mas também prepara para a vida e o 

desenvolvimento integral dos liderados: 

Por meio da educação, o testemunho acerca da revelação de Deus, a 
celebração e o testemunho sobre o ardor missionário e o propósito no 
cumprimento da missão têm sido transmitidos de geração em geração 
por meio dos pastores que formam e capacitam pessoas que se 
comprometem com a expansão do evangelho (LAZIER, 2010a, p. 15). 

 

O crescimento eclesiástico geográfico, qualitativo e quantitativo é provocado 

pelo planejamento pastoral com a igreja, para estabelecer a visão, liderar de modo 

dinâmico e catalisar os membros para o ensino bíblico doutrinário (WAGNER, 1984). 

“O engajamento dos membros ocorrerá a partir de uma cultura de crescimento de 

igreja moldada pelo pastor e liderança local” (MIRANDA, 1989, p. 57). No entanto, há 

uma preocupação: 

O maior obstáculo para o crescimento é um pastor que pensa de modo 
negativo, que é pessimista sobre as oportunidades de crescimento. 
Tal pastor ensina que a tarefa básica da igreja é cuidar daquelas 
ovelhas que estão no aprisco. Certamente, com essa filosofia ele não 
terá de trabalhar muito e a obra será relativamente fácil [...] Sempre 
que uma igreja cresce, o pastor deve exercitar a sua iniciativa, a 
“faísca” do Espírito de Deus para exercer o ministério (MIRANDA, 
1989, p. 56). 
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Por outro lado, o primeiro sinal vital de um crescimento eclesiástico saudável é 

“um pastor que seja potencialmente um pensador e cuja liderança dinâmica seja 

catalizadora de toda a igreja para o crescimento” (WAGNER, 1984, p. 35; BARNA, 

1998). Neste sentido, o pastor que não é eficiente na arte de liderar demostrará baixo 

nível de compromisso evangelístico, devido à dificuldade para recrutar, treinar, 

inspirar, equipar, acompanhar e mobilizar os membros; desta forma, será um 

obstáculo ao crescimento da igreja (MIRANDA, 1989).  

Nota-se que a liderança servidora tem um papel ímpar para ajudar os liderados 

a desenvolverem visão, espiritualidade, liderança, hábito espirituais, maturidade cristã 

e engajamento com o evangelismo pessoal (HUNTER, 1984). Assim, as principais 

responsabilidade do pastor servidor são: 

 

1. Pregação e ensino: preparar sermões bíblicos, treinamentos 

doutrinários para auxiliar os membros na formação da identidade 

cristã adventista, na formação espiritual, discipulado e nutrição 

espiritual. 

2. Visitação e pastoreio: conhecer os membros e recrutar para o trabalho. 

3. Capacitação permanente: recrutar, treinar, equipar, acompanhar e 

reconhecer o trabalho dos membros na arte de fazer discípulos.  

4. Mobilização: mobilizar os membros para comunhão, relacionamento e 

missão de ser, fazer e multiplicar discípulos de acordo com os dons. 

5. Acompanhamento: reuniões e avaliações periódicas com a liderança e 

membresia para detectar as fortalezas e debilidades da igreja. 

 

Desta maneira entendemos que a liderança pastoral servidora e capacitadora 

é crucial no crescimento integral da igreja. Com o objetivo de auxiliar o pastor e a 

liderança local no engajamento pessoal, o autor sugere47:  

 

1. O pastor deve assumir o ministério do ensino da igreja com os anciãos. 

2. Estabelecer um plano de ação em parceira com os líderes locais. 

 
47 ABDALA, E. Diagnose: avaliando o crescimento da igreja local. Cachoeira: CePliB, 2008. 
Ver também: GODINHO, P. S. Redescobrindo o poder do evangelismo pessoal. Rio de 
Janeiro: Juizforana, 2012. 
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3. Escrever a declaração de missão, visão, valores e propósito. 

4. Orar e visitar periodicamente os membros.  

5. Conscientizar a igreja sobre o tema do sacerdócio de todos os crentes. 

6. Realizar congressos como ensinar a Bíblia (testemunhos e batismos). 

7. Realizar teste de dons espirituais. 

8. Criar um ambiente de reavivamento e reforma. 

9. Organizar as frentes missionárias e acompanhar as listas de 

interessados. 

10. Recrutar e formar novos missionários (experientes com inexperientes). 

11. Manter um relacionamento de qualidade com líderes e membros. 

12. Organizar uma escola de capacitação missionária contínua. 

13. Estabelecer uma escola de formação teológica com aulas mensais. 

14. Realizar um congresso missionário mensal no sábado pela manhã. 

15. Prover material de qualidade. 

16. Estabelecer uma estrutura de acompanhamento. 

17. Reconhecer e agradecer os voluntários em todas as iniciativas. 

18. Planejar um processo de semeadura, cultivo, colheita, multiplicação e 

nutrição espiritual dos membros novos e antigos. 

19. Estabelecer alvos: visitação, interessados, resgate, retenção, fidelidade, 

batismo, discipulado, nutrição espiritual e multiplicação. 

 

Conforme exposto acima, observa-se um inter-relacionamento entre a 

liderança servidora capacitadora e as demais ações para o crescimento da igreja: o 

ensino bíblico, a mobilização e o engajamento dos membros, a formação espiritual, a 

espiritualidade contagiante, a liderança efetiva, a maturidade, os dons espirituais, o 

envolvimento no ministério de ensino de forma direta e indireta. Para que isso 

aconteça, o líder deve dedicar mais tempo educando que pregando. Esses princípios, 

se forem aplicados, proporcionarão uma liderança pastoral eficiente. 

5.4. Vida em Comunidade 

O convívio social é importante para a formação humana, desde o nascimento. 

E a família é o primeiro local em que o senso de pertencimento é vivenciado. Ali, 

também, são desenvolvidas a individualidade, a identidade social e a consciência de 

si mesmo (BAUMAN, 2003; LANE, 2006). No entanto, o relacionamento interpessoal 
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se modifica e fragiliza quando é superficial, há competição, os interesses pessoais 

são colocados à frente e a cooperação é deixada de lado (HERTEL, 2003). Relações 

frágeis, isolamento e individualismo resultam, em parte, da globalização e dos 

avanços tecnológicos (GUARESCHI, 2009; SILVA, 2004). O individualismo valoriza a 

privacidade, e o “eu” vem antes do grupo. Por outro lado, o coletivismo prestigia a 

cooperação e a comunidade importa mais que o individualismo (GOUVEIA, 2003). 

Além disso, a diversidade cultural também modificou o modo de “estar juntos” 

(RICOTTA, 2006). 

A vida cristã também pressupõe a participação ativa em uma comunidade para 

experimentar relacionamentos transformadores. A salvação é individual, no entanto, 

o cristianismo se desenvolve por meio da comunidade, e nisso consiste a essência da 

vida religiosa. Esse convívio é um dos antídotos contra o isolamento, a indiferença, o 

preconceito e a exclusão (SWINDOLL, 2000). Além disso, proporciona 

desenvolvimento pessoal e do grupo. 

O Antigo e Novo Testamentos exemplificam essa perspectiva. Jetro, sogro de 

Moisés, aconselhou-o a estabelecer chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez 

pessoas para julgarem o povo (Êx 18:13-27), sendo a base principal constituída pelos 

grupos de dez (DORNELLES, 2016). Outro exemplo pode ser observado no início da 

vida pública de Jesus ao chamar doze discípulos e conviver com eles durante três 

anos, demostrando a importância da vida em comunidade (Mc 3:13-14). Nesse 

ambiente havia ensinamento (Mc 9:31), oração (Lc 9:28), louvor (Mt 26:30), 

demonstrações de poder (Mt 4:24, Mc 1:34), vida compartilhada (Jo 2:2), prestação 

de contas e mentoreamento (Mt 11:25-27), testemunho e evangelismo (Mt 10:5) e tudo 

que seria necessário para reproduzir a vida de Cristo (COLEMAN, 2001).  

O livro de Atos apresenta o modelo de comunidade que inspira a igreja no 

decorrer dos séculos: “os membros mostravam-se assíduos ao ensinamento dos 

apóstolos, à comunhão fraterna (koinonia), à fração do pão e às orações. [...] Todos 

os que tinham abraçado à fé reuniam-se e punham tudo em comum (apanta koinia)” 

(At 2:42-47). Segundo Stott (1994) a palavra “comunhão” vem da raiz grega koinos e 

significa participação comum, associação, partilha comum de uma mesma realidade. 

Dá sentido de algo orgânico (TILLHARDO, 2004). No latim “communitatem”, constitui 

uma vida em conjunto, um povo, uma sociedade, um estado, um grupo de pessoas 
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unidas em torno de uma ideologia, cultura ou interesse comum (ALECRIM, 2015), 

como atesta o trecho bíblico: 

 

[…] então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo 
um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. E perseveravam 
na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas 
orações. Em cada alma havia temor; e muitos prodígios e sinais eram 
feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam 
juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e 
bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha 
necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, 
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com 
alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a 
simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, 
dia a dia, os que iam sendo salvos (At 2:42-47). 

 

Nota-se o destaque de Lucas aos elementos que geram comunidade cristã e 

adoração: a oração, a palavra, a edificação espiritual, a evangelização e a 

solidariedade social. Esse modelo de comunidade foi inspirado por Deus e constituído 

pelos apóstolos, seguidores de Cristo (120 discípulos) e recém-conversos. Os 

mesmos elementos fortalecem a experiência cristã em meio à cultura secularizada e 

hostil da atualidade. Portanto, o equilíbrio demonstrado na adoração da igreja primitiva 

merece distinção por mesclar o estilo formal e o informal, que ocorria no templo e nas 

casas (STOTT, 2011, p. 74). A comunidade é o ambiente ideal para a formação e 

multiplicação de discípulos (Mt 18:20): “Eu estarei com vocês, até o fim dos tempos”. 

E, no novo mandamento (Jo 16:33), o propósito da comunidade é claro: praticar o 

princípio do amor a partir do exemplo de Cristo. Nesse ambiente, o discipulado ganha 

legitimidade, torna-se eficaz e relevante.  

Dentre os que se destacaram na missão de fazer discípulos está o apóstolo 

Paulo. Para iniciar o trabalho em determinado lugar ele reunia as pessoas, mantinha 

contato pessoal, visitava a sinagoga e explicava as Escrituras em ambientes informais 

(GREEN, 2000, p. 290). Quando os crentes estavam amadurecidos, elegiam líderes 

e enviavam obreiros para fazer a nutrição espiritual dos novos conversos, envolvê-los 

com a evangelização e a multiplicação de novos discípulos. Sobre o lugar de culto os 

cristãos primitivos, Cairns (1995, p. 67) escreveu: 

 

[...] Os cristãos primitivos não concebiam a igreja como um lugar de 
culto como se faz hoje. Igreja significava um corpo de pessoas numa 
relação pessoal com Cristo. Para tanto, os cristãos se reuniam nas 
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casas (At 12:12; Rm 16:5,23; Cl 4:15; Fm 1-4), no templo (At 5:12), nos 
auditórios públicos de escolas (At 19.9) e nas sinagogas até quando 
foram permitidos (At 14:1,3; 18:4). O lugar não era tão importante 
quanto o propósito de encontro para comunhão uns com os outros e 
para o culto a Deus [...]. 

 

No contexto histórico, observa-se que a Igreja Primitiva se fundamentou sua 

missão nos lares, e os templos para reuniões passaram a ser utilizados depois do 3º 

século, com as reformas implantadas por Constantino (MUIRHEAD, 1959, p.122).  

 

O imperador romano Constantino foi o primeiro a influenciar de forma 
decisiva a estrutura da Igreja catedral. Com sua aparente conversão em 
312 d.C. a igreja celebrou sua libertação dos mais de duzentos anos de 
falta de liberdade religiosa. O que ocorreu não foi nada útil à igreja. A 
partir deste período foram formalizados os sacerdotes, retirando das 
mãos do povo a ministração. O cristianismo que antes era uma seita 
perseguida era, agora, a religião oficial do império.  

 

Os anabatistas, os morávios e John Wesley são exemplos desse discipulado 

nos lares. A fé anabatista é caracterizada pela dimensão pessoal (transformação 

pessoal), comunal (vida em comunidade) e missional (pregar o evangelho). Já os 

morávios se destacaram pela unidade relacional, vida comunitária espiritual e 

sacrificial. John Wesley foi pioneiro no encorajamento dos recém-convertidos a serem 

ativos em um pequeno grupo para a formação espiritual. Desta forma, poderiam 

experimentar crescimento espiritual, experiência real com Deus e duradoura mudança 

de vida. Ellen White corrobora com este estilo de reuniões devocionais e missionárias: 

 

A formação de pequenos grupos como base de esforço cristão, foi-me 
apresentada por Aquele que não pode errar. Se há na igreja grande 
número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos 
a fim de trabalhar, não somente pelos membros da própria igreja, mas 
também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas dois ou três 
que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. 
Mantenham indissolúvel seu laço de união, apegando-se uns aos 
outros com amor e unidade, animando-se mutuamente para avançar, 
adquirindo cada qual ânimo e força do auxílio dos outros (WHITE, 
2007, p. 84). 

E ainda: 

Que pequenos grupos se reúnam à noite, ao meio-dia, ou cedo de 
manhã para estudar a Bíblia. Que tenham um período de oração, para 
que possam ser fortalecidos, iluminados e santificados pelo Espírito 
Santo. Essa obra Cristo quer que seja realizada no coração de cada 
obreiro. Se vocês mesmos abrirem a porta para recebê-la, uma grande 
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bênção virá para vocês. Anjos de Deus estarão em seu meio. Vocês 
se alimentarão das folhas da árvore da vida. Que testemunhos vocês 
poderão dar dessa amizade feita com seus colegas obreiros nesses 
preciosos momentos de busca das bênçãos de Deus! Que cada um 
conte sua experiência com palavras simples. Isso trará mais conforto 
e alegria a alma do que todos os agradáveis instrumentos musicais 
que pudessem ser trazidos para dentro das igrejas. Cristo entrará em 
seus corações. É somente por esse meio que podem manter sua 

integridade (WHITE, 2007, p. 195). 

 

Os pequenos grupos continuam válidos como método de evangelismo, 

formação espiritual, nutrição, discipulado e socialização. Schwarz (2010) desenvolveu 

um estudo durante dez anos em 1000 igrejas evangélicas, em 32 países. Concluiu 

que entre os “oito princípios que fazem uma igreja crescer, o pequeno grupo é o mais 

relevante”: “se um dos princípios estudados deve ser considerado o mais importante, 

então é, sem dúvida, a multiplicação de pequenos grupos”. Cho48, viu nos pequenos 

grupos uma “estratégia eficaz para levar a igreja a reencontrar seu caminho como 

comunidade de Cristo”. Warren49, “considera os pequenos grupos como o principal 

fator de crescimento em sua igreja”: 

 

Pesquisas têm demonstrado que as pessoas se decidem por 
Cristo mais cedo quando existe um grupo de apoio. O programa 
principal para a congregação é nossa rede de grupos pequenos. 
Comunhão, cuidado pessoal e amizade são os benefícios que 
trazem. Dizemos às pessoas: “Você não vai se sentir realmente 
parte da família desta igreja até que se junte a um pequeno 
grupo (WARREN, 2002, p.144). 
 
 

Vivendo em um mundo cada vez mais individualista, acabamos muitas vezes 

nos esquecendo da importância da vida em comunidade, uma vida de partilha, 

compaixão e amor. O mundo contemporâneo esta cada vez mais individualista, 

hedonista e capitalista. Com essa cultura impregnada nas pessoas, muitos esquecem 

da importância da vida em comunidade, da vida de partilha, de compaixão e amor. “A 

vida em comunidade pode ser vivida quando há na igreja uma rede de pequenos 

 
48 Pastor da Igreja do Evangelho Pleno de Yoido, em Seul. É considerada a maior igreja do planeta, 
com mais de 900 mil membros. 
49 Rick Warren, pastor da Igreja de Saddleback, na Califórnia. Descreve em seu livro “Uma Igreja com 
Propósito” que tudo começou com uma família, em 15 anos, alcançaram sete mil novos membros. 
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grupos”50 (BECKHAM, 2007), porque eles “facilitam o pastoreio, nutrem os membros 

e criam laços fraternos de amor” (ROBSON & DONAHUE, 2003). “A maioria das 

igrejas em crescimento enfatiza os pequenos grupos nas casas” (WAGNER, 1993, p. 

34) e ali “as pessoas são evangelizadas, discipuladas, equipadas para servir e se 

edificam mutuamente” (NEIGHBOUR, 2006).  

Portanto, “os pequenos grupos devem ser o centro e a base das ações 

evangelísticas da igreja fortalecendo a comunhão, o discipulado, a adoração, o serviço 

e multiplicação do grupo” (COMISKEY, 1997). A vida em comunidade e o crescimento 

espiritual por meio dos pequenos grupos proporcionam crescimento oito vezes mais 

rápido quando estão em um pequeno grupo e frequentando o culto de celebração, do 

que se elas estivessem vindo apenas para o culto (GALLOWAY, 2005). 

Especialistas adventistas também reconhecem o valor da vida em comunidade 

por meio dos pequenos grupos: “os pequenos grupos mantêm a igreja unida e 

preparada para volta de Jesus, e devem ser a experiência de todos os membros” 

(COX, 1969). Para isso, é importante que o modelo em pequeno grupo descentralize 

o ministério focado no pastor para o ministério de todos os crentes (RODE, 2007, p. 

23).  Assim, os pequenos grupos “não são opcionais, mas a base do esforço cristão. 

O centro canalizador das outras atividades da Igreja” (JOHNSON, 2000, p. 98).  

Essas pequenas reuniões facilitam a mobilização leiga, o discipulado, a 

nutrição espiritual e a multiplicação de discípulos (CRESS, 2012; ABDALA, 2007). 

Neste modelo de igreja, o pastor assume a função de treinador, formador e supervisor. 

O modelo bíblico indica que não devemos acrescentar o pequeno grupo como um 

programa a mais na agenda lotada da igreja. Quando organizado desta maneira, os 

pequenos grupos se tornam populares por certo tempo, mas logo morrem, porque não 

são vistos como o princípio organizador sobre o qual toda a igreja deve estar 

estabelecida (BURRILL, 2004).  Para planejar a implantação da vida em comunidade 

por meio dos pequenos grupos é importante que o pastor e a liderança local organizem 

os seguintes passos51: 

 
50 Considerada a segunda maior igreja do mundo, estruturada em pequenos grupos seguindo o modelo 
e a estrutura proposta por Cho. Atualmente possui cerca de 120 mil membros, pastoreadas em mais 
de 8600 pequenos grupos que se reúnem semanalmente. 
51 Ver: MOURA, U. Pequenos Grupos: Uma Fundamentação Bíblica, Teológica e Histórica. 

Engenheiro Coelho: 2009. 
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1. Estar convencido da importância dos pequenos grupos para interagir 

com as pessoas e promover o crescimento integral da igreja. 

2. Instruir os anciãos e a liderança local sobre a importância de organizar 

a igreja em pequenos grupos. 

3. Ministrar seminários que tratam do tema, para a liderança local. 

4. Pregar uma série de sermões para a igreja, para conscientizar e propor 

a formação de pequenos grupos. 

5. Realizar congressos e simpósios sobre o tema com convidados 

externos. 

6. Formar um pequeno grupo ‘protótipo” com anciãos e líderes para 

experimentarem a vida em comunidade e a formação espiritual.   

7. Organizar um sistema para formação e acompanhamento dos líderes. 

8. Estabelecer uma data de lançamento para a igreja; escolher os líderes, 

anfitriões e coordenadores. 

9. Motivar a igreja por meio de testemunhos semanais. 

10. Escolher os componentes dos grupos por afinidade ou geografia. 

11. Motivar os participantes a serem ativos e convidarem familiares e 

amigos. 

12. Estabelecer um programa de visitação, socialização com líderes, 

coordenadores e anfitriões.  

13. Estabelecer a reunião quinzenal para orar, ouvir testemunhos, 

dificuldades, entregar materiais, acompanhar os coordenadores, líderes 

e anfitriões.  

14. Fazer um mapeamento dos pequenos grupos distribuídos no bairro ou 

cidade onde a igreja está estabelecida.  

15. Organizar um congresso trimestral para inspirar, reconhecer e motivar a 

formação de novos pequenos grupos. 

16. Estabelecer, em cada pequeno grupo, um secretário (a) para organizar 

funções missionárias, relatórios, nomes e datas. 

17. Cada líder deve formar um novo líder para a multiplicação dos pequenos 

grupos. E todos deverão ter coragem e senso de missão para se 

dividirem ao chegarem o número de quinze pessoas. 
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18. Estabelecer uma temática de estudos que interesse aos membros e um 

bom programa de oração intercessora. 

19. Reduzir a quantidade de atividades no calendário e priorizar as 

atividades da igreja por meio dos pequenos grupos. 

20. Estabelecer metas quantitativas: formação de líderes, multiplicação dos 

grupos, interessados, batismos e retenção. 

Como vimos, o tema da vida em comunidade por meio dos pequenos grupos 

está fundamentado no Antigo e no Novo Testamentos, na igreja primitiva e no período 

extrabíblico com os movimentos missionários. Além disso, autores em crescimento de 

igreja são unânimes em dizer que essas reuniões se encaixam como uma excelente 

metodologia para o crescimento da igreja hoje. A vida em comunidade foi o meio 

usado para vivenciar os ensinamentos aprendidos com o Mestre: amor, perdão, 

partilha, discipulado, desenvolvimento espiritual dos novos batizados e a expansão do 

cristianismo primitivo. Desta forma, entende-se que para cumprir a grande comissão 

numa realidade individualista, hedonista, consumista e capitalista, os cristãos 

precisam resgatar o conceito e a prática da comunhão para fortalecer o ensino, o 

discipulado e alcançar diferentes grupos que compõem a sociedade atual.  

 

5.5. Ministério Leigo 

Um dos princípios que tem caracterizado o crescimento saudável de várias 

igrejas ao redor do mundo é a participação orgânica e criativa dos leigos (STEVENS, 

1998, p. 26). Esta pesquisa identificou que os valdenses, os anabatistas, os pietistas, 

os albingenses e os mileritas são exemplos de ministérios leigos relevantes e 

consistentes. Eles conseguiram engajar seus seguidores em diversas áreas, abrindo 

espaço para a participação de todos. As Escrituras declaram que os “leigos” têm uma 

missão especial na igreja e na sociedade como “sacerdotes”. A palavra “leigo” (grego 

laikós/latim laicus) deriva de “laós”, que quer dizer “povo” (GRUDEM, 1999).  

Os primeiros fundamentos do ministério sacerdotal são encontrados no Antigo 

Testamento, no sistema patriarcal; o chefe da família ou da tribo era o intermediário 

representando a sua casa diante de Deus. Esse ministério pode ser visto desde 

Abraão, em que o sacerdócio era considerado direito de primogenitura do filho mais 

velho (Gn 43:33). A ideia de um sacerdote surgiu pela primeira vez na pessoa de 

Melquisedeque (Gn 14:18), depois com Jacó (Gn 33:20), José (Gn 41:15, 16) e com 
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Jetro, sacerdote de Midiã (Gn 18:1). Todos esses “estavam envolvidos com o modus 

vivendi de suas respectivas épocas e culturas” como representantes de Deus, sem 

necessariamente receberem um título clerical (GRUDEM, 1999; LYRA, 2000).  

O plano divino de estabelecer um reino (e não só uma tribo de sacerdotes) 

como uma nação santa é descrito em Êxodo 19:6: “Vós me sereis reino de sacerdotes 

e nação santa”. A palavra hebraica traduzida como “santa” é “kadosh”, e significa algo 

“sagrado” e “separado”, tendo como conceito a ideia de não “contaminar-se com as 

práticas pagãs”. Os israelitas seriam transformados em uma nação santa, ou seja, 

separada para abençoar outras nações (BUCKLAND, 1914, p. 396). Enquanto o 

sacerdócio se refere à responsabilidade e ao trabalho que deve ser realizado em prol 

dos semelhantes, a santificação se refere ao crescimento espiritual constante do 

cristão – crescimento este que se completará na volta de Jesus. 

Com a inauguração do santuário no deserto por determinação divina a tribo de 

Levi, especialmente a família de Arão (Êx 28; Nm 18:2), foi separada para o serviço 

do santuário no lugar dos primogênitos de Israel (Nm 3:11-13,14). Embora esse 

sacerdócio tenha sido instituído por vontade do próprio Deus (Êx 28:1), o sistema 

sacrifical israelita era insuficiente e incompleto para expiar pecados (Hb 10:4; 9:11-

14), sendo ineficiente e inferior ao ministério sacerdotal de Jesus (Hb 7:23-28; 9:15, 

23): “O sangue de animais não podia satisfazer os reclamos de Deus como sacrifício 

expiatório pela transgressão de Sua lei”. Se por um lado as funções de intercessão e 

de ministério estavam reservadas exclusivamente aos sacerdotes, por outro, era uma 

medida temporária que seria encerrada com a vinda de Jesus (LYRA, 2000). Sob o 

contexto do Novo Testamento, é estabelecido na igreja o conceito de um sacerdócio 

universal para todos os crentes: 

Mediante o ministério de Cristo no santuário celestial, a eficácia do 
sacerdócio levítico acabou. Agora a igreja se tornara “sacerdócio 
santo” (1Pe 2:5). O apóstolo prosseguiu: “Vós, porém, sois raça eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, 
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas 
para sua maravilhosa luz” (1Pe 2:9). Essa nova ordem – o sacerdócio 
de todos os crentes – não autoriza cada indivíduo a pensar, crer e 
ensinar o que bem lhe parece, sem consideração para com o corpo de 
crentes. Significa que cada membro da igreja possui a 
responsabilidade de ministrar a outros em nome de Deus, e de se 
comunicar diretamente com Ele, sem a necessidade de qualquer 
intermediário humano. Aqui é enfatizada a interdependência dos 
membros da igreja, bem como sua independência. Esse sacerdócio 
não estabelece distinções qualitativas entre clérigos e leigos, embora 
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deixe espaço para diferenças de funções entre estas duas categorias 
(ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL DA ASSOCIÇÃO GERAL DOS 
ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA, 2018, p. 194,195). 

 

A igreja primitiva em Atos 2 nasceu sem a distinção entre ministério ordenado 

e ministério “leigo”. Devido à necessidade administrativa, tornou-se necessária a 

ordenação de diáconos e presbíteros (At 6:1-6; 1Tm 4:14)52. Nas décadas 

subsequentes, o presbítero adquire a função de pastor local para pastorear os 

membros e preservar os ensinos bíblicos (2Co 11:5,13; 12:11; 2Tm 4:3; Tt 1:9; 2:1). 

A Teologia do Novo Testamento apresenta uma estrutura com ministérios 

preparatórios para capacitar o “laós” de Deus no exercício da fé, do testemunho, da 

missão e do discipulado:  

E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,  
outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas 
ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, 
para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à 
unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita 
varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que 
não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e 
levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos 
homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a 
verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 
de quem todo o corpo, bem-ajustado e consolidado pelo auxílio de 
toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu 
próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor (Ef 4:11-16). 

 

É possível identificar dois tipos de liderança na igreja cristã primitiva: 1) 

apóstolos, como trabalhadores itinerantes que cuidavam do ensino geral, 

planejamento, administração, formação de liderança e evangelismo; 2) presbíteros 

“leigos”, que desempenhavam as funções de liderança, pregação e pastoreio nas 

comunidades locais. E a missão se desenvolvia no ambiente onde estavam inseridos 

(SEVENTH-DAY ADVENTIST ELDER’S HANDBOOK, 2013, p. 26). 

Ao longo do tempo, porém, o conceito de que todos os cristãos fazem parte do 

“sacerdócio real” deu lugar a uma distinção estranha às Escrituras Sagradas: a ideia 

de que ministros formam o clero, e os membros compõem o grupo de leigos. Há um 

 
52 Embora a igreja distinguisse entre “ministrar a palavra” e “servir às mesas” (At 6:1-4), ela não fez 
nenhuma tentativa no sentido de separar o ministério do corpo de leigos, no desempenho da missão 
eclesiástica. De fato, dois dos sete diáconos – Estêvão e Filipe – notabilizaram-se pela pregação e 
evangelismo (At 7- 8). Idem, pp. 196, 197. 
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período escuro entre o 4º e o 15º séculos que é interrompido pela Reforma Protestante 

(começo do 16º) (TIMOTHY, 1994). Lutero reinaugura o sacerdócio de todos os 

crentes com o ensino de que todo crente é um ministro. Portanto, pode ler, entender 

e ensinar as Escrituras; pode orar, interceder e ministrar de acordo com os dons. 

Desde essa época, vários movimentos cristãos têm procurado voltar ao ideal divino, 

que todos os crentes fazem parte do povo “laós” de Deus e são Seus ministros 

(EDWARDS, 2021). Apesar do conceito comum do termo “leigo” convergir para o 

sentido de uma função inferior, a conotação eclesiástico-adventista aponta o contrário: 

A palavra grega laos, da qual deriva o vocábulo "leigo", nada tem que 
ver com estado amadorístico e secundário dentro da igreja. Antes, ela 
inclui todo o povo de Deus. Uma distinção falsa e artificial separa a 
obra da igreja dos leigos, e a coloca nas mãos do clero, como se a 
obra do ministério fosse responsabilidade exclusiva de um profissional 
assalariado. A liderança na igreja se torna responsabilidade daqueles 
que foram chamados e designados para funções específicas, todavia, 
a tarefa de ministrar no sentido mais amplo deve ser reconhecida 
como de todos os membros da igreja (GUIA PARA MINISTROS 
ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA, 2010, p. 105). 

 

Nota-se que o ministério “leigo” tem uma função relevante no contexto do 

ministério adventista. As congregações locais, em sua grande maioria, são 

administradas e mobilizadas por líderes voluntários. Durante as assembleias da 

Associação Geral, membros leigos e pastores são indicados sob o encargo de 

delegados para participarem das decisões mais importantes da igreja. Este mesmo 

princípio é aplicado de forma descendente para as Divisões, Uniões e 

Associações/Missões da IASD (ASSOCIAÇÃO GERAL DOS ADVENTISTAS DO 

SÉTIMO DIA, 2019, p. 39, 41). A participação dos membros é a peça-chave para a 

eficiência e encerramento da obra evangelística em todo o planeta.  

Foram os leigos que levaram o evangelho ao império romano, e os 
dois bilhões de pessoas não alcançadas do mundo de hoje só serão 
atingidos se todos os cristãos se mobilizarem. Os perdidos não podem 
ser evangelizados ou discipulados apenas por obreiros profissionais 
sustentados pela igreja. O cumprimento da Grande comissão exige 
leigos capacitados (STEVENS, 1998, p. 26). 

 

Wagner (1984, p. 35.) apresenta algumas qualificações do membro “leigo”: 1) 

conhecer a Deus; 2) cheio do Espírito Santo; 3) dedicado à oração; 4) comprometido 

com o corpo de Cristo; 5) obediente ao Senhor; 6) dinâmico, criativo e ousado. “A eles 
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foram dadas responsabilidades e habilidades que, quando bem definidas e 

executadas, ajudarão no crescimento pessoal e na expansão do reino de Deus” (OTT, 

1996, p. 8). Reiterando, “todos os cristãos são parte do “laós” de Deus e são 

chamados para o ministério de fazer discípulos por meio das Três Mensagens 

Angélicas” (Ap 14:6-12) (BURRILL, 1999, p. 35). O adventismo primitivo nasceu como 

um movimento “leigo” em essência, e nesse ambiente, a maioria dos crentes 

testemunhava sobre suas descobertas bíblicas. 

No adventismo primitivo, com sua forte ênfase bíblica, os membros 
eram ensinados a cuidar de si mesmos e a não depender dos 
pastores. Logo após a organização do movimento adventista (1863) 
os pastores abriam novas igrejas durante o verão, e no inverno, 
retornavam às igrejas para treiná-las e colher resultados 
evangelísticos. Este foi um dos segredos do rápido crescimento da 
igreja adventista nos seus primórdios. Isso foi fundamental para o 
início do movimento adventista, e um elemento-chave na expansão da 
igreja em outras localidades (BURRILL, 2005, p. 17).  

 

Ellen White, foi uma incentivadora do ministério “leigo” e da parceria entre o 

ministro ordenado, os líderes locais e os membros voluntários (WHITE, 1875) para 

cumprir a responsabilidade missionária (WHITE, 2013d, p. 70). Nessa parceria, o 

pastor é visto como capacitador e cada membro como obreiro chamado e capacitado 

por Deus (WHITE, 2004a, p. 381). Sob essas circunstâncias, “o trabalho é para todos” 

(WHITE, 2004a, p. 381), e o crescimento espiritual é fruto do envolvimento com Deus 

e com a missão (WHITE, 2007c, p. 128): 

Quando homens de negócios, fazendeiros, mecânicos, comerciantes, 
advogados etc. tornam-se membros da igreja, passam a ser servos de 
Cristo; e embora seus talentos sejam inteiramente diversos, a 
responsabilidade que lhes cabe de promover a obra de Deus mediante 
o esforço pessoal e com seus recursos não é inferior à do pastor. O ai 
que cairá sobre o pastor caso ele não pregue o evangelho, cairá sobre 
o comerciante tão seguramente como sobre o pastor, se ele, com seus 
diversos talentos, não for um coobreiro de Cristo em produzir os 
mesmos resultados. Ao ser isto compreendido, alguns dirão: “Duro é 
esse discurso”; no entanto é verdadeiro, se bem que de contínuo 
contrariado pela prática de pessoas que professam ser seguidoras de 
Cristo (WHITE, 2007, p. 468). 

 

Cada igreja local é uma escola missionária que prepara obreiros de todas as 

faixas etárias e níveis sociais para ministrar às diferentes necessidades das pessoas.  
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Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. 
Seus membros devem ser instruídos em dar estudos bíblicos, em 
dirigir e ensinar classes da Escola Sabatina, na melhor maneira de 
auxiliar os pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos inconversos 
(WHITE, 2004, p. 59).  

 

Ministros e membros trabalham juntos no ensino bíblico: “que os ministros e 

membros leigos saiam para os campos maduros. Encontrarão sua seara onde quer 

que proclamem as esquecidas verdades bíblicas. Acharão pessoas que aceitem a 

verdade, e devotem sua vida a ganhar pessoas para Cristo”. Assim, ambos se 

engajam com a mensagem escatológica para o tempo do fim. “A obra de Deus na 

terra nunca poderá ser finalizada enquanto os homens e mulheres que compõem 

nossa igreja não cerrem fileiras, e juntem seus esforços aos dos ministros e oficiais 

de igreja” (WHITE 2013a, p. 352).  

O grande derramamento do Espírito de Deus, o qual ilumina a Terra 
toda com Sua glória, não ocorrerá sem que tenhamos um povo 
esclarecido, que conheça por experiência o que representa ser 
cooperador de Deus. Quando tivermos uma consagração completa, 
de todo o coração, ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato 
mediante um derramamento, sem medida, de Seu Espírito; mas isso 
não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não 
forem cooperadores de Deus (WHITE, p. 253). 

 

A expansão do cristianismo em seus primeiros anos foi surpreendente! 

Começando com um pequeno grupo de galileus, a mensagem cristã se espalhou por 

todo o mundo conhecido (Cl1:23). Essa explosão evangelística não aconteceu como 

resultado do trabalho exclusivo dos apóstolos, mas porque os cristãos se deixaram 

ser usados pelo Espírito Santo para proclamar as boas-novas da salvação em suas 

interações cotidianas (EDWARDS, 2021). Hoje, a participação leiga ocorre muitas 

vezes de forma orgânica. No entanto, a visão bíblica do sacerdócio de todos os 

crentes seguida de planejamento, treinamento e acompanhamento, constitui uma 

poderosa arma de evangelização e discipulado, causando grande impacto na 

sociedade (CHO, 1985). Dentro deste propósito, é necessário atentar para alguns 

passos que auxiliaram no recrutamento, preparo, mobilização e acompanhamento dos 

membros para o cumprimento da missão integral da igreja53:  

 
53 Ver: GODINHO, P. S. Redescobrindo o poder do evangelismo pessoal. Rio de Janeiro: 

Juizforana, 2012; GODINHO, P. S. A Dinâmica do evangelismo pessoal. Maringá: Massoni, 2014. 
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1. Comunicar a teologia do ministério de todos os crentes por meio da 

pregação. Sugestão de temas: 

a) A missão da igreja no Antigo, Novo Testamento e tempo do fim. 

b) O Espírito Santo como agente capacitador da grande comissão. 

c) A grande comissão do remanescente em Apocalipse 10:11. 

d) O sacerdócio de todos os crentes na Bíblia, na história, no adventismo 

primitivo e contemporâneo. 

e) As três mensagens angélicas de Apocalipse 14:6-12. 

f) Como desenvolver espiritualidade contagiante. 

g) Disciplinas espirituais. 

h) Eventos finais e profecias para o tempo do fim. 

16.  

2. Estabelecer um programa para recrutar, formar, equipar e acompanhar: 

a) Promover cursos sobre dons espirituais e Espírito de Profecia. 

b) Compartilhar livros e artigos sobre o tema. 

c) Estabelecer um programa de oração e visitação. 

d) Organizar cursos para pregação bíblica e para instrutores bíblicos.  

e) Promover o evangelismo da amizade, pessoal, público e digital.  

f) Estabelecer classes de discipulado e formação espiritual. 

g) Fortalecer a Escola Sabatina e os pequenos grupos. 

h) Organizar uma escola teológica no distrito. 

i) Promova cursos para diferentes faixas etárias na comunidade. 

j) Organize feiras de saúde periodicamente. 

k) Motive os membros a realizar pesquisa de opinião pública. 

l) Estabeleça projetos de estabelecer novas congregações. 

m) Apresente testemunhos em vídeos e presencial das atividades. 

n) Utilize as redes sociais para capacitar os membros. 

 
MIRANDA, J. J. Igreja em Missão – como tornar sua igreja relevante na comunidade. Tatuí: Casa 
Publicadora Brasileira, 2016. 
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o) Aproveite datas especiais para interagir com a comunidade.  

p) Faça um levantamento das habilidades e profissões. 

q) Promover momentos de imersão para que os membros vejam 

possibilidades de engajamento (feiras de ministério no distrito). 

r) De dicas práticas semanais sobre como implementar o método de 

Cristo e praticar o evangelismo da amizade. 

s) Apresente dicas práticas para os membros fazerem conexão entre a 

atividade profissional e o exercício da sua fé. 

 

Essa sessão demonstrou que a doutrina do sacerdócio de todos os crentes é 

bíblica e foi o segredo do crescimento do cristianismo primitivo. Observamos que a 

partir do 3º século o papel e a função dos membros como ministro de Deus foi 

obscurecida completamente. Lutero despertou o mundo para a grande verdade que 

todos os membros são ministros e são chamados ao ministério. A Bíblia, Ellen White, 

e os autores contemporâneo incentivam que haja um retorno a essa doutrina e uma 

integração entre pastor, líderes e membros. Dessa maneira, a igreja retornará a um 

paradigma vital, a participação de todos nos diversos ministérios da igreja.  

 

5.6. Discipulado 

O tema do discipulado tem sido estudado abundantemente em livros e artigos 

que tratam sobre o crescimento da igreja54. E, na análise bíblica e histórica feita até 

aqui, observou-se que o discipulado acompanhou o ensino no cristianismo primitivo e 

nos movimentos missionários. O termo “discipulado” (μαθητεύσατε, mathēteusate) 

deriva de “discípulo” (mathetes), que significa tornar-se um pupilo, matricular-se como 

estudante (BIBLE HUB, 2021). É aquele que segue, imita, aprende e divulga os 

ensinos do mestre (EINS, 1994).  

Keith Phillips (2007, p. 25-37) define o discipulado como “um relacionamento 

entre mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos”. O evangelismo 

é um dos vários aspectos que integra o discipulado: “sem estes dois componentes, a 

vida cristã e a congregação local tornam-se fracas, deficientes e irrelevantes, 

perdendo a sua eficácia” (BOSCH, 2007, p. 23; STOTT, 2003). Neste contexto, há 

 
54 Ver Bruno A. R, Um estúdio de Factores Personalies, eclesiásticos, pastorales Y 

comunitários que incidem sobre a misión de hazer discípulos. Argentina, 2004.  
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uma relação simbiótica entre evangelizar e discipular para que o evangelismo foque 

em fazer discípulos “por meio do relacionamento pessoal, do ensino bíblico, da 

nutrição espiritual para o amadurecimento na fé” (STETZER, 2002).  

Os apóstolos vivenciaram um protótipo de discipulado e evangelismo. 

Chamados para acompanhar o Mestre, foram enviados compartilhar o que 

aprenderam (Lc 9:1-6; 10:1-20). E, antes de subir ao céu, Jesus os comissionou a 

fazerem discípulos; no entanto, isso não era novo para eles. Os apóstolos foram 

discipulados e deveriam discipular por meio da vida transformada e dos ensinos do 

Mestre (GERBER, 1973; MARRA, 2007).  

Os cristãos primitivos viveram de forma tão intensa a ordem de Cristo para 

“fazer discípulos” que impactaram a sociedade do primeiro século. Dentro de poucos 

anos, passaram de um pequeno grupo para milhares de pessoas (At 2:41; 4:4; 5:14; 

9:31) (ABDALA, 2010). Devido à rápida expansão, foi necessário elaborar um 

processo de nutrição espiritual dos novos batizados, para se tornarem discípulos 

resilientes, relevantes e multiplicarem do reino de Deus em outras etnias e culturas 

(OGDEN, 2006). Em Atos 2, não apenas os batismos são relatados, mas também o 

método para nutrir os recém-convertidos como parte vital do processo de discipulado: 

1. instrução doutrinária repetida (v. 42); 2. relacionamento social (v. 43); 3. vida 

devocional (estudo da Bíblia e oração); 4. adoração coletiva (diariamente 

perseveravam no templo). Além disso, as necessidades físicas e sociais dos novos 

crentes também eram levadas em consideração em uma comunidade afetuosa e 

generosa (At 6:1-7). Esse trabalho foi realizado por meio de pequenos grupos, oração, 

estudo da Bíblia compartilhado e adoração coletiva (At 2:42; 4:31, 42). 

Esse conceito de evangelizar e nutrir os batizados para fazer discípulos pode 

ser observado quando Cornélio foi levado a Pedro para ser instruído e alimentado 

espiritualmente para crescer em sua nova crença (At 10:1-43). O apóstolo Paulo 

também experimentou o processo de discipulado e nutrição espiritual logo após a 

conversão, sob o acompanhamento de Ananias e Barnabé (At 9:10-18;20-30), e fez o 

mesmo com outras pessoas: 

O exemplo do apóstolo serve para todos que estão empenhados 
nessa obra. Paulo levou tão a sério a formação de um discípulo que 
ao chegar à cidade de Éfeso passou dois anos se relacionando com 
as pessoas e ensinando a Palavra de Deus. Do seu método de formar 
discípulos aprendemos que não se faz discípulos sem relacionamento 
pessoal, intencionalidade e sem dedicar tempo de qualidade ao ensino 
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bíblico e à nutrição espiritual dos novos conversos (JONES, 1986, p. 
64-65). 

 

Preocupado com o tema, o Concílio Anual da IASD, realizado em 2003, votou 

um documento intitulado “Evangelismo e crescimento da igreja – do batismo ao 

discipulado”. Esse documento fez ecoar esta nota de alarme: “Existe ampla evidência 

e crescente conscientização de que o êxito evangelístico nem sempre é traduzido em 

crescimento proporcional no discipulado”. Em muitos casos tem havido perda de 

assistência e de membros, dentro de um período curto (WILLARD, 2008). 

Para validar este documento e ter uma evasão menor de membros batizados, 

é preciso considerar o discipulado como um processo que envolve a evangelização e 

a nutrição espiritual após o batismo. A formação de um discípulo não ocorre 

instantaneamente após a conversão, nem se completa com o batismo. Um problema 

enfrentado na evangelização contemporânea é a tendência de se enfatizar 

demasiadamente a atração e o batismo de visitantes, com pouca ênfase ao processo 

de nutrição que precisa acontecer depois que a pessoa é batizada (CRESS, 2012). 

Por isso, o processo evangelístico não finda com o batismo. A partir daí, o novo 

convertido precisa ser integrado na igreja, nutrido e treinado nas disciplinas espirituais 

(GODINHO, 2017), divididas por Foster e Griffin (2010):  

 

Internas Externas Coletivas 

Leitura da Bíblia, de 

livros devocionais, do 

Espírito de Profecia; 

oração; confissão; 

contemplação; jejum; 

meditação; solitude; 

discrição e abstinência. 

Simplicidade; 

serviço; testemunho; 

submissão; evangelismo; 

amizades espirituais; 

hospitalidade e contato 

com a natureza. 

Frequência à igreja; 

adoração (culto, louvor, 

batismo, Santa Ceia); 

celebração; mordomia; 

pequenos grupos; culto 

familiar e serviço cristão.  

 

Lucas mostrou que é possível existir uma realidade com muitos conversos e 

poucas apostasias; para isso, é necessário compreender e aplicar o princípio da 

nutrição e da multiplicação dos novos crentes (ASSOCIAÇÃO MINISTERIAL, 2015). 

Não é possível nutrir discípulos por atacado, como se fosse uma sala de aula em que 

muitos alunos recebem instruções de um professor. Nem se deter apenas ao aspecto 
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doutrinário, ou uma orientação esporádica, mas utilizar diferentes metodologias de 

evangelismo e pastoreio, tendo como base de ensino a Palavra de Deus. Uma pessoa 

pode ser evangelizada em um curto período, entretanto, o discipulado vai além da 

ministração de crenças, durando a vida toda (FINLEY, 2015). 

Ao longo desse processo de doutrinamento e nutrição espiritual, o discípulo em 

formação conhece as verdades bíblicas no contexto do grande conflito, experimenta 

a morte do eu, a transformação nas diversas áreas da vida. Desenvolve 

gradativamente as disciplinas espirituais e o caráter cristão, a fidelidade, os dons 

espirituais, o testemunho e o evangelismo pessoal (Gl 5:16-21; 1Co 12). O objetivo 

principal do discipulado é conduzir cada recém-convertido à maturidade cristã e à 

multiplicação de discípulos (Ef 4:11-16).  

Historicamente, as igrejas deixaram de se multiplicar por meio do discipulado e 

têm crescido por meio do evangelismo profissional55, fundamentado na realização de 

campanhas e cultos evangelísticos (EIMS, 2020). Esse método não é errado, mas é 

preocupante quando as congregações dependem apenas disso para o crescimento 

geográfico, qualitativo e quantitativo, deixando de lado o método bíblico do 

discipulado, da nutrição espiritual, do evangelismo pessoal, da mobilização leiga e da 

interação com comunidade (EIMS, 2020, p. 92; BONHOEFFER, 2016).  

Esse tipo de abordagem gera um crescimento deficiente e acarreta múltiplas 

consequências negativas56: alto índice de apostasia, membros indiferentes com as 

disciplinas espirituais, liderança despreparada e fragilizada, cristãos imaturos, 

nominalismo, ausência de crescimento geográfico, qualitativo e quantitativo e 

decepção no pastorado (SWAWELY, 2011). Nesse contexto, o pequeno grupo é uma 

excelente estratégia para promover o crescimento saudável e integral dos discípulos 

de Cristo, permitindo que o novo membro cresça em todas as dimensões e seja nutrido 

de forma eficiente (ABDALA, 2008, p. 85).  

A preocupação em integrar discipulado e crescimento espiritual dos membros 

também é observada em Ellen White. Sob inspiração divina, ela escreveu que “todo 

 
55 O evangelismo profissional é caracterizado pela participação quase nula dos membros leigos da 
igreja, sendo a evangelização deixada a cargo de obreiros remunerados. 
56 Sobre a falta de discipulado e formação espiritual na atualidade ver: Ronald J. S. O escândalo do 
comportamento evangélico (Vicósa, MG: Ultimaro, 2006).  
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verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário” (WHITE, 2007, p. 

195). Dos seus escritos, Gouveia (2019) extraiu princípios de discipulado: 

 

Plano de ação: facilita o engajamento e promove o crescimento da igreja.  

A igreja de Cristo na Terra foi organizada para fins missionários, e o 
Senhor deseja ver toda a igreja idealizando meios e planos pelos quais 
grandes e pequenos, ricos e pobres possam ouvir a mensagem da 
verdade (WHITE, 2007, p. 105). 

 

Método de Cristo: existem muitos métodos, o de Cristo é o mais eficiente. 

Era pelo contato pessoal e a associação, que Jesus preparava os 
discípulos. Ensinava-os, às vezes, sentado entre eles na encosta da 
montanha; outras vezes às margens do lago, ou caminhando em sua 
companhia, revelava-lhes os mistérios do reino de Deus. Não pregava, 
como fazem os homens atualmente. Sempre que os corações se 
achassem abertos para receber a divina mensagem, desdobrava as 
verdades do caminho da salvação. Não ordenava a Seus discípulos 
que fizessem isso ou aquilo, mas dizia: “Segue-me”. Nas jornadas 
através de campos e cidades, levava-os consigo, para que vissem 
como ensinava o povo. Vinculava-lhes os interesses aos Seus 
próprios, e estes se uniam a Ele na obra (WHITE, 2007, p. 152). 

 

Ensino bíblico holístico:  o ensino deve envolver diversas áreas. 

Os ministros negligenciam com frequência esses importantes ramos 
da obra – a reforma de saúde, os dons espirituais, a beneficência 
sistemática e os grandes ramos da obra missionária. Por seu trabalho, 
grande número talvez abrace a teoria da verdade, mas a seu tempo 
verificar-se-á que há muitos que não suportarão a prova de Deus. 
Quão melhor seria para a causa, se os mensageiros da verdade 
houvessem dedicado fiel e cabalmente os conversos quanto a todos 
esses assuntos essenciais, mesmo que houvesse menos pessoas 
para ele acrescentadas à igreja por seus esforços (WHITE, 2007b. p. 
343). 

 

Pastoreio: inclui a visitação e a capacitação para o ministério e o planejamento 

do trabalho para os membros crescerem em espiritualidade.  

 

Ensinem os pastores aos membros da igreja que, a fim de crescer em 
espiritualidade, devem levar o fardo que o Senhor sobre eles pôs - o 
encargo de conduzir almas à verdade. Aqueles que não estão fazendo 
face a suas responsabilidades devem ser visitados, orando-se e 
trabalhando-se com eles. Não leveis o povo a descansar em vós 



 

178 
 

como pastores; ensinai-lhes antes que devem usar seus talentos em 
comunicar a verdade aos que os rodeiam. Trabalhando assim, hão de 
ter a cooperação dos anjos celestes, e obterão uma experiência que 
lhes acrescentará a fé, tornando-os firmes em Deus (WHITE, 2007, p. 
200).  

 

Pequenos grupos: Associação e companheirismo desenvolvem o amor.  

Deixe os pequenos grupos reunir-se a cada tarde, noite, ou a cada 
manhã para estudar a Bíblia. Deixe-os ter um tempo de oração, para 
que eles possam ser fortalecidos, iluminados e santificados pelo 
Espírito Santo. Esta obra Cristo quer que aconteça no coração de cada 
obreiro. Se vocês abrirem a porta para recebê-la, uma grande bênção 
virá sobre vocês” (WHITE, 2007, p, 195).   

 

Capacitar e equipar: fortalece a igreja e os membros na espiritualidade. 

Toda igreja deve ser uma escola missionária para obreiros cristãos. 
Seus membros devem ser instruídos a ministrar estudos bíblicos, em 
dirigir classes da Escola Sabatina, na melhor maneira de auxiliar os 
pobres e cuidar dos doentes, de trabalhar pelos inconversos (WHITE, 
2009, p. 59).  

Dons espirituais: todos são importantes para Deus. 

Ninguém despreze os supostos dons menos importantes. Ponham-se 
todos a trabalhar. Que ninguém cruze os braços com descrença, por 
pensar que não pode realizar uma grande obra. Deixai de olhar para 
o próprio eu. Olhai para vosso Líder. Com sinceridade, mansidão e 
amor, fazei o que podeis (WHITE, 1980). 

 

Nutrição espiritual: ocorre antes, durante e após o batismo.  

A obra não deve ser abandonada prematuramente. Vede que todos 
estejam esclarecidos na verdade, firmados na fé, e interessados em 
todo o ramo da obra, antes de os deixar para ir a outro campo. E então, 
como o apóstolo Paulo, visitai-os com frequência para ver como vão. 
Oh, a obra negligente que é feita por muitos que pretendem ser 
comissionados por Deus para pregar Sua Palavra, faz com que os 
anjos chorem (WHITE, 2004c. p. 337-338). 

O zelo de muitos ministros esmorece assim que alcançam certa 
medida de êxito em seus esforços. Não compreendem que os novos 
conversos necessitam ser atendidos ... precisam ser instruídos com 
relação a seus deveres. Os recém-chegados à fé devem receber um 
trato paciente e benigno, e é dever dos membros mais antigos da 
igreja, cogitar meios e modos para prover auxílio, simpatia e instrução 
(WHITE, 2007b, p. 351). 
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Portanto, é fundamental que a liderança local cultive a cultura do discipulado, 

da nutrição espiritual e da multiplicação de discípulos. Ao fazer isso, demonstra 

obediência à Palavra de Deus (Rm 15:14); cuidado dos mais novos na fé (1Pe 2:21); 

promove a unidade (Fl 1:27); forma líderes (SCHWARZ, 2010); multiplica o ministério 

e os discípulos (SCHRIVEN, 2010). Ao planejar o discipulado e a nutrição espiritual, 

esteja atento as seguintes atividades57:  

Liderança capacitadora: Dedicação maior aos relacionamentos e 

preocupação com as pessoas, pois o pastor e os líderes locais desempenham um 

papel fundamental na nutrição espiritual dos membros novos e antigos. 

Calendário: Redução das atividades e programas que, em excesso, podem 

distrair os membros da missão da igreja. 

Culto inspirador: Pregação embasada na Bíblia como o principal elemento 

para que os membros recebam nutrição espiritual e motivação para a missão.  

Pequeno grupo: Realização de reuniões integradas à Escola Sabatina elevam 

a espiritualidade, nutrem e multiplicam líderes, sendo o elemento mais importante para 

o desenvolvimento da igreja. 

Socialização: Passar tempo juntos fortalece os relacionamentos. Essas 

interações aumentam a capacidade de amar.  

Formação espiritual: Treinar e equipar uns aos outros a serem cristãos. No 

decorrer dos anos muitos perdem o primeiro amor, sendo imprescindível que a 

formação espiritual permeie todas a ações, programas e eventos da igreja, ajudando 

na formação de uma espiritualidade contagiante! 

Dons espirituais: Crescimento da igreja quando os membros são nutridos 

espiritualmente e mobilizados de acordo com os dons.  

Equipar e acompanhar: Fornece ferramentas apropriadas para o evangelismo 

e o discipulado de modo que os membros não esfriem na fé, na esperança e no amor.  

Cuidado com a saúde: Por meio da nutrição espiritual permanente o discípulo 

aprende a cuidar do corpo e da saúde como parte da restauração da imagem de Deus. 

 
57 SCHWARZ, C. A. O Desenvolvimento Natural da Igreja. Curitiba: Esperança, 1996. 
Ver: GODINHO, P. S. Redescobrindo o poder do evangelismo pessoal. Rio de Janeiro: 
Juizforana, 2012; GODINHO, P. S. A Dinâmica do evangelismo pessoal. Maringá: Massoni, 2014 
(p.136-150). 
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Testemunho e evangelismo pessoal: Estimular a prática de um ministério 

pessoal de impacto no ambiente em que estão inseridos. Igrejas que apostam na 

evangelização pessoal crescem com mais qualidade.  

Na visão adventista, o evangelismo pessoal ou de massa vão além de 

informações a respeito das verdades bíblicas que envolvem o tema do Grande 

Conflito. Ao escrever sobre o conteúdo da evangelização, Timm (2016) incentiva que 

a mensagem adventista deve ser apresentada seguindo três blocos temáticos58:  

Plano da salvação: consiste em levar os interessados à experiência de 

conversão e compreensão da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo.  

Doutrinas distintivas: componentes de um sistema integrado de doutrinas 

conectadas com o santuário. Esse ensino foi jogado por terra pelo poder do “chifre 

pequeno” e essas verdades foram restauradas ao término das 2.300 tardes e manhãs 

(Dn 8:9-12; 8:13,14; Ap 10:1-11). 

Estilo de vida: o relacionamento pessoal com Cristo não invalida os 

ensinamentos morais e éticos das Escrituras, nem a relação entre saúde física, mental 

e espiritual, fazendo parte da cosmovisão bíblica adventista e da prática dos valores 

do reino de Deus (Rm 12:1,2; Dn 1:8,12-15).   

Esta seção demonstrou que os cristãos contemporâneos precisam dar atenção 

especial ao assunto do discipulado, da nutrição espiritual e da multiplicação de 

discípulos (EIMS, 2020)59 para que haja amadurecimento dos membros novos e 

antigos na fé (2Pe 3:18) (COLLEMAM, 2006). Não é suficiente iniciar o processo de 

evangelização até o batismo, é necessário investir de forma intencional, pessoal e 

congregacional no crescimento, ajudando o novo convertido a crescer em Cristo e 

adquirir conhecimento das verdades bíblicas. Se aquele que recebe o evangelho 

eterno não for discipulado de forma consistente, não entenderá o seu papel diante de 

Deus, não fará novos discípulos, não corresponderá às expectativas divinas, nem 

causará impacto no ambiente em que está inserido.  

 

5.7. Plantio de Igrejas  

 
58 Ver tese de estudo doutoral de Silva, P. C. O Estudo Bíblico Ideal, Unasp, 2000.  
59 Sobre Nutrição Espiritual para os Novos Batizados, ver: Manual do discipulado – Recursos para 
os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Publicadora SerVir, S.A, Portugal, 2015. 
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A igreja foi organizada para salvar, servir e sua missão é anunciar o evangelho 

ao mundo (WHITE, 2004, p. 12). Um dos resultados da comissão que Cristo deu à 

igreja é a implantação de novas congregações. A igreja cristã primitiva fez discípulos 

e estabeleceu igrejas. Os morávios, valdenses e pietistas se destacaram no envio de 

missionários e no plantio de igrejas. Desta forma, o processo de multiplicar 

congregações tornou-se cada vez mais relevante para expandir o reino de Deus em 

outras culturas (OTT; WILSON, 2013).  O plantio de igrejas é um processo dinâmico 

e criativo para espalhar o evangelho formar novas comunidades cristãs (HUNTER, 

1984). O movimento de maior impacto teve origem com o apóstolo Paulo, no primeiro 

século, em cumprimento da Grande Comissão (At 13:2). Ele é considerado o maior 

teólogo, missionário e plantador de igrejas no Novo Testamento. À medida que 

viajava, estabelecia igrejas (At 13:1 a 21:26):  

Muitos outros se dedicaram à evangelização dos gentios, mas nenhum 
com o planejamento estratégico global, concebido na mente de Paulo 
e executado de modo tão amplo, por sua energia dinâmica. Essa 
energia era resultado da sua convicção de que ele era um personagem 
de importância escatológica, um agente-chave no avanço da história 
da salvação, um instrumento escolhido nas mãos do Senhor para 
trazer gentios à obediência da fé, como um preparo necessário para a 
salvação final de todo Israel e a consumação do propósito redentor de 
Deus com o mundo (BRUCE, 2003, p. 139-140).  

 

A experiência do apóstolo ocorreu entre os anos 47 e 57 d.C., em quatro 

províncias do império romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia proconsular. Após 

dez anos plantando igrejas, Paulo escreveu aos romanos dizendo que não havia 

campo de atividade naquelas regiões (Rm 15:23; Cl 1:23). A motivação de Paulo ao 

organizar novas comunidades não era o amor ao lucro ou a popularidade. Esse tipo 

de motivação não suportaria as angústias, dificuldades e perseguições do campo 

missionário por muito tempo (NICODEMUS, 2019).  

Paulo tinha três convicções teológicas que o impeliram a proclamar o 

evangelho por meio do plantio de igrejas. A primeira se relacionava aos últimos dias 

de cumprimento profético. Ele acreditava que o fim dos tempos havia chegado (1Co 

10:11). Nesse período importante da história, as antigas promessas divinas estavam 

sendo cumpridas por meio da vida e obra de Jesus. Paulo estava persuadido de que 

a era escatológica, prometida pelos profetas, havia chegado; que a plenitude do tempo 
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havia se consumado com a vinda do Filho de Deus em carne (Gl 4:4; Ef 1:10) e que o 

reino de Deus havia chegado a todos (1Co 6:2) (BRUCE, 1992). 

A segunda convicção conectava as antigas promessas de Deus à 

concretização histórica na igreja de Cristo. Por meio dessa igreja, a restauração de 

Israel, profetizada no Antigo Testamento, se consumaria. Por isso, o apóstolo 

descreve a igreja como a plenitude de Cristo, uma nova criação, feita de judeus e 

gentios, o remanescente fiel de Israel (Ef 1:23; 2:15; 4:24; Cl 3:10). Para Paulo, plantar 

novas congregações não era um ativismo pragmático; ele entendia que na igreja as 

antigas promessas encontravam plena consumação. 

A terceira convicção de Paulo era que Deus o havia chamado para edificar Sua 

igreja, como constatado repetidamente em seus escritos. A linguagem de edificação 

está presente em quase todas as mensagens, e está relacionada com o conceito da 

Igreja como a "casa", o "edifício", o "templo de Deus” (1Tm 3:15; 1Co 3:9,16; Ef 2:21). 

O verbo edificar e suas variáveis aparecem frequentemente quando Paulo descreve 

o crescimento da Igreja e o desenvolvimento pessoal do cristão (1Co 3:10,12; Gl 2:18; 

Ef 2:22). Essas três visões teológicas influenciaram o pensamento e as atividades de 

Paulo como plantador de igrejas. 

É importante notar que Paulo (BECKER, 2007) usa o termo edificação em dois 

sentidos relacionados, porém, distintos. Algumas vezes, fala de "edificação" da igreja, 

referindo-se ao crescimento e adição de pessoas (Rm 11:23; Co 3:10). Mas há um 

outro sentido paralelo, por vezes ignorado ao planejar o crescimento da igreja: o 

fortalecimento do discipulado (Ef 4:12) (ABDALA, 2005).  

Desta forma, entendemos que no pensamento de Paulo, cumprir a grande 

comissão era estabelecer novas comunidades (edificação como expansão) e 

confirmar/fundamentar a fé (edificação como fortalecimento do discipulado). Outro 

aspecto importante é que não há contradição entre a ação de Deus em fazer a igreja 

crescer e a responsabilidade do apóstolo em empregar todos os esforços e métodos 

possíveis para manter os crentes na igreja e plantar igrejas. Em 1Coríntios 3:5-9, 

lemos sobre o trabalho que realizou em Corinto: "Eu plantei, Apolo regou; mas o 

crescimento veio de Deus”. O apóstolo combinou teologia, missão e discipulado e 

seus escritos servem como referencial para dar sustentabilidade ao crescimento da 

igreja e o discipulado como desenvolvimento pessoal (PETERS, 2010).  
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Nos primórdios do movimento adventista do sétimo dia, ainda não se planejava 

o plantio de igrejas. Logo “após o desapontamento, Apollo Hale e Joseph Turner 

propagaram a teoria da porta fechada” (SHWARZ, 2009, p. 53). Afirmavam que o 

destino das pessoas havia sido determinado em 22 de outubro de 1844. Diante das 

dificuldades para a organização do movimento, em função da resistência de alguns 

que entendiam igreja organizada como Babilônia, demorou para que o movimento 

pudesse assumir um caráter realmente missionário. 

Foi preciso aguardar a organização da Associação Geral (1863), e o início da 

reforma de saúde (1863) para que a igreja tivesse condições de discutir o assunto da 

missão local e transcultural. Em 1868, começa um despertamento missionário. Pouco 

a pouco a igreja expandiu a nível local e mundial, cumprindo o papel profético de 

proclamar as três mensagens angélicas (Ap 14:6-12). Graças à inspiração de Deus 

ao orientar a igreja por meio das visões concedidas a White, o plantio de igrejas 

tornou-se uma forte ênfase no movimento adventista, considerando o trabalho de 

voluntários: “Nenhum deles [dos membros] deverá mudar-se para outras localidades 

simplesmente por interesse de vantagens terrenas, mas devem, em vez disso, 

procurar lugares onde igrejas possam ser estabelecidas” (2009, p. 249). No mesmo 

trecho, afirma que Deus não deseja que Seu povo forme colônias, mas que se 

espalhem para que haja mais lugares onde as pessoas possam conhecer a Cristo. 

A profetiza incentivou a diversidade de métodos para o cumprimento da missão 

(BURRILL, 1999, p. 82) e visualizou o estabelecimento de igrejas em cada canto da 

Terra. Nenhum lugar é pequeno demais ou grande demais para que uma igreja seja 

plantada. Os planos devem ser formulados envolvendo voluntários; igrejas devem ser 

estabelecidas, e organizadas (WHITE, 2004; 2007). Burrill (1999, p. 86) destaca seis 

razões pelas quais White recomenda o método de plantar igrejas:  

 

1. Renovação espiritual para os membros. 

2. Reavivamento para a igreja como instituição. 

3. Renovação missionária para alcançar mais pessoas. 

4. Renovação ministerial para pastores, líderes e membros. 

5. Revitaliza grandes igrejas erradicando o egoísmo. 

6. Claro mandato de Cristo. 
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Há autores que defendem o plantio de igrejas como o método mais eficaz para 

expandir o reino de Deus. Segundo Peter Wagner (1984, p.11), “a única metodologia 

evangelística efetiva é a de plantar novas igrejas”. Virgil Gerber conclui que “o alvo 

final no Novo Testamento é formar cristãos maduros, congregações responsáveis e 

reprodutoras” (GERBER, 1977, p. 23). Burrill (1999) crê que igrejas novas crescem 

mais rápido do que as igrejas antigas e maiores, acomodadas com o conforto que já 

alcançaram. Malphurs (2004, p. 42) apresenta aspectos importantes da evangelização 

e da formação de discípulos no plantio de igrejas: “edificar os novos crentes e 

fortalecer o ensino pós batismal”. Com o objetivo de auxiliar o pastor e a liderança 

local, apresentamos os passos para nortear o planejamento de novas congregações60: 

 

1. Crie uma base de oração para as suas atividades.  

2. Estabeleça uma cultura missionária na igreja local.  

3. Colete informações, pesquise a comunidade a ser alcançada. 

4. Avalie a receptividade da comunidade. 

5. Descubra necessidades, estabeleça um plano de ação.  

6. Crie um mapa estratégico, com visão de futuro. 

7. Estabeleça um local para as reuniões. 

8. Selecione áreas ou grupos para a evangelização. 

9. Forme equipes/grupos/ministérios. 

10. Organize a igreja para atender as necessidades da comunidade. 

11. Verifique os recursos humanos e financeiros disponíveis. 

12. Treine equipes de liderança. 

13. Capacite e mobilize os membros para a ação, de acordo com os dons. 

14. Estabeleça períodos de proclamação, batismo e confirmação na fé. 

15. Organize a formação espiritual dos novos membros. 

16. Avalie o trabalho realizado e faça correções. 

 

 
60 ABDALA, E. Diagnose: avaliando o crescimento da igreja local. Cachoeira: CePliB, 2008. ABDALA, 

E. Manual para evangelistas: estratégias modernas para séries de colheita e plantio de igrejas. 
Cachoeira, BA: Centro de Pesquisa em Literatura Bíblica (CEPLIB), 2000. 
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Conforme o exposto acima, os autores bíblicos, Ellen White e pesquisadores 

de crescimento de igreja apontam o plantio de igrejas como uma das melhores 

estratégias para a disseminação do evangelismo e discipulado. É importante lembrar 

que não existe um método único que seja correto para estabelecer novas 

congregações. Somente o contexto do projeto irá determinar uma combinação de 

métodos. Plantar igrejas não é uma atividade para aventureiros e nem deve ser 

realizada sem um planejamento a curto, médio e longo prazo. Plantar igrejas 

transforma vidas e renova a espiritualidade dos membros, da igreja e da comunidade 

no entorno dos pontos de pregação. 

 

5.8. Relevância da Mensagem Adventista61 

A principal contribuição dos reformadores foi conceder à Bíblia o seu lugar de 

direito no que se refere à sua autoridade, autenticidade e poder. Para isso, 

enfrentaram distorções teológicas, tais como interpretações do texto bíblico baseados 

no método alegórico. Enfrentaram as tradições, há muito tempo impregnadas na 

mente das pessoas e reputadas acima da Palavra de Deus. Porém, a despeito de tudo 

isso, Deus preservou e incumbiu um “remanescente” com a missão de pregar uma 

mensagem específica (DEDEREN, 2011, p. 599).   

A preservação do remanescente, portador de uma mensagem peculiar para a 

sua época, não se restringe aos reformadores. Desde o Antigo Testamento, Deus 

separou um “restante” para levar avante a Sua obra. Dentre os quais podem ser 

citados Noé, Abraão, Isaque e Jacó. Entre Deus e estes patriarcas havia um acordo 

mútuo. A aliança compreendia, da parte de Deus, multiplicar e preservar os 

descendentes, e a parcela dos patriarcas seria observar os termos da aliança, ou seja, 

 
61 Ver, por exemplo, APOLINÁRIO, P. Estudo de passagens com problemas de interpretação. Estr. 
de Itapecerica da Serra, SP: SALT, 1986; APOLINÁRIO, P. Leia e compreenda melhor a Bíblia. Estr. 
de Itapecerica da Serra, SP: SALT, 1985; DEDEREN, R. (Ed.). Tratado de teologia adventista do 
sétimo dia. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2011; IASD. Nisto cremos: as 28 crenças 
fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 10ª ed. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2018; 
NICHOL, F D. Respostas a objeções: uma defesa bíblica da doutrina adventista. Tatuí, SP: Casa 
Publicadora Brasileira, 2004; PFANDL, G. (Org.). Interpretando as Escrituras: descubra o sentido dos 
textos mais difíceis da Bíblia. Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira, 2019; REID, G. W. (Ed.). 
Compreendendo as Escrituras: uma abordagem adventista. Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 
2007. Tendo em vista a grande quantidade de material produzido sobre o tema, foram destacadas 
apenas algumas obras, no entanto, representando as diferentes ênfases de abordagem da mensagem 
bíblica do adventismo.  
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guardar os mandamentos divinos (Gn 9:27; 12:1-4; 17:1-27)62. Essa promessa se 

cumpriu, no que tange ao Israel literal, durante a permanência no Egito, quando se 

multiplicou sobremaneira (Êx 1:7; At 7:17); quando os filhos de Israel deixaram o Egito 

e foram ao monte Sinai (Êx 19:10-11; 20:1-18), onde receberam sua identidade 

nacional e foram eleitos como representantes do Senhor: “Vós me sereis reino de 

sacerdotes e nação santa” (Êx 19:6). Com isso, tornaram-se portadores de uma 

mensagem distintiva para proclamar a outros povos. Além disso, deveriam crescer em 

santidade e fidelidade, preservar o conhecimento sobre Deus, e, na era messiânica, 

integrar um grupo mais amplo, compostos por todas as variadas etnias do mundo (Gl 

3:17-19) (COX, 1969). 

Goldstein (1995) sistematiza a mensagem revelada à nação israelita como o 

anúncio da primeira vinda do messias (conforme vivenciada em Jesus), o monoteísmo 

trinitário, a criação literal, os dez mandamentos, a vigência do sábado, a tipologia do 

santuário, a verdade sobre o estado do ser humano na morte, a reforma de saúde, o 

grande conflito entre Deus e Satanás, o dom de profecia e o dia da expiação (ou juízo 

antitípico). A expansão geográfica da nação israelita e continuidade como povo eleito 

estavam sujeitos a obediência às normas da aliança: “Se andardes nos meus 

estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes [...] Para vós outros 

olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança 

convosco” (Lv 26:3, 9) (DEDEREN, 2011, p. 599). 

No segundo livro de Crônicas existe uma descrição da aliança sobre sucessão 

real, que teria desdobramentos messiânicos no Novo Testamento, prevendo o 

crescimento da igreja para além das fronteiras étnico-territoriais. Na declaração divina 

ao rei Salomão, o Senhor diz: “Confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança 

que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará sucessor que domine em Israel” (2Cr 

7:18)63. Essa aliança é repetida em Daniel 9:27, na descrição da ação salvífica do 

Messias: “Ele fará firme aliança com muitos”. Por meio desse concerto messiânico, no 

qual o “sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos” (Mt 26:28) é a 

consumação do sacrifício expiatório, foi estabelecida a conexão entre o Antigo e o 

 
62 Como será visto no tópico posterior, conforme o discernimento neotestamentário da teologia paulina, 
a descendência de Abraão significa mais do que herança genética, trata-se, no entanto, de 
descendência espiritual.   
63 O vocábulo empregado para aliança neste verso é kārat̲. Esse verbo pressupões a ideia de fidelidade 

ao acordo pelas partes envolvidas, através do sacrifício de animais cortados ao meio (Gn 15:10, 18). 
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Novo Testamentos. Dessa forma, aqueles que fazem aliança com Cristo se tornam 

“descendentes de Abraão e herdeiros da promessa” (Gl 3:29) (NICHOL, 1998). 

Embora os israelitas tenham sido eleitos, eles quebraram a aliança ao não 

cumprirem sua parte do compromisso (Lv 26, Dt 28). Por essa razão, Deus predisse 

a efetivação da nova aliança entre Ele próprio e o novo Israel: “Eis que dias vêm, diz 

o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. 

Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, 

para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de 

Eu os haver desposado, diz o Senhor” (Je 31:31-32; Hb 8:7-8) (DEDEREN, 2016). A 

quebra do concerto pelo antigo Israel cedeu espaço para a criação do novo Israel, a 

igreja cristã primitiva, cuja incumbência é dar continuidade à missão que deveria ter 

sido desempenhada pelo povo da antiga aliança, correspondendo às expectativas 

divinas (COX, 1969).  

No livro de Atos, a Igreja nasce com a descida do Espírito Santo, e o apóstolo 

Pedro aplica o cumprimento da aliança entre Deus e Abraão aos seus 

contemporâneos: “Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu 

com vossos pais, dizendo a Abraão: ‘Na tua descendência, serão abençoadas todas 

as nações da terra’” (At 3:25). Como resultado, “muitos dos que ouviram a palavra a 

aceitaram, subindo o número de homens a três mil conversos” (At 4:4) (DORNELES, 

2019). Desta forma, observa-se que o crescimento exponencial experimentado pela 

igreja cristã primitiva teve como base a fé nas promessas da aliança, que resultou na 

vida de santidade pautada na obediência aos mandamentos e na ministração dos 

ensinos. Por isso, Deus multiplicou a quantidade de discípulos (NICHOL, 2019). Ao 

relacionar a mensagem dada à nação israelita com a continuidade no Novo 

Testamento, Goldstein (2005, p. 59) destaca a ênfase no ministério, morte e 

ressurreição de Cristo, na Sua ministração no Santuário Celestial, no juízo pré-

advento e na Sua segunda vinda: “O Novo Testamento não apresenta uma religião 

nova, é uma revelação baseada no Antigo Testamento” (WHITE, v. 3, p. 43).  

O cristianismo inaugural se manteve leal à mensagem bíblica até meados do 

terceiro século. Após esse período, a mensagem bíblica foi adulterada e lançada por 

terra, conforme previsto pelo profeta Daniel (Dn 8:12). No entanto, diversos 

reformadores se esforçaram para produzir a tradução da Bíblia em língua materna e 

disponibilizar abordagens interpretativas do texto bíblico, para conduzir os seus 
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leitores às verdades reveladas na Palavra de Deus. A ênfase deixou de ser a tradição 

religiosa para realçar a suficiência e autoridade das Escrituras como regra de fé e 

prática, tanto para o indivíduo quanto para a Igreja (GREENLEAF, 2017).  

Os pioneiros adventistas estavam convictos de pertencerem a um movimento 

profético, cuja experiência foi prevista em Apocalipse 10:1-11. O texto faz referência 

a uma amarga decepção sofrida pelo grupo e o seu ressurgimento para proclamar 

uma mensagem profética, cujo teor era a restauração das mensagens bíblicas que 

haviam sido lançadas por terra ao longo dos 1260 anos de supremacia papal [Dn 8:12 

ARA] (VYHMEISTER, 2011, p. 3). A relação entre o santuário e as três mensagens 

angélicas levou à compreensão do papel escatológico do sábado, do yom kipur 

antitípico, ou seja, o juízo investigativo ou pré-advento e do próprio desapontamento 

de 184464 (DORNELES, 2019). Para Rodor (2006, p. 101) as profecias do tempo do 

fim e dos livros de Daniel e Apocalipse trouxeram despertamento e ajudaram aos 

primeiros adventistas no desenvolvimento da sua identidade teológica, como parte 

integrante da história do cristianismo.  

A relevância da mensagem adventista consiste no método gramático-histórico 

de interpretação das Escrituras, em suas doutrinas distintivas, na compreensão dos 

livros de Daniel e Apocalipse baseada no princípio dia-ano, defendido pelo 

historicismo, e na doutrina do grande conflito. Essa visão levou os líderes da IASD a 

perceberem a ação de Deus para restaurar, por seu intermédio, ensinos essenciais 

que haviam sido negligenciados ou deturpados ao longo dos séculos. A sua tarefa 

consistia na restauração e pregação dessas verdades bíblicas. Nesse tempo, o mundo 

religioso experimentava uma fase de efervescência, pois o catolicismo perdia a força 

política, enquanto novas seitas e religiões proliferavam, o espiritismo lançava as suas 

bases e o protestantismo experimentava um renascimento na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos, sob o ministério de Wesley e Whitefield. Com isso, alguns grupos 

passaram a renunciar os dogmas de igrejas institucionalizadas, proclamando um 

retorno ao cristianismo inicial. Algumas crenças e práticas desenvolvidas por esses 

grupos foram posteriormente compartilhadas pelos adventistas do sétimo dia 

 
64 Um documento basilar para o entendimento desse tema é a tese doutoral "O santuário e as três 
mensagens angélicas: fatores integrativos no desenvolvimento das doutrinas adventistas", de Alberto 
R. Timm, que é um estudo histórico sobre a interrelação dos conceitos teológicos do santuário (Dn 
8:14), e das três mensagens angélicas (Ap14:6-12), como eixo central do sistema doutrinário dos 
adventistas sabatistas. 
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(SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 13-22). Quanto à peculiaridade do movimento 

adventista, diz a crença fundamental, 13: 

A Igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem 
em Cristo; mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um 
remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os 
mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a 
chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e 
prediz a aproximação de Seu segundo advento. Essa proclamação é 
simbolizada pelos três anjos de Apocalipse 14; coincide com a obra de 
julgamento no Céu e resulta numa obra de arrependimento e reforma 
na Terra. Todo crente é convidado a ter uma parte pessoal neste 
testemunho mundial65 (IASD, 2019).  

 

Desta forma, a IASD entende que sua missão está relacionada à pregação de 

Apocalipse 14:6 a 12; esse conteúdo é a essência da mensagem a ser proclamada 

antes a volta de Cristo. Com o objetivo de destacar sua relevância em meio a tantos 

movimentos religiosos, os pioneiros adventistas utilizavam a expressão “verdade 

presente” quando se referiam ao teor de sua mensagem e pregação (2Pe 1:12). Eles 

possuíam a convicção de que foram eleitos para pregarem uma mensagem distinta 

das outras denominações (KNIGHT, 2011, p. 18). Sobre a singularidade da 

mensagem dada aos adventistas do sétimo dia, Ellen White (2007, p. 288) escreveu:  

Em sentido especial foram os adventistas do sétimo dia postos no 
mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última 
mensagem de advertência a um mundo a perecer. Sobre eles incide 
maravilhosa luz da Palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da 
mais solene importância: A proclamação das três mensagens 
angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância. Não devem 
eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. 

 

Desde seu surgimento o adventismo do sétimo dia tem procurado ser relevante 

para a sociedade e contribuir de diversas formas: saúde, educação, obra social e 

teológica. Conforme apresentado nesta pesquisa, a IASD acredita ter sido 

divinamente comissionada para resgatar e levar ao mundo o conhecimento pleno da 

Verdade revelada na Palavra de Deus. A partir desta visão, os adventistas têm se 

utilizado de diversas ferramentas e métodos para transmitir sua mensagem. Abaixo 

 
65 Igreja Adventista do Sétimo Dia. Crenças Fundamentais. Disponível em: <https://bit.ly/iasd_cf>. 
Acesso em 3 de junho de 2022. 

https://bit.ly/iasd_cf


 

190 
 

são listadas algumas atividades para equipar o atual remanescente, tornando-o eficaz 

no ensino da última mensagem de advertência neste tempo do fim66. 

1. A preparação de sermões com conteúdo teológico adventista para 

serem pregados nas igrejas do distrito. 

2. A apresentação de seminários sobre Daniel e Apocalipse na igreja. 

3. A disponibilização de literaturas que tratem a temática do tempo do fim. 

4. O empenho na motivação dos membros da igreja para que assistam ao 

filme “Como tudo começou”. 

5. O estudo da doutrina do santuário em conexão com as verdades bíblicas 

e as três mensagens angélicas. 

6. O empenho no incentivo aos membros para que participem de classes 

sobre Daniel e Apocalipse no formato presencial e digital. 

7. A motivação aos membros da igreja, a fim de que se envolvam com 

atividades assistenciais da comunidade. Essa aproximação, além de 

tornar a igreja relevante, fomenta a aproximação de ambas as partes.  

8.  A realização de feiras de saúde, cursos diversos e pesquisa bíblica na 

comunidade. 

9. O estabelecimento de classes de formação teológica e histórica da 

IASD. 

10.  A realização de simpósios do “Espírito de Profecia”. 

11.  A promoção de leitura dos livros de Ellen White para fortalecer a 

identidade a adventista como remanescente para o tempo do fim. 

 

Sobre o dom profético como elemento de preservação da identidade do 

remanescente para tempo do fim. É possível identificar que ao longo dos anos há uma 

extensa bibliografia sugestiva aos pesquisadores de língua portuguesa que desejam 

obter acesso ao tema do dom profético associado à preservação da identidade 

adventista como povo remanescente da profecia bíblica (COON, ROGER, 1998; 

DOUGLASS, 2003; GREENLEAF, F.; SCHWARZ, 2009; REBOK, DENTON, 2013; 

TIM, ALBERTO R; ESMOND, DWAIN N, 2017; WILCOX, FRANCIS, 1964). Além 

dessa importante bibliografia, a UNASPRESS ainda preparou uma obra dedicada à 

 
66 KNIGHT, G. R. A visão apocalíptica e a neutralização do adventismo. Tatuí: Casa Publicadora 
Brasileira, 2010.  
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orientação dos membros da igreja remanescente e que representa um instrumento 

eficaz para a compreensão adventista do tema (STENCEL, R. 2012), e um estudo 

sobre o impacto dos conceitos e orientações de Ellen G. White na contemporaneidade 

(ZUKOWSKI, SUÁREZ, SIQUEIRA, 2017);  Tendo em vista que a grande maioria dos 

estudos bíblicos produzidos pelos diversos segmentos da IASD possuem o tema do 

dom profético na igreja remanescente, é recomendável verificar as várias linhas de 

trabalhos produzidas ao longo dos anos, bem como a sua análise crítica na obra de 

Paulo Cilas (2003). Em idioma inglês é possível encontrar uma abundância de material 

sobre o tema, no entanto, merecem destaque o estudo sobre o dom de profecia, sua 

aceitação e desenvolvimento na IASD, provido na abordagem de Lewis R. Christian, 

e particularmente, a coletânea de artigos produzida pelos depositários de Ellen G. 

White, explorando as diversas facetas relacionadas ao dom de profecia, conforme 

manifestado na IASD por meio do seu ministério. Abaixo será listada as razões pelas 

quais a mensagem adventista é relevante para a contemporaneidade:   

 

1. Ela proporciona continuidade ao processo de restauração das verdades 

iniciado pelos reformadores. 

2. Aceita igualmente o Antigo e o Novo Testamento como Palavra de Deus. 

3. Reconhece o ministério sumo sacerdotal de Cristo no santuário celestial, 

tendo como base as declarações explícitas de textos como de Hebreus. 

4. Identifica o momento atual como o tempo do fim, por meio de sólida 

exegese das porções apocalípticas das Escrituras. 

5. Demonstra, por meio do historicismo, o cumprimento histórico das 

profecias de tempo, ou seja, com projeção de cômputo cronológico. 

6. Baseia a interpretação bíblica no método histórico gramatical. 

7. Reconhece que o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse revelam 

a estratégia do maligno, porém, demonstram o cuidado e amor de Deus.  

8. Apresenta as profecias bíblicas quase totalmente cumpridas. 

9. Demonstra que o plano da salvação está prestes a se consumar. 

10. Ensina, com dados verificáveis, que as verdades bíblicas foram jogadas 

por terra e adulteradas. 

11. Desmascara a estratégia do inimigo de Deus. 

12.  Apresenta um projeto de restauração da verdade. 
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13.  Exalta as verdades bíblicas em meio à popularização do erro entre os 

religiosos do mundo contemporâneo. 

14. Aceita ser dirigida pelo dom de profecia da mesma forma que a seleta 

minoria do povo escolhido através dos tempos, tendo em vista que em 

cada época, Deus preservou um remanescente. 

15. Fomenta a restauração integral da pessoa, pois, conforme a concepção 

bíblica, o ser humano é holístico. 

16. Encara o evangelismo como um instrumento para restaurar no ser 

humano a imagem de Deus. 

Diante do exposto, é possível afirmar que o método de estudos bíblicos 

doutrinários promove o crescimento geográfico, qualitativo e quantitativo da igreja. Por 

essa razão, a expansão do movimento adventista ocorre por meio do aumento de 

membros engajados com as diversas modalidades de ensino. A aliança de Deus com 

a nação israelita envolvia santidade, obediência e ensino. A igreja cristã primitiva 

preencheu esses itens, por isso experimentou a bênção da multiplicação de seus 

membros. Da mesma forma, se o remanescente atual viver em santidade, obediência 

e ensino bíblico doutrinário, o Senhor fomentará o crescimento global que tanto se 

anseia (At 2:47; 1 Co 3:16). Com o objetivo de restaurar e proclamar as verdades 

escriturísticas para este tempo, Deus preservou um remanescente e concedeu o 

método de estudos bíblicos. 

 

5.9. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou os elementos sugestivos para facilitar o planejamento 

da igreja local para ensinar a Bíblia e ministração de estudos bíblicos doutrinários em 

suas diversas modalidades e ambientes. O primeiro deles é a oração com propósito 

como o recurso mais poderoso na vida de um líder que deseja ver a expansão do 

reino de Deus. O segundo elemento é a visão compartilhada, em que o líder cria, 

articula e promove a visão de Deus para potencializar os resultados. O terceiro 

elemento é a liderança eficiente, que auxilia os liderados a desenvolverem 

espiritualidade contagiante, liderança e maturidade cristã. 

O quarto elemento é a vida em comunidade, que fortalece a fé, promove a 

socialização e a missão. O quinto é o ministério leigo, peça-chave para a eficiência e 

encerramento da obra evangelística. Portanto, a força leiga devidamente orientada, 
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treinada e acompanhada constituirá uma poderosa fonte de evangelização e 

discipulado. O sexto elemento é o discipulado como responsabilidade para todos os 

membros da igreja. Sem esse componente a igreja se torna fraca, deficiente e 

irrelevante, perdendo a sua eficácia e gerando cristãos imaturos. O sétimo é o plantio 

de igrejas, que favorece a formação de discípulos por meio da conversão de novos 

membros e do amadurecimento de um maior número de pessoas para a atuação 

prática na liderança. O oitavo e último elemento descreve a relevância da mensagem 

adventista como um fator de crescimento da igreja nesses últimos dias.  

Os elementos apresentados nesse capítulo podem auxiliar os líderes a criar 

planos missionários para impactar a comunidade em que estão inseridos. A igreja 

local precisa ser relevante pois sua missão é específica: conduzir as pessoas a um 

relacionamento profundo com Deus e fazer discípulos. De uma forma adaptada ao 

contexto local, deve usar o potencial coletivo e individual para servir e ensinar as 

verdades contidas na Palavra de Deus.  
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6. RESUMO E SUGESTÕES DE APLICAÇÃO 

Por mais de 170 anos a IASD se identifica como o “remanescente” escatológico 

mencionado em Apocalipse 12:17. À luz das profecias de Daniel e Apocalipse, os 

pioneiros adventistas desenvolveram sua teologia de serem o movimento previsto nas 

referidas profecias. Associando o cumprimento profético de Apocalipse 10:1-11 e 

14:6-12 ao grande movimento de 1844, eles atribuíram a si mesmos as designações: 

“a igreja remanescente”, “o povo remanescente”, ou “o remanescente de Deus” 

(DEDEREN, 2011, p. 949). Assim, o conceito de “remanescente” é de capital 

importância para a IASD, pois se relaciona à compreensão da mensagem profética e 

o desempenho da sua missão, componentes intrínsecos da herança histórica, 

profética e religiosa adventista (RODRIGUEZ, 2012).  

 

6.1. Resumo da trajetória do remanescente  

Deus legou ao Seu povo, em todas as épocas, a missão de manter, restaurar 

e ensinar verdades específicas para seu tempo (Gn 3:15; 6:1-12; 12:1-3; Êx 20:3-17; 

25:8,40; Lv 11). Como observado nesta pesquisa, esse compromisso foi vivenciado 

no Antigo Testamento pelos patriarcas, pela nação israelita e pelos profetas; no Novo 

Testamento por Jesus e pelos apóstolos na Igreja Cristã Primitiva; no período pós-

apostólico pelos diversos movimentos missionários e pelo adventismo do sétimo dia. 

O propósito foi divulgar o evangelho eterno, fortalecer a fé dos membros novos e 

confirmar a fé dos membros antigos. A característica predominante do povo eleito por 

Deus ao longo das eras é a prática e o ensino das Escrituras conforme o método 

gramatico-histórico de interpretação.  

Por isso, o ensino bíblico não está limitado à transmissão de conhecimentos 

doutrinários, mas à difusão de um estilo de vida que glorifique a Deus. No início do 

movimento adventista os estudos bíblicos doutrinários eram ministrados por pastores, 

professores, colportores, médicos-missionários e membros que usavam metodologias 

variadas de acordo com aspectos geográficos e culturais. Não é possível limitar os 

métodos de evangelização, pois as formas de apresentar as boas novas são múltiplas, 

e os métodos e a abordagem mudam conforme o tempo e as circunstâncias. 

Os princípios de ensino e discipulado permanecem imutáveis ao longo das 

eras, porém, é preciso estar atento às mudanças sociais impostas pela cultura 
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secularizada. A sociedade está sob constante transformação e cabe à Igreja se 

adaptar às mudanças para permanecer relevante, desenvolvendo estratégias que 

possibilitem o ensino e a formação de discípulos utilizando novos meios de 

evangelismo e nutrição espiritual.  

O ensino bíblico-doutrinário foi iniciado de maneira formal no movimento 

adventista do sétimo dia em 1852, por meio da Escola Sabatina, para ser um método 

de ensino-aprendizagem permanente e sistemático das Escrituras aos jovens. A partir 

daí, os membros seriam preparados para testemunhar e ministrar estudos bíblicos 

doutrinários com qualidade, utilizando perguntas e respostas na investigação da 

Palavra de Deus. Esse método como modus operandi da missão adventista foi 

estabelecido mediante orientação divina, por meio de White quando declarou que a 

ideia de ministrar estudos bíblicos é de origem celestial. Essa metodologia foi validada 

por Deus e tem sido uma ferramenta essencial para o crescimento geográfico, 

qualitativo e quantitativo da IASD ao redor do mundo.  

O pastor Stephen N. Haskell escreveu e sistematizou a primeira série de 

estudos bíblicos em 1883. A Conferência Geral da IASD votou recomendar o método 

de estudos bíblicos doutrinários e um estudo bíblico mensal, que se chamava “Bible-

Reading Gazette”, publicado de janeiro a dezembro de 188467 . Os conselhos de Ellen, 

a iniciativa de Tiago White e do pastor Haskell foram fundamentais para criar formas 

de ensinar as doutrinas por parte da própria organização da Igreja. Esse foi o começo 

de uma longa história que sofreu mudanças ao longo de 125 anos.  

A IASD tem acompanhado as inúmeras transformações mundiais, nesse 

contexto ela precisa adequar a metodologia para que a mensagem seja relevante. O 

compromisso de recrutar, motivar e equipar os membros no engajamento de estudos 

bíblicos doutrinários continua prioritário, embora haja ampla utilização dos veículos de 

comunicação. Atualmente existem vários modelos e formatos de estudos que 

abordam os mais variados temas. Todos, porém, com o mesmo objetivo: revelar o 

amor de Deus e as verdades que envolvem o tema do grande conflito. Em decorrência 

dessa prática, a IASD se tornou um movimento mundial arquétipo para outras 

denominações religiosas no que se refere ao ensino bíblico-doutrinário de qualidade, 

ministrado por membros voluntários.  

 
67 Silva, C. P. Tese Doutoral “Séries de Estudos Bíblicos da Igreja Adventista do Sétimo Dia no 
Brasil” (Engenheiro Coelho, SP: Unaspress, 2002). 
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No adventismo contemporâneo grande parte dos membros está comprometida 

com a adoração pessoal e coletiva aos sábados, no entanto, desconectados da 

atividade de ministrar doutrinariamente a Bíblia, sobrecarregando, assim, o trabalho 

pastoral e comprometendo a expansão geográfica, o crescimento qualitativo e 

quantitativo da Igreja. Porém, White (1985) afirma que antes da vinda de Cristo, o 

remanescente sairá de porta em porta, visitando famílias e abrindo perante elas a 

Palavra de Deus. Dessa forma, observa-se que há uma atitude diferenciada entre o 

remanescente atual e o que concluirá a pregação. 

Estudos realizados na IASD em várias partes do mundo demonstram que o 

envolvimento da membresia em projetos missionários está abaixo de 20% (TIMM, 

2002). Esses veem o pastor como o único responsável pela assistência aos doentes 

e desanimados, pelas visitas e estudos bíblicos aos não cristãos e pelas reuniões 

religiosas (JOHNSON, 2000). Embora a geração contemporânea de adventistas tenha 

mais recursos tecnológicos e digitais, preparo intelectual e acadêmico que as 

gerações anteriores, atribui uma importância menor à Escola Sabatina e à ministração 

de estudos bíblicos doutrinários. Compreendendo a situação atual do povo eleito, a 

IASD, como instituição, tem elaborado meios, materiais e ferramentas para 

potencializar e apoiar a obra pessoal de ministrar estudos bíblicos doutrinários na 

congregação local.  

A falta de compromisso dos membros para aprender e ensinar as Escrituras 

contribui para a perda de espiritualidade e confiança em Deus; perda de identidade 

adventista; enfraquecimento do estilo de vida cristão; perda da visão profética; letargia 

espiritual; aumento de apostasia e sobrecarga do trabalho pastoral. A união de 

esforços entre administradores, departamentais, pastores distritais, liderança local e 

o estímulo institucional podem auxiliar no resgate e fortalecimento desta metodologia, 

tornando a igreja local eficiente. Para reduzir a estagnação espiritual e evangelística 

quanto a ministração de estudos bíblicos doutrinários, esta pesquisa apresentou 

alguns elementos sugestivos: a oração com propósito; a visão compartilhada; a 

liderança pastoral servidora; a vida em comunidade; o ministério leigo; o discipulado, 

a nutrição espiritual e a multiplicação e o plantio de igreja. Esses princípios podem 

auxiliar as congregações locais na criação de planos missionários relevantes para 

impactar a comunidade onde estão inseridas. Ao concluir a pesquisa, o autor se sentiu 
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no dever de apresentar as seguintes sugestões à instituição, aos pastores distritais, 

aos líderes locais e aos membros. 

 

6.2. Sugestões práticas no aspecto institucional 

A Igreja se expressa de forma institucional, ainda que seja o “corpo de Cristo”, 

um organismo vivo que dá continuidade ao ministério de Cristo (HAMM, 2007). 

Portanto, o desenvolvimento e a expansão do movimento adventista ocorreram de 

diferentes formas e, neste contexto, recomenda-se atenção especial aos itens abaixo: 

 

1. Ao estabelecer qualquer metodologia de missão, considere os princípios 

missiológicos extraídos da Bíblia, dos movimentos missionários, do 

Espírito de Profecia, respeitando os parâmetros exegéticos gramático-

históricos. Que a metodologia seja contextualizada para alcançar os 

diferentes públicos68. 

2. Que o evangelismo institucional seja fortalecido para prosseguir 

crescendo de modo geográfico, qualitativo e quantitativo, utilizando a 

obra de publicações e da colportagem evangelística, do evangelismo em 

suas diversas modalidades (pessoal, público, relacional, digital, rádio e 

televisão) das obras de saúde, educação, escola sabatina e os centros 

de influência. 

3. Buscar meios de evitar o excesso de reuniões, calendários, 

convocações que absorvam o tempo do pastor e dos membros 

engajados na ministração de estudos bíblicos doutrinários. Muitas vezes 

o membro não consegue administrar seu tempo; há sobrecarga de 

atividades na igreja local; há interferência da instituição quanto à 

atividade missionária local. 

4. Prover um site com recursos apologéticos em formato de livros, revistas, 

artigos com conteúdo que contemplem as demandas contemporâneas 

da sociedade, para apoiar os instrutores na busca de respostas 

 
68 Sobre o evangelismo com público pós moderno veja:cGonçalves, K. A Critique of the Urban 
Mission of the Church in the Light of an Emerging Postmodern Condition, Doutoral Dissertation, 
Andrews University. Berrien Springs, MI. Ver CHAVES, J. A study of Nones in Brazil and the USA in 
lightvof secularization theory, with missiological implications. Doutoral Dissertation, Andrews 
University. Berrien Springs, MI. 
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confiáveis e bíblicas aos questionamentos feitos durante a ministração 

de estudos bíblicos doutrinários e proféticos para as diferentes faixas 

etárias. Esse tipo de iniciativa aumenta o conhecimento teórico, 

doutrinário e profético, trazendo segurança ao membro na ministração 

de estudos bíblicos.  

5. Disponibilizar sermões, seminários, materiais para pequenos grupos em 

cada faixa etária e cursos sobre a doutrina do sacerdócio de todos os 

crentes, o evangelismo da amizade, o método de Cristo, a teologia e 

história do remanescente, as profecias e os eventos finais etc. 

6. Elaborar um site para apoio com diversos temas doutrinários e 

proféticos, bem como artigos que elucidem os questionamentos de 

evangélicos, católicos, protestantes, ateus, agnósticos etc.  

7. Apoiar, com recursos financeiros, as iniciativas distritais que envolvem a 

estruturação das frentes de ensino doutrinário e profético para engajar 

membros na atividade de alcançar a comunidade com estudos bíblicos.  

8. Realizar projetos de capacitação local, distrital e regional em parceria 

com os pastores distritais, para o fortalecimento do trabalho dos 

membros, a fim de que se engajem com a missão de fazer discípulos.  

9. Fazer vídeos-testemunhos de pessoas que tiveram êxito na ministração 

de estudos bíblicos doutrinários com diferentes públicos.   

10. Avaliar junto aos instrutores bíblicos voluntários, líderes locais e 

pastores se os materiais produzidos são relevantes e eficazes na área 

do ensino doutrinário e profético.  

11. Analisar se os membros se identificam com a proposta missionária da 

instituição, e se o material preparado é relevante para o seu contexto. 

12. Estabelecer um planejamento estratégico sobre o método de estudos 

bíblicos em parceria (Divisão, União e Campos locais), para evitar 

excesso de materiais com o mesmo conteúdo. 

13. Avaliar os calendários institucionais para apurar se estão ajudando o 

pastor distrital e a liderança local a cumprir a missão de pregar o 

evangelho. Devem ser evitados os calendários sobrecarregados com 

eventos e programas desconectados do ensino da Bíblia.  
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14. Estabelecer um fio de ouro para unir todos os departamentos com a 

visão de mobilização pessoal para ministrar estudos bíblicos.  

15. Que se promovam alvos e datas de batismos sem pressão e competição 

para não haver a inserção de membros sem o devido preparo 

16. Que se instituam programas de formação espiritual em diversos 

formatos (a nível pessoal e de classe). O instrutor bíblico não deve se 

desconectar dos novos batizados após o batismo, mas conceber o 

mentoreamento, ensinando aspectos práticos da vida cristã.  

17. Que recursos humanos e financeiros sejam disponibilizados para 

ressignificar o método de estudos bíblicos doutrinários e proféticos, bem 

como da Escola Sabatina na vida da igreja, pois essas agências são a 

estrutura de formação espiritual e mobilização dos membros. Dessa 

forma, haverá melhor aprendizado, ensino doutrinário, profético e 

fortalecimento da identidade adventista. 

18. Realizar pesquisa de campo com a membresia para saber quais as 

dificuldades que os membros encontram na aplicação das propostas 

missionárias institucionais. 

19. Disponibilizar, no orçamento da Associação/Missão, uma verba anual 

para o pastor distrital impulsionar o ministério do ensino a fim de ser 

utilizada nos diferentes departamentos que promovem o ensino 

doutrinário. 

20. Que a escola bíblica da TV Novo Tempo se integre cada vez mais ao 

pastor distrital e o coordenador de interessados da igreja local.  

21. Que os livros missionários contenham QR CODE com estudos bíblicos.  

22. Que cada presidente de Associação/Missão faça um acompanhamento 

trimestral junto aos distritais sobre recrutamento, capacitação, 

interessados atendidos com estudos bíblicos em suas diferentes 

modalidades. 

23. Que haja encontros regionais nas Associações/Missões para 

reconhecer, treinar, motivar e equipar os membros na ministração de 

estudos bíblicos doutrinários e proféticos.   

 

6.3. Sugestões práticas para pastores e líderes locais  
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Considerando os membros que se dedicam sistematicamente ao ensino bíblico 

doutrinário e profético, e que precisam ser visitados, capacitados e equipados para a 

obra de fazer discípulos, cabe aos pastores distritais prepará-los para serem eficientes 

na obra de ministrar a Palavra de Deus. As recomendações abaixo auxiliarão aos 

pastores e líderes locais a estabelecerem planos missionários relevantes para 

impactar a comunidade: 

 

1. O aprofundamento do estudo das Escrituras para que os membros 

compreendam a teologia, a história do remanescente, as marcas, a 

missão profética e escatológica do movimento adventista do sétimo dia 

e a necessidade de ministrar estudos bíblicos relevantes no ambiente 

onde estão inseridos. 

2. A formação de grupos para estudar as Escrituras como um todo, os livros 

de Daniel e Apocalipse e as profecias que envolvem os eventos finais. 

3. O estabelecimento de um plano de ação para recrutar e formar novos 

missionários em todas as faixas etárias.  

4. O auxílio aos membros na compreensão da doutrina do sacerdócio de 

todos os crentes e dos dons espirituais.  

5. O investimento de tempo de qualidade no acompanhamento, no equipar 

com ferramentas apropriadas para o evangelismo pessoal e a formação 

espiritual dos novos batizados, a fim de evitar e/ou diminuir a apostasia.  

6. A disponibilização de educação teológica de qualidade para instrutores 

bíblicos voluntários. 

7. A organização de cultos de celebração para reconhecer o trabalho dos 

membros engajados nas frentes missionárias, bem como recrutar novos 

membros e realizar batismos dos candidatos alcançados por meio dos 

estudos bíblicos. 

8. A ação de tornar o incentivo constante ao evangelismo pessoal e o 

discipulado uma prioridade do ministério por meio de pregações, da 

Escola Sabatina, dos pequenos grupos, das visitas aos lares, dos 

encontros sociais e dos treinamentos.  

9. A ressignificação do método de estudos bíblicos e da Escola Sabatina 

na vida da igreja como estrutura de formação espiritual e mobilização 
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dos membros para o aprendizado e o ensino doutrinário, de maneira que 

se envolvam nesse processo, utilizando as ferramentas oferecidas.  

10. O treinamento de equipes de recepção e coordenação de interessados 

em cada congregação, a manutenção da lista de Interessados com 

atualização semanal, o direcionamento dos visitantes às variadas 

necessidades supridas pelas equipes organizadas para ministrar 

estudos bíblicos e o recebimento de feedback desses grupos. Para isso, 

pastor e líderes dos vários departamentos precisam planejar a 

capacitação específica para cada uma dessas equipes de evangelismo.  

11. O estabelecimento de múltiplas formas de interação para alcançar a 

comunidade (atendimento social, feiras de saúde, projetos de saúde, 

cursos de culinária, escola de pais, cursos como deixar de fumar, 

desbravadores, aventureiros, programa de oração e pesquisa bíblica 

etc.) para encontrar interessados, atendê-los com estudos bíblicos, 

integrá-los aos pequenos grupos e à vida social da igreja. 

12. A organização periódica de eventos de colheita (evangelismo público). 

Os membros que se dedicam ao testemunho e ao estudo bíblico 

frequentemente têm dificuldade para ajudar seus interessados na 

decisão por Cristo. Essa modalidade de evangelismo integra o trabalho 

de ensino realizado por meio dos membros.  

13. Quanto maior a quantidade de membros envolvidos com a 

evangelização, formação espiritual dos novos membros, formação de 

liderança e o plantio de igrejas, melhores serão os índices de 

crescimento nos aspectos qualitativo, quantitativo e de expansão 

geográfica. 

14. A realização de levantamento das habilidades profissionais dos 

membros, para que se faça valer o slogan “meu talento meu ministério”.  

15. A promoção de atividades de ensino deve ser periódica para que os 

membros percebam as possibilidades de engajamento em algum 

ministério desenvolvido pelo distrito.  

16. A elaboração escrita de dicas práticas semanais que orientem como 

implementar o método de Cristo e efetuar o evangelismo da amizade.  
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17. A instrução aos membros para fazer a conexão entre a sua atividade 

profissional e o exercício da sua fé. 

18. O estabelecimento de uma semana de conscientização missiológica, na 

igreja local, baseada nos movimentos missionários ao longo da história. 

19. Viver o evangelismo como processo permanente e não como evento. 

 

A ministração de estudos bíblicos é uma atividade prazerosa que resulta em 

benefícios ao instrutor e à igreja: enobrece o estilo de vida cristã; desenvolve um 

caráter semelhante ao de Cristo; produz responsabilidade; promove o crescimento 

geográfico, qualitativo e quantitativo da igreja; proporciona o desenvolvimento 

espiritual, fortalece a fé, os relacionamentos, o amor por Deus, à Bíblia, à Igreja e a si 

mesmo. 
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7. CONCLUSÃO 

Ao dissertar sobre o remanescente e o ensino, levando-se em consideração o 

envolvimento de cada membro, tanto no ensino bíblico quanto na missão profética da 

IASD, foi possível verificar que o tema perpassa toda a Escritura, do Gênesis ao 

Apocalipse. Como um fio condutor que entrelaça os movimentos missionários e chega 

até o movimento adventista do sétimo dia, o tema colabora para fortalecer a identidade 

da igreja ao mesmo tempo que inspira os membros ao engajamento com o ensino e 

aprendizagem relacionados às verdades bíblicas alusivas ao Grande Conflito e 

pregação de Apocalipse 14:6-12.  

Observou-se que a relevância do ensino bíblico doutrinário e profético 

ultrapassa o período histórico do Antigo e Novo Testamento e alcança o 

protestantismo e o adventismo. O ensino bíblico serve como instrumento de formação 

e aperfeiçoamento do carácter, por isso deve permear todos os departamentos da 

igreja. Para o remanescente, o ensino é vital, pois fortalece a identidade do povo eleito 

no tempo do fim, dinamiza o evangelismo e as demais áreas da igreja. Negligenciar o 

ensino das Escrituras em suas diferentes formas e ambientes é um testemunho 

contrário ao compromisso de ser o remanescente do tempo do fim. 

Foi possível observar que a IASD se auto declara remanescente para os 

últimos dias baseado nos seguintes pontos: 1) dar continuidade a restauração das 

verdades bíblicas iniciadas pelos reformadores; 2) aceitar as Escrituras, Antigo e Novo 

Testamento como Palavra de Deus; 3) ter o método gramatical histórico como base 

para interpretar as Escrituras; 4) exaltar a Cristo, Suas verdades e Seu ministério no 

santuário celestial; 5) consciência que os períodos proféticos são indicadores que 

estamos vivendo no tempo do fim; 6) interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse 

por meio do historicismo; 7) pelo seu conjunto de crenças doutrinárias distintivas; 8) 

por entender as verdades bíblicas (criação, lei, sábado, saúde, morte etc) no contexto 

do grande conflito; 8)  por ter uma pregação que desmascara a estratégia e as 

mentiras do inimigo de Deus; 9) por ser guiado pelo dom de profecia da mesma forma 

que o remanescente histórico; 10) pela visão mundial da pregação do evangelho 

eterno com o objetivo de restaurar no ser humano a imagem de Deus; 11) anunciar a 

segunda vinda de Jesus. 

Baseados nessa pesquisa podemos afirmar que o engajamento pessoal com o 

estudo bíblico doutrinário está baseado nos seguintes elementos:1) fervor espiritual; 
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2) senso de urgência da 2ª vinda gerado pela compreensão profética; 3) preparo de 

qualidade ao batismo; 4) instrução doutrinaria e profética antes e após o batismo; 5) 

visão profética do tempo do fim e do movimento adventista; 6) compreensão clara na 

doutrina do grande conflito; 7)  entendimento dos livros de Daniel e Apocalipse; 8) 

treinamento sobre a missão, identidade e a espiritualidade adventista; 9) propagações 

de suas crenças e convicções doutrinárias; 10) convicção sobre a autoridade das 

Escrituras; 11) crescimento qualitativo, quantitativo e geográfico da igreja; 12) 

compreensão que verdades da fé cristã foram jogadas por terra; 13) compreensão 

que a missão do remanescente para o tempo do fim tem a perspectiva institucional e 

pessoal; 14) compreender que a missão da IASD é a mesma dada ao remanescente 

no período bíblico e extrá bíblico; 15) que a a IASD tem a missão de pregar Apocalipse 

14:6-12 e preparar um povo para a volta de Jesus. 

Verificou-se os seguintes princípios missiológicos em relação à fundamentação 

bíblica do remanescente ao longo das Escrituras: comprometimento com o ensino; 

responsabilidade; santidade; verdade presente; o sacerdócio de todos os crentes; a 

missão transcultural e a interação com os diversos grupos étnicos. Ao considerar os 

movimentos missionários nos períodos da Pré-Reforma (albingenses, valdenses, 

John Wycliffe, John Huss); da Reforma (Martinho Lutero, João Calvino, Zuínglio e os 

anabatistas); da Pós-Reforma (morávios, pietistas, Wesley e milerismo), destacam-se 

os seguintes princípios missiológicos: chamado; missão; contextualização; diferentes 

métodos; criatividade; verdade presente; ministério leigo; hermenêutica; 

espiritualidade; centralidade das Escrituras; missionários de sustento próprio; 

envolvimento com a comunidade; envio de missionários; testemunho pessoal; 

utilização de literatura, grupo de estudos, educação cristã e treinamento.  

Após breve levantamento histórico-sistemático na literatura denominacional 

adventista, observaram-se os estes princípios missiológicos: pregação profética, 

escatológica e testemunho público; espiritualidade e saúde; missão 

transcultural/transcontinental; serviço à comunidade; ministério leigo; utilização de 

literatura; estudo bíblico doutrinário; visitação; o relacionamento com as pessoas e o 

plantio de igrejas. Ao considerar o movimento milerita e o movimento adventista 

primitivo, ficou evidente que a motivação para envolver a “membresia” parte de uma 

visão bíblica e escatológica; o remanescente atual mantém o foco na preservação, 

restauração e ensino das Escrituras em variados formatos e modelos; as pessoas 
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batizadas aprofundam a rasa compreensão doutrinária e profética do movimento 

adventista; os membros da IASD adquirem conhecimento teórico doutrinário suficiente 

para ministrar as Escrituras aos diferentes públicos da sociedade contemporânea.  

A pesquisa demonstrou, também, que o método de estudos bíblicos 

doutrinários e proféticos foi aplicado em diversos ambientes evangelísticos, 

promovendo o crescimento qualitativo, quantitativo e geográfico da IASD.  Esse foi um 

elemento importante para que a Igreja Adventista se tornasse um movimento mundial 

(KNIGHT, 2015). Além disso, mobilizou o ministério profético exercido por Guilherme 

Miller (1816- 1844), o embrião do ensino bíblico na IASD (TRIM, 2015). 

Embora todos os princípios identificados na investigação bíblica e histórica 

sejam relevantes, sugerimos oito elementos significativos para auxiliar pastores, 

líderes e membros na elaboração de um planejamento estratégico para envolver a 

igreja local com o ensino da Bíblia e a ministração de estudos bíblicos doutrinários em 

suas diversas modalidades: a oração com propósito; a visão compartilhada; a 

liderança pastoral eficiente; o plano de ação; o ministério leigo; o discipulado; o plantio 

de igreja; e a relevância da mensagem. 

Tais elementos foram construídos sobre uma base significativa, resultando no 

papel do remanescente e na proclamação das Escrituras ao longo das gerações, em 

especial, no tempo do fim, ainda que o remanescente atual tenha baixo nível de 

compromisso com o ensino doutrinário da Bíblia para a consumação da missão 

profética da IASD. Ellen White (2013b, v.3, p. 245), ao descrever o povo eleito antes 

da volta de Jesus, relata um movimento reformatório na igreja, com a presença de 

louvores e ação de graças, as operações maravilhosas do Espírito Santo, incluindo 

curas admiráveis e o ensino das Sagradas Escrituras em lares que espontaneamente 

se abrirão para receber os mensageiros do advento dispostos a compartilhar a Palavra 

de Deus. Desta forma, o mundo será iluminado pela influência celestial, em 

comparação ao movimento de 1844.  

O estudo constatou que nos tempos bíblicos e na era dos reformadores, não 

houve um plano de ação sistematizado de ensino. Entretanto, sob a influência e 

direção do Espírito Santo, as pessoas procuraram descobrir e apresentar a verdade 

da melhor maneira possível, buscando diferentes métodos e ambientes para alcançar 

públicos diversos. Todos os reformadores deram testemunho pessoal da convicção 

bíblica doutrinária, da direção e capacitação divina. O que confirma a declaração de 
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Ellen White de que não há limites à utilidade daquele que, pondo de parte o próprio 

eu, abre margem para a operação do Espírito Santo em seu coração, e vive uma vida 

inteiramente consagrada a Deus.  

Todos eles tinham recursos financeiros escassos, entretanto, o 

desprendimento e o amor pela pregação do evangelho constituíram como fatores de 

motivação para aquelas gerações e para os crentes na atualidade. A presente 

pesquisa destacou o zelo, o fervor missionário, a coragem e a ousadia desses 

valentes que não se deixaram abater diante da oposição e da ameaça. 

Este trabalho também salientou o papel do remanescente em manter, restaurar 

e ensinar verdades específicas para o seu tempo. Sua principal característica é viver 

para restaurar e ensinar verdades negligenciadas.  Esse compromisso deve ser 

vivenciado por todos aqueles que se autodeclaram remanescentes para o tempo do 

fim. Qualquer pessoa ou instituição que rejeite esse compromisso não deve ser 

encarada como integrante do povo eleito no tempo do fim.  

Deus legou à IASD o método de estudos bíblicos doutrinários a fim de 

proclamar verdades específicas no contexto do Grande Conflito para o mundo atual 

(Ap 14:6-12). Desta maneira, entende-se que a singularidade da mensagem 

adventista não consiste somente na compreensão cognitiva das Escrituras, mas 

também no esforço pessoal de ensiná-las para as pessoas de fora e de dentro do 

nosso círculo de amizade por intermédio de estudos bíblicos doutrinários e proféticos. 

A presente análise evidenciou a importância de conhecer os princípios bíblicos 

e históricos usados em diferentes contextos para promover os ensinos das Escrituras. 

Esses princípios são universais e relevantes, por isso, indispensáveis para as igrejas 

que desejam crescer no aspecto qualitativo, quantitativo e geográfico. Eles devem ser 

avaliados, levando-se em consideração a realidade local, e aplicados 

convenientemente, pois representam o programa de Deus para o Seu povo.  

Quando se observam os métodos e as práticas que os reformadores 

propuseram empregar para educar as nações acerca da Bíblia, percebe-se um fio 

condutor perpassando a história e indicando a maneira de proceder ao estudar as 

Escrituras. Os diversos métodos utilizados representam as variadas ferramentas à 

disposição do remanescente a fim de capacitá-lo na incumbência de proclamar as 

mensagens da Bíblia e preparar um povo para o breve retorno de Cristo. 
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Uma questão relevante levantada nesta pesquisa, foi a concepção adventista 

acerca do remanescente e os seus propósitos para a proclamação da mensagem, 

tendo em vista a sua identidade como movimento profético. Alguns capítulos foram 

dedicados à abordagem dessa identidade, justificando e revelando os métodos 

utilizados pela IASD. Foi observada a aplicabilidade para os dias atuais, depois das 

devidas adaptações aos contextos particulares, indicando os seus efeitos positivos. 

Como contribuição ao patrimônio denominacional adventista, a presente pesquisa 

oferece o Guia de Estudos Bíblicos: Profecias de Esperança (Anexo 3) como 

ferramenta de ensino profético, para fortalecimento da identidade do remanescente 

no tempo do fim.  

Finalmente, tendo em vista a abrangência do tema e as limitações impostas 

pelo espaço e o tempo, o autor desta tese sugere a necessidade de novas pesquisas 

para maior aprofundamento bibliográfico e entrevistas nas diversas esferas dos 

campos administrativos, para descortinar de maneira mais específica a razão do baixo 

envolvimento com o método de estudos bíblicos e com o estudo das lições da Escola 

Sabatina, a fim de conseguir traçar mecanismos eficientes de inserção, tanto no 

programa de pregação efetiva da Bíblia, quanto na participação satisfatória da Escola 

Sabatina. Que se faça pesquisa de campo para levantar dados e sugerir propostas 

para corrigir as deficiências do engajamento com o método de estudos bíblicos. 

Considerando que as mudanças sociais atingem a igreja, que se estudem novas 

propostas de ensino e aprendizagem para alcançar o público pós-moderno.  
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BALL, C. F. A vida e os tempos do do apóstolo Paulo: a reconstituição da mais formosa 
história missionária da igreja cristã. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de 
Deus, 1998.  

BARBOSA, S. A Theory Base and Mission-Sending Model for the South American 
Division of the Seventh-day Adventist Church, 2018, 357 ff. Tese (Doutorado em 
Missiologa) - Seventh-day Adventist Theological Seminary, Andrews University, Berrien 
Springs, 2018.  

BARBOSA, S. Grandes mobilizadores: Nicolau Von Zinzendorf. Foco na Pessoa. Tatuí, v. 
1, n. 3, p. 15-20, 2013.  

BARNA, G. Evangelização Eficaz. Washington: United Press, 1998.  
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BURRILL, R. Discípulos modernos. 2. ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2007.  

BURRILL, R. Proclamação da esperança. Engenheiro Coelho: UNASPRESS, 2009.  



 

211 
 

BURRILL, R. Recuperando uma abordagem adventista a vida e missão da igreja. 
Engenheiro Coelho: UNASPRESS, 2010.  

BURRILL, R. Revolução na igreja. Almargem do Bispo: Publicadora Atlântico, 1999.  

BURRILL, R. Rekindling a lost passion: Recreating a church planting movement. 
Hagerstown: Fallbrook, 1999.  

BURRILL, R. Revolução na igreja com o Incrível Poder do Ministério Leigo. Califórnia: 
Hart Research Center, 1999.  

BUTESEKE, W. O Chamado: Características e consequências da vocação ministerial. Ijuí: 
Faculdade Batista Pioneira, 2011.  
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GONZALES, J. História Ilustrada do Cristianismo. v. 4. São Paulo: Vida Nova, 1989.  
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GONZALES, J. História Ilustrada do Cristianismo. v. 7. São Paulo: Vida Nova, 1998.  
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LÜDTKE, M. Origem e desenvolvimento da Igreja Adventista no estado do Espírito Santo. 
São Paulo: Instituto Adventista de Ensino, 1989.  

LUZ, L. P. Liderança servidora de expatriados: validação de uma escala em organizações 
missionárias. 152 f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Ciências 
Empresariais, Universidade FUMEC, Belo Horizonte. 2011.  

LYRA, S. P. R. O Ministério Leigo: uma perspectiva histórico-missiológica. Jesus. 2008. 
Disponível em: <https://bit.ly/3yW5C3P>. Acesso em 12 de agosto de 2021.  
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W. Teologia Bíblica de Missões. Rio de Janeiro: Casa Publicadora das Assembleias de 
Deus, 2010.  
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de Investigación White, 2013.  

RAINER, T. S.; GEIGER, E. Igreja Simples. Brasília: Palavra, 2011.  

RAINER, T. S. O livro de crescimento da igreja, história, teologia e princípios. São 
Paulo: Vida Nova, 2009. 

REBOK, D. E. Crede em seus profetas. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 1996.  

REEDER III, H.; SWAVELY, D. A revitalização da sua igreja segundo Deus. São Paulo: 
Cultura Cristã, 2011.  

RICE, W. E. The First Sabbath School. Pennsylvania: School Journal, 1875.  

REID, G. W. (Ed.). Compreendendo as Escrituras: uma abordagem adventista. 
Engenheiro Coelho, SP: UNASPRESS, 2007. 
 
RICOTTA, L. Valores do educador: uma ponte para a sociedade do futuro. São Paulo: 
Ágora, 2006.  

ROBINS, S. P. Comportamento Organizacional. 8. ed. São Paulo: Editora LTC, 1999.  

ROBINSON, D. E. The story of our health message. Nashville: Southern Publishing 
Association, 1965.  
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gramático histórico, 2009. Disponível em: <https://bit.ly/3upP2c2>. Acesso em 4 jul 2022.  
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9.  ANEXOS  

9.1. Anexo 1 – Matriz SWOT/FOFA 
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9.2. Anexo 2 – Atividades sugestivas para nutrição espiritual do recém-
batizado 

A pessoa que ministrou estudos bíblicos deve ser o discipulador após o batismo ao 

longo dos próximos meses (13 semanas). Caso a pessoa venha de otras frentes 

missionária, deve ter um padrinho ou mentor espiritual.  

 

1ª SEMANA 

1. Ore todos os dias pelo discípulo aprendiz. 

2. Acompanhe o recém-batizado ao pequeno grupo/Escola Sabatina/Ciclo do 

Discipulado/Escola de Esperança. 

3. Ajude-o a fazer novos amigos na igreja. 

4. Assista o filme (Como Tudo Começou). 

5. Ensine-o a estudar a lição do ciclo do discipulado fase  

 

2ª SEMANA 

1. Visite-o em seu lar para orar e saber como está sua nova vida. 

2. Convide-o para acompanhá-lo em visitas a doentes e interessados para que ele 

aprenda na prática como ser um missionário. Aproveite esses momentos juntos para 

ensiná-lo a crescer em Cristo e ser um Discipulador. 

3. Convide-o para realizar o culto de pôr do sol em sua casa na próxima semana e 

incentive-o a fazer o culto familiar diariamente. 

4. Verifique a participação nas reuniões de pequeno grupo e Escola Sabatina. 

 

3ª SEMANA 

1. Ensine-o a testemunhar e orar intercessoramente por familiares e amigos. Não 

deixe o recém-batizado sem atividade missionária. 

2. Ensine-o a ser fiel mordomo de Cristo (usar dons, administrar o tempo, usar a 

influência, usar os recursos de Deus sendo fiel nos dízimos e ofertas). 

3. Verifique se possui envelope de dízimos, ajude-o a preencher o comprovante de 

entrega do doador. 

 

4ª SEMANA 

1. Ensine-o a testemunhar seguindo três passos: 

• Como era minha vida antes de conhecer Jesus; 

• Como conheci a Cristo; 

• Como está minha vida hoje. 

2. Verifique a fidelidade nos dízimos, ofertas e alimentação. 

 

5ª SEMANA 

1. Pergunte como ele está se sentindo na igreja, elogie o crescimento espiritual 

alcançado até o momento. 
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2. Organize um almoço em sua casa ou na igreja e apresente-o aos outros irmãos. 

Ajude-o a formar vínculos de amizade. 

 

6ª SEMANA 

1. Realize um culto de pôr do sol de encerramento de sábado. 

2. Verifique sua frequência no pequeno grupo/Escola Sabatina. 

3. Certifique se ele está testemunhando e orando intercessoramente. 

 

7ª SEMANA 

1. Frequente a reunião do pequeno grupo com ele, assim você terá certeza que ele 

está envolvido com o programa. 

2. Verifique se ele está estudando a lição da classe do discipulado, lendo a Bíblia e o 

Espírito de Profecia, orando, dizimando e ofertando. 

 

8ª SEMANA 

1. Continue levando-o em suas visitas, atividades missionárias e Escola de 

Esperança. 

2. Marque um horário para visitar seus familiares. 

3. Obaserve se o discípulo aprendiz está conseguindo vencer os antigos hábitos: 

consumo de café, cigarro, bebidas alcoólicas, carne de porco e derivados. Mostre-lhe 

como é importante o desenvolvimento de hábitos saudáveis para o crescimento 

cristão. 

 

9ª SEMANA 

1. Organize um almoço e convide os familiares dele. Se tiver oportunidade, ofereça 

estudos bíblicos. 

2. Coloque à disposição materiais missionários (livros, Cds, DVDs). 

 

10ª SEMANA 

1. Informe-se sobre a participação na classe do discipulado. 

2. Não deixe de visitá-lo em seu lar. 

 

11ª SEMANA 

1. Elogie-o pelo crescimento espiritual até o momento e motive-o a perseverar no 

caminho do Senhor. 

2. Continue supervisionando seu aluno por meio da rede social. 

 

12ª SEMANA 

1. Verifique o bem-estar do discípulo aprendiz ao participar das atividades da igreja e 

do processo Discipulador. 

2. Convide-o para testemunhar nos cultos, pequeno grupo, Escola de Esperança etc. 
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13ª SEMANA 

1. Continue oferecendo-lhe oportunidade de crescimento espiritual por meio da 

participação do Ciclo do Discipulado fase 3. 

2. Juntamente com o aluno aprendiz, prepare uma pessoa para ser batizada no 

batismo da multiplicação. 

3. Motive o novo Discipulador a ter um discípulo aprendiz. Lembre que discipulado é: 

cuidar de alguém, ensinar as verdades bíblicas, e treinar outros a fazer novos 

discípulos. 

4. Tenha em mente que o processo de discipulado será concluído quando o seu 

discípulo aprendiz multiplicar o discipulado com sua ajuda! 
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9.3. Anexo 3 - Inventário de Mobilização para Engajar Membros em Estudos 
Bíblicos  

ATIVIDADES 
COMO 

ESTAMO
S 

METODOLOGIA 

ONDE 
QUEREM

OS 
CHEGAR? 

N. de membros 

ACMS 

20

0 
Secretária/GER  

N. de 

frequentadores 

14

0 

Cultos/PG/ES/Visitação/

socialização 
 

N. de ausentes 60 
Cultos/Visitação/PG/ES/

reencontro 
 

N. de batizados 22 
Frentes missionárias/Colheita 

Nutrição espiritual 
 

N. de famílias 38 Secretária  

N. Novas 

gerações (0-25) 
40 Visitação/M/Jovem  

N. de anciãos 4 Escola de líderes  

N. líderes de 

departamento 
25 Escola de líderes  

N. dizimistas 

sistemáticos 
50 Cultos/PG/Visitação  

N. dizimistas 

não sistemáticos 
20 Cultos/PG/Visitação  

N. de doadores 

com renda 
30 Cultos/PG/Visitação  

N. de doadores 

sem renda 
40 Cultos/PG/Visitação  

Matriculados na 

E. Sabatina 

10

0 
Cultos/Visitação  

Participantes da 

E. Sabatina 
80 Cultos/Visitação  

N. de membros 

com lição 
50 Projeto maná  
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N. de UA adultos 4 
Visitação/Sermão/Social

ização 
 

N. de UA Jovens 1 
Visitação/Sermão/Social

ização 
 

N. de UA 

Adolescente 
1 

Visitação/Sermão/Social

ização 
 

N. de UA 

Juvenis 
1 

Visitação/Sermão/Social

ização 
 

N. de UA 

Primários 
1 

Visitação/Sermão/Social

ização 
 

N. de UA Rol 1 
Visitação/Sermão/famíli

a 
 

N. de Pequenos 

grupos 
4 Congresso/sermão  

N. de PG 

integrados a ES 
2 Congresso/sermão  

N. de PG de 

Jovens 
1 Congresso/sermão  

Lista 

interessados 

SI

M 43 

Recepção e coordenador de I. 

Classificar 

ABC/pesquisa bíblica 

 

N. de instrutores 

bíblicos 
15 Recrutamento  

Duplas 

missionárias 
6 Treinamento  

Classes bíblicas 2 Treinamento  

Plantio de igreja x Treinamento  

Estudo bíblico 

digital 
4 Treinamento  

Treinamentos 

missionários 
1 Calendário da igreja  

Membros 

engajados com EBD 
10 

Recrutamento/visitação/

congresso 
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N. de 

desbravadores 
 

Visitação/retiros/Classe

s Bíblicas 
 

N. de 

aventureiros 
 

Visitação/retiros/Classe

s bíblicas 
 

Outros 

ministérios 
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9.4. Anexo 4 - Guia de Estudo Bíblico: Profecias de Esperança 
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