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1 INTRODUÇÃO 

 

 Desde seu início como movimento, o tema da breve volta de Cristo ao mundo 

tem sido a tônica da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD). George Knight (2005, p. 

42) chega a afirmar que o movimento Milerita1 era o movimento de uma única doutrina: 

a da breve volta de Jesus. Assim, a igreja adventista do sétimo dia, com a proposta 

de proclamar para a humanidade a “breve volta de Cristo”, tem enfatizado os sinais 

de sua volta tal como a Bíblia, especialmente Mateus 24 (conhecido como “o pequeno 

Apocalipse”), apontam: guerras, doenças, falsos Cristos e outros sinais semelhantes. 

Estes sinais, no entanto, tornam-se por vezes um problema ao invés de solução. 

Quando sucedem crises e guerras (tais como a primeira e a segunda guerras 

mundiais) criam-se expectativas em torno da pregação que é fortalecida por estes 

eventos (SCHWARZ e GREENLEAF, 2009, p. 337), e quando o desfecho não é o 

esperado retorno de Cristo, sobrevêm grande frustração a todos, membros e líderes. 

Assim, passados mais de 150 anos da organização da Igreja Adventista do Sétimo 

Dia, em muitos aspectos começam a aparecer sinais de fadiga na pregação da breve 

volta de Jesus.  Desta forma o assunto da demora da volta de Cristo torna-se mais e 

mais relevante conforme o tempo fica mais longo do que o esperado. 

 Desde o século XIX tem a IASD se deparado com este desafio, tendo seus 

pioneiros, como Ellen G. White (1985, p. 252) e A. G. Daniels (1930, p. 5), sidos os 

primeiros a lidarem com o tema. Enquanto no início o problema fosse apenas esperar 

um pouco mais, com o passar dos anos e décadas, a questão tornou-se mais delicada. 

É importante explicar coerentemente e racionalmente o motivo de apesar de décadas 

se passarem, a igreja ainda estar neste mundo e, com vigor renovado, pregar que 

“Breve Jesus Voltará” (música 134 do Hinário Adventista do Sétimo Dia). 

  

 

 

1.1 Problemática da pesquisa 

 

                                                             
1 William Miller era um fazendeiro norte-americano que propôs uma interpretação pré-milenialista 

(Cristo volta antes do milênio) para o texto de Dn 8:14 prevendo a volta de Cristo para os anos de 
1843-1844. Após o evento não ocorrer, um grupo de seus seguidores formou a Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. 
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Sendo que este assunto é de tamanha importância para a doutrina e mesmo 

missão, esperara-se que seja tratado de forma relevante ao longo da história da igreja. 

Também é suposto que o principal periódico da denominação expresse, de forma 

intencional ou não, a dinâmica da abordagem do tema ao longo do tempo, isto é, como 

se mudou o enfoque do problema ao passar a igreja por suas experiências, quer sejam 

doutrinárias ou de ênfases programáticas. 

 Dentre os periódicos adventistas no Brasil, pode-se destacar o que será o 

objeto deste estudo, a Revista Adventista. É sobre esta revista que será proposto o 

trabalho de revisão dos artigos relacionados com a segunda vinda de Jesus, visto ser 

ela a mais representativa, tanto para leigos como para o clero adventista. Espera-se 

que a leitura atentiva e esta busca por padrões, com mudanças de rumo e enfoque 

que se observará ao longo do tempo, possam prover um caminho adequado para 

responder francamente a questão: como entendemos a demora da volta de Cristo? 

Diante disto algumas indagações são relevantes: pode-se esboçar um 

entendimento de como a igreja tem lidado como tema e respondido a este desafio 

buscando artigos no principal periódico adventista do Brasil? Como tem sido tratado 

este assunto ao longo do tempo nesta revista? Quais abordagens têm sido utilizadas 

em seus artigos? Que influência os eventos históricos, a passagem do tempo e as 

ênfases da igreja têm tido para mudanças de foco na abordagem do problema? Pode-

se sugerir uma resposta baseada nos conhecimentos assim adquiridos? 

 

1.2 Hipóteses 

 

Seria possível que ao longo do tempo este tenha se tornado um problema maior 

dentro do adventismo do sétimo dia? Perceber-se-á que próximo de grandes crises, 

(como a já citada segunda guerra mundial) aparentemente torna-se fácil resolver esta 

questão creditando a suposta solução do problema na apocalíptica situação, mas 

momentos de bonança podem trazer problemas ainda maiores. A ênfase da igreja nas 

décadas de 1960 a 1980 na pregação triunfalista do evangelho também trouxe uma 

resposta (talvez simplista?) para o problema, Cristo não voltou porque não se pregou 

o evangelho, e quando a igreja pregar o evangelho em todo o mundo, o fim chegará. 

No raiar dos anos 1990 e início do século XX outras abordagens foram 

tentadas, como a falta de pregação da Justificação pela Fé (devido ao retorno do tema, 

pois já havia as comemorações dos 100 anos da Conferência de Mineappolis) e 
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respostas que enfatizavam mais a atividade necessária durante o período de atraso 

com a volta de Cristo, e minimizavam a questão do tempo de espera em si mesmo. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar o tema da demora/tardança da volta de 

Cristo na principal revista da igreja no Brasil—Revista Adventista—visando 

compreender como este periódico procura resolver em suas páginas o problema 

apresentado pelo retardo do cumprimento das expectativas relativas ao tempo da 

volta de Cristo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Apontar de que forma elementos tais como fatores internos (programas da 

igreja, enfoque da liderança, rememorações históricas) e elementos externos (como 

guerras e crises) interferiram nas respostas ao problema; 

• Identificar padrões de respostas e reações nos autores e artigos escritos 

nestes quatro periódicos relativos a este problema; 

• Construir relações entre artigos de um mesmo período de tempo da história, 

que será dividida em décadas (1945-1949; 1950-1959; 1960-1969; 1970-1979; 1980-

1989; 1990-2000). 

• Propor uma resposta ao problema de uma perspectiva histórico-teológica 

baseada no estudo realizado. 

 

 

 

1.4 Justificativa 

 

O próprio nome “Adventista do Sétimo Dia” carrega em si mesmo as duas 

principais ênfases da igreja: o sábado e a volta de Cristo. Dentre elas se destaca neste 

trabalho o advento de Cristo (PETERSON, 1967). É aqui que este trabalho se 
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debruçará, sobre respostas que este periódico oficial da igreja oferece ao longo do 

tempo para o problema da demora na segunda vinda de Jesus. 

 

1.4.1 Relevância pessoal 
 

Este pesquisador é adventista nascido nesta religião, e escuta desde que 

compreende as crenças da igreja, que Cristo logo irá voltar. Sua família viveu sempre 

a iminência do fim dos tempos, e é sempre uma decepção quando o tempo avança e 

a promessa ansiada não se realiza. A expectativa da volta de Cristo e a urgência de 

uma crise mundial sempre mantiveram sua família em conflito com as demandas do 

mundo secular. Ao longo do tempo, diversas expectativas foram criadas e frustradas, 

como por exemplo, os rápidos efeitos para a escatologia que teriam o fim do 

comunismo. A esperança de que então “os acontecimentos finais serão rápidos” 

(WHITE, 1985, p. 280) frustrou-se com a longa espera e mais, a pregação do 

evangelho nestes países (que compunham a antiga URSS), que parecia muito rápida, 

estagnou e tem mesmo regredido. 

Assim, tenta-se como pastor que manter uma perspectiva equilibrada e ao 

mesmo tempo necessita responder a dúvidas relativas a este assunto que qualquer 

adventista sério tem. Cristo voltará logo, mas tem-se pregado esta mensagem por 

cerca de 170 anos e ela necessita novo frescor. 

Vê-se também uma falta de material que trate do tema por esta abordagem 

histórico-teológica, o que sugere talvez o desconforto de lidar com tema tão delicado 

de forma honesta e equilibrada. 

 

1.4.2 Relevância ministerial 

 

O ministério adventista tem diante de si a responsabilidade de lidar com o 

problema da tardança da volta de Cristo em pelo menos três diferentes dimensões. 

Na dimensão pessoal, como o próprio pastor lida com a questão da demora no 

cumprimento da promessa de Cristo de que em breve voltaria e ainda manter viva a 

pregação referente ao tema, um dos mais importantes para a igreja. Na lida com o 

evangelismo e proselitismo, como explicar para os não adventistas, especialmente do 

mundo secular, porque Cristo ainda não veio, embora se pregue a cerca de 170 anos 



8 

 

que Jesus logo voltará. A terceira dimensão é a dos próprios paroquianos, que 

também podem ter esta duvida e necessitam de uma resposta adequada ao problema. 

A análise dos artigos na revista citada proverá um maior entendimento acerca 

de como se tem respondido ao tema os articulistas adventistas, grande parte deles 

pessoas influentes, como departamentais da Divisão Sul-Americana (DSA) e 

Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia (GC), e fornecerão uma percepção 

de como tratar o tema hoje. 

 

1.4.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 

 

Sendo o curso de Mestrado patrocinado pela IASD, tem como um de seus 

objetivos a busca de soluções para problemas diagnosticados dentro de suas fileiras. 

O atraso no retorno de Cristo é um deles, senão o maior dos problemas. Ele afeta 

diretamente o coração do adventismo, que desde seu início tem a volta iminente de 

Cristo como seu principal tema. Espera-se que este estudo cumpra seu propósito de 

clarear o entendimento sobre o assunto, dentro de um embasamento histórico-

científico, de como em sua principal revista, tem buscado responder ao problema da 

demora na volta de Cristo. 

 

 

1.5 Metodologia 

Esta pesquisa é parte do programa de Mestrado do SALT dentro da área 

histórico-teológica. O tema será tratado dividindo-se os artigos por décadas, 

começando no ano de 1945 até 1949 e assim sucessivamente até chegar-se a 1990 

que será agrupado os anos subsequentes até o ano 2000.  

Cada capítulo iniciará com um breve relato do período histórico mundial pelo 

qual a igreja estava passando bem como uma revisão do momento interno da igreja, 

o que contempla programas e estilos de liderança. A colagem de artigos de um mesmo 

período dará a visão necessária para entender padrões e semelhanças nas respostas 

apresentadas. 

 

1.5.1 Materiais 

 



9 

 

Dos materiais bibliográficos, serão utilizados aqueles que se encontram 

disponíveis na (1) Biblioteca do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus 

Engenheiro Coelho, localizada em: estrada municipal Pr. Walter Boger, s/n; Lagoa 

Bonita, Engenheiro Coelho-SP; na (2) Biblioteca do Centro de Pesquisas White, 

localizada no mesmo em: estrada municipal Pr. Walter Boger, s/n; Lagoa Bonita, 

Engenheiro Coelho-SP; em (3) Artigos da revista Revista Adventista  

(site oficial: http://www.revistaadventista.com.br) e na (4) Biblioteca particular do 

pesquisador, localizada  à  rua Koei Arakaki, nº 610; Jd. Paraíso, Fernandópolis-SP. 

Serão utilizados como material de consumo folhas A4 de papel sulfite, canetas e lápis. 

Já os materiais permanentes serão Notebook com acesso a internet, impressora, e 

softwares de escrita como Microsoft Word e Microsoft Excell. 

 

1.5.2 Métodos 

 

Tratando-se de um trabalho com interesse voltado principalmente para a 

comunidade adventista, alguns termos utilizados serão: igreja adventista que 

designara a igreja adventista do sétimo dia (caso seja outra igreja, isto será 

explicitado). Também será usada a sigla IASD para igreja adventista do sétimo dia; 

Estados Unidos da América, “EUA” ou em algumas situações somente “América”. 

Para facilitar o trabalho, a Revista Adventista será abreviada algumas vezes para 

“RA”, a Divisão Sul-Americana, “DSA” e a Conferência Geral dos Adventistas do 

Sétimo Dia, “CG”; União Sul-Brasileira,  “USB” e União Central Brasileira, “UCB”. 

A Revista Adventista é publicada mensalmente e também possui um sítio 

onde podem ser acessadas todas as edições desde 1906 

(www.revistaadventista.com.br). 

O tempo será dividido em seis períodos históricos (1945-1949; 1950-1959; 

1960-1969; 1970-1979; 1980-1989; 1990-2000). A divisão seguirá o modelo histórico 

adotado no século XX que chama de anos 20 os anos que contém 192_, desde 1920 

até 1929. Assim, cada década de 1940 até 1990 serão tratadas dentro deste contexto.  

As únicas diferenças serão encontradas no período inicial do trabalho, 1945, ano que 

marca o fim da II Guerra Mundial, sem dúvida um dos eventos mais importantes do 

século XX (BLAINEY, 166) e que influenciou bastante a percepção do tempo de 

espera para a volta de Jesus. O ano de 2001 também marca o tema pela relevância 
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dada em função do fim de um milênio e início de um novo. 2001 também já mostra a 

reflexão pós 2000. 

Cada época será percebida pelos artigos publicados na revista pesquisada, 

tendo, no entanto, o enfoque nos artigos que tratem da tardança ou demora da 

segunda vinda de Jesus a terra, o que indica o fim dos tempos para a teologia 

adventista. O método será o de revisão bibliográfica histórica. 

Capítulo 1: Neste capítulo serão apresentados os componentes que nortearão 

o estudo, como a problemática da pesquisa, as hipóteses, objetivos e justificativa da 

pesquisa. 

Capítulo 2: Será apresentado um breve esboço dos problemas da igreja no 

período vai de 1946 a 1969. Também será contextualizado o ambiente histórico deste 

período. O capítulo terá uma subdivisão para tratar dos períodos entre 1946-1949; 

1950-1959; 1960-1969; 1970-1979; 1980-1989 e 1990 a 2000. Serão analisados os 

artigos que tratem do tema da volta de Cristo na RA neste período. No final será feita 

uma análise das abordagens dadas a este tema nestes artigos, suas semelhanças e 

diferenças, e se estabelecerá padrões de respostas. O método usado será o de 

revisão bibliográfica dos artigos da Revista Adventista neste período. 

Capítulo 3: Aqui será apresentado um resumo das principais respostas ao 

problema da tardança da segunda vinda de Cristo ao longo do período que começa 

em 1945 e termina em 2000 apresentado pela revista Revista Adventista. Será feito 

um esboço, já de uma perspectiva histórica, de como o ambiente externo afetou a 

resposta apresentada ao problema e ainda, como a liderança da igreja e os programas 

internos também interferiram nas respostas e propostas de solução do problema 

apresentados.  

Ao final, será feita breve análise das respostas e então proposta uma sugestão 

de resposta ao problema, baseando-se nesta contextualização histórico-teológica.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 Revisão da bibliografia  

No acompanhamento da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

GREENLEAF e SCHWARZ (2008), KNIGHT (2000; 2006), MAXWELL (1982), 

GRENNLEAF (2011) e OLIVEIRA (1985) servirão de referência no caminhar histórico-

eclesiástico. O livro de SCHWARZ (2008) e GREENLEAF (2011) são os mais 

abrangentes e também o mais recentes. Por esta razão terá maior peso no trabalho. 

George Knight (2000; 2006) escreve duas obras que serão utilizadas, “Uma Igreja 

Mundial”, pequeno compêndio com a história da igreja adventista do sétimo dia e “Em 

Busca de Identidade”. Já Maxwell (1982) tem uma obra clássica com a história da 

igreja adventista chamada “História do Adventismo”. Para acompanhar a história 

secular, BLAINEY (2008), “Uma Breve História do Século XX” e HOBSBAWN (1994), 

“Era dos Extremos: o breve século XX”. 

O estudo terá por base a análise dos artigos da principal revista da igreja que 

tenham por temática a volta de Cristo, a Revista Adventista. Iniciando suas atividades 

em 1906 com o curioso nome de Revista Trimensal (LESSA, 2006, p. 2), teve por 

objetivo desde seu início ser a voz do movimento adventista no Brasil. O nome atual, 

Revista Adventista, veio em 1931, data em que a revista passou a ser identificada na 

capa como “orgam official da Egreja Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia”.  A 

palavra “oficial” vigorou até 1975, quando passou a ser “órgão geral” da igreja 

(BENEDICTO; BORGES, 2006, p. 9). 

Percebe-se que desde cedo a igreja teve de lidar com este assunto. James 

White escreveu na Adventist Review já em 1851 sobre o tempo de espera em relação 

à parábola das dez virgens. Ele afirma que o servo sábio, percebia a vinda breve de 

Cristo especialmente pelos sinais no sol, na lua e nas estrelas (WHITE, J. 1851). 

DANIELS (p. 8) escreve em 1930 na Ministry que a culpa da demora no retorno de 

Cristo é exclusivamente do nosso atraso na pregação do evangelho. Ao avançar os 

anos que aproximavam a segunda guerra mundial, o foco se volta para o breve retorno 

de Jesus diante dos evidentes sinais que se lhe anunciavam (JONHSON, 1933). As 

décadas de 1960 e 1970 viram um explosivo crescimento da igreja, passando de 

1.194.070 membros em 1960 para 3.308.191 membros no final de 1979 (General 

Conference - Office of Archives, Statistics, and Research). Isto deu um tom triunfalista 
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à abordagem do tema, onde o único problema era a ainda não alcançada pregação 

do evangelho em todo o mundo e ainda uma abordagem mais legalista, que afirmava 

a necessidade de perfeição da igreja para receber a Cristo. Assim, há vários apelos 

para que se siga avante e logo (ao findar a evangelização mundial) Cristo voltaria 

(AZEVEDO, 1974). 

Os anos 1980 foram ainda de deslumbramento diante dos notáveis resultados 

dos projetos mundiais da igreja “Mil Dias de Colheita” e “Colheita 90”, o tom dos artigos 

deste período ainda soam bastante animosos, ansiando assim o fim dos tempos para 

logo, já que a igreja pregava e crescia vigorosamente (AESCHLIMANN, 1985). No fim 

desta década, algumas novas abordagens já são testadas, como a ideia de que a 

ênfase da pregação deve estar na Justificação pela Fé, ecoando as comemorações 

dos cem anos de Mineapollis2. O início dos anos 90 enfrenta o choque de realidade 

da “Missão Global” e a percepção de que a tarefa da igreja não é tão fácil como fez 

parecerem os programas e expectativas dos anos 1980, (SCHWARZ e GRENNLEAF, 

2009, p. 577-578). O enfoque torna-se por vezes melancólico, embora a queda do 

comunismo e o rápido crescimento da igreja nos países do ex-bloco comunista 

tenham dado um fôlego à ideia de que o fim estava próximo (WADE, 1990; 

SPANGLER, 1993). 

Entra-se nos anos 2000 com uma dupla situação. Se em 1999 houve grande 

crescimento em número de batismos devido às expectativas com o fim do milênio, ao 

avançar a década de 2000, uma grande decepção e estagnação toma conta da igreja. 

Jan Paulsen (2000, p. 2), presidente da IASD nesta época, escreve sobre a 

expectativa ainda não realizada da volta de Cristo e propõe que ao “tempo certo” 

Cristo virá.  Enquanto isto, diz ele, deve-se estar em atividade e unidade em espírito 

de devoção juntamente com outros cristãos. Outro artigo, na Revista Adventista desta 

vez extraído da Adventist Review de novembro de 1914, trazia texto de Ellen White 

discorrendo sobre a expectativa da volta de Cristo (WHITE, 2000). Finley (2000) 

questiona duas perspectivas: o sensacionalismo que consegue ver em cada tragédia 

um sinal do rápido retorno de Cristo e o ceticismo, que põe a volta de Cristo para 

                                                             
2Minneapolis é conhecida entre os adventistas por ser a sede de uma reunião da Conferência Geral 
celebrada entre os dias 17 de outubro e 4 de novembro de 1888 que colocou em lados opostos os 
editores dos dois principais periódicos adventistas de sua época: a Review and Herald e Signs of the 
Times. Uriah Smith da Review e E. J. Waggoner e Alonzo Jones da Signs discordavam 
principalmente sobre a interpretação da Lei em Gálatas. Esta divisão trouxe uma crise soteriológica 
que marcou e dividiu a história da IASD (OLIVEIRA, 1985, p. 99-103). 

Excluído: , s
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muitos anos à frente. É interessante notar o tempo que Finley põe para o tempo de 

ceticismo, que é de 500 anos à frente. Isto sugere uma preocupação de falar sobre 

tempo e mostra, provavelmente, o temor de que o tempo realmente poderia demorar, 

talvez décadas, até a volta de Cristo.  Na verdade, toda esta edição da revista, tinha 

como tema a volta de Cristo, e sendo esta uma revista tradicional de semana de 

oração, indica uma especial preocupação da igreja com as expectativas criadas em 

torno do ano 2000. 

Em meados dos anos 2000, Ozeas Moura (2007, p. 13 e 14) escreve que o 

tempo da volta de Cristo não é o importante, e sim o que fazemos com este tempo de 

espera, enfatizando o trabalho (no contexto da parábola dos talentos) como 

necessário neste período, sem preocupar-nos com a demora ou tardança. 

Percebe-se assim uma mudança de enfoque ao longo do tempo, com respostas 

ora reforçando os sinais, em períodos onde estes se tornam mais evidentes, passando 

ao apelo para o trabalho de evangelização em tempos de rápido crescimento da igreja. 

Assim, a revisão dos artigos que tratam do tema do retorno de Cristo na Revista 

Adventista, e as respostas que elas representam, serão as principais linhas de 

trabalho. 

 

2.2 Do pós-guerra ao ano 2000 
 
 
2.2.1 A meia década do pós-guerra (1945-1949) 

 

 O mundo que emergiu da segunda guerra mundial nos primeiros anos do pós-

guerra, era ao mesmo tempo assustador e desafiador. Em todo o planeta, entre 45 e 

60 milhões de vidas haviam se perdido devido ao conflito (HOBSBAWN, p. 34 e 50). 

Com o Velho Mundo (Europa) destruído, milhões de libras seriam necessárias para 

que sua reconstrução se completasse. Os relatos que chegavam da Europa 

mostravam um panorama desolador. A fome grassava violentamente. Em muitos 

lugares se esperava que um europeu médio subsistisse com um ovo a cada dois 

meses, 1,8 quilogramas de legumes, 330 gramas de pão e três quartos de litro de leite 

por semana. (SCHWARZ; GREENLEAF, 378). Cidades devastadas, campos 

destruídos, mulheres esquálidas a andar sem seus companheiros e filhos, muitos 

mortos na tragédia, choravam e lamentavam. (KIEL) Tudo isto apresentava um quadro 

de desesperança no mundo e na humanidade. 

Excluído: sé
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 Dentro deste ambiente, a igreja buscava encontrar seu caminho. Depois de 

haver conduzido a igreja nos anos difíceis da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

em 1946 J. Lamar McElhany foi reeleito para mais um mandato como presidente da 

Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia (OLIVEIRA, 270). Em realidade, 

mesmo durante os anos de guerra, a igreja havia prosperado. Os anos de 1943 e 1944 

foram os melhores em batismos nos Países Baixos. O número de membros crescera 

também na Polônia e Noruega. Os anos de guerra também aumentaram os batismos 

na Inglaterra. (SCHWARZ; GREENLEAF, p. 378). Ao todo, de 1939 a 1944, a igreja 

havia passado de 469.951 para 557.768 membros, uma taxa de crescimento de 

18,68% em seis anos (JONES; PROCTOR). Na Divisão Sul-Americana, de 1941 a 

1950, houve um crescimento de membros de 72% (GREENLEAF, 428). Em 1949 a 

Divisão Sul-Americana (DSA) tornou-se a quarta maior divisão fora dos Estados 

Unidos. Segundo Greenleaf (2009, 428), a guerra ajudara a contribuir com este 

crescimento. 

 O desafio que McElhany enfrentaria agora seria diferente. A igreja precisava de 

recursos para reconstruir a Obra ao redor do mundo. Já em 1945 durante o Concílio 

Outonal, ficou decidido que uma oferta mundial de 100 milhões de cruzeiros 

(aproximadamente US$ 5.130.000,00) seria arrecada para iniciar os projetos de 

reconstrução (McELHANY, 1945; SHMIDT, 1946). A Conferência Geral enviou 

durante a década de 1940, 1,27 milhões de toneladas de roupas, 1,9 toneladas de 

alimento, juntamente com mais de 4 milhões de dólares para a reabilitação de lanchas, 

templos, casas publicadoras, escolas e outras construções perdidas durante a guerra. 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 378). 

 Neste contexto, como a Revista Adventista tratava a iminência da volta de 

Cristo? A primeira ênfase vista, tem haver com o senso de urgência diante da 

brevidade da volta de Jesus. Estas frases exemplificam bem a ansiedade com os 

tempos vividos e a noção da proximidade do fim: “momento crítico da história”, 

(DICKSON, 1945) “o tempo é pouco” (AUXILIAR, 1946b), “estamos às vésperas de 

acontecimentos transcendentais” (SANTO), “estamos vivendo o tempo das profecias” 

(KIEL), “estamos vivendo os derradeiros dias e logo Cristo virá” (HARDER), “as 

condições do mundo e da igreja destacam o tempo do fim” (McELHANY, 1946), “hora 

probante”, “significativo sinal dos tempos” (para se referir ao momento vivido então) 

(PELEGRINO), “escoam no relógio de Deus, com incrível rapidez, as horas da história 

desta terra”, (WILCOX) “os adventistas creem que é chegada a hora undécima da 
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história deste mundo. As condições preditas pelos profetas em séculos passados, 

como sinais do fim, vemos nós hoje por toda parte.” (FIGUHR, 1948), “vivemos hoje 

no limiar da Canaã celestial. A areia da ampulheta da história deste mundo quase que 

se escoou completamente” (PETERS). 

 A Segunda Guerra mundial e a destruição causada por ela (KIEL; 

WALDVOGEL; PETERS) com as subsequentes crises desencadeadas, como a fome 

na Europa e Ásia, e crise econômica em parte do mundo, incluindo o Brasil e América 

do Sul; (HARDER) tudo é visto sob o prisma do grande sinal que aponta o 

cumprimento próximo da vinda de Cristo. A luta entre o capital e o trabalho é também 

vista como um sinal (PELEGRINO). A cultura militarizada em face da guerra recente 

está entremeada à sociedade e à igreja. Exemplos e histórias militares são usados 

como ilustração e motivação, como T. M. French (1946) o faz ao comparar armamento 

militar com as armas da igreja, ou Rosa Maluf (1946) ao incentivar o envolvimento 

com a igreja, relacionando-o ao alistamento militar. 

 O período final da guerra, também coincidiu com os cem anos do Grande 

Desapontamento de 22 de outubro de 1844. Os redatores nutriam sentimentos 

ambíguos com relação a este centenário. Se por um lado rememoravam a data 

relevante, por outro sentiam certa decepção por cem anos passados sem que Cristo 

houvesse retornado (DICK, 1946). Havia um forte destaque no período do julgamento 

no Santuário Celestial, que já passava de cem anos (SANTO; BECKENDORFF) e no 

crescimento experimentado pela igreja desde então (DICK, 1946; BRANSON, 1947). 

 O Concílio Mundial de Igrejas (CMI) começava a despertar o interesse. Muitos 

viam no movimento um sinal do cumprimento das profecias adventistas que falavam 

da união entre o protestantismo americano e o catolicismo romano. Peixoto Silva 

(1949b) escreve um artigo apenas para explicar porque a Igreja Adventista do Sétimo 

Dia não participa do CMI. Sua argumentação destaca o caráter teologicamente liberal 

do empreendimento.  

O início da Era Atômica também despertava interesse (SILVA, 1949a). Em 

“Estamos Alarmados?”, Santiago Shmidt (1947) descreve o sentimento que deveriam 

ter os crentes diante da ameaça atômica, diz ele: 

Nós, como um povo, não estamos realmente alarmados ante as 
revelações da energia atômica, que acaba de assinalar uma era 
na história da humanidade. Onde está o nosso zelo, o nosso 
fervor, a nossa extensão das atividades da igreja, a nossa 
dedicação de vida e vigor para a proclamação da mensagem que 
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dizemos ser a última de misericórdia aos homens? Não há 
negar. A triste realidade é que não estamos alarmados. 
 

 Por conseguinte, também a bomba atômica, tornava-se mais um sinal da hora 

derradeira do planeta. 

 A igreja comemorava as vitórias obtidas em crescimento numérico, tanto de 

membros como financeiro (OLIVEIRA, O; LOBO). Na seção “Ecos da Assembleia 

Geral”, Waldvogel (1946) celebrava o crescimento de 72% nas ofertas nos últimos 

cinco anos, o aumento de 4.737 membros na China, o número total de membros da 

igreja, que alcançava 573.311 e o alcance da escola rádio-postal, com 408.550 cursos 

distribuídos. O rádio, por sinal, era a grande novidade da igreja na propagação do 

evangelho e visto como um meio importante para a pregação final a todo o mundo, 

sendo comparado à velocidade de um raio ou de um anjo (WEIDLE). 

 Embora houvesse alegria pelos avanços, é notável o senso da realidade com 

o que ainda havia a ser feito. E. D. Dick (1946; 1949) lembra que no Este Americano 

apenas 57 cidades de 1.328 haviam sido alcançadas e no México, 8 de 467 cidades. 

No Oriente Médio, havia um adventista para cada 56.000 habitantes. Ele ainda cita o 

Brasil e a Europa que possuía “o duplo da população dos Estados Unidos” como 

grandes desafios. É um banho de realidade em uma igreja que poderia se orgulhar de 

suas conquistas nos últimos cem anos. 

 A maior relevância era encontrada no senso do dever a cumprir, considerado o 

próprio preparo pessoal. A ideia constantemente exposta é a de que individualmente 

todos devem pregar o evangelho e isto é visto como o preparo pessoal para a breve 

volta de Cristo (WALDVOGEL, 1945; LOBO; SHMIDT, 1946b; SANTO; KIEL; DICK, 

1946; MALUF; FIGUHR, 1948). Até mesmo as resoluções das mesas administrativas 

encorajavam o empenho na pregação rápida do evangelho (SHMIDT, 1946a). A 

edição de fevereiro de 1946 descrevia um voto da Divisão Sul-Americana propondo 

que ao se escolher presidentes de Campo, estes deveriam ser experimentados no 

evangelismo, e ao se conceder credenciais, fosse avaliado o trabalho de evangelismo 

do obreiro (WALDVOGEL, 1949). O tempo profético impunha oportunidades que não 

deveriam ser perdidas e planos deveriam ser feitos para aproveitá-las. (WALDVOGEL, 

1945; BECKENDORFF; LOBO; FIGUHR 1948). 

 Fogem desta perspectiva poucos artigos. Destaca-se F. M. Wilcox (1948) que 

se aproxima do perfeccionismo. Ele enfatiza a confissão e o abandono de cada 

pecado para que se possa ter a certeza da salvação. Em seu artigo, faz menção 

Excluído:  
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inclusive ao ensino de Andreasen (citado nominalmente) da necessidade de libertar-

se totalmente do pecado. 

 A percepção de pertencer a um movimento era bastante nítida (WALDVOGEL, 

1945; BECKENDORF; SHMIDT, 1946; DICK, 1946) Vemos isto, por exemplo, quando 

McElhany (1946) chama a atenção para “as verdades básicas deste grande 

movimento”. 

 Nota-se também o desejo de não causar alarmismos. Em junho de 1949, D. 

Peixoto da Silva escreve um artigo de capa, “A Crise Pendente”, em que destaca o 

fim, aliado a perseguição que sobreviria ao povo de Deus. Segundo sua abordagem, 

deveriam os adventistas sofrer sozinhos, sem a ajuda de parentes ou pastores, as 

agruras da perseguição. O artigo se encerra com um apelo sobre a vida pessoal e 

pecados ocultos que poderiam existir, pois segundo o autor, só se poderia subsistir 

nesta hora probante (contando com o auxílio de Cristo), se estes elementos não 

existissem no coração do crente. No mês subsequente, o mesmo autor (SILVA, 

1949b) faz uma espécie de mea culpa ao escrever outro artigo, também de capa, 

agora sob o título “A Crise Pendente e o Cuidado Protetor de Deus”. Nesta matéria 

ele enfatiza a proteção de Deus mesmo em meio à perseguição e ao final destaca a 

confiança que devemos ter nele. 

 A questão da demora da Volta de Cristo tem poucas abordagens diretas. Dois 

artigos destacam o tema. Em “Quando virá o Senhor”, Roberto Beckendorff (1946), 

após destacar os cem anos do início do Juízo, faz a seguinte citação: 

E agora, quando virá o Senhor? Presto? — passarão mais 10 ou 
50 ou 100 anos? "E este Evangelho do reino será pregado em 
todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o 
fim". (S. Mat. 24:14.) 

 
 No artigo “Quando virá Cristo” (DICKSON, 1945) o assunto do tempo não é 

tratado diretamente, mas o autor aplica o texto de Ellen G. White “quando o caráter 

de Cristo estiver perfeitamente reproduzido em seu povo, então Ele virá reclamá-los 

como Seus” para incentivar o evangelismo pessoal. O mais próximo da noção de 

tempo neste artigo é a seguinte citação: “Encontramo-nos no momento crítico da 

história terrestre. O crepúsculo se vai adensando nas trevas da meia-noite.” Embora 

se fale pouco de tempo precisamente, muito se diz sobre a brevidade da vinda do 

Senhor. 

 

Excluído: m
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2.2.1.1 Sumário  

Na análise dos artigos da Revista Adventista na última metade dos anos 1940, 

nota-se que o tema da segunda guerra, com suas consequências, são tratados como 

sinais claros da iminente volta de Cristo. Após cem anos de 22 de outubro de 1844, a 

igreja havia crescido grandemente, mas havia a percepção do muito a fazer. O apelo 

para um compromisso pessoal com a pregação do evangelho era constantemente 

repetido. A ideia de que a igreja possuía um propósito e uma missão era nítida, a 

janela da oportunidade estava aberta e não havia tempo a perder. 

 

2.2.2 Os Anos Dourados (1950-1959) 

 

Os anos 1950 podem ser considerados os “Anos Dourados” (ARAÚJO). O 

mundo vivia o day after da segunda guerra mundial. O crescimento do PIB mundial 

nesta década foi de 4,7 por cento ao ano, só superado desde então pelo crescimento 

de 5,0 por cento experimentados nos anos 1960 (NAIRNE). Na Europa, o crescimento 

de 1950 a 1973 foi de 4,6 por cento, bastante superior ao anterior de 1913-1950 (1,4 

por cento) e ao posterior, 1973-1992, que foi de 2,0 por cento ao ano (SEQUEIRA). 

Esta situação de bonança beneficiava as famílias de classe média, que tinham acesso 

agora a “enceradeiras, liquidificadores, panelas de pressão, vitrolas (eletrolas) de alta 

fidelidade e televisores” (ARAÚJO). A vida mais cômoda também despertava nos 

jovens um espírito de rebeldia sem causa, conhecido como “juventude transviada”. 

Maneirismos como correr de lambreta, tomar coca-cola, dançar rock and roll ou twist 

e fumar eram divulgados pela forte indústria de entretenimento Norte-Americana e 

copiados mundo afora. No Brasil, a construção de Brasília e a conquistas esportivas, 

como as Maria Ester Bueno em Wimbledon (1957) e a Copa do Mundo em 1958 

davam certo tom de euforia a esta década pujante (CIÊNCIAMÃO). 

 Internamente na igreja, viveu-se um período de mudança de lideranças e fortes 

debates teológicos. Após quatorze anos dirigindo a igreja em um dos momentos mais 

difíceis de sua história, na Conferência Geral de 1950, McElhany, alquebrado por uma 

enfermidade, informa sua decisão de não mais aceitar o cargo de presidente mundial 

da denominação. Isto foi feito após a leitura do relatório pelo secretário A. W. Cormack. 

O relatório impressionava, o total de fundos havia aumentado de US$ 36.026.537,00 

em 1940 para US$ 45.908.057,73 em 1950.  Em 1960 o montante chegaria a US$ 

99.902.355,00 (JONES; PROCTOR). O número de membros passou de 598.683 em 



19 

 

1946 para 756.712 em 1950 (JOHANSON). Segundo Oliveira (252), em tom 

triunfalista foi eleito um novo presidente, Willian H. Branson. Ele tornou-se um 

presidente de transição, permanecendo na função apenas um mandato. Em 1954 

Ruben R. Figuhr, que em 1950 havia deixado a presidência da Divisão Sul-Americana 

para assumir a vice-presidência da Conferência Geral, foi eleito novo presidente da 

denominação. Ele permaneceu no cargo por quatorze anos, até 1966 (OLIVEIRA E., 

283). 

 Os anos 1950 foram de forte institucionalização na igreja. As áreas de 

educação e saúde tiveram grande crescimento nesta década, especialmente na 

América do Sul. Entre 1950 e 1960 passou-se de 4.450 instituições de ensino para 

4.823 em todo o mundo (JOHANSON). Em 1950 havia 431 escolas primárias com 

17.217 alunos na rede Sul-Americana. (GREENLEAF, 507) O relatório do Concílio 

Outonal de 1955 indicava que se tinha 147 hospitais e 84 clínicas (WALDVOGEL, 

1957).  

 Houve também um crescimento explosivo no número de membros nesta 

década. Ao iniciar-se 1950, havia 716.538 membros. Em algum momento de 1956, a 

igreja atinge pela primeira vez 1 milhão de adeptos, e encerra a década com 

1.149.256. (JONES; PROCTOR). Este crescimento foi fortemente influenciado pelo 

evangelismo público, então motivado por Branson, conhecido como um vigoroso 

promotor do método (SCHWARZ; GREENLEAF, 564). O alvo de duplicar o número 

de membros de 750 mil para 1,5 milhão foi alcançado 14 anos depois. Melvin 

Ekenroth, George Vandeman (a partir da década de 40), Roy Allan Anderson e Walter 

Shubert atraiam multidões para suas conferências. (SCHWARZ; GREENLEAF, 565). 

Em 1952 a DSA estabelece um alvo de 8.500 batismos, em 1954 o alvo era de 160 

evangelismos públicos. (GREENLEAF, 514) Embora os alvos estabelecidos não 

fossem alcançados, o crescimento era surpreendente.        

Paralelamente a este incrível crescimento, a denominação enfrentava uma forte 

crise na área teológica. Os principais personagens desta crise são M. L. Andreasen, 

LeRoy Froom e R. R. Fighur. Millian Laurentz Andreasen, educador e instrutor 

respeitado no meio adventista (SCHWARZ; GREENLEAF, 456), havia sido o mais 

influente teólogo da igreja nas décadas de 1930-40, sendo especialista em santuário. 

Em 1937 havia publicado The Sanctuary Service, impresso em 1983 no Brasil sob o 

título “O Ritual do Santuário”. No penúltimo capítulo do livro, intitulado “A última 

Geração”, ele definia o que ficou conhecido justamente como “teologia da última 
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geração”. Nela, Andreasen afirmava ser possível ao ser humano viver uma vida 

perfeita assim como a de Cristo, já que Ele possuía uma natureza pecaminosa idêntica 

a nossa. Assim, a última geração de cristãos na Terra, vindicaria o caráter de Deus 

vivendo uma vida perfeita totalmente sem pecado (ANDREASEN, 1983; KNIGHT, 

2008, 17). 

Em 1954, o Dr. Donald Grey Barnhouse, editor da revista Eternity, que tratava 

de seitas e heresias, incumbiu o jovem Walter Martin de escrever um livro sobre a 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, como ele já havia feito com Jehovah of the 

Watchtower. Martin havia lido a correspondência entre T. E. Unruh (presidente da 

Associação Leste da Pensilvânia) e Barnhouse, iniciada após um elogio de Unruh para 

um artigo escrito sobre justificação pela fé. Barnhouse espantou-se por este (Unruh) 

concordar, com o teor do artigo, pois sabia que os adventistas criam na justificação 

pelas obras. Unruh então lhe enviou um livro, “O Caminho a Cristo”. Martin decidiu 

então pedir um debate com representantes da igreja adventista para lidar com ela de 

maneira honesta (KNIGHT, 2008, 11). 

Em março de 1955 as reuniões começaram. Do lado da igreja estavam LeRoy 

Froom (líder da Associação Ministerial de 1941 a 1950), E. W. Read (secretário da 

Associação Geral) sendo que posteriormente Roy Allan Anderson juntou-se ao grupo. 

Martin e George R. Cannon (professor no colégio Missionário de Nyack) 

representavam a Eternity. A discussão visava, da parte dos representantes da igreja, 

mostrar que a Igreja Adventista podia ser considerada uma igreja protestante, e sair 

do rol das seitas. Martin, que havia lido grande quantidade de material adventista 

apresentou 40 perguntas teológicas, nas quais quatro pontos se destacavam: (1) a 

expiação de Cristo na cruz, (2) salvação somente pela graça, (3) a eternidade e 

divindade de Jesus Cristo e (4) a natureza humana de Jesus, se pré ou pós-lapsariana 

(KNIGHT, 2008, 12). 

Foi fácil para os delegados adventistas provarem que criam ser a salvação 

somente pela graça e que Cristo é o Eterno Filho de Deus na plenitude da Divindade. 

Com relação à expiação completa de Cristo na cruz, foi feita uma mudança semântica 

no modo como a igreja tradicionalmente explicava o tema. Segundo a “nova” 

explicação, a expiação foi “realizada” na cruz e é “aplicada” no santuário celestial. O 

maior problema foi encontrado na explicação da natureza humana de Cristo. Em 

pesquisa realizada na época entre os líderes da igreja, o próprio Froom afirmava que 

“quase todos criam que a natureza que Cristo tivera era nossa natureza pecaminosa”. 
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Pouco transparentes então, Froom, Anderson e Read, afirmaram nas discussões, que 

a maioria da denominação sustentava a natureza sem pecado, santa e perfeita de 

Cristo (KNIGHT, 2008, 13). 

O resultado desta série de reuniões foi a publicação de um artigo na revista 

Eternity em setembro de 1956 chamado “Are Seventh-Day Adventists Christians?”. 

Nele, Martin afirmava que diferentemente de Mórmons, Testemunhas de Jeová e 

Cientistas Cristãos, os adventistas poderiam (apesar de algumas doutrinas 

heterodoxas) serem considerados verdadeiramente cristãos conservadores. 

Embora a maioria da igreja tenha recebido bem este artigo, inclusive o 

presidente Figuhr, uma reação negativa veio do seio da comunidade. O líder deste 

movimento foi M. L. Andreasen. A percepção de Andreasen era de que aqueles líderes 

que haviam conversado com Martin e Barnhouse haviam traído o adventismo 

tradicional e alterado a doutrina adventista acerca da natureza de Cristo. É possível 

que Andreasen tenha sido influenciado por não ter sido consultado em todo o 

processo. Uma frase da matéria de Martin, afirmando “que apenas a extremidade 

lunática da denominação” cria na natureza pecaminosa de Cristo, foi como um torpedo 

para quem havia escrito sobre terem os seres humanos a mesma natureza de Jesus. 

Em fevereiro de 1957 Andreasen assinou um artigo na revista Ministry sobre expiação, 

nele, atacava Froom e sua semântica sobre a expiação na cruz (KNIGHT, 2008, 14 e 

15). 

Segundo George Knight, o embate entre o grupo de Andreasen e sua teologia 

da última geração e Froom e sua abordagem com semântica evangélica, foi central 

na igreja neste período. (KNIGHT, 2005, 148) A disputa que na verdade era sobre a 

natureza humana de Cristo, pós-lapsariana ou pré-lapsariana, tinha forte influência 

também na escatologia e soteriologia adventista.  

No fim de outubro de 1957, a igreja publicou Questions on Doctrines com os 

resultados das respostas dadas naquelas reuniões. Manuscritos do livro foram 

enviados para diversos líderes e eruditos adventistas antes da publicação, e mais uma 

vez Andreasen foi ignorado. Este fato tornou-o ainda mais crítico, chegando a afirmar 

que o que acontecia era uma apostasia e a igreja seria dividida. No entanto, embora 

houvesse escrito várias cartas a Figuhr, primeiramente para barrar a publicação e 

posteriormente para recolher a edição impressa do livro, no fim de 1957 já estavam 

circulando entre 50.000 e 100.000 cópias do volume (KNIGHT, 2008, 14 e 15). 
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Em 1961, após mais protestos e escritos de Andreasen, sua credencial foi 

retirada. Em janeiro de 1962, ele escreveu uma carta intitulada “Shooting the 

Watchdog”. Em 16 de fevereiro, Figuhr e o presidente da União do Pacífico, R. R. 

Bietz visitaram Andreasen no hospital de Glendale, segundo relatos, ali ele se 

arrependeu da confusão causada e fez as pazes com a denominação. Três dias 

depois, em 19 de fevereiro de 1962, M. L. Andreasen faleceu. Em 1º. de março, a 

Comissão da Associação Geral devolveu, num gesto simbólico, a credencial de 

Andreasen. Sua esposa agradeceu o gesto e a visita feita por Figuhr ao hospital, 

segundo ela, seu marido pôde assim descansar em paz (KNIGHT, 2008, 21). Desta 

forma, o problema havia de qualquer modo sido parcialmente resolvido3. 

É dentro deste arcabouço que se pode rever os artigos publicados na revista 

Adventista, de 1950 a 1959. O primeiro ponto que chama a atenção, é a diminuição 

de textos que tratem do tema da volta de Cristo. Enquanto que de 1945 a 1949 

encontra-se 30 artigos que falam direta ou indiretamente do tema4, de 1950 a 1959 

tem-se 415. Há portanto uma queda na média anual de 6 para 4 artigos. Outro dado 

                                                             
3 Para uma discussão detalhada do tema, ver George Knight, “Questões sobre doutrina: o clássico mais 
polêmico da história do adventismo – edição anotada”, Introdução histórica e teológica à edição 
anotada. p. 21-31.  
4 WALDVOGEL, ed. Comissão Executiva da Associação Geral. “Mensagem Dirigida aos crentes  A.S.D. 
em todo o mundo”, p. 3-4, mar. 1945; Mc ELHANY, J. L. “Apêlo Extraordinário”, p. 1-2, mai. 1945; DICK, 
E. D. “Enfrentando as necessidades do pós guerra” p. 2-3, mai. 1945; DICKSON, E. K. “Quando virá 
Cristo”, p. 1, jun. 1945; COELHO, Américo Ribeiro. “A hora do juízo”, p. 2, fev. 1946; BECKENDORFF,  
Robert.  “Quando virá o Senhor?”, p. 6-7, fev. 1946; SHIMIDT, Santiago. “E derramarei o meu Espírito”, 
p. 7-8, mar. 19 46; Auxiliar da Escola Sabatina. “Ele está próximo, as portas”, p.18, mar. 1946; Auxiliar 
da Escola Sabatina. “O tempo é pouco”, p.20, mar. 1946; Notas e Notícias. “O Brasil em 1946”, p.32, 
mar. 1946; FRENCH, T. M. “As armas da nossa milícia”, p. 1-3, jun. 1946; SHIMIDT, Santiago. “Fala o 
Presidente”, p. 3-4, jun. 1946; OCTAVIO, E. Santo. “Os últimos instantes do tempo de graça”, p. 6-8, 
jun. 1946; KIEL, Ana. “Para Onde Vamos”, p.8-10,  jun.  1946; Editorial. “O conselho da associação 
geral aos pastores e anciãos”, p. 1, número especial nov. 1946; DICK, E. D. “A hora crítica para 
expansão missionária”,  p. 13-15, número especial nov. 1946; Auxiliar da Escola Sabatina. “Estais vós 
apercebidos”, p. 17, mar. 1947; SHIMIDT, Santiago. “Estamos alarmados?”, p. 1, abr. 1947; 
PELEGRINO, Aristeu. “Sinal dos Tempos”, p. 25, abr. 1947; WEIDLE,  Eugênio. “A medida que o fim 
se aproxima”, p. 5, jul. 1947; Auxiliar da Escola Sabatina. “Sinais do Fim: a questão do tempo”, p. 16, 
ago. 1947; BRANSON, W. H. “Vigiai, portanto”, p.2-4, número especial  nov. 1947; SILVA, D. Peixoto. 
“É a última hora”, p. 1-2, abr. 1948; WILCOX, F. M. “Agora é o tempo oportuno”, p. 4-5, jun. 1948; 
MACGUIRE, Meade. “Chegou o tempo da preparação”, p.14-16, nov. 1948; FIGUHR, R. R. “A hora 
undécima”, p.4-5, dez. 1948; PINHO, João. “Não tentemos a Cristo”, p. 2-3, jan. 1949; SILVA, D. 
Peixoto. “A crise pendente”, p. 1-2, jun. 1949; PETERS, G. E.  “A segunda vinda e o fim do tempo da 
graça, p. 7-10, nov. 1949.; DICK, E. D. “O progresso da obra – a tarefa inacabada”,  p. 13-15, nov. 
1949.  

 
5 NETO, Timoteo dos Santos.  “Jesus Virá”, p. 2, mar. 1950; NICHOL, F. D. “Acautelemo-nos para que 

não venhamos a ser os sinais”, p. 4-5, mar. 1950; SHIMIDT, Santiago. “Evangelismo especial da 

metade do século”, p. 11-12, jun. 1950; RICHARDS, H. M. S. “Através do mundo”, p. 6-7, set. 1950; 

MURRAY, W. E. “No dia do poder de Deus”, p.4-5  out. 1950; WALDVOGEL, Luiz. “Evidências da volta 

de Cristo”, p. 24, out. 1950; Editorial. “Aos pastores a anciãos da igreja”, p. 1, número especial nov. 
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importante é que quase a metade deles (19), foram escritos nos números especiais 

do mês de novembro de cada ano. Tradicionalmente este número trazia a Semana de 

Oração mundial, e os temas variavam pouco de ano a ano. Dentre eles, a volta de 

Cristo era tema obrigatório, juntamente com um apelo para a missão. Assim, vê-se 

um arrefecer do vigor apresentado nos primeiros anos do pós-guerra. 

A razão pode ser o tempo de prosperidade vivida neste período. A própria 

temática da Revista Adventista tornou-se mais amena. Matérias sobre viagens 

aparecem, por exemplo, com John Boehm (1955), que relata sua viagem às terras 

bíblicas e Europa antes de sua ida para a Conferência Geral nos Estados Unidos e L. 

Murdock (1955) que descreve sua viagem à Islândia. Luiz Waldvogel (1955a) 

relembrava viagem feita à América do Norte em série de nove artigos que termina em 

abril de 1955. Já Moisés Nigri (1955a; 1955b) escreve uma série de oito artigos sobre 

uma viagem a Europa. Estes artigos, recheados de fotos, falam de museus, passeios 

pessoais e até do navio que levou os viajantes. A viagem de Nigri e suas descrições 

                                                             
1950; McELHANY, J. L. “Nossa Suprema necessidade”, p.1-3, número especial nov. 1950; SPALDING, 

Artur. “A plenitude do tempo”, p. 4-7, número especial nov. 1950; EMMERSON, W. L. “Às portas”, p. 7-

10, número especial nov. 1950; Auxiliar da Escola Sabatina. “A chuva serôdia e o alto clamor”, p. 17, 

abr. 1951; MURRAY, W. E. “Reavivamento – o imperativo da hora”, p. 1-3, ago. 1951; MURRAY, W. E. 

“Carta aos irmãos do Brasil”, p.1, out. 1951; ALMEIDA, José Maria de. “Delimitadores de tempo”, p. 12, 

jun. 1952; RUDY, H. L. “O dia está perto”, p. 1-3, número especial nov. 1951; WHITE, E. G. 

“Acontecimentos sensacionais logo se realizarão”, p. 4-7, número especial nov. 1951; MURRAY, W. E. 

“Pelo meu espírito diz o Senhor”, p. 19-21, número especial, nov. 1951; MURRAY, W. E. “Aos nossos 

crentes no Brasil”, p. 1, fev. 1952; MAXUELL, Artur. “A hora em que não penseis”, p. 11-13, número 

especial nov. 1952; WHITE, E. G. “Prepara-te para te encontrares com teu Deus”, p. 2-5, número 

especial, nov. 1953; REBOK, D. E. “Deus finalizará a obra”, p. 10-12, número especial  nov. 1953; 

MUELLER, W. “Eis que vem”, p. 17-19 número especial nov. 1953; RICHARDS, H. M. S. “A proximidade 

do dia do Senhor”, p. 2-5, número especial nov. 1955; BUCKWALTER, J. A. “Sinais dos últimos Sinais”, 

p. 5-8, número especial, nov. 1956; FIGUHR, R. R. “Preparo para o dia de Deus”, p. 21-24, número 

especial, nov. 1956; DUNN, Norman W. “O poderoso alcance da mensagem do advento”, p. 8-11, 

número especial, nov. 1956; NIGRI, Moisés S. “O pentecostes dos últimos dias”, p. 32-33, dez. 1956; 

WOOD, Kenneth H. “Quase chegando”, p. 2, fev. 1957; CLOUZET, Gastão. “Estais vós apercebidos”, 

p. 4, fev. 1957; BARBALHO. José A. “Poderes e poder”, p. 29, fev. 1957; Editorial. “Mensagem do 

Concílio Outonal ao povo adventista”, p. 3-4, mar. 1957; WICHERT, Hugo. “Estou abreviando ou 

retardando a volta de Cristo”, p. 3-4, out. 1957; FIGUHR, R. R. “Aguardando a bem-aventurada 

esperança”, p. 20-23, número especial nov. 1957; TORREY, C. L. “Oferta pró evangelismo mundial e 

avanço missionário”, p. 3-4, mai. 1958; FIGUHR, R. R. “Jubiloso privilégio e responsabilidade de sermos 

adventistas do sétimo dia”, p. 2-4, número especial, nov. 1958; DETAMORE, Fordyce W. “Este povo e 

a profecia”, p. 4-6, número especial, nov. 1958; DOEHNERT, Emílio. “Mais um aviso solene”, p. 10-14, 

dez. 1958; ODON, Roberto Leo. “As sete últimas pragas”, p. 6-7, jul. 1959; COTTREL, Roy. F. 

“Profecias não cumpridas”, p. 6-7, ago. 1959; CRISTIANINI, Arnaldo B. “Acontecimentos que se 

esboçam”, p. 37, ago. 1959; FIGUHR, R. R. “Mesmo as portas”, p. 2-4, número especial, nov. 1959. 
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da Europa refletem uma nova visão sobre o velho continente. Não há mais escombros 

da guerra e uma nova Europa surge aos olhos, mais rica, bela e refinada, que segundo 

o autor, em alguns lugares “parece ter alcançado seu clímax”. Embora buscassem 

apresentar relatos da igreja nestes países, a impressão é de que viagens de turismo 

tornaram-se assuntos para a Revista Adventista deste período. 

A ideia de que a membresia se acomodava aos novos tempos aparecem, por 

exemplo, com Artur S. Maxwell (1952). Ele clama contra a frieza em relação à volta 

de Cristo encontrado nos “cuidados da vida” como construção de casas luxuosas, o 

adquirirem mobiliário dispendioso e participar de diversões mundanas. Murray (1955) 

por sua vez, diz conhecer adventistas que apenas iam à igreja aos Sábados e não se 

responsabilizavam pela pregação do evangelho. Dikson (1958) afirma a mesma coisa 

ao dizer estar a “igreja adormecida”. No sermão de Figuhr na assembleia geral de 

1958, ele assevera que os tempos de prosperidade e crescimento material haviam 

chegado a igreja (WALDVOGEL, 1958). Em editorial de outubro de 1959, Waldvogel 

discute se diante do quadro da igreja atual, as normas da denominação haviam 

baixado. O padrão baixo era visto em “mocinhas com o rosto artificialmente colorido 

ou trajando vestes que não satisfaçam as normas de decência e higiene” 

(WALDVOGEL, 1959). Já o Auxiliar da Escola Sabatina de julho de 1959 destaca que 

se pode sim, neste tempo, buscar adquirir uma “casinha” ou terreno para cultivo da 

terra, mas alerta para as falsas necessidades que “nossos pais sequer podiam 

imaginar” deste tempo de “velocidade, métodos modernizados e atividades de alta 

pressão” (AUXILIAR, 1959). Detamore (1958) alerta contra a condescendência e 

satisfação com casas, terras, confortos modernos e belos automóveis. 

Os sinais que apontavam para a volta de Cristo também mudam da segunda 

metade da década de 1940 para a década de 1950. As guerras ainda são uma 

preocupação, especialmente no começo do período. A ideia de que uma Grande 

Guerra Mundial seria o Armagedom agitava os adventistas de então, que viam no 

movimento das nações sinais de que o fim se aproximava (NETO, 1950). Emilio 

Doenhert (1958) analisava o quadro dos eventos no “Oriente Médio” e antevia o que 

futuramente aconteceria no Armagedom. Mas, conforme a segunda guerra se 

distanciava, o forte conceito existente nos anos 40 dos sinais ligados a ela, também 

diminuía. Roy F. Cotrell (1959) escreve contra previsões proféticas alarmistas, 

mostrando que muito do que se havia predito em anos anteriores sobre o Armagedon, 

não havia se cumprido.  
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Já o desenvolvimento científico, a corrida espacial e a era atômica aparecem 

como sinais fortes da proximidade da volta de Cristo. O século XX é chamado de 

“século incrível” por W. L. Emmerson (1950), para quem, estamos no tempo “quando 

as mãos dos homens estão alcançando os últimos poderes e descobrindo os últimos 

segredos da ciência”. Em matéria ilustrada por cogumelo atômico, José Barbalho 

(1957), lembra Hiroshima, e afirma que o “mundo se desenvolveu maravilhosamente” 

e as nações estão se armando com armas atômicas.  A corrida espacial e o 

lançamento de satélites artificiais também são destacados por R. H. Hutt, (1958) e 

Waldvogel em “Os Satélites e a presunção humana” (1958a) e novamente em “Ainda 

o Sputnik” (1958b). Ruth Cardoso (1958) diz que o lançamento do primeiro satélite 

artificial havia sido um “transcendental acontecimento”. Todo este desenvolvimento 

científico era compreendido sob uma perspectiva pessimista, como apontando para 

os excessos do ser humano em sua busca por conhecimento e a iminente interferência 

de Deus neste processo. 

Outra preocupação recorrente era a união das igrejas e a perseguição religiosa. 

Em pesquisa do termo “perseguição religiosa” no sítio da Revista Adventista (em 

http://www.revistaadventista.com.br/pesquisa) pode-se encontrar 10 artigos que 

tratam do tema entre 1950 e 1959. J. A. Buckwalter (1956), por exemplo, alerta para 

o último dos sinais: a união entre protestantismo, catolicismo e espiritismo e a 

perseguição que sobrevirá em seguida. Norman W. Dunn (1956) também alerta para 

a última união entre Espiritismo, Romanismo e Protestantismo que levará a 

perseguição religiosa. Arnaldo B. Christianini (1959) destaca o crescimento do 

catolicismo nos Estados Unidos e o aumento da tolerância protestante para com 

Roma, em especial nas eleições em que J. F. Kennedy, que poderia tornar-se o 

primeiro presidente católico da nação mais poderosa do mundo. 

A disputa interna da igreja entre M. L. Andreasen e os participantes das 

reuniões com Martin e Barnhouse (LeRoy E. Froom, W. E. Read e Roy A. Anderson) 

afinal de contas, parecem ter pouca influência direta na linha editorial da revista. 

Andreasen tem dois artigos publicados neste período, “Impureza de pensamento e 

vida” (ANDREASEN, 1955a; 1955b) em que analisa o declínio moral na sociedade 

destacando a liberação sexual feminina e a educação moral das crianças e “Confissão 

de Pecado” (ANDREASEN, 1959) em que ele destaca dois passos para conversão: 

convicção do pecado e confissão. Diversas citações de seus livros, especialmente 



26 

 

“Isaiah: The Gospel Prophet” aparecem neste período, em particular na sessão 

Auxiliar da Escola Sabatina.  

Na edição de abril de 1957 o tema das conversações entre adventistas e 

evangélicos é tratado diretamente por Roy A. Anderson (1957) no artigo “Mudança de 

atitude para com o adventismo”. Após descrever brevemente onde se encontra o 

problema da má percepção dos evangélicos em relação aos adventistas (falta de um 

credo claro e as doutrinas de Cristologia, Santuário e Expiação) declara ele 

  
Os adventistas do sétimo dia reconhecem que o coração do 
evangelho é Cristo, Sua divindade, Sua natureza sem pecado, 
Seu todo suficiente sacrifício expiatório na cruz, Seu ministério 
no Céu, e o dom da justiça, pelo qual todos e quaisquer que 
aceitarem Sua grande salvação, são libertados do pecado. 
Coisa alguma é mais preciosa aos cristãos adventistas do que a 
salvação ser inteiramente pela graça, "sem as obras da lei". 
Verdadeiramente, ensinamos a importância de observar os 
mandamentos de Deus, porém isto não é a fim de ser salvo, mas 
antes porque estamos salvos pela graça. Para nós, a obediência 
é o resultado da salvação, não o fundamento da salvação. 

 
 Depois de explicar a natureza das conversações entre adventistas e “certos 

líderes cristãos”, que com sinceridade haviam buscado respostas para umas 

“cinquenta ou sessenta” questões importantes, ele afirma que as respostas seriam  

  
expressas inteiramente dentro da moldura de nossa declaração: 
Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, que 
aparece no Manual da Igreja. Não foi feita nenhuma tentativa 
para acrescentar, tirar ou mudar nossas doutrinas, mas apenas 
explicar "as coisas que são com mais segurança cridas entre 
nós". Estas respostas representam largo círculo de nossos 
pregadores, professores e administradores, não somente na 
América do Norte, mas em muitas outras terras. 

 
 Finalmente, Anderson afirma estarem sendo feitos preparativos para a 

publicação do resultado destes questionamentos “com abundância de provas dos 

escritos do Espírito de Profecia”. Ele vê esta como uma oportunidade de mostrar o 

adventismo como um movimento “peculiar” e ter neste ministério o objetivo de 

espalhar a luz do evangelho no tempo do fim. 

 Arnaldo B. Christianini (1957), famoso por ser um paladino das doutrinas 

adventistas, escreve positivamente a respeito da série sobre o adventismo da revista 
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Eternity de 1956, quando, segundo ele, Ellen G. White foi vindicada como legítima 

cristã. 

 Figuhr, que era presidente mundial da denominação, e tem papel chave neste 

momento, mostra apoio ao grupo de Froom contra Andreasen (KNIGHT, 2008, 19). 

No entanto, em seus artigos na Revista Adventista deste período, Figuhr parece mais 

próximo da teologia de Andreasen do que supostamente daquela de Froom. Ele 

compreende que o preparo da igreja para volta de Cristo tem a ver com a santificação 

do povo. Em seus artigos para o número especial da semana de oração de 1955, 1956 

e 1957 encontramos frases como “fizeram o devido preparo... conscienciosamente 

obedeceram as instruções divinas” (para a volta de Cristo) “os dias que nos restam 

devem ser de preparação. Por meio de completa dedicação individual a Deus” (1955), 

“desafiando-nos a para vivermos devota e corajosamente nestes tempos maus, ‘para 

que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, sem defeitos”, “quando 

manchas, rugas e defeitos, tudo tiver sido removido pela limpeza divina, então uma 

igreja gloriosa aparecerá“, “a obra de aperfeiçoamento teve lugar aqui na terra. Foi 

aqui, em meio das condições em que vivemos, que é que a igreja foi lavada, tornou 

se sem mancha e gloriosa.”, “deve haver uma hora especial de purificação, ou de 

afastamento de pecado entre o povo de deus na terra ... quando ela se houver 

realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento ... Então 

a igreja que Nosso Senhor deve receber para Si, à Sua vinda será igreja gloriosa sem 

mancha, nem ruga nem coisa semelhante” (1956). Em 1957 (FIGUHR) ele escreve “a 

redenção, a purificação e à aceitação como povo especial de Deus, zeloso de boas 

obras, bem descrevem um povo que ansiosamente o aguarda”. A semelhança de suas 

ideias com a teologia da última geração de Andreasen é marcante. 

 Outro fator notável é o tom triunfalista das publicações. Norman Dunn (1956) 

realça que a igreja estava presente em 197 países onde se encontravam 98% da 

população mundial, e afirma ser imensurável o poder do testemunho de mais de 1 

milhão de adventistas, logo, a mensagem tem se espalhado de modo inimaginável. 

Em “Mensagem do Concílio Outonal ao Povo Adventista” (WALDVOGEL, 1955b), 

lemos “os mensageiros da verdade tem ido até os confins da terra. Dezenas de 

milhares cada ano se ajuntam as fileiras do movimento adventista. Este povo tem 

crescido em estatura e significação, agora nossas palavras são atentamente ouvidas.” 

As oito milhões de cópias do livro “Caminho a Cristo são celebradas (DELAFIELD, 

Excluído: ,
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1957) e conversões de todas as tribos línguas e povos postos na conta da leitura da 

obra. 

 Há também uma mudança de ênfase no trabalho pessoal da pregação do 

evangelho, para a pregação pela igreja como instituição. Após comemorar o 

crescimento da igreja após a segunda guerra, James I. Robison (1955) por exemplo, 

exalta a construção de igrejas, centros evangelísticos e o aumento no número de 

obreiros. Na 48ª Assembleia da Associação Geral, havia uma exposição que mostrava 

o crescimento da igreja através de “serviços médicos, educacionais, serviço social e 

até programas de TV e rádio” (WALDVOGEL, 1958b). 

 Enquanto nos anos 1945-1949 o preparo pessoal para a volta de Cristo era 

pregar o evangelho, agora, a tônica passa para a consagração pessoal. Diante dos 

sinais da volta de Cristo, deve o crente examinar o próprio coração e viver com 

seriedade a vida religiosa (NICHOL, 1950). Tem de ser expulsas da igreja e da vida 

individual toda mácula e mancha do pecado, pois a igreja gloriosa na vinda do Senhor 

terá estas características (McELHANY, 1950). Murray, presidente da DSA, apela a um 

reavivamento com um programa em todas as igrejas que deve durar de oito a dez 

dias, clama ele ser esta a maior necessidade da igreja (MURRAY, 1951a). Diante de 

viver-se próximo a última hora, é dever supremo dos cristãos estar preparados. Diz 

ele “pelo viver piedoso, pelo arrependimento de nossos pecados e faltas, confiando 

na graça de nosso Senhor Jesus Cristo unicamente, podemos estar preparados para 

subsistir no juízo. Este preparo nos virá por meio do reavivamento que Deus deseja 

que experimentemos na actualidade” (MURRAY, 1951b). 

É uma mudança notável se comparada, por exemplo, ao artigo de Dickson 

(1945) que cita o texto de Ellen G. White “Quando o caráter de Cristo se reproduzir 

perfeitamente em Seu povo, então virá para reclamá-lo como Seu." (WHITE, 1987, p. 

69) para pedir mais trabalho missionário implicando por de lado toda reserva e 

entregar (a Cristo) toda a vida e todo trabalho. Já em 1955 o mesmo texto é usado em 

outro contexto. Depois de mencionar sinais como terremotos e guerras e afirmar que 

eles já se cumpriram, Lourenço Maxwell (1955) aponta que dois ainda faltam se 

cumprir, a pregação do evangelho em todo o mundo “embora falte pouco” e a 

reprodução do caráter de Cristo em seu povo, quando então coloca o mesmo texto de 

White. 

Em relação ao tempo e a demora, temos Spalding (1950) apresentando a volta 

de Cristo como a promessa para os cristãos de todas as épocas, embora estejamos 
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agora na “plenitude do tempo”, o relógio de Deus não é como o nosso, a despeito de 

que cem anos houvessem passado (desde 1844) a igreja não estava pronta a recebê-

lo, já agora se deve receber não o Reino da Glória, mas o Reino da Graça. Desde já 

há a preocupação em não ligar datas aos cem anos que se passavam desde o 

desapontamento ou aos 120 anos de pregação de Noé (ALMEIDA, 1952). O 

presidente da conferência Geral Wiliian H. Branson (1951) sugere que não se 

passarão mais três ou quatro gerações até a vinda. No ano seguinte, embora afirme 

que a volta de Jesus não iria tardar, expõe que ainda havia muito a ser feito 

(BRANSON, 1952) enquanto para Rebok (1953) no tempo certo, Deus finalizaria a 

obra para que pudesse voltar, pois não há como o homem limitar o Deus poderoso e 

infinito.  

Figuhr (1957) admite que a demora se prolongava além do esperado, e corria-

se o perigo de estarem perdidos nas ocupações da vida , satisfeitos com belas casas, 

confortos modernos ou belos automóveis (FIGUHR, 1958) dizendo “meu Senhor tarda 

em vir”. Havia o perigo da igreja se cansar e adormecer passando para uma perigosa 

indiferença ou rejeição (MUELLER, 1953). Deveria, portanto estar alerta aos sinais do 

fim, para não ser pega de surpresa, cuidando dos próprios negócios, aumentando sua 

casa, assistindo esportes ou indo ao cinema (MAXWELL, A. 1952).  

A perseguição que antecede a volta aconteceria num futuro mais ou menos 

próximo (FERREIRA, E. 1955). Para H. M. S. Richards (1955), já seria possível afirmar 

a chegada do Dia do Senhor, pois este englobaria eventos que antecedem a volta de 

Cristo, eventos estes (os sinais da volta) que já estariam acontecendo. 

 

2.2.2.1 Sumário 

 

A década de 1950 foi de esfriamento da igreja diante de um mundo que 

enriquecia e melhorava. Embora os sinais clássicos continuassem a apontar a volta 

de Cristo, percebe-se uma perda de vigor na pregação. A despeito de os velhos líderes 

ainda insistrem na urgência da pregação, muitos já não se ocupavam tanto dela. A 

principal mudança em relação à meia década de 1940 é a mudança de ênfase relativa 

ao preparo pessoal para a vinda, que passa do envolvimento na pregação do 

evangelho, para uma reforma pessoal ligada a abandono de pecados, enquanto é a 

igreja agora que se preocupa com a missão. 
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2.2.3 Os Anos 1960 

 

 Os anos 60 podem ser considerados anos de transição entre os dourados anos 

50 e os plúmbios anos 70. Nesta conjuntura, os anos 60 também podem ser divididos. 

A primeira metade dos anos 60 ainda trazem o otimismo prevalecente da década 

anterior, já a segunda parte da década de 60 é uma introdução à toda revolução 

cultural ocorrida durante os anos 1970. 

 Uma marca desta década é o Nacionalismo, com a descolonização de 

Nações anteriormente europeias que agora se tornam independentes. Do quente mar 

do Caribe, passando pela África até as Nações insulares do Pacífico, país após país 

se libertava do jugo colonialista europeu. O vasto império Inglês que contava mais de 

quatro séculos desintegrava-se, junto com os da França e Holanda (BLAYNEY, 187). 

Embora este movimento houvesse começado após a segunda guerra mundial, foi 

nesta década que o movimento se intensificou. 

 Os anos sessenta foram de intensas mudanças de comportamento na 

sociedade, sendo inclusive conhecidos como “os anos rebeldes”. O movimento contra 

cultural tomou vulto, com o movimento feminista de segunda onda (BLAINEY, 243-

245; HOBSBAWN, 306, 311), movimentos civis em favor dos negros e homossexuais, 

o surgimento dos hippyies e sua estética psicodélica e o rock com sua rebeldia e 

transgressão (HOBSBAWN, 318-320). Revoluções comunistas se espalhavam pelo 

mundo e inspiravam esperança e medo a depender de quem recebia o noticiário. 

Mesmo grandes potências mundiais como os Estados Unidos, com a promulgação da 

Lei dos Direitos Civis em 1964 (GREENLEAF, 464) e a Igreja Católica com a 

convocação do Concílio Vaticano II (SILVEIRA) se rendiam a estes tempos de 

mudança. 

 A economia mundial crescia, e já no início da década havia uma grande 

prosperidade nos países ricos. O PIB mundial passou de US$ 8.439.748.000,00 em 

1960 para US$ 13.106.621.000,00 no final de 1969, enquanto PIB per capita cresceu 

23,52% no Mundo e 28,9% na Europa, chegando ali a quase dez mil dólares (HS-7). 

Quase não existia desemprego, (BLAINEY, 222) enquanto 90 por cento dos 

americanos possuíam televisão em 1960, uma em cada três famílias inglesas tinha 

automóvel em 1959 e duas em cada três tinha uma TV (BLAYNEY, 226).  
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Uma das divisas da década foi o recrudescimento da guerra fria entre Estados 

Unidos e União Soviética. Quatro pontos eram disputados por estas duas grandes 

nações (BLAYNEY, 208): (1) uma competição por poderio militar, especialmente 

nuclear, (2) uma guerra de propaganda para conquistar as mentes e os corações do 

mundo, (3) uma luta para atrair votos independentes nas Nações Unidas, e o mais 

significativo deles, (4) uma competição pelo espaço sideral que ficou conhecida como 

corrida espacial. Definitivamente esta foi a década do homem no espaço. De Yuri 

Gagarin, o primeiro homem no espaço em 12 de abril de 1961 (BLAYNEY, 207), à 

chegada do homem à lua em 20 de julho de 1969, a humanidade contemplou com 

espanto e admiração o início de uma nova era. 

Ao mesmo tempo em que sofria a influência destas mudanças seculares, a 

igreja também passava por suas próprias mutações. O forte crescimento em número 

fez a igreja passar de 1.245.125 membros em 1960 para 1.953.078 em 1969, um 

crescimento líquido de 56,85% em 10 anos. Surpreendentemente explosivo era o 

crescimento na Divisão Sul-Americana. Enquanto havia encerrado o ano de 1959 

batizando 9.933 pessoas, no ano de 1969 a DSA contabilizava incríveis 33.653 

batismos. Sua taxa de crescimento líquido no mesmo período foi de 5.228 para 25.252 

membros por ano, um crescimento de 79,29%. Este crescimento encantava e 

inspirava, (AITKEN; NIGRI; WALDVOGEL, 1963). No entanto, também havia aqueles 

que temiam a entrada do mundanismo na igreja por conta de um possível crescimento 

sem controle (WALDVOGEL, 1963; PINHO). 

Em 1966 houve também a mudança de presidente da Conferência Geral. 

Ruben R. Figuhr, que havia sido presidente da DSA antes de tornar-se líder mundial 

dos Adventistas, foi substituído por Robert H. Pierson (OLIVEIRA E. 283). Pierson por 

sua vez havia trabalhado na Índia, no Caribe e na África, onde correu mesmo perigo 

por sua vida (OLIVEIRA E. 289). Era um homem firme e sentia que o tempo do fim se 

aproximava, instando então a igreja à conclusão da obra (OLIVEIRA E. 290).  

Ao mesmo tempo, uma significativa mudança ocorria na Casa Publicadora 

Brasileira (CPB) com influência direta sobre Revista Adventista. Em 1965, após 

quarenta e dois anos trabalhando na Casa, sendo trinta como redator chefe, Luiz 

Waldvogel, seguia para seu merecido descanso. Em seu lugar, a mesa diretora da 
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Divisão escolhia Carlos Trezza como novo redator chefe, enquanto a Revista 

Adventista ficaria a cargo de Naor Conrado (WALDVOGEL, 1965). 

Na RA (Revista Adventista) a controvérsia acerca do Questions on Doctrines 

(QOD) prosseguia. Figurh, presidente mundial neste período, vêm a público reafirmar 

o QOD. Em dois artigos em Janeiro e Fevereiro de 1960 (FIGUHR, 1960a; 1960b) ele 

escreve sobre as polêmicas que ocorrem no seio da igreja sobre o tema: o papel de 

Ellen White como profetiza e a prioridade da bíblia, nossas crenças fundamentais (3), 

a expiação e o sacrifício de Cristo. Sua posição é a reafirmar o QOD em todos estes 

pontos. No quarto trimestre de 1960, a lição da Escola Sabatina tratou do tema 

“Doutrinas Cristocêntricas” (AUXILIAR, 1960c) o que também estava no contexto da 

disputa. 

O tema mais controverso parece ser o papel do homem na salvação. Gilberto 

Pires de Faria (1960) aborda o problema da justificação de modo simplório ao 

questionar se a mesma é realizada pela lei ou pela graça. Christianini (1966) também 

trata do assunto e chega a afirmar que aqueles que abandonam a igreja após a 

conversão o fazem por não estarem conscientes da doutrina da justificação pela fé. 

Shuler (1969a; 1969b) aborda a questão da justiça imputada e comunicada, e uma 

abordagem arminiana é dada por Almir Fonseca (1962). 

Ainda assim, parece não haver a percepção das contradições em tratar 

justificação pela fé com uma roupagem surpreendentemente legalista. Desta forma, 

ao tratar o retorno de Cristo, nota-se uma ênfase na busca pelo preparo pessoal, 

ligado à mudança de comportamentos, como Nichol (1960), que associa o preparo 

para vinda com a busca pela santidade, abster-se de certas recreações (como ir ao 

cinema), e controle dos pensamentos. No artigo de Ellen White (1960) sobre o 

preparo, é destacada a frase “sede vós perfeitos”. No editorial de fevereiro de 1960, a 

demora na vinda de Cristo é posta na conta da mundanidade da igreja (WALDVOGEL, 

1960a). Zurcher (1969) põe encadeada uma série de textos de Ellen White no que 

poderia ser uma defesa veemente do perfeccionismo de Andreasen. Textos como: 

“estamos lutando com todas as nossas forças para chegarmos a estatura de homens 

e mulheres em Cristo?”, “Agora, enquanto nosso grande Sumo Sacerdote está a fazer 

expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo” e “Agora é o 

tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem 

Excluído: ,
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ou mulher impuros ... todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de 

Deus”. Como este artigo está no número especial da semana de oração, é a liderança 

mundial a responsável por sua publicação, o que indica como não se compreendia 

ainda a extensão das ideias perfeccionistas de Andreasen. 

O crescimento da igreja também ganhava destaque nas páginas da RA. Em 

1960, Rodolpho Belz (1960 A) comemora o fato do Brasil possuir 50 mil adventistas 

porém em Dezembro de 1969, Moisés Nigri (1969) celebrava 30 mil batismos em um 

único ano (o de 1968), comemorava também o crescimento de 40,4% em sete anos, 

enquanto a população mundial crescia apenas 15,4%. Estes números eram tão 

exuberantes que o próprio Nigri os compara ao crescimento da igreja 

neotestamentária. Enoch de Oliveira (1960) celebra 100 mil adventistas na DSA, 

lembrando, porém que muito território havia ainda para ser conquistado. No mesmo 

número o Pr. James Aitken, presidente da DSA apresenta no relatório do Concílio da 

Divisão de 1959 os mesmos números (AITKEN, 1960). Em 1961 o mesmo Aitken 

comemorava 105 mil membros e 20 mil batismos (AITKEN, 1961). A DSA é vista como 

paradigma para o mundo (BEACH). O número de fevereiro de 1962 apresenta o maior 

batismo já realizado no Brasil, em São Paulo nas piscinas do Pacaembu, em 7 de 

outubro de 1961, quando 335 pessoas foram batizadas. (AITKEN, 1962). Na 

Conferência Geral de 1962, Figuhr lembra o centenário da organização em 1963 e 

comemora 1.307.892 membros ao final de 1961 (FIGUHR, 1962). Dez mil pessoas 

assistiram a 49ª Assembléia da Conferencia Geral, chegando a 30 mil no sábado. 

(BERGOLD). “Em 1958 foram batizadas 8.502 pessoas; em 1959, 9.333; em 1960, 

11.315, e em 1961, 12.635” era a contagem de Aitken na CG em seu relatório da DSA 

(AITKEN, 1963). A divisão contava na época com 122.353 membros. O número de 

membros por habitantes no mundo em 1963 era de um adventista para cada 2.154 

habitantes, quando trinta anos antes havia um para cada 5.732. (WALDVOGEL, 

1963).  

Em maio de 1966 a RA foi uma edição especial de celebração ao jubileu de 

ouro, 50 anos, da organização da DSA. Havia muito a comemorar. Depois de ganhar 

seus primeiro 50 mil membros após 56 anos desde sua fundação, mais 50 mil haviam 

sido acrescentados em apenas 9 anos. Em 1964 o crescimento líquido ficara em 

10,4%. O Brasil possuía 92.460 membros em 1965 (NIGRI, 1966a). Uma grande foto 

de duas páginas com o Cobo Hall em Detroit, lotado ilustrava a reportagem que tratava 
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da 60ª Conferência da Associação Geral. Nele cabiam 12 mil pessoas sentadas. Ali 

estavam “mais de mil delegados e cerca de 25.000 adventistas representando 

1.578.504 membros em todo o mundo, espalhados por 189 países e falando 928 

línguas e dialetos” (NIGRI, 1966b). Se o crescimento era grande, os alvos o 

acompanhavam. O plano para os próximos quatro anos a encerrar-se em 1970 era 

passar de 183 mil membros para 300 mil no quadriênio (1967-1970). De 19.067 

batismos em 1965 para 56 mil em 1970 (NIGRI, 1967). Em dezembro de 1967 a DSA 

era a quarta maior do mundo com 204.105 membros em uma comunidade adventista 

mundial com 1.747.614 (CONRADO, 1968). 

A igreja era cada vez mais aceita pela sociedade e pelas autoridades (NIGRI, 

1964). Nas inaugurações de prédios e edifícios da igreja e em programações 

especiais, torna-se comum a presença de autoridades civis como senadores (VALLE, 

1969), prefeitos (1969, abr p. 23), governadores (BESSA, 1969) e até do presidente 

da República, na época Artur da Costa e Silva (WICHERT, 1969). 

Os números expressivos incluíam a construção de mil templos nestes quatro 

anos. A discussão sobre a contingência da construção de igrejas e templos pela 

proximidade da volta de Jesus está praticamente encerrada, embora apareça no 

editorial de setembro de 1960 (WALDVOGEL, 1960) e na caixa de perguntas em 

novembro de 1961 (WALDVOGEL, 1961b). As inaugurações de igrejas ocupam várias 

páginas do noticiário da RA. Durante a visita do Pr. Robert Pierson, presidente 

mundial, duas grandes igrejas foram inaugurada, a Igreja de Brasília, um esforço da 

União Sul-Brasileira para se ter uma grande igreja no coração do Brasil. Esta era uma 

obra visionária, chamada de centro evangelístico (VALLE, 1969 A). A outra 

inauguração marcante, foi a da igreja Central de Curitiba, para 1500 membros, era a 

maior igreja adventista do Brasil (VALLE, 1969a; 1969b). Dezenas de outras igrejas 

estavam sendo construídas e inauguradas. O UNASP de São Paulo, o velho CAB, 

chamado à época de IAE, também lutava para ter seu templo levantado, e lembrava 

suas igrejas-filhas, (grandes igrejas atualmente da Paulista Sul) como Jardim Santo 

Eduardo, Jardim das Palmeiras e Vila das Belezas, todas na época em construção, 

mas já com membros frequentando. O artigo citava haver uma igreja a cada 1800m 

nas proximidades do colégio (CONRADO, 1969). 
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Todos estes números eram tratados com ufanismo. As grandes reuniões eram 

vistas como evidência do progresso da igreja (ARAÚJO J.). Sinais de entusiasmo e 

expressões de triunfo também eram frequentemente usadas, como por exemplo, 

“grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres” (OLIVEIRA E. 

1960). Tamanho crescimento é chamado de “milagre moderno” por Atkins (BEACH, 

1961). Havia um sentimento de ânimo pelo progresso (BEACH, 1961) e 

deslumbramento com as grandes cerimônias batismais (AITKEN, 1962). F. V. Freitas 

incita a igreja a se unir para completar o trabalho, o que parecia possível em tempos 

tão otimistas (COSTA A.). O fim da pregação parecia mesmo próximo, “com rapidez 

que surpreenderá a igreja” (WATTS). 

Dentre os sinais que indicavam a proximidade da volta de Jesus estavam o 

crescimento católico nos EUA (COTTRELL, 1961), a eleição de um presidente 

americano católico (CRAZZEL) e o aumento do espiritismo (DIKES). G. F. Ebinger 

(1965) traz em seu artigo a inclusão do pentecostalismo como parte dos sinais, por 

sua semelhança com o espiritismo. Porém, o sinal mais comentado, é a união das 

igrejas. Em um grande artigo de duas partes, Hugo Wichert (1968a; 1968b) afirma ser 

a união das igrejas o grande sinal do fim. Ajax W. Silveira (1960), James E. Dikes 

(1960), Waldvogel (1961b; 1961d), Costa Rodrigues (1965).e Naor G. Conrado (1966; 

1967) também escrevem acerca deste sinal. Claramente, o Concílio Vaticano II, 

chamado de Concílio Ecumênico (CONCÍLIO VATICANO II) influencia esta visão. O 

artigo “Concílio Vaticano II – Clima de unificação” (WALDVOGEL, 1963a) destaca o 

desejo do papa João XXIII em buscar uma aproximação com o mundo cristão ao 

convocar o concílio. Odorino de Souza (1965) realça a influência do Concílio Vaticano 

na América do Sul. Wadi Farag (1967) fala da união de católicos e coptas no Egito e 

Valdir da Costa (1967) identifica sinais da união dos interesses de protestantes e 

católicos tanto nos EUA como no Brasil. 

Como já visto, a proximidade do Concílio Vaticano II, ocorrido entre os anos de 

1962 e 1965 reforça esta ideia. Entretanto, com o distanciamento do concílio, os 

artigos sobre união das igrejas escasseiam e são substituídos pelos que tratam da 

corrida espacial. Embora apareçam desde 1960 (MAXWELL A. 1960), é a partir de 

1968 que se destacam, com 8 artigos em três anos sobre este tema (KETLE, 1968; 

RANZOLIM, 1968; NIGRI, 1969a; CLEVELAND, 1969b; FAGAL; BOOY; DUPUY; 

LESSA, 1969; CONRADO, 1969b). As conquistas espaciais colocavam o interesse no 
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céu, e mesmo UFOs (unknow flying object, em português OVNI: objeto voador não 

identificado) são identificados como sinais do fim (QUINT, 1969; CHAIJ, 1969; BELZ, 

1969b). 

A Guerra Fria também influencia a percepção dos sinais. A própria corrida 

espacial é parte deste cenário, mas além dela vemos a luta entre capital e trabalho 

(MAXWELL A. 1962; SETON, 1961a), os conflitos advindos da guerra fria e a corrida 

armamentista, principalmente nuclear (COSTA V., 1968; BELZ, 1969; SOUZA, A. 

1964). Embora o armamentismo fosse visto como sinal, os acordos de desarmamento 

também são indicados como sinais da volta (QUINT, 1961; COELHO, 1961). 

Outros sinais são os clássicos e sempre lembrados, tais como: a crise social e 

moral (DOENHERT, 1965; HOWE, 1967; MAXWELL, 1968 ; FAGAL, 1969), as 

catástrofes naturais ou criadas pelo homem, (ENGELKEMIER; SETON); como 

também, a crise social associada às mudanças da sociedade de então, como o 

surgimento do movimento hippyie (MAXWELL, A., 1968).  

Um sinal que se destaca, é a pregação do evangelho em todo o mundo. Diante 

do rápido crescimento da igreja neste período, parecia possível que o evangelho 

rapidamente alcançasse todo o globo, cumprindo o texto de Mateus 24:14 (MAXWELL 

A., 1962). Artur S. Maxwell (1960) cita “a espetacular proclamação da última 

mensagem”, enquanto Fagal (1969) afirma serem os satélites de comunicação um 

meio natural para terminar a pregação do evangelho em todo o mundo. 

Embora fosse forte crescimento numérico, havia uma sensação de que a igreja 

esfriava diante do crescimento econômico dos membros. A busca por um novo 

Cadilac, uma casa maior (DOEHNERT, 1960), por carreiras que oferecessem 

segurança financeira (MICHIN), e a frieza para com os visitantes (CONRADO, 1966), 

mostravam a situação “laodiceana” de uma igreja morna (SETON). Tudo é visto sob 

a perspectiva de uma igreja que esfriava nitidamente. Doehnert (1963) relembra os 

tempos em que a igreja era pobre, e nota que agora muitos irmãos haviam 

enriquecido, mas não apoiavam financeiramente a obra como o esperado. Mulheres 

de “vestidos excessivamente decotados e mangas cavadas” tem “cargos na igreja e 

vão para frente provocando atenção profana” (WALDVOGEL, 1963a). A aceitação das 

normas, pensamentos e costumes do mundo é chamada bossa-nova, e o cristão que 

os aceitam, “cristão bossa-nova”, por G. G. Michel (1963). 
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Os artigos que tratam diretamente sobre a volta de Cristo aumentam em 

número na década de 1960 (54 artigos6) em comparação a década de 1950 (41 

                                                             
6 Auxiliar da Escola Sabatina, “A bem-aventurada esperança”. Santo André, p. 15-16, mar. 1960; 

Auxiliar da Escola Sabatina, “O preparo para a vinda de Cristo”. Santo André, p. 16-17, jan. 1960; BELZ, 

Rodolpho. “Quando’, ’então”. Revista Adventista, Santo André, p. 3 e 4, set. 1960; ________, “A dez 

minutos do caos nuclear”. Revista Adventista, Santo André, p. 13, jul. 1969; BESSA, José. 

“Evangelismo total”. Revista Adventista, Santo André, p. 3, ago. 1962; BIETZ, Artur L. “O alto clamor”. 

Revista Adventista. Santo André, p. 5 e 6, abr. 1963; BOOY, Paul M. de. “Aguardando a bendita 

esperança”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 14-16, nov. 1969; BUYS, Paulo 

Brandts, “O regresso de Jesus”. Revista Adventista, Santo André, p. 8, dez. 1965; CARCICH, Teodoro. 

“O fim está próximo”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 4-6, mai. 1964; 

CLEVELAND, Clyde C. “Eis que venho sem demora”. Revista Adventista, Santo André, p. 2 e 3., fev. 

1969; COSTA, Valdir A. “Aproxima-se o dia final”, Revista Adventista, Santo André, p. 9, jun. 1968; 

COTTRELL, Raymond F. “Prepara-te para te encontrares com teu Deus”. Revista Adventista, Santo 

André, p. 7 e 7, jul. 1965; CRAZZEL, Tarso. “Um marco de grande importância no caminho do fim”. 

Revista Adventista, Santo André, p.33-35, jan. 1961; DEMING, Murray. “O gozo da bendita esperança”. 

Revista Adventista, Santo André, p. 8-10, maio. 1969; DICKSON, Luis K. “Que sucederá quando Cristo 

vier?”. Revista Adventista, Santo André, p. 4 e 5, abr. 1966; DOEHNERT, Emílio. “Maranata, nosso 

Senhor volta”. Revista Adventista, Santo André, p. 5 e 14, jul. 1960; ________. “O mundo agonizante”. 

Revista Adventista, Santo André, p. 8 e 9, mai. 1962; ________, “Quem tem ouvidos ouça”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 8 e 9, jun. 1965; ENGELKEMIER, José. “Sinais sem paralelo”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 2-4, nov. 1969; EBINGER, G. F. “Os grandes enganos dos últimos dias”. 

Revista Adventista, Santo André, p. 7 e 8, abr. 1965; FAGAL, Willian A. “Sinais da bendita esperança”. 

Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 4-6, nov. 1969; FERRAZ, Itanel. “Agora é o 

tempo”. Revista Adventista, Santo André, p. 5, fev. 1965; FIGUHR, Ruben R. “Preparados para o dia 

do Senhor”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 18-20, nov. 1961; ________, “O 

desafio de nosso mundo”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 2-4, nov. 1960; 

________, “Mensagem do presidente da associação geral”. Revista Adventista, Santo André, p. 2 e 3, 

abr. 1964; FORD, Desmond. “Confiança na breve volta de Cristo”. Revista Adventista, Santo André, 

número especial, p. 9-11, nov. 1968; FORDHAN, W. W. “Partilhando a bendita esperança”. Revista 

Adventista, Santo André, número especial, p. 10-12, nov. 1969; HOWE, C. B. “Presságios do fim”. 

Revista Adventista, Santo André, p. 14-16, jan. 1967; HUF, Ataliba. “E então virá o fim”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 6, set. 1969; JORGENSEN, “Preparação para o tempo de angústia”. 

Revista Adventista, Santo André, p. 3-5, abr. 1966; KETLE, Samuel D. “O reino que há de vir”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 11-13, nov. 1968; KÖHLER, Arno H. “O rei vindouro perto está”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 6 e 7, abr. 1968; LOHNE, Alf. “Pregando a bendita esperança”. Revista 

Adventista, Santo André, número especial, p. 12-14, nov. 1969; MAXWELL, Artur S. “Vai-se 

aproximando aquele dia”. Revista Adventista, Santo André, p. 6-8, número especial, nov. 1960; 

________, “Está próxima a vinda de Jesus”. Revista Adventista, Santo André, p. 9-11, mar. 1962; 

________, “Dispõe-te porque este é o dia”. Revista Adventista, Santo André, p. 2-4, dez. 1968; 

NICHOL, F. D. “O preparo para o dia de Deus”, Revista Adventista, Santo André, p. 10-12, número 

especial, nov. 1960; ODON, L. Roberto. “A heresia de marcar data”. Revista Adventista, Santo André, 

p. 3-5, abr. 1963; PETERSON, F. L. “O testemunho dos apóstolos sobre a segunda vinda de Cristo”. 

Revista Adventista, Santo André, p. 2-5, mar. 1967; PIERSON, Robert H. “Quando virdes estas coisas, 

sabei...”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 2 e 14, set. 1960; ________, “A glória 

da bendita esperança”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 16-18, nov. 1969; QUINT, 

Ademar. “O mundo pregando o fim do mundo”. Revista Adventista, Santo André, p. 3 e 4, fev. 1961; 

RICHARDS, H. M. S. “Lealdade a bendita esperança”. Revista Adventista, Santo André, número 

especial, p. 4-6, nov. 1966; RODRIGUES, J. E. da Costa. “Será possível a união com Roma?”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 11 e 12, jun. 1965; SARLI, Paulo. “Quanto demoram ainda?”. Revista 
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artigos). O aumento ocorreu principalmente na última parte da década, entre os anos 

de 1967 e 1969, com dezesseis artigos que tratam do tema. Houve neste período 

ainda uma capa de revista ilustrada com a volta de Jesus (novembro de 1969) e um 

número especial de semana de oração cujo tema foi “A bendita esperança” (edição 

especial de novembro de 1969). Apenas neste número, sete artigos trataram da 

parousia. Este aumento parece ter se efetivado pelos sinais de esgotamentos 

econômicos e políticos do final da década e pela troca de editor. Após um período de 

ajustes, o novo editor Naor G. Conrado (TREZZA, 1965) começa a impor seu estilo, e 

passa colocar outros autores no editorial, onde aparece grande parte dos artigos que 

tratam da volta de Jesus. 

Em relação à questão do tempo, havia bastante preocupação com relação a 

marcação de datas (WOOD; WALDVOGEL, 1962). Seitas não adventistas surgiram 

neste período marcando datas para o fim do mundo (MAXWELL, 1960) e agora ex-

adventistas também entram nesta onda. Roberto Odom (1963) afirma ter recebido 

muitas cartas que indicavam o aumento de teorias com datas marcadas. A razão deste 

crescimento é a proximidade da data histórica de 120 anos desde 1844. Muitos viam 

uma ligação entre este período e a pregação nos tempos de Noé (ODON; BUYS). Não 

causar ansiedade e continuar trabalhando, construindo e estudando é o conselho 

dado (WALDVOGEL, 1960). 

                                                             
Adventista, Santo André, p. 7, mar. 1968; SCHOR, J. “Temor da doutrina do advento”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 2 e 4, abr. 1961; SETON, Bernardo E. “Aproxima-se o fim”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 13-15, número especial, nov. 1961; ________. “Sinais dos tempos”. Revista 

Adventista, Santo André, p. 9-11, mar. 1961; TREZZA, Carlos A. “Nossos agradecimentos a luiz 

waldvogel”. Revista Adventista, Santo André, p. 7, jun. 1965; VALLE, Artur de Souza, “Mensagem 

repetida vinte anos depois”, Revista Adventista, Santo André, p. 10, jul. 1967; WALDVOGEL, Luiz. 

“Ainda nossa atitude em relação à próxima vinda de Jesus”, Revista Adventista, Santo André, p. 2 e 

14, set. 1960; ________, “Fim do mundo”, Revista Adventista, Santo André, p. 2 e 8, nov. 1960; 

________, “Todo a seu tempo”. Revista Adventista, Santo André, p. 3 e 4, jan. 1961; ________, 

“Teorias novas e sensacionais”, Santo André, p.36, jan. 1962; WALTER, Doroth Blake. “Jesus voltará: 

para nossas crianças”. Revista Adventista, Santo André, p. 13 e 14, out. 1964; WICHERT, Hugo. “União 

das igrejas: o grande sinal do fim – primeira parte”. Revista Adventista, Santo André, p. 10 e 11, mar. 

1968; ________, “União das igrejas: o grande sinal do fim – segunda parte”. Revista Adventista, Santo 

André, p. 8-10, abr. 1968; WHITE, Ellen G. “Esperar pacientemente”. Revista Adventista, Santo André, 

p. 36, jul. 1964; ________, “O dia do Senhor está próximo”. Revista Adventista, Santo André, p. 2, mai. 

1965; ________, “Quase no lar”. Revista Adventista, Santo André, p. 2, fev. 1967; ________, 

“Promessas da bendita esperança”. Revista Adventista, Santo André, número especial, p. 2-4, nov. 

1969; WOOD, Keneth. “Marcar data”. Revista Adventista, Santo André, p. 9, jul. 1962. 
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A brevidade é reafirmada diante de tantos sinais (MAXWELL, 1960, 1962; 

WALDVOGEL, 1960; AUXILIAR, 1961; BESSA; VALLE; ENGELKEMIER). Porém, a 

demora causa incômodo e preocupação (BUYS). Continuar crendo na promessa, 

(MAXWELL, 1960), não desanimar em razão da mesma pregação por anos a fio 

(FIGUHR, 1961), ter paciência diante do tempo que se prolonga (FORD), e esperar 

um pouco mais (WHITE, 1969) são conselhos emanados da RA. Não se devia 

especular sobre um ou dois anos, nem prolongar o tempo por mais dez ou vinte anos 

(SETON, 1961a). O tempo de espera parece longo, mas a espera deve ser paciente 

(WHITE, 1964).  

Pacientemente sim, mas não parados. Prosseguir nas construções 

(WALDVOGEL, 1960; AUXILIAR, 1961; FIGUHR 1961; BELZ, 1969), cuidar do 

preparo pessoal (WHITE, 1967, 1969; FORD; CARCICH; FIGUHR, 1961; BIETZ; 

PETERSON; MAXWELL, 1960), ajudar financeiramente (FERRAZ; BELZ, 1969) e 

pregar o evangelho (BESSA; WHITE, 1964, 1967, 1969; VALLE; HUF; FORDHAN) 

eram as ordens do dia. 

As causas da demora são interpretadas dentro de dois dos itens acima. A falta 

de preparo pessoal, que torna a igreja fria e a pregação do evangelho ainda não 

realizada no mundo inteiro, são os motivos indicados para a tardança. 

A mudança do preparo pessoal como sendo o trabalho de pregar o evangelho, 

para o reavivamento e reforma individual, é cada vez mais incorporada aos costumes 

da igreja (BIETZ; FIGUHR, 1961; CARCICH; PETERSON; QUINT, 1961). O preparo 

pessoal está ligado à oração, estudo da bíblia, (BASSI) frequência a igreja (MAXWELL 

A. 1960) e outras disciplinas espirituais de cunho pessoal. Embora alguns autores, 

principalmente administradores como Figuhr (1960, 1964) e Wilcox (1967) juntamente 

com evangelistas como Riffel (1960) e Bessa (1962) insistam na pregação individual 

do evangelho como requisito para o preparo pessoal, suas vozes parecem cada vez 

mais dissonantes.  

É exemplar para esta mudança o artigo de Maxwell (1960). Neste texto, cinco 

sinais são apresentados como prova da proximidade da volta: (1) o crescimento da 

influência do papado, (2) queda da moralidade, (3) temor pelo futuro, (4) a conquista 

do espaço e (5) a rápida pregação do evangelho. O autor então propõe cinco atitudes 

a serem tomadas diante destes sinais: (1) manter a esperança, (2) nos estimular uns 
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aos outros a boas obras, (3) praticar boas obras, (4) frequência a igreja e (5) encorajar-

nos uns aos outros. Percebe-se que embora a pregação do evangelho seja posta 

como sinal do fim, ela já não tem a ver com o preparo individual. A pregação mundial 

do evangelho é passada então a igreja como instituição, que necessita de recursos 

para construir e manter seus programas (WALDVOGEL, 1960; AUXILIAR, 1961; 

BELZ, 1969). Muitos apelos são feitos agora para que se contribua financeiramente 

com a igreja, tornando este o dever pessoal com a pregação (FERRAZ, 1965; BELZ, 

1969; ENGELKEMIER; DOEHNERT, 1963).  

 

2.2.3.1 Sumário 

 

Os anos 1960 foram de marasmo diante da prosperidade dos anos 1950 para 

uma ansiedade crescente até 1969. A igreja cresceu, mas ao mesmo tempo, como na 

década anterior, havia o sentimento de que esfriava espiritualmente. Os sinais 

apresentados para volta incluíam os já tradicionais como fome, tragédias naturais e 

guerras, mas abrangiam e destacavam eventos atuais, tais como a guerra fria (com a 

corrida armamentista e espacial) e a união das igrejas (pela proximidade do Concílio 

Vaticano II). Embora se afirmasse a brevidade da volta de Cristo, a demora 

incomodava e havia um apelo pelo preparo pessoal e pregação do evangelho pela 

igreja, que também eram vistos como a causa do atraso na volta de Cristo. 

 

2.2.4 Os anos 1970 

 

Pode-se dizer que os anos 1970, em grande parte, são fruto do final dos anos 

1960. As revoluções e rebeliões de 1968 foram como que as dores de parto do 

ambiente desta nova década. O Rock tornou-se onipresente e bandas como Beattles, 

Rolling Stones e Pink Floyd ficaram extremamente populares, provocando a famosa 

frase de John Lennon, afirmando serem os Beatlles mais famosos do que Jesus Cristo 

(HOBSBAWN, 324-325). 

A televisão começava a ganhar os lares e quanto mais difundida mais 

influenciava nos costumes. Em 1970 aconteceu no Brasil a primeira transmissão via 

satélite e em 1972 a primeira em cores (BRÁS). A TV permitia que o indivíduo se 
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“divertisse em sua sala de estar com pessoas que jamais receberia em sua casa” 

(BLAYNEY, 227). Quase todos os aspectos da vida sofreram alterações. Lazer, 

política, religião, culinária, moda, tudo era tocado pela vara mágica da TV. 

A supremacia da juventude, os direitos dos negros, o início do movimento 

ecológico, a música alta e rebelde, as drogas (BLAYNEY, 243) e a moda feita para 

chocar (OLIVEIRA P.) moldaram o clima que permeava a década. 

Politicamente, o mundo via o arrefecer das corridas armamentista e espacial e 

crescer os conflitos regionais que tinham sempre como pano de fundo a disputa entre 

as duas superpotências, EUA e URSS. O mundo passou por duas crises do petróleo 

que afetaram a economia mundial. O Brasil por outro lado surfava no forte crescimento 

econômico que ficou conhecido como “milagre brasileiro”. Sob o forte controle do 

estado, a economia crescia e trocava as exportações pelas importações, enquanto o 

governo implantava o famoso AI-5, que instituía os piores anos da ditadura militar no 

país (PACIEVITCH).  

A Igreja mundial sofria as dores do crescimento. Após a extraordinária explosão 

numérica dos anos 60, a igreja adventista tornava-se definitivamente um movimento 

global. Foram nos anos 70 que a divisão Inter-Americana (em 1979) ultrapassou a 

“mãe” norte-americana e tornou-se a maior divisão do mundo (SCHWARZ e 

GREENLEAF, 545). Também as divisões da África subsaariana e do Extremo Oriente 

tiveram crescimentos expressivos nesta década (SCHWARZ e GREENLEAF, 553). A 

falta de recursos financeiros e templos desafiavam os líderes eclesiásticos.  Ao 

mesmo tempo, a igreja nestas regiões desenvolveu fortes instituições educacionais, 

que supriam os obreiros necessários (SCHWARZ e GREENLEAF, 557).  

Isto despertou também um “movimento nacionalista”, bem achegado ao 

ambiente da época (SCHWARZ e GREENLEAF, 558; BLAINEY, 179 e 180), que levou 

a substituição de obreiros norte-americanos por líderes locais como presidentes de 

divisão, primeiramente na divisão Inter-Americana, com B. L. Archbold, que tornou-se 

o primeiro presidente nascido em sua própria região administrativa em 1970, seguido 

pelo brasileiro Enoch de Oliveira, que substituiu Aitken na divisão Sul-Americana em 

1975 (SCHWARZ e GREELEAF, 544). Foi também Enoch de Oliveira quem inaugurou 

a nova sede da divisão em 1976, na recém-construída capital federal Brasília 

(GREENLEAF, 540).  
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A DSA continuava seu forte ritmo de crescimento, baseada nos evangelismos 

públicos, como os de Campolongo e Bessa, e os programas de Rádio e TV, como Fé 

para Hoje e a Voz da Profecia. O apelo para a participação dos leigos no evangelismo 

também se tornou forte, sendo inclusive o ano de 1971, dedicado como o “Ano do 

Membro Leigo” (GREENLEAF, 532; NIGRI, 1971). Este forte crescimento trouxe a 

falta de templos para a prioridade do dia. Cerca de 700 novos templos foram 

inaugurados entre 1970 e 1975 (GREENLEAF, 534). 

A Revista Adventista também passou por mudanças que refletiam a troca de 

seus editores. A década se inicia com Carlos Trezza à frente da redação, substituindo 

o lendário Luiz Waldvogel. Embora tenha estado na liderança da redação da RA por 

três vezes nesta década, Trezza parece mais um sobressalente. Em janeiro de 1973  

Arnaldo B. Christianini assume a liderança da RA e logo impõe seu estilo vigoroso e 

polêmico, bem afeito a apologética (REVISTA ADVENTISTA, 1973). Artigos com 

temáticas impositivas, de cunho sobrenatural e apologéticos dominam a revista. Ele 

permaneceria até novembro de 1975, quando Carlos Trezza (REVISTA 

ADVENTISTA, 1975) assume temporariamente até maio de 1976, ocasião em que 

Rubens S. Lessa (REVISTA ADVENTISTA, 1976), se torna o redator responsável, 

assumindo em janeiro de 1978 a função de redator-chefe, cargo que ocuparia por 36 

anos até junho de 2014 (LIMA, W. 2014). 

O crescimento da igreja aparecia nas páginas da revista com diversos relatórios 

que destacavam especialmente os crescimentos da DSA (VALLE, 1970; 1976b; 1977; 

OLIVEIRA E. 1972; 1973; 1974; 1976c; 1978), que foi de 253.419 em 1970 para 

431.175 membros em 1979 (ADVENTIST STATISTICS). Também se destacavam o 

crescimento da União Sul Brasileira (VALLE, 1971; AZEVEDO O. 1972a; 1972b; 

ZORUB, 1974) que se tornava a segunda maior do mundo e da Associação Paulista 

(VALLE, 1972a) que havia crescido 159,27% na década anterior e agora era a maior 

associação do mundo (LESSA, 1973). 

O crescimento acima dos padrões e a institucionalização que no passado 

haviam sido tão propalados, agora começavam a gerar preocupação. Lessa (1976jun) 

deixa claro esta preocupação quando afirma “Cristo não será comunicado pela 

burocracia da igreja, pela máquina administrativa, pela fachada dos edifícios de 

nossas instituições”. Ao pregar na Campal de Riachão, Walter Boger afirma que a 
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igreja agora possuía os meios, mas havia “perdido algo” que os pioneiros possuíam 

(CARDOSO, 1978). Pierson (1975), presidente mundial da igreja, enfatiza que o poder 

que vem de Cristo é maior do que o da maquinaria da igreja, e Enoch de Oliveira 

(1976b), já presidente da DSA segue a mesma linha usando como exemplo os EUA, 

onde a igreja tinha escritórios bem equipados, mas havia parado de crescer. Ele ainda 

põe o institucionalismo entre os três maiores perigos da igreja, juntamente com a 

secularização e o divisionismo (OLIVEIRA E. 1977). 

A secularização e esfriamento da igreja, que já haviam sido percebidos em 

décadas anteriores, agora se tornavam uma realidade evidente. A igreja capitulava 

ante a influência do mundo. A TV se instalava nos lares e sua ingerência era 

fortemente sentida (CHRISTIANINI, 1973b). Ela atrapalhava o culto familiar e a 

frequência a igreja (MARQUES, 1974), impactava as crianças e jovens e temia-se a 

força dos apelos publicitários sobre a moral dos mesmos (HAYAKAWA). Como bem 

exprimiu Lessa os temores deste tempo, “na verdade, o comportamento de milhares 

de indivíduos é condicionado pela publicidade ousada, pela propaganda insinuante” 

(LESSA, 1976a). A TV era enfim “uma feiticeira desalmada” (HAYAKAWA). 

A moralidade também estava fortemente ameaçada. Os novos padrões morais 

de sexualidade liberal tornavam inapropriada a castidade. O uso da pílula e a 

penicilina que tratava as doenças sexualmente transmissíveis sustentavam 

argumentos a favor de uma sexualidade livre da moral cristã (ANDERSON C. 1970). 

As drogas já preocupavam e apareciam nas páginas da RA, como em “O problema 

dos tóxicos” de Ernesto Steed (1971). A moda era discípula desta nova sexualidade e 

também causava temor. Minisaias (ENGELKEMIER, 1970), calças compridas para as 

mulheres (CHRISTIANINI, 1974a), cabelos compridos para os rapazes 

(CHRISTIANINI, 1973b), a moda era ao mesmo tempo um ato de rebeldia e 

indecorosa, temia-se portanto sua influência nefasta sobre a igreja (PIERSON, 1974a; 

CHRISTIANINI, 1974g). 

Em um ambiente de conflito entre gerações, a família estava sob constante 

ataque. Jovens acusavam os adultos de hipócritas que por seu lado afirmavam que 

estes (os jovens) estavam perdidos (CHRISTIANINI, 1974c). O embate entre 

gerações se tornava maior na questão da música que se configurava “uma crise séria” 

(LICKEY). É clara a pressão da nova música (rock, jazz, soul) sobre a música da 
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igreja. Os hinos do hinário são considerados pelos jovens como estando “por fora” e 

sendo “cafonas”, pediam então um som mais jovem e moderno dentro da igreja 

(COSTA Jr. 1973). Este pedido era visto com apreensão de que a música rock e 

populares, já associadas ao satanismo, adentrassem às portas da igreja (MERRIMAN; 

HANNUM). 

Todo este embate, que inicialmente provinha de fora da igreja, afetava a 

percepção da espiritualidade de então. Os atrasos (MELO, D. 1971) e a frequência 

aos cultos e reuniões são “um grave problema” (KETLLE, 1970). Os irmãos são frios 

e estão lendo revista mundanas, quebrando o sábado, torcendo pelo futebol, sendo 

hipócritas, faltosos, enfim, não estão convertidos (WALDVOGEL, 1973; 

CHRISTIANINI, 1973d). Os pastores são ameaçados por uma igreja fraca, de língua 

ferina, com brigas entre irmãos e falta de cooperação (CHRISTIANINI, 1974b). Os 

pastores, porém, também são parte do problema. Uma dura advertência é dada no 

editorial de dezembro de 1971. Usando um texto de Ellen White, o editor Carlos 

Trezza, critica pastores que trabalham “só pelo salário que esperam receber” (WHITE, 

1971). A cultura acadêmica dos pastores não lhes trazia mais poder, ao contrário, as 

cabeças estavam cheias, e os púlpitos vazios (CHAGAS, 1973).  

Esta igreja fria sofre com jovens que a abandonam, sendo que muitos põem a 

culpa sobre a família (SILVA Y. 1974). Não são, porém apenas os jovens que se 

afastam da igreja, a perda de membros cresce e está generalizada (OLIVEIRA E. 

1971). Enfermas, muitas igrejas são como tartarugas com as pernas para cima, muito 

movimento, mas não saem do lugar. Algumas pensam apenas em si mesmas, 

buscando o melhor órgão e organista, coral, instalações, mas não ganham almas, 

outras estão satisfeitas com prédios precários, mal cuidados e sujos, e envergonham 

o nome da igreja. São ainda controladas por “oligarquias” que mandam e desmandam, 

desgostosos com a liderança denominacional, não participam dos programas e sofrem 

com membros queixosos (CHAGAS, 1973; CHRISTIANINI, 1974e).  

Dentro deste retrato, está a tensão entre o ensino da justificação pela fé e a 

prática da igreja, que pendia para o legalismo e perfeccionismo. Artigos que tratavam 

da justificação pela fé de modo ortodoxo apareciam com frequência nas páginas da 

RA. Rubens Lessa escreve “Que devo fazer para ser salvo? (1975), e no editorial de 

abril de 1977 (Subtilezas do orgulho), Lessa expressa preocupação com o farisaísmo 
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que aparece dentro da igreja. W. D. Frazze (1975) em “E o Santuário será purificado”, 

Aracely Melo (1977a; 1977b) e Enoch de Oliveira (1979) tratam do tema de forma 

didática.  

Em contraste, o perfeccionismo era também apresentado e parecia representar 

melhor a prática da igreja de então. Geofrey Garne (1973) encadeia uma série de 

textos bíblicos e do Espírito de Profecia ao sugerir ser a perfeição (eliminação de todo 

o pecado) possível nesta vida, a mesma ideia de Roberval M. Marinho (1977), que 

prescreve para o cristão o desenvolvimento de um perfeito caráter. E. E. Cleveland 

(1974) chega a afirmar: “a perfeição do nosso caráter e a sujeição da carne devem 

exigir de nós os nossos mais acentuados esforços”. Pierson (1974nov), presidente 

mundial da igreja na época, vai na mesma linha. Para ele, só viveremos a alegre vida 

plena quando estivermos completamente sem pecado. O conhecido texto "Quando o 

caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em Seu povo, então virá para reclamá-

los como Seus" é explicado como “perfeita identidade — santidade“ sendo “o único 

passaporte para a terra onde habita perfeita justiça e amor”. Este texto é utilizado para 

falar de santificação no contexto da reforma de saúde (MARKS, 1975). Wilson 

Endruveit (1979) escreve artigo buscando combater o perfeccionismo, que para ele 

significa a eliminação da natureza pecaminosa. Curiosamente, endossa a ideia de que 

para receber a chuva serôdia, seria necessária a vitória sobre cada “má palavra e 

ação”.  

Havia neste cenário um constante chamado ao reavivamento e reforma como 

forma de mudar a situação vivida pela igreja. Arno Köeler (1972), Elbio Pereyra (1975), 

Ruben Bezerra (1977) e os presidentes da DSA, Enoch de Oliveira (1976a) e da CG, 

Robert Pierson (1975) apelam a um reavivamento e reforma para a igreja. Este 

reavivamento é instado mesmo nos votos, como o da DSA que após considerar ser 

necessário haver um reavivamento e reforma, recomenda dentre outras coisas, vestir-

se com “modéstia, simplicidade e bom gosto” (PEVERINI, 1971) e a USB que em seu 

65º aniversário (VALLE, 1972) repete o voto da Divisão acrescentando poucas coisas. 

Neste quadro, os sinais da volta de Cristo não apenas incluem o preparo da 

igreja, mas o destacam dos demais, como afirmam Rodolpho Belz (1976) e Edwin 

Reynolds (1975) que assevera não estar esperando Deus por mais catástrofes, 

pragas ou guerras, mas sim um povo que represente seu caráter. Não só o preparo 
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esperado é um sinal, mas a frieza da igreja o é também (PIERSON, 1972; 

RAIMUNDO, 1972). 

Outros sinais incluem o desenvolvimento da ciência e do computador (BELZ, 

1970b), o perigo de uma guerra nuclear (BELZ, 1970a), o crescimento da população 

e a provável fome mundial (VALLE, 1976a; SILVA, F. A. 1977; CASACA, 1972). Além 

da violência na TV, drogas, desastres naturais como seca, enchentes, terremotos e 

furacões, (NEUFEUD, 1978; CONRADO, 1971a; LESSA, 1977b) aumento das 

doenças e da criminalidade (CASACA; SILVA, F. A 1977b) e a baixa moralidade 

(CASACA). 

Embora ainda apareçam, especialmente no início da década, (DUPUY, 1970; 

BELZ, 1970c), as conquistas espaciais perdem espaço dentre os sinais, enquanto as 

lei dominicais (BLODGETT, 1977; J. R. SANGLER, 1977; ODON, 1974) e a união das 

igrejas ainda continuam fortes (BEACH, 1970a; 1970b; CARCICH, 1970; 

ANDERSON, R. A. 1971a; 1971b; SHMIDT, I. 1972a; 1972b; CHRISTIANINI, 1973f; 

1974b; CHAGAS, 1973; LIMA, M. X. 1973). 

A volta de Jesus por sua vez, ficava em segundo plano. O número de artigos 

que tratam diretamente do tema cai bastante. De 54 artigos na década anterior para 

297 artigos nesta década, sendo dez nos números especiais de Semana de Oração e 

                                                             
7 APOLINÁRIO, Pedro. O que crêem os adventistas sobre a ‘parusia’. Revista Adventista, Santo André, 
p. 40-42, jun. 1979; ARCHBOLD, B. L. Proclamando o advento. Revista Adventista, Santo André, p. 
18-21, número especial, nov. 1977; BAZARRA, D. K. A certeza do advento. Revista Adventista, Santo 
André, p. 7-9, número especial, nov. 1977; BELZ, Rodolpho. Sinais dos tempos. Revista Adventista, 
Santo André, p. 13, maio 1970; ________, Ainda está longe Canaã? Revista Adventista, Santo André, 
p. 35, nov 1976; ________, Bola de fogo, Revista Adventista, Santo André, p. 8p, jan. 1970; BESSA, 
José. As cenas finais. Revista Adventista, Santo André, p. 4-5, fev. 1972; CHRISTIANINI, Arnaldo B. A 
estranha carta. Revista Adventista, Santo André, p. 1 e 3, nov. 1973; ________, Volta visível ou secreta. 
Revista Adventista, Santo André, p. 30 e 31, ago. 1974; CONRADO, Naor C. Calamidades em terra e 
mar, mar. Revista Adventista, Santo André, p. 14, mar. 1971; DITTBENER, J. L. A proximidade do 
advento. Revista Adventista, Santo André, p. 9-12, número especial, nov. 1977; DOUGLASS, Herbert 
E. Por que Jesus espera. Revista Adventista, Santo André, p. 4-7, número especial, nov. 1973; 
DOWER, N. R. O preparo para o advento. Revista Adventista, Santo André, p. 15-18, número especial, 
nov. 1977; ENDRUVEIT, Wilson. O remanescente sem pecado. Quando? Como? Revista Adventista, 
Santo André, p.7-10, jul. 1979; FRANZ, Clayde O. O propósito do advento. Revista Adventista, Santo 
André, p. 12-15, número especial, nov. 1977; HILLS, Desmond B. Preparados para o advento. Revista 
Adventista, Santo André, p. 21-23, número especial, nov. 1977; LESSA, Rubens S. Os sinais indicam 
o fim, Revista Adventista, Santo André, p. 19, maio, 1977; MACEDO, Aparecida Torres. Não tardes 
mais Senhor. Revista Adventista, Santo André, p. 4-5, jun. 1976; MARINHO, Roberval Moura. 
Guardados apenas alguns dias. Revista Adventista, Santo André, p. 15-16, set. 1977; MARKS, Albino. 
A reforma pró-saúde e a santificação, Revista Adventista, Santo André, p. 8 e 21, set. 1975; 
MATTISON, W. H. A grande verdade adventista. Revista Adventista, Santo André, p. 45-47, maio 1977; 
OLIVEIRA, Ivacy Furtado. Aqui está a paciência dos santos. Revista Adventista, Santo André, p. 16, 
jan. 1978; PIERSON, Robert H. O lar da ceifa. Revista Adventista, Santo André, p. 19-22, número 
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sete apenas no número especial de 1977 que tratou exclusivamente deste tema. 

Surpreende ainda alguns artigos que falam dos sinais, mas não da vinda (SILVA, F. 

A., 1977c; MARINHO R. M. 1977).  

A demora da volta de Jesus é tratada indiretamente por Mills (1970), que afirma 

ser o dever dos crentes terem paciência e não serem como o mundo, que vive na 

correria.  A paciência é também lembrada por Ivacy Oliveira (1978), afirmando que a 

demora realmente existe, mas não se deve relaxar. Bellz (1970) relembra o 

aniversário de 125 anos do início do juízo investigativo (desde 1844) e menciona uma 

anciã centenária que havia sido batizada por Andrews, declarando ainda haver 

remanescentes do tempo dos pioneiros.  

Na linha da tardança por conta da demora na pregação do evangelho, estão 

Conrado (1971), Delafield (1973), Belz (1974), Aparecida T. Macedo (1977), Ivacy 

Oliveira (1978) e Wilson (1979). Outra linha (não exclusiva) assevera a demora por 

conta da imperfeição da igreja para receber o Noivo. Em congresso jovem em 

Uberaba, o pregador conclama “Ele não veio porque não estamos preparados [...] Se 

depender de você, quando Ele virá?” (CARDOSO, I. 1975). Por aí também estão 

Delafield (1973), Douglass (1973), Pierson (1973), Cardoso (1978) e Bazarra (1977). 

A própria capa da revista da semana de oração de novembro de 1977, que trazia 

como temática a volta de Jesus, e onde estão 8 dos artigos que tratam do tema nesta 

década, trazia como título “Estai ... preparados” (REVISTA ADVENTISTA, 1977). 

Assim, a demora em Seu retorno são postos primordialmente em duas 

hipóteses, a já tradicional falta de pregação do evangelho e a “nova”, porém nesta 

década fortemente enfatizada, falta de preparo da igreja, que não estaria pronta a 

receber seu Mestre. Como se fora um desdobramento da ênfase no preparo pessoal, 

vista desde a década de 1950 e que se fortificava como argumento, este preparo 

agora é fortemente perfeccionista e legalista. Isto influía diretamente na escatologia e 

                                                             
especial, nov. 1973; ________. Além do advento. Revista Adventista, Santo André, p. 24-26, número 
especial, nov. 1977; RAMOS, José Carlos. Billy Grahan x igreja do rio. Revista Adventista, Santo André, 
p. 16-17, fev. 1975; REYNOLDS, Edwin. Qual será o sinal o sinal da tua vinda? Revista Adventista, 
Santo André, p. 5-6, Jan. 1975; VALLE, Arthur, Sobreviventes da tempestade final. Revista Adventista, 
Santo André, p. 7-8, jul. 1976; WHITE, Ellen G. O personagem central do advento. Revista Adventista, 
Santo André, p. 4-6, número especial, nov. 1977; WILSON, Neal C. Nosso sacerdote retorna como rei. 
Revista Adventista, Santo André, p. 24-26, número especial, nov. 1979. 
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de certa forma fazia a própria volta ficar em subordinação a perfeição da igreja. A 

preocupação não está com a volta, mas com o preparo pessoal. 

A década de 70 é, por assim dizer, o início dos tempos pós-modernos na igreja, 

com suas lutas, temores, ênfases e métodos que se vê até hoje. Em relação aos 

métodos tem-se o uso do rádio e da TV (RICHARDS H. M. S, 1973), as mídias 

eletrônicas com seus programas voltados a pregação do evangelho (CAMPOLONGO, 

1971), a busca pelo envolvimento leigo no evangelismo (REVISTA ADVENTISTA, 

1971), o evangelismo público (PIERSON, 1978), o uso da distribuição de literatura, 

inclusive com projetos de entrega maciça de folhetos e livros (LESSA, 1979), 

evangelismo nas grandes cidades (BESSA, 1972) e até a busca institucional por 

reavivamento e reforma (PIERSON, 1975). 

 

2.2.5 Os anos 1980 

  

 Os anos 1980 devem ser revistos sob a égide do fim do comunismo. A barca 

soviética começava a fazer água. O colapso no sistema foi postergado nos anos 70 

graças à crise do petróleo, já que a União Soviética era grande exportadora da 

comodity, o que lhe permitiu pagar as largas importações crescentes vindas do 

ocidente (HOBSBAWN, 459). Já os anos 80 foram de ressaca e enfrentamento dos 

problemas para o mundo comunista. A guerra do Afeganistão foi a mola propulsora 

desta revolução. O regime comunista se envolveu neste conflito para manter o país 

sob sua esfera de influência, no entanto o custo econômico tornou-se muito grande e 

o Afeganistão veio a ser o Vietnã da União Soviética (HOBSBAWN, 464; BLAINEY, 

269). A corrida armamentista e espacial, e a guerra do Afeganistão sufocavam a 

economia. 

 Mikhail Gorbachev assumiu a liderança da URSS em 1985, após uma longa 

era de governo de Leonid Brejnev (de 1964 a 1982), e a morte de Yuri Andropov (em 

1984) e Konstantin Chernenko (em 1985) (BLAINEY, 264). Na tentativa de salvar a 

cambaleante economia soviética, Gorbachev propôs reformas que chamou de 

Glasnost (transparência, abertura) e Perestroika (reestruturação) (BLAINEY, 265 e 

269; HOBSBAWN, 465). Após encontros com Ronald Reagan, presidente dos EUA, 

firmou acordos de desarmamento e abertura política que lhe renderam grande 

popularidade no Ocidente (HOBSBAWN, 462). 
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 Outro fator desestabilizante para o mundo Socialista foi a eleição de um 

polonês, Karol Wojtyla, para o Papado. Ele adotou o nome de João Paulo II, e já em 

1979 visitou a Polônia reunindo uma multidão de 2 milhões de pessoas em um país 

comunista que teoricamente deveria ser ateu (BLAINEY, 262; TERRA). Seu bom 

relacionamento com Reagan e o inimigo comum (o comunismo), juntamente com sua 

popularidade crescente, aceleraram a queda do Império Soviético, que aconteceu 

entre os anos 1989-1991. 

 O movimento ecológico ganhou força no Ocidente. Desastres como o nuclear 

em Chernobyl (1986) e o derramamento de óleo do Exxon Valdez no Alasca (1989) 

deram o combustível necessário para seu robustecimento (BLAINEY, 270). 

 No Brasil, viveu-se na economia a “Década Perdida”. Com o grande 

endividamento do país e forte intervenção estatal na economia das décadas 

anteriores, ficou o preço a pagar em forte inflação, chegando mesmo a hiperinflação 

e crescimento pífio da economia. Planos econômicos fracassados se sucederam e 

deram à esta década uma conotação melancólica. (NETO et al). 

 Foi também a década da redemocratização brasileira. Após 29 anos de 

governantes militares, o regime capitulava diante de denúncias de corrupção, crises 

econômicas e fortes manifestações populares. Iniciado em 1964, o regime militar 

entregava em 1985 o governo às mãos de um civil, José Sarney. O movimento 

conhecido como “Diretas Já” levou milhões de pessoas às ruas para pedir ao 

legislativo que aprovasse a emenda “Dante de Oliveira” que previa eleições diretas 

para presidente. Embora a emenda não fosse aprovada, o movimento foi o golpe final 

no já desgastado regime e o candidato da oposição venceu Paulo Maluf, candidato do 

partido governista. Impedido de assumir por problemas de saúde que finalmente o 

levaram a morte, Tancredo Neves foi substituído por Sarney, seu vice na presidência 

do país. Somente em 1989 os brasileiros puderam finalmente votar diretamente para 

presidente da república. 

 Manifestações de trabalhadores no ABC paulista, o surgimento do PT além da 

forte pressão feita por líderes católicos como D. Paulo Evaristo Arns, D. Hélder 

Câmara e Frei Leonardo Boff, um dos líderes da nova “Teologia da Libertação”, que 

se utilizava das Comunidades Eclesiais de Base para mobilizar a população, foram 

fundamentais para a queda do governo militar. 

 A igreja enfrentou na década de 80 sérias crises. Em 1979, Desmond Ford, 

(influente teólogo que havia ajudado a resolver a controvérsia sobre Justificação pela 
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Fé na década de 1960) professor de teologia do Avondale College, na Austrália e que 

dava aula no Pacific Union College, desafiou a validade bíblica da Doutrina do 

Santuário (OLIVEIRA, 1985 p. 134, 135; SHWARZ, 633; KNGHT, 2005 p. 179). A 

igreja liberou Ford de seus deveres acadêmicos para que pudesse preparar uma 

monografia sobre suas conclusões, após seis meses Ford apresentou um documento 

de aproximadamente mil páginas (OLIVEIRA, 1985, p. 135) e uma convocação foi 

marcada para Glacier View onde o assunto seria debatido. De 125 convidados, 114 

administradores e eruditos compareceram às reuniões em outubro de 1980, onde o 

assunto foi debatido em “clima de cordialidade cristã, oração e reverente investigação 

da Palavra” (OLIVEIRA, 1985, p. 136). O resultado dos quatro dias de reuniões foi a 

confirmação da tradicional Teologia Adventista sobre o santuário e a cassação da 

credencial de ministro de Ford, embora sua situação como membro tenha 

permanecido regular (SHWARZ, 635-638; OLIVEIRA, 1985, p. 134-139; KNIGHT, 

2005, p. 179-181). 

 Outra crise teológica teve como catalisador Walter Rea.  Pastor da Igreja 

Adventista de Long Beach, Califórnia, em 1982, Rea surpreendeu a igreja e a 

liderança ao dar uma entrevista a um Dário local afirmando que Ellen White e Tiago 

White eram plagiadores e Ellen não era inspirada por Deus, mas seus escritos “eram 

produto da imaginação humana” (OLIVEIRA, 1985, p. 140). Posteriormente Rea 

escreveu o livro “The White Lie” em que reafirmava suas conclusões de forma vigorosa 

e muitas vezes um tanto exageradas. A resposta da Igreja foi a contratação de um 

especialista, Fred Veltman, para que publicasse um relatório sobre o tema. Veltman 

entregou seu relatório somente em 1988, neste período saiu dos prelos adventistas 

“Messenger of the Lord”, de Herbert E. Douglass, seis volumes de Arthur White, neto 

de Tiago e Ellen White com a biografia de sua avó e “The White Truth”, de John 

Robertson. O relatório de Veltman concluiu que embora ela usasse vários 

empréstimos em seus escritos, “as fontes eram suas servas, nunca suas mestras” 

(OLIVEIRA, 1985, p. 139-141; KNIGHT, 2005, p. 192-193; SHWARZ, 636-638). 

 A aproximação dos cem anos de 1888 também reaqueceu o debate sobre 

justificação pela fé, que desde a controvérsia iniciada na década de 1950 com a 

publicação do “Questions on Doctrines”, insistia em não morrer. Robert J. Wieland e 

Donald K. Short, missionários na África escreveram o livro “1888 Re-examined”, 

afirmando o pecado coletivo da igreja ao rejeitar a mensagem de Jones e Wagonner 

na Assembleia Geral de Minneapolis. Para eles, apenas após um arrependimento Excluído: é
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coletivo a igreja conseguiria cumprir sua missão na terra. Neste debate estavam 

também envolvidos Desmond Ford, Morris Vendem que defendiam uma posição 

considerada por muitos como “evangélica” demais e Robert D. Brismead, que 

empunhara bandeira de Andreasen após sua morte, para afirmar que a igreja havia 

rejeitado a “salvação dos pecados para aceitar a salvação nos pecados”. Geofrey 

Paxton, ministro Luterano na Austrália também se envolveu nos debates ao publicar 

sua tese, “Shaking of Adventism”, onde afirmava que a igreja adventista confundia 

justificação com santificação e apresentava uma posição mais católica que 

protestante sobre salvação. Havia os que entendiam 1888 como uma grande vitória 

da igreja e aqueles que a viam como tremendo fracasso. Ministérios independentes 

como a revista Spectrum pela ala liberal e Our Firm Fundation pelo que ficou 

conhecido como “Adventistas Históricos” do lado conservador, alimentavam e davam 

uma publicidade a controvérsia que possivelmente a liderança denominacional não 

desejasse (OLIVEIRA, 1985, p. 132-134; KNIGHT, 2005, p. 184-190; SHWARZ, 634-

636, PAXTON). 

 Mesmo enfrentando todas estas discórdias, o presidente eleito em 1978, Neal 

Wilson, propiciou para a Igreja um crescimento vigoroso ao propor dois programas 

evangelísticos mundiais. O primeiro, “Mil Dias de Colheita”, teve início em 18 de 

setembro de 1982 e foi concluído em 15 de junho de 1985, na Assembleia Geral de 

New Orleans. A meta proposta era a de alcançar 1.000 batismos por dia durante os 

1.000 dias do programa. Já ao final do primeiro trimestre eram anotados 1.171 

batismos/dia (OLIVEIRA, 1985, p. 297-298). A DSA entrou com força no projeto. Já 

em 1980, com a eleição João Wolff para presidente da Divisão haviam sido traçados 

planos de evangelismo para os próximos 5 anos. Campanhas de evangelismo urbano 

conhecidas como “Metropolitanas” serviam de mote de entrada para um programa 

geral que tinha no evangelismo pessoal e leigo sua maior aposta. O crescimento foi 

excepcional, chamado de “sísmico” ou “vulcânico” por Grennleaf (2010, p.655). O alvo 

de 170.000 batismos da Divisão Sul-Americana foi superado chegando a 181.282 

pessoas batizadas no período. 

 Ao encerrarem-se os Mil Dias um novo programa foi lançado por Wilson, 

reeleito presidente mundial da igreja, o nome agora era Colheita 90 e desafiava a 

igreja a acrescentar mais 2 milhões de membros nos próximos 5 anos. O alvo da 

América do Sul era de 350.000 batismos, mas ao final da campanha, o número 

surpreendente foi de 448.000 pessoas batizadas. Em 1990 a DSA ainda superou a 

Excluído: é
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marca histórica de 1.000.000 de membros. O programa Nacional 89, projeto da própria 

DSA, havia contribuído também para todas estas impressionante vitórias 

(GREENLEAF, 653-658; OLIVEIRA, 1985, p. 297-298). 

 A RA narrava com entusiasmo todos estes números. Em março de 1980, 

relatava 50.334 batismos em 1979 (LESSA, 1980), no relatório da CG em Dallas, 

Enoch Oliveira (1980b) comemorava e ansiava poder batizar 10.000 em um ano. O 

Projeto impacto da USB que entregava o material conhecido como “Folhetão” chegava 

a 105 municípios não penetrados (AZEVEDO, 1980). 

 Em 1981 a DSA chegava a 500.000 membros e João Wolff (1980) celebrava o 

fato. Em 1981, os 57.226 batismos eram recorde para a Divisão (NESTARES, 1982). 

Em 1982, novo recorde, agora 60.025 novos membros haviam sido acrescentados a 

igreja (LESSA, 1983). O relatório da Assembléia de Dallas dava conta que a igreja 

havia gasto apenas 1,9 anos para alcançar meio milhão de membros (entre 1983-

1985) enquanto haviam sido necessários 92 anos na primeira vez que conseguiu o 

feito (entre 1848-1940) (LESSA, 1985). 

 Os Mil Dias e a Colheita 90 também tinham grande destaque. Em 1982, Neal 

Wilson (1982) convocava a igreja para o trabalho no projeto. As notícias vinham do 

Rio Grande do Sul (GUARDA, 1982) à Bahia (LESSA, 1982c), das Filipinas (LESSA, 

1982d) à Manaus (LESSA, 1983c). O programa convocava para o trabalho os 

desbravadores (LESSA, 1983b), os jovens (LESSA, 1983d) e incentivava a 

participação individual no evangelismo (THOMPSON; CAMPOLONGO, 1984). Os 

relatórios eram sempre animadores. 1.181 batismos por dia no último trimestre de 

1982 (LESSA, 1983a), 68.452 batismos pela primeira vez em 1983, (LESSA, 1984a), 

a Missão Nordeste ultrapassava seu alvo já em junho de 1984 (LESSA, 1984b) e em 

1984 se chegava a um adventista para cada 320 habitantes na Divisão Sul-Americana 

(WOLFF, 1985). 

 O mesmo padrão foi apresentado durante a Colheita 90, programa que 

aconteceu entre 1986-1990. Havia motivação (BESSA, 1986a) para que todos se 

envolvessem (AESCHLIMANN, 1987). Neal Wilson (1987) colocava a ceifa no centro 

do programa da igreja, e esperava dobrar o número de membros em 5 anos 

(ALMEIDA, 1987). 

 Embora tudo parecesse correr bem, vozes discordantes apareciam, 

questionando a validade desta ênfase nos números. No editorial de outubro de 1982, 

Rubem Scheffel critica os batismos mal feitos, dizendo estarem enterrando vivas 
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pessoas que deveriam ter “morrido” para o mundo antes do batismo (p. 4). Outra 

destas vozes dissonantes é Tércio Sarli, segundo ele, “multidões tem ingressado na 

igreja ... com rapidez e saído com a mesma brevidade” (SARLI, T. 1984) no que Ruben 

S. Bezerra (1985), pastor da igreja de Riacho Grande também concorda. Sarli também 

criticava o que entendia ser um crescimento em quantidade, mas não em qualidade 

(SARLI, T. 1987). Como presidente da Paulista Oeste, Sarli permitiu que os próprios 

pastores distritais estabelecessem seu alvo de batismo (SARLI, T. 1983). 

 Este problema na verdade já era tratado antes dos projetos evangelísticos da 

CG. O editorial de fevereiro de 1981 já tratava do tema (LESSA, 1981a) e foi seguido 

do artigo de José Bessa (1981b), secretário ministerial da divisão, que põe sobre o 

pastor a responsabilidade com a conservação. Roberto Cesar Azevedo (1981) 

acrescenta que a grande perda de membros está associada a falta de escolas 

suficientes para os membros. 

 A Revista dava grande espaço a estas críticas como na entrevista com Orlando 

G. de Pinho (1982), já jubilado, que como ex-secretário da Associação Paulista, 

afirmava haver problemas nos relatórios da secretaria e da revisão de membros junto 

a igrejas e grupos e com Delmer Holbrook, diretor do novo “Departamento de 

Ministérios da Igreja”, onde afirma ser o pastor mais do que evangelista, pois deveria 

também nutrir e cuidar dos membros. Para Holbrook (1986), a “conservação é o ponto 

principal”. Aparentemente o grande incentivador desta discordância visível na revista 

é o novo redator-chefe, Rubens Lessa (1987), e ele mesmo faz suas observações em 

março de 1987 no editorial “Pessoas ou números?” no qual afirma ser necessário 

reavaliarmos os métodos atuais de evangelismo. 

 Neste bojo havia um questionamento ao modelo da estrutura da igreja. 

Problemas financeiros advindos do crescimento da igreja em regiões pobres, sua 

representatividade da CG e o próprio papel da Associação Geral são discutidos em 

entrevista de Neal Wilson em março de 1986 (COFFIN, 1986). Wilson também é 

questionado acerca do papel da União na estrutura da igreja (se poderiam 

desaparecer, visto muitos as acharem desnecessárias), da participação de leigos na 

liderança e mesmo das criticas feitas em função da própria organização da igreja 

(LESSA, 1984c). Léo Ranzolin, secretário associado da CG, também é questionado 

por Lessa (1989a) se a igreja não gastaria tempo e dinheiro demais com sua 

“máquina” administrativa, tendendo a por mais pastores em cargos de liderança do 

que no trato direto com os membros. O próprio Lessa (1989d) afirma: “A estrutura 
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cresceu tanto que corremos o risco de trabalhar mais para atender a exigências 

administrativas do que a pessoas por quem Cristo morreu”. 

 Esta década também marca o fim do sonho do institucionalismo como solução 

para a pregação do evangelho em todo o mundo, como visto nos anos 50 e 60. Tércio 

Sarli (1980), Lance Butler (1983), tesoureiro mundial da igreja, Delmer Holbrook 

(1986) e Lessa (1980b) todos concordam que não é a maquinaria institucional da 

igreja a resolver os problemas, ao contrário a confiança posta nela pode até mesmo 

trazer problemas (ROTH, 1980). 

 Os temas discutidos nas dissidências relativos a 1888, justificação pela fé, 

santificação, perfeccionismo, Ellen G. White e o dom profético tem forte apelo em 

artigos na RA. Otoniel Carvalho (1980; 1982), J. H. Zachary (1980), Geofrey Garne 

(1985), Morris Vendem (1985a; 1985b), Pedro Apolinário entre outros abordam o tema 

da justificação pela fé. O assunto referente a 1988 é tratado por Lessa no artigo 

“Panorama histórico da Asssembleia de Minneapolis” (1988a) e “Idéias de Ellen White 

sobre justificação pela fé antes de 1888” (1988b) e Willian Johnson (1988) em “Cristo, 

nossa única esperança”. 

 Novamente se destaca aqui a idéia da teologia da última geração sempre 

associada ao indefectível perfeccionismo. Vemos este modelo em Neal Wilson 

(1981b; 1985a), e Alberto Ronald Timm (1984). Artigos anti-perfeccionismo, porém, 

começam a aparecer, como “Santificação e perfeição” de Richard Rice (1984) e “O 

Perfeccionismo e Sua Cura” de Tércio Sarli (1989). 

 Neste contexto, o tema da volta de Cristo volta a ter muita força. Nada menos 

que 64 textos tratam do retorno de Jesus na década de 19808. O número é mais do 

                                                             
8 ALMEIDA, Aldyr D. A volta de Cristo em nossas mãos. Revista Adventista, Santo André, p. 13, set. 

1988.; BACCHIOCCHI, Samuele. O quebra-cabeça profético de Lindsey: fato ou ficção? Revista 
Adventista, Santo André, p. 17-19, jul 1986.; ____________. O tempo está derrotando as predições de 
Hall Lindsey. Revista Adventista, Santo André, p. 40-42, ago. 1986.; BENETT, Lester. O sinal da sua 
vinda. Revista Adventista, Santo André, p. 13-15, jan. 1988.; BESSA, José C. Colheita. Revista 
Adventista, Santo André, p. 10-12, maio, 1981.; ____________. Apocalipse: livro de vencedores. 
Revista Adventista, Santo André, p. 38-40, jan. 1988.; ____________.  Ano 2000: preocupações e 
sonhos. Revista Adventista, Santo André, p. 10-12, ago. 1988.; ____________. Diagnóstico divino. 
Revista Adventista, Santo André, p. 43-45, jul. 1986.; BOYLE, Patrick. A batalha final contra o príncipe 
das trevas. Revista Adventista, Santo André, p. 41-43, maio, 1980.; CHAGAS, Anísio. A vinda do rei. 
Revista Adventista, Santo André, p. 44, dez. 1985.; ____________. Para vergonha nossa. Revista 
Adventista, Santo André, p. 45-47, jun. 1987.; ____________. Grandes empreendimentos. Revista 
Adventista, Santo André, p. 10-12, nov. 1984.; CAMPOLONGO, Alcides. Dias solenes para a 
humanidade. Revista Adventista, Santo André, p. 44, maio, 1988.; CARVALHO, Otoniel Tavares de. 
Prisioneiros da esperança. Revista Adventista, Santo André, p. 41-42, nov. 1985.; DEDEREM, Raoul. 
Cristo já poderia ter vindo? Revista Adventista, Santo André, p. 6-8, out. 1984; ____________. Cristo 
já poderia ter vindo? – conclusão. Revista Adventista, Santo André, p. 6-8, nov. 1984.; DOEHNERT, 
Roberto Emílio. O ano 2000. Revista Adventista, Santo André, p. 3-4, mar. 1985.; FONSECA, Almir. 
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que o dobro da década anterior (29) e o maior do período estudado até aqui. Ainda 

assim Doehnert (1983) pedia mais artigos sobre a volta de Cristo na revista. 

 Os sinais ganham novas cores. A AIDS surge como um novo aviso (MAYR; 

ROCHA, J. M. 1988) juntamente com o meio ambiente e a destruição da natureza 

(BRITO, 1989; OLIVEIRA E. 1980b). A preocupação com a fome mundial e super 

polulação continuam no rol dos sinais (VALLE, 1980; BESSA, 1988b), tanto quanto o 

medo de uma guerra atômica (VALLE, 1980; CAMPOLONGO, 1988; WOLFF, 1981a). 

É importante notar que os indícios do fim do comunismo já apareciam na revista com 
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JOHNS, Varner J. A profecia do monte das oliveiras. Revista Adventista, Santo André, p. 43-45, mar. 
1981.; JOHNSON, Willian. Discernindo os tempos. Revista Adventista, Santo André, p. 5-6, jan. 1985.; 
LEE, Rosalie Haffner. Quero ver a Jesus, e você? Revista Adventista, Santo André, p. 6-8, número 
especial, nov. 1986.; LESSA, Rubens. Fome, açoite da humanidade. Revista Adventista, Santo André, 
p. 7, jun. 1981.; ____________. Red. A segunda vinda de Cristo. Revista Adventista, Santo André, p. 
11-12, nov. 1982.; LONDIS, J. James. À espera da segunda vinda. Revista Adventista, Santo André, p. 
8-10, out. 1984.; LOPATKA, Claudinei. Vislumbres da vinda de Cristo no velho testamento. Revista 
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Revista Adventista, Santo André, p. 11-13, número especial, nov. 1980.; MAYR, Verner. Para que não 
se converta em praga. Revista Adventista, Santo André, p. 37-39, dez. 1989.; McMILLAN, J. A. Temos 
um “reino inexpugnável”. Revista Adventista, Santo André, p. 8-10, out. 1980.; MOURA, Ozeas Caldas. 
“Senhor, se tu estivesses aqui...” Revista Adventista, Santo André, p. 13-15, mar. 1989.; OLIVEIRA, 
Enoch. Um planeta ameaçado. Revista Adventista, Santo André, p. 5, jan. 1980.; ____________. 
Reforma ou redenção: a igreja tem de escolher? Revista Adventista, Santo André, p. 11-14, dez. 1983; 
PAROSCHI, Wilson Luiz. Nossa garantia profética. Revista Adventista, Santo André, p. 10-12, out. 
1984.; ____________. Para sempre com o Senhor. Revista Adventista, Santo André, p. 9-11, jan. 
1989.; ____________. Para sempre com o Senhor - conclusão. Revista Adventista, Santo André, p. 
37-39, fev. 1989.; PINHO, Orlando. AIDS – porque só agora apareceu o terrível vírus? Revista 
Adventista, Santo André, p. 37-39, jan. 1986; PORTO, Daniel F. O assinalamento e os assinalados. 
Revista Adventista, Santo André, p. 12-15, jun. 1986.; ROTH, D. A. “Ele me glorificará”. Revista 
Adventista, Santo André, p. 16-19, número especial, nov. 1980.; RABELLO, Roberto. Apressando a 
volta do Senhor. Revista Adventista, Santo André, p. 22-23, mar. 1981.; RAMOS, José Carlos. 
Aguardando e apressando o dia de Deus. Revista Adventista, Santo André, p. 5-7, mar. 1989.; 
REBELLO, Gilberto. Campais e evangelismo na missão sul-matogossense. Revista Adventista, Santo 
André, p. 28, maio, 1980.; REVISTA ADVENTISTA, publicidade. Cristo vem, comuniquemos agora. 
Revista Adventista, Santo André, p. 29, mar. 1980.; ROCHA, José Miranda. O ano dois mil e o fim do 
mundo. Revista Adventista, Santo André, p. 5-7, maio, 1988.; SARLI, Wilson. À véspera do fim do 
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alarmismo.  Revista Adventista, Santo André, p. 2, maio, 1987; SCHANTES, Siegfried J. A que horas 
estamos? Revista Adventista, Santo André, p. 5-8, mar. 1986; ____________. “Meu Senhor tarda em 
vir”. Revista Adventista, Santo André, p. 11-13, nov. 1989; SILVA, Jorge Luis da. Veio para o que era 
seu. Revista Adventista, Santo André, p. 37-39, abr. 1983; THOMAS, Gordon N. Os quase escolhidos. 
Revista Adventista, Santo André, p. 11-12, dez. 1981.; TIMM, Alberto Ronald. A volta de Cristo – essa 
bendita esperança. Revista Adventista, Santo André, p. 8-10, dez. 1983.; ____________. Nossa 
identidade denominacional. Revista Adventista, Santo André, p. 5-9, nov. 1986.; ____________. O 
centro de nossa esperança. Revista Adventista, Santo André, p. 10-12, set. 1987; WILSON, Neal C. A 
vinda de Cristo é iminente. Revista Adventista, Santo André, p. 3, maio, 1981.; ____________. Até 
quando coxeareis entre dois pensamentos? Revista Adventista, Santo André, p. 20-22, número 
especial, nov. 1982. 
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a abertura da cortina de ferro, mas aparentemente não influíam na percepção da 

diminuição do perigo de uma terceira guerra mundial (RANZOLIM, 1987; LESSA, 

1987b; OLIVEIRA, I. 1988; OLIVEIRA, E. 1988; LESSA, 1989b; 1989c). 

 Outro sinal que apresentava interpretações ambíguas era o do mundo religioso. 

A popularidade de João Paulo II apresentava um claro crescimento do papado 

(ROCHA, 1988; JOHNSON, 1985), mas união das igrejas parecia distante (BEACH, 

1983; LESSA, 1982b). 

 Um elemento singular se afigura com certo destaque. A preocupação com a 

ansiedade nos sinais. Timm (1983) atenta para a apreensão excessiva com os sinais, 

“que são um meio e não um fim” em si mesmos e adverte que prever tempos para a 

volta de Cristo era de interesse de Satanás (TIMM, 1987). Rubem Scheffel (1987) vai 

mais longe, lembrando recentes “sinais” do fim como a eleição de Kenedy nos EUA, 

a visita do Papa aos Estados Unidos, México e Brasil. Lembra que alarmistas de 

plantão logo pressagiaram o fim, mas que nada aconteceu, alerta então para o perigo 

do alarmismo na fé da igreja quando tais vaticínios não se confirmam (THOMAS). A 

fé não deve ser depositada nos sinais e sim em Cristo, já que o grande sinal dado por 

Cristo é a nuvem que já anuncia sua volta (BENETT). 

 É na década de 1980 que vemos explodir a problemática da demora na volta 

de Jesus. Treze artigos tratam com destaque deste tema (ROTH, 1980; RABELLO, 

1981; WILSON, 1981a; THOMAS, 1981; GALLAGHER, 1982; SILVA, J. L., 1983; 

DEDEREN, 1984; LONDIS, 1984; BESSA, 1986b; LEE, 1986; TIMM, 1987; RAMOS, 

1989; SCHANTES, 1989). O ano 2000 se avizinhava, e a inquietação com ele 

também. Muitos esperavam que Cristo viesse antes disto (BESSA, 1986b; COFFIN, 

1986) e outros estavam fazendo cálculos com a data especial (TIMM, 1987). As 

clássicas explicações para a demora novamente aparecem. A falta de preparo 

(santificação) da igreja (TIMM, 1984; WILSON, 1985a; 1981a) que estava tão forte na 

década passada, passa o pêndulo para a falta de pregação do evangelho, que pode 

acelerar a vinda de Cristo (RABELLO, 1981; ROTH, 1980; BESSA, 1986; RAMOS, 

1989; WILSON, 1983). Vê-se ainda a exortação da paciência ao esperar nos artigos 

de Schwantes (1989), Jorge Silva (1983) e Alberto Timm (1987). 

Há, entretanto outras explicações. Dederem afirma o paradoxo de que Cristo 

virá e sabe o momento, portanto não há tardança ao mesmo tempo em que podemos 

apressar sua vinda com a pregação do evangelho. Para ele, as afirmações em 

separado tornam-se “verdades artificiais” (DEDEREM, 1984). Gordon Thomas (1981) 
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vê uma “delonga” na vinda de Cristo, e um esfriamento “adventista” em razão da 

espera. Para isto, ele enxerga 3 causas: os falsos alarmes, que decepcionam quem 

neles acreditou, outras igrejas também estão pregando o retorno de Cristo após a 

segunda guerra mundial e o materialismo da classe média, que elevou o padrão médio 

dos adventistas e os prendeu ao mundo secular. Teme que caiamos em duas 

armadilhas: a do “profeta barbudo” clamando que o fim chegou ou do mau servo que 

diz “meu Senhor tarde virá”. Admoesta a preocupação demasiada com justificação 

pela fé e clama um retorno a principal doutrina do adventismo: a volta de Jesus. 

 Jonathan Gallager (1982) faz um breve histórico sobre a preocupação 

adventista com a “tardança”, mostrando que após a morte dos pioneiros, nas primeiras 

décadas do século XX o problema se aprofundou. Ele dissocia o termo “tardança” do 

conceito humano de retardar, afirmando que Cristo deseja mais sua volta do que nós 

humanos. Se Deus nunca especificou uma data, não há razão para se falar em 

tardança. Exclui a idéia de que Deus tem uma data, e quando chegar, Ele voltará; 

também nega o argumento, de que a volta de Cristo estaria em uma seqüência de 

eventos, assim, bastaria compreender os eventos e a ordem deles e finalmente, rejeita 

o conceito de que a profecia é condicional (seja o preparo de santificação ou pregação 

do evangelho), pois esta idéia limitaria a onipotência de Deus. Para ele, o problema 

estaria na resposta do homem ao convite de Deus, inserindo seu argumento na 

justificação pela fé ele afirma “a necessidade de assumir uma atitude correta para com 

Deus, uma exigência destituída de legalismo” é o fator preponderante para que Cristo 

venha. Além disto, Deus já sabia de antemão o quanto demoraria esta resposta do 

homem. 

  

2.2.5.1 Sumário 

 

A década de 1980 foi marcada por mudanças políticas como a 

redemocratização do Brasil e o começo da derrocada do comunismo. A igreja passava 

por fortes debates teológicos a respeito do significado de 1888, legalismo/ justificação 

pelas obras e a autoridade de Ellen G. White como profetiza. A despeito disto, 

inspirada por um presidente vigoroso, que impôs um forte plano de evangelismo 

mundial (Mil dias de Colheita e Colheita 90) ela cresceu e prosperou. 

 O impacto de ênfase evangelística pode ser vista no revigorado destaque dado 

novamente a volta de Cristo na Revista Adventista. Como nunca nas últimas quatro 
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décadas o assunto foi discutido e arejado. O chamado a pregação não era apenas 

para a maquinaria da igreja, o institucionalismo ficara para trás, mas o convite a todo 

o membro para participar da pregação, e assim apressar o retorno de Cristo. 

 A demora incomodava, e junto com antigos argumentos, novas formas de 

abordagem apareciam nos artigos sobre o tema. Uma década que poderia ter sido de 

afrouxamento e mornidão diante das dificuldades se transformou naquela em que a 

igreja mais ganhou e menos perdeu membros (proporcionalmente) na história 

(ROEFERO, 2012). 

 

2.2.6 De 1990 a 2000 

  

Os anos 1990 foram marcados pelo fim do comunismo soviético e o 

desmoronamento de seus países satélite, a Guerra do Golfo, que deu a largada para 

uma nova era nas relações internacionais, colocando os Estados Unidos como a única 

superpotência mundial e a expectativa com o fim do milênio, que gerava alguns 

temores como, por exemplo, o bug do milênio, que, temia-se, afetaria os 

computadores do mundo. 

 É também a década da popularização dos telefones celulares, que 

mudaram a forma das pessoas se comunicarem. A grande mudança, porém, veio com 

o advento da internet. Ela possibilitou o acesso à informação de forma rápida e 

simples, conectou pessoas que poderiam estar em qualquer lugar do planeta e 

popularizou o acesso a conteúdos de mídia como músicas e vídeos. 

 Havia muito otimismo no início da década. A vitória do modelo capitalista 

de mercado sobre o socialista-comunista iniciaria uma nova era de paz. Com o mundo 

não mais dividido em dois blocos, logo a democracia, o individualismo político e o 

liberalismo econômico seriam hegemônicos. Pode-se dizer que desde a década de 

1950 não se experimentava tantas esperanças (BLAINEY, 277-278). 

 A igreja ao contrário experimentava certa dose de realismo. Após o 

rápido e surpreendente crescimento da década anterior, Neal Wilson apresentava ao 

público o novo programa evangelístico da igreja: Missão Global. Diferente dos 

anteriores que tinham o foco em número de batismos, este centrava suas forças na 

conquista de povos e regiões ainda não evangelizados. A população foi dividida em 
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grupos de 1 milhão, e o desafio agora seria alcançar 1.800 destes grupos com o 

adventismo (GREENLEAF, 658-661). 

 Este programa trazia para a discussão o crescimento não equilibrado da 

igreja. Enquanto algumas regiões do mundo como as Américas do Sul e Central, a 

igreja explodia em número de membros, em outras tinha um desempenho sofrível. 

Especialmente no que se convencionou chamar “Janela 10/40”, uma vasta região do 

mundo compreendida entre as latitudes 10 e 40, onde vivem 60 por cento da 

população mudial, sendo a maioria adeptos do islamismo, hinduísmo e budismo 

(GREENLEAF, 660). 

A igreja também trocava de comando. Após servir a denominação por 10 anos, 

Wilson entrou na Assembleia da Conferência Geral de Indianápolis disposto a 

prosseguir por mais um mandato. A comissão porém escolheu um presidente vinte 

anos mais jovem para tocar o ousado programa “Missão Global”. Assumia Robert 

Folkenberg. Americano, filho de missionários, falava fluentemente o espanhol e havia 

sido anteriormente secretário na Divisão Inter-Americana. De certa forma, Folkenberg 

representava a igreja latino-americana, onde residia um terço dos adventistas 

mundiais (SHWARZ, 602). 

Os anos 90 trouxeram uma mudança no padrão de crises teológicas da igreja. 

Mesmo que não totalmente resolvidas, as crises sobre justificação pela fé e autoridade 

e inspiração cederam espaço para a maior discussão desta década: a ordenação de 

mulheres ao ministério.  

Embora tivesse suas raízes no movimento americano dos direitos civis na 

década de 1960, foi na década de 80 que a ordenação tornou-se a questão mater  do 

movimento das mulheres na igreja. No Concílio Anual de 1985 o problema foi debatido 

pela primeira vez em uma reunião mundial da igreja e a proposta foi rejeitada. Por 

mais duas vezes, estas na década de 90, o assunto foi levado a votação: nas 

Assembleias de Indianápolis em 1990 e novamente em Utrecht, Holanda, em 1995. 

Nas duas ocasiões a proposta foi recusada pela maioria da igreja com amplo apoio 

dos adventistas do mundo em desenvolvimento, já em maior número na igreja mundial 

(SCHWARZ, 466-467). 

Excluído: é

Excluído: é
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A década teve um encerramento melancólico com a renúncia de Folkenberg 

em 1999, após ele aparecer como réu em um processo e uma investigação interna da 

igreja aferir uso questionável de sua autoridade como líder. Esta foi a primeira vez que 

a igreja teve lidar com esta situação relacionada a um presidente mundial. Para seu 

lugar foi eleito um presidente europeu: Jan Paulsen, que comandaria a denominação 

na década seguinte (SCHWARZ, 603). 

Já no Brasil a igreja enfrentava os desafios propostos pela Missão Global e um 

princípio de crise em razão das altas perdas de membros. Se bem que fosse um antigo 

problema (é fácil lembrar que o lema dos anos 70 era “Semear, Colher, Conservar”), 

foi o gigantesco crescimento dos anos 80 e sua pressão por números que podem ter 

desencadeado respostas mais diretas a este problema. Os “alvos batismais pareciam 

menos importantes” após 1990 (GREENLEAF, 661). A igreja sul-americana e 

brasileira centrou forças em alcançar comunidades não atingidas, como municípios 

sem a presença adventista e grupos periféricos, como etnias indígenas e 

comunidades como japoneses, coreanos e judeus (GREENLEAF, 663). 

O presidente da igreja na região também foi trocado. Ruy Nagel, antigo 

tesoureiro da divisão substituiu João Wolff em 1995. Esta alteração contudo, teve 

pouca influência nos rumos da igreja no Brasil e América do Sul, pois Nagel era um 

homem já experiente (62 anos) e já havia servido anteriormente como tesoureiro da 

mesma administração. 

A Colheita 90 chegava ao fim apresentado grandes resultados e os relatórios 

eram apresentados nas páginas da RA. Os números mostravam um expressivo 

crescimento, com 94.894 batismos apenas em 1990, e um decréscimo no número de 

apostasias que ficava em 11 por cento (WOLFF, 1990). O novo programa, Missão 

Global também ganhava destaque. Alejandro Bullón convocava todo membro a 

participar do projeto (BULLÓN, 1990; 1991). Pedidos por oferta (SANTOS, O. 1995), 

o desafio da Janela 10/40 (MORÁN, 1990b.), listas com países a serem alcançados 

(AZEVEDO, R. 1994) e as Ilhas Malvinas (MORÁN, 1990a; AZEVEDO, R. 1990) eram 

apresentados como alvos a igreja. O evangelismo testava novos métodos como a 

internet (SILVA, G.) e aproveitava o ano 2000 como gap (SANTOS, Z. 2000). 

A igreja enfrentava mudanças. Novos tipos de membros frequentavam suas 

fileiras, tais como o “intelectual”, o “cultural” e o “tradicional” (MARTIN, 1990). A 
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disputa entre tradicionais e liberais assustava, em especial por medo de uma possível 

uma cisão (BRADFORD, 1990; LESSA, 1997; 1998; PATZER, 1999). O secularismo 

e a mornidão laodiceana também causavam preocupações (PINHEIRO, 1990; BIETZ; 

OLIVEIRA, E. 1992; SILVA, O. J.; SHWANTES, 1996; TIMM, 2000). 

Os movimentos dissidentes acusavam a igreja e a liderança (RAMOS, 2000a; 

2000b), promoviam falsos reavivamentos baseados em previsões relacionadas a 

datas, especialmente ao se aproximar o ano 2000 (TIMM, 1999; LIMA, 1999). 

Pregavam seus próprios pontos de vista baseados no “achismo” (CARVALHO, O. 

1994) e ameaçavam e unidade do remanescente (LIMA, 1994; JOHNSSON, 1998). 

Esta década marca o fim da ideia do perfeccionismo da última geração, ao 

contrário, Francisco Lemos (1991) lamenta que muitos busquem um preparo baseado 

nas obras e não na justificação em Cristo. Já não há mais textos que expressem o 

perfeccionismo, e a justificação pela fé ganha força (LIMA, 1990; BRITO, 1990; 

RAMOS, 1997; LESSA, 1997; LEITO), embora com ressalvas quanto a seus excessos 

e maneira de apresentá-la, buscando um equilíbrio diante do pêndulo que enfatizava 

demais a justificação a despeito da obediência (SHWANTES, 1992; FOLKENBERG, 

1998). O comunismo chegava ao seu final e a igreja se aproveitava da janela de 

oportunidade aberta e com muita curiosidade olhava para dentro da cortina de ferro 

enquanto pregava o evangelho agora vigorosamente (RANZOLIM, 1993a; 1993b; 

LESSA, 1990). 

Os textos que tratam do tema da volta de Cristo nesta década são 629. Em 

comparação com a década anterior, os números são muito próximos. Nesta década o 

que influencia fortemente no número de artigos é a aproximação do ano 2000. 
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Excluído: é
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O fim do comunismo passava a ser um sinal do fim (RANZOLIM, 1993a; 

SANTOS Z. 1991). Outros sinais incluíam a perene crise da moralidade, apresentada 

em cada década desde 1950 (OLIVEIRA, E. 1991; LESSA, 1991/11) e o recente apelo 

do meio ambiente e destruição da natureza (MOORE, M. 1993; VASQUEZ, 1995). 

Surpreende o retorno de dois sinais: a união das igrejas (DORNELES, 2000) e a 

possibilidade da promulgação do decreto dominical (COFFIN; COMODARO). 
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Há enorme preocupação em não causar excitação em especial diante da 

proximidade da virada do milênio. Citando Ellen White, Madellyn Jones-Haldemam 

(1990) adverte “o tempo nunca mais será uma prova” e “não devemos viver em 

excitação relativa ao tempo”. Deve-se continuar a estudar até que Ele volte (NUNES, 

S. 1991; SILVA, J. M. 1995), não se deve dar ouvidos aos falsos profetas que 

proclamam que o fim do mundo chegou (REIS, E. 1992), não deveriam fixar-se em 

datas (FOLKENBERG, 1993) nem em festividades judaicas (RAMOS, 1996). 

Existe a lembrança de que outrora sinais dados como definitivos acabaram por 

não acontecer, como a chegada de Kennedy à Casa Branca (COFFIN, 1994). Assim, 

o Iraque e o Oriente Médio não são especiais na escatologia (GOLDSTEIN, 36-37, fev 

1991), o sinal mais importante dado por Cristo é o “sinal do Filho do Homem”, isto é, 

a nuvem de sua vinda (GUARDA, 1997). As guerras e crises são constantes, e 

mostram que “ainda não é o fim”, assim como a afirmação de que casavam-se e 

davam-se em casamento simplesmente indica o prosseguimento da vida cotidiana 

(McLARTY, 1998).  

Embora haja a percepção da demora, especialmente entre os mais velhos 

(NIGRI, 1999; NAGEL, 1999/11; OLIVEIRA, E. 1991) o foco não deve estar nos sinais 

e sim no preparo, não no tempo e sim na atitude (McLarty; GUARDA, 1997; JONNES-

HALDEMAN; RICE, 1990). Acima de tudo, não se deve marcar datas (LIMA, 1999; 

QUILES, 1999; PINHEIRO, 1991; GUARDA, 1991; REIS, E. 1992; FOLKENBERG, 

1993; LIMA, 1994; NAGEL, 1999a). 

 

2.2.6.1 Sumário 

 

A marca principal dos anos 1990-2000 foi a expectativa relativa à data que 

marcava a virada do século e do milênio. A igreja passava por mudanças em relação 

aos costumes e modo de enxergar o mundo e as doutrinas. A mudança de presidente 

mundial e de programa para o Missão Global obliterou levemente o foco na missão. 

Temas como a ordenação de mulheres também ameaçavam a unidade da igreja, e os 

movimentos dissidentes cresceram neste ambiente. 

Mesmo com estas variáveis, a igreja continuou crescendo e a expectação com 

o ano 2000 manteve a temática da volta de Jesus em destaque. A principal 
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preocupação estava com não marcar datas. O foco foi retirado dos sinais e colocado 

no modo com que se devia esperar. O importante já não era o tempo, e sim o evento.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise dos artigos da Revista Adventista entre os anos de 1945 e 2000 

juntamente com uma avaliação histórica deste período, permitem concluir-se que cada 

década teve uma marca histórica que influenciou a posição da igreja relativa ao 

acontecimento da volta de Cristo. 

O final da segunda guerra mundial pressionava a igreja e as interpretações 

sobre a volta de Cristo na meia década do pós-guerra (1945-1949). A pobreza da 

população, especialmente na Europa, Ásia e África, os edifícios e instituições 

destruídas pela guerra eram um desafio à igreja que sofria com a falta de recursos. 

 A perspectiva do conflito recente, porém dava um tom de urgência à pregação 

do evangelho, que contava com a participação de todos os membros. Não se via tanta 

ênfase no preparo pessoal, embora alguns artigos tragam alguma semente do futuro 

perfeccionismo, a relevância estava no preparo através do envolvimento individual no 

evangelismo. 

 Neste período, 30 artigos tratam do tema da volta de Cristo na Revista 

Adventista. Os sinais estão bastante ligados à guerra, como fome, a própria guerra e 

as epidemias facilitadas por ela. A era atômica também é um sinal, juntamente com  a 

união da igrejas. Um forte senso de pertencer a um movimento profético e do dever a 

cumprir impulsionava a igreja. A urgência dos acontecimentos praticamente anula a 

discussão acerca da demora. A certeza então era a de que Cristo voltaria brevemente. 

 Os anos 1950 marcam uma mudança na maneira de encarar os eventos 

escatológicos. O forte crescimento econômico e a comodidade trazida por ela às 

famílias trouxeram problemas para a igreja. A membresia esfriava e a urgência se 

desvanecia. As preocupações da vida substituíam a ansiedade com a iminência da 

volta de Cristo. 

 A igreja crescia vigorosamente, especialmente na América do Sul.  A nova 

metodologia de evangelismos públicos desenvolvida por Walter Schubert apresentava 

espetaculares resultados de colheita. Em 1956 a igreja chega a 1 milhão de membros. 

O triunfalismo e o ufanismo aparecem em muitos artigos. O forte crescimento também 

das instituições permitiu o surgimento do institucionalismo. Imaginava-se que a igreja 
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como máquina logo terminaria a pregação em todo o mundo. O papel do membro 

agora era apoiar a igreja, especialmente com seus recursos financeiros. 

 Uma forte crise teológica se apresenta. Uma nova safra de teólogos é desafiada 

a apresentar a igreja adventista ao mundo evangélico. Nesta tentativa, uma nova 

roupagem é apresentada para antigas doutrinas. Isto incitou um antigo professor, 

Milian L. Andreasen a patentear fortes objeções ao trabalho apresentado por Leroy 

Froom e Roy Allan Anderson acerca da soteriologia adventista. 

 Tanto nesta como nas próximas crises teológicas enfrentadas pela IASD, o 

impacto nos conversos brasileiro foi pequeno. A RA apresentava artigos com a 

temática sobre as crises, e isto parece ter favorecido o esfriamento do assunto, já que 

permitia ao membro comum sanar suas dúvidas. A revista também apresentava uma 

temática mais amena em comparação com a década anterior, mostrando viagens e 

denunciando a acomodação dos membros. 

 A preocupação passa da pregação do evangelho para o preparo individual do 

membro. Muito desse preparo tem um nuance legalista e perfeccionista e esta visão 

associada a prosperidade de então impactam o assunto da brevidade da volta de 

Cristo. Os materiais que falam da volta de Jesus chegam a 41, proporcionalmente 

menor que nos anos cinquenta.  

 Os sinais passam dos sintomas da guerra para o desenvolvimento científico e 

as corridas, primeiramente armamentista (com o temor das armas nucleares) e ao 

final da década, também a corrida espacial. A união das igrejas e a crise moral 

permanecem no rol dos sinais do fim. 

 A volta de Cristo ainda soava próxima, embora o aniversário de cem anos da 

igreja causa-se algum desconforto. De qualquer modo, a ideia era de que os sinais 

indicariam que a volta de Cristo estava próxima de acontecer. 

 A década de 1960 é marcada pela forte mudança dos costumes. A bonança 

econômica continuou e uma revolução cultural varreu o mundo especialmente o 

ocidental. A moda, as músicas, a liberdade sexual, o feminismo, a luta pelos direitos 

civis marcaram este período. A televisão invadiu as casas e trouxe junto, para dentro 

do lar, maneirismo e costumes que de outra maneira não teriam acesso às famílias.  

 A guerra fria viveu seu apogeu. Estados Unidos e União Soviética, as duas 

superpotências mundiais dividiam o globo. Disputavam mentes e corações. As 

corridas armamentista e espacial ganhavam fôlego. Foi a década do homem no 

espaço, culminando com a chegada do homem à lua em 1969. 
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 A DSA prosseguia seu forte crescimento enquanto a igreja mundial enfrentava 

a continuação dos debates teológicos levantados pela publicação do Questions on 

Doctrines na década anterior. A justificação do homem e seu papel na salvação são 

debatidos. O legalismo se fortalece, em especial na ideia de que a igreja necessita 

estar isenta de erros para então poder ascender aos céus. Paradoxalmente, os 

costumes do mundo secular encontram brecha na irmandade. A moda e os costumes 

fazem os líderes admoestarem a igreja. 

 Há um aumento no número de templos construídos diante da necessidade 

crescente e a antiga discussão sobre a utilidade de se construir diante da brevidade 

da volta de Cristo está praticamente encerrada. Ainda existe um ufanismo relacionado 

à rápida pregação do evangelho. 

 Nesta década, 54 artigos falam da volta de Jesus. Os sinais acompanham os 

tempos. A corrida armamentista e o temor de uma guerra nuclear são sempre 

lembrados. Entretanto, os acordos de desarmamento também são vistos como sinal. 

O crescimento do catolicismo nos EUA e a união das igrejas também são sinais, 

juntamente com a marcante crise moral. O grande destaque é a corrida espacial. 

Diversos artigos tratam do tema, analisando e avaliando suas consequencias. O 

lançamento de satélites estimulava a ideia de seu uso na rápida propagação do 

evangelho, e este era mais um sinal. 

 Vê-se ainda a constante preocupação com a marcação de datas. Em 1964 se 

rememoravam 120 anos do desapontamento, e se ouviam vozes ligando o fato aos 

120 anos de pregação de Noé. A demora é mais percebida, e o conselho dado é para 

não desanimar nem se envolver com as demandas do mundo e da prosperidade. Esta 

demora é posta principalmente na falta de preparo da igreja, confirmando a troca de 

realce com relação à pregação individual do evangelho. 

 Entra-se na década de 70 com forte apelo à mudança de costumes. A TV se 

populariza no Brasil, a moda torna-se mais ousada em chocar e o rock se converte 

em um fenômeno mundial. O Brasil passava por um período de forte crescimento da 

economia enquanto politicamente era dominado desde 1964 por uma ditadura militar 

que conheceu seu auge nesta década. 

 A igreja transforma-se em um movimento verdadeiramente mundial, com duas 

Divisões ultrapassando a Norte-Americana em número de membros. A DSA muda sua 

sede para Brasília, um símbolo do vigor da igreja na região. O evangelismo usava 

agora diversos meios, como rádio, TV e distribuição de literatura em grandes projetos. 



68 

 

 A RA passava por um ajuste após a aposentadoria de Luiz Waldvogel. A figura 

que marca este período é Arnaldo B. Christianini. Seu estilo vigoroso e direto 

influenciou a revista neste intervalo. A revista continuava a apresentar com destaque 

os relatórios de crescimento, mas já a igreja não andava tão bem. A secularização 

que nas décadas anteriores era uma ameaça agora é uma realidade. Igrejas frias, as 

modas de roupas e cabelos, a sexualidade libertina fazem a revista lançar seus 

alarmes. Os membros não mais trabalham para Cristo como antes, mas estão 

relaxados, rixentos e encrenqueiros, enquanto os pastores por seu lado, não são 

melhores. A música na igreja torna-se verdadeiramente um problema, influenciada 

pelas novidades que aparecem no mundo. 

 Embora a revista fale de justificação pela fé, a prática que também aparece em 

suas páginas é de um forte legalismo associado a teologia de última geração de 

Andreasen. Assim, há muito apelos para um reavivamento e reforma baseada nas 

mudanças de costumes e hábitos. 

 Os sinais focam esta realidade. Com bastante destaque está o preparo da 

igreja para a volta de Cristo, embora a frieza da mesma também seja visto como sinal. 

A TV e a violência que ela mostra, o desenvolvimento da ciência e a era atômica 

também são lembrados. As crises moral e social continuam como sinais, associadas 

ao uso de drogas e a sexualidade amoral. Diminui a ênfase na corrida espacial e em 

seu lugar ganha destaque a união das igrejas, incentivada pelo vigor do Concílio 

Mundial das Igrejas neste período e a convocação do Concílio Vaticano II pelo papa 

João XXIII. 

 A volta de Cristo tem 29 artigos nesta década, um sensível decréscimo. Ela fica 

em segundo plano devido à nuança legalista da igreja por um lado e a realidade da 

secularização por outro. É de se destacar neste período dois artigos que conseguem 

falar dos sinais sem tratar a volta de Cristo (SILVA, F. A. 1977; MARINHO, R. M. 

1977). A demora é reafirmada e sua razão é ainda a falta de pregação do evangelho, 

mas agora principalmente, a falta de preparo da igreja. Neste aspecto, a década de 

1970 é um prosseguimento da anterior. 

 Os anos 1980 se iniciam com a derrocada do comunismo. Após mais de 70 

anos, o regime fechado o evangelho ruiu como um castelo de cartas. A ascensão da 

popularidade de João Paulo II também impressiona e o movimento ecológico, 

praticamente ignorado a duas décadas atrás, ganha visibilidade e musculatura. O 
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Brasil enfrenta uma forte adversidade financeira e o fim do ditadura militar com a volta 

da democracia. 

 A igreja, por sua vez, enfrenta o mais intenso período de dificuldades 

teológicas. Aos problemas da década de 50 ainda mal resolvidos juntam-se o 

questionamento de Desmond Ford sobre o Santuário, as dúvidas e supostas certezas 

de Walter Rea sobre Ellen White e o dom profético e ainda Wieland e Short, que 

exigiam retratação de pecado coletivo da igreja pela Assembleia de 1888, que 

comemorava 100 anos nesta década. Acrescente-se a tudo isto, a recuperação da 

pregação de Andreasen, feita por Roberto Brismead e a intromissão de Paxton, 

ministro luterano, com sua obra “Shaking of Adventism” que também discutia o papel 

da justificação e santificação na soteriologia adventista. Tudo isto turbinado por 

veículos não denominacionais, como “Our Firm Fundation” e “Spectrum Magazine”. 

 O novo presidente da igreja eleito no fim dos 70, Neal Wilson propôs dois 

programas de evangelismo agudos nesta década: Mil Dias de Colheita e Colheita 90. 

Com alvos ousados como batizar 1000 pessoas todos os dias e dobrar o número de 

membros, envolveu a igreja no trabalho vigoroso. Isto eclipsou os problemas 

teológicos e permitiu a igreja um crescimento sem precedentes. 

 Também a Divisão Sul-Americana passava por este crescimento. A exaltação 

e cobrança pelos números, porém começava a ser questionada. Artigos surgem nas 

páginas da RA criticando esta ênfase e apresentando resultados negativos deste 

método. Lembra-se a perda membros gritante na DSA, que já acontece a algum 

tempo. É o fim do institucionalismo como modelo, a confiança na maquinaria da igreja 

para concluir a obra é posta com a desconfiança de que cria-se mais problemas com 

esta ideia do que soluções. Há também uma crítica ao modelo da estrutura 

organizacional da igreja. 

 Acontece nesta década o início da virada de jogo da justificação pela fé sobre 

o legalismo. Ainda aparecem artigos de teor perfeccionista, mas há também outros 

que desmistificam este conceito e impõem a justificação unicamente pela fé como 

padrão de conduta e julgamento. 

 A volta de Cristo tem intenso destaque, com 64 artigos que tratam do assunto. 

Os sinais incluem agora a AIDS, uma nova e assustadora epidemia associada ao 

baixo nível da moralidade, já que inicialmente estava ligada às drogas e ao 

homossexualismo. Outros são a destruição do meio ambiente, a persistente ideia de 
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superpopulação associada a fome e até o medo de uma guerra atômica, embora os 

indícios indicassem o fim do comunismo e da guerra fria. 

 O crescimento do papado com João Paulo II está entre os sinais, mas decai o 

tema da união das igrejas. Há então uma preocupação, que embora não seja 

novidade, ganha relevância: os sinais que anteriormente foram destacados e 

acabaram por não se cumprir. Assim, o ideal seria não dar importância demasiada 

aos sinais e nem propor datas para o fim do mundo. 

 A demora na volta também tem seu recorde nesta década com 13 artigos 

tratando do tema. Já se fala no ano 2000, embora se espere não se chegar a ele. Mais 

uma vez há um apelo à paciência diante da tardança. O acento volta à falta de 

pregação do evangelho para explicar esta demora. Novas abordagens ao problema, 

no entanto são apresentadas: o paradoxo da demora e da certeza de que Deus não 

conhece atrasos, a aceitação da justificação pela fé pela igreja como preparo para a 

volta e que o conceito de tardança não existe, já que Deus não marcou uma data. 

 Os anos 1990 não poderiam escapar da marca da virada do milênio. O 

comunismo chegava ao fim e uma “Nova Era” começava, tendo os Estados Unidos 

como única superpotência mundial. Esta era teve como debut a Guerra do Golfo, em 

que as maiores potências do mundo se uniram contra um país, o Iraque, liderados 

pelos EUA. Os telefones celulares se tornaram populares, assim como a internet, o 

que mudaria para sempre a forma das pessoas se comunicarem. 

 Em 1990, Neal Wilson passa pelo crivo de uma CG. Mesmo com mais de 70 

anos, Wilson esperava ser reeleito e expunha os resultados do programa Colheita 90, 

apresentando uma nova proposta de evangelismo chamada “Missão Global”. A igreja, 

porém o substitui por Robert Folkenberg, 20 anos mais novo. É ele quem vai buscar 

o desafio de evangelizar 1800 grupos de 1 milhão de pessoas propostos pela Missão 

Global. 

 Na América do Sul, os planos de evangelismo são adaptados à Missão Global. 

Os alvos de batismo não são mais tão importantes quanto penetrar em novos lugares 

e grupos. A igreja enfrenta o desafio do multiculturalismo dentro de suas portas. 

Liberais e conservadores se enfrentam em diversas áreas, como música e uso de 

jóias, enquanto os dissidentes fazem barulho e preocupam a liderança. 

 Outra preocupação passa pelo tema da ordenação de mulheres, duas vezes 

tratado na Assembleia da Conferência Geral nesta década. Embora rejeitada, a 

ordenação de mulheres divide a igreja mundial: de um lado ficam a Europa e América 
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do Norte e Austrália, de outro África e América Latina. Teme-se que este racha se 

aprofunde. 

 O perfeccionismo e o legalismo estão sepultados. A justificação pela fé obtém 

sua vitória. Há porém vozes que denunciam uma ênfase exagerada no tema, e pedem 

maior equilíbrio no trato do assunto, para que não se torne um evangelho 

monocromático. 

 São 62 os textos que falam da volta de Cristo neste período. O tema é 

fortemente impactado pela proximidade do ano 2000. Os sinais são o fim do 

comunismo, a destruição do meio ambiente, e há um retorno de temas como a união 

das igrejas e o decreto dominical. As crise moral e social são mais uma vez lembradas. 

A preocupação com a ênfase em sinais se destaca, no aspecto de se causar 

excitamento com sinais que não se cumprem. A maior apreensão é com a marcação 

de datas, e claro, o ano 2000 é mais uma vez o foco. Mais vozes entendem que há a 

demora, mas pedem paciência. Em artigo que marca a temática, Márcio Dias Guarda 

(1997) indica a nuvem, o sinal do Filho do Homem, como o único sianl dado por Cristo 

aos discípulos. Assim, o sinal que não é propriamente um sinal no sentido clássico é 

posto em destaque. O foco deve estar no preparo e não no tempo. 

 Cada década é marcada por um aspecto que se destaca e impacta a visão da 

igreja e sua resposta. O final dos anos 40 é assinalado pelo fim do maior conflito da 

história e suas sinistras consequências. O fim é visto como iminente e a brevidade é 

sua marca. Os anos 50 ao contrário são frisados pelo crescimento econômico e 

esfriamento da igreja como resultado. A volta de Cristo perde vigor e a preocupação 

com preparo pessoal ganha evidência. A década de 60 é uma continuidade da 

anterior, com esfriamento e foco no preparo pessoal. Os anos 1970 são de forte 

legalismo, talvez fomentado pela brusca queda moral dos costumes, que também 

entravam na igreja. A volta de Cristo fica subordinada  ao perfeccionismo da igreja, e 

o número de artigos cai bruscamente. Os anos 80 começam com muitas turbulências 

teológicas, mas um presidente enérgico, Neal Wilson, põe o foco no trabalho e 

evangelismo, e este é o destaque desta década. Influenciada por esta visão e forte 

trabalho evangelístico, a volta de Cristo volta a ter relevância, e um recorde no número 

de artigos surge na RA: 64. Já os anos 90 são marcados pela proximidade da 

importante data da chegada do ano 2000. O número de artigos sobre o tema (a volta 

de Cristo) continua alto e há uma preocupação em não causar excitamento nem fazer 

previsões de tempo. 

Excluído:  

Excluído: e
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 Os sinais apresentados ao longo destas cinco décadas e meia variam conforme 

as circunstâncias. Os resultados da guerra são fortes da década de 40, mas 

desaparecem a partir dos anos 50. As conquistas espaciais estão em alta nos anos 

70, mas também são esquecidas nos anos 80, assim como a união das igrejas, que 

voltam nos anos 1990. Estes também apresentam o recente fim do comunismo como 

sinal. O temor da guerra nuclear tem seu auge nos anos 60 e é esquecido com o fim 

do comunismo e consequentemente da guerra fria. Provisões para guerras e as 

próprias guerras são apresentadas como fortes sinais da vinda, mas acordos de 

desarmamentos também são mostrados como sinais. Enfim, os sinais dependem da 

observação do espectador e variam conforme a época e as circunstâncias. O único 

sinal que mantém a consistência é a queda da moralidade, apresentada em todas as 

décadas, sempre mostrando que tempo de então era o pior de todos e não se poderia 

degenerar mais, o que infelizmente se provou equivocado. Assim, o que se pode 

concluir, é que não se deve enfatizar os sinais. Pode-se interpretá-los erroneamente 

e são extremamente dependentes da conjuntura em que se encontram. 

 Há também constante preocupação com a marcação de datas e previsões 

relacionadas ao tempo. Isto indica uma verve adventista que se mantém como padrão 

ao longo do tempo, a busca por um evento sensacionalista para despertar um 

“reavivamento” e o desejo da liderança da igreja em manter este perigo distante dos 

membros. 

 A tardança ou demora tem uma complexa discussão. Para alguns, ela sequer 

existe. A maioria porém a percebe, e esta consciência  tem mesmo uma intensificação 

ao longo do tempo. As explicações para a demora/tardança tem pouca variação, e 

ficam, a depender do período, mais enfatizadas no preparo pessoal ou na pregação 

do evangelho. É a partir dos 80 que novas explicações são tentadas, sem contudo se 

obter uma resposta definitiva. 

 A melhor abordagem deve ser aquela que coloca o tempo e os sinais em 

segundo plano. Se a demora existe, o melhor é enfocar o trabalho e a missão. Os 

anos 1980 devem servir como constante lição de como superar dificuldades. Ao 

enfrentar as crises teológicas, Neal Wilson pôs o carro nos trilhos e seguiu adiante. 

 O tempo e sua urgência não devem ter prioridade sobre o evento: a volta de 

Cristo a terra. Ao esperar por este evento, os adventistas devem trabalhar para 

cumprir a missão a eles confiada, a de pregar o evangelho a toda criatura. Assim, 

como o bom servo da parábola de Mateus 24:45-51, necessitam estar em constante 
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trabalho, isto fará o tempo passar com mais celeridade e ao encontrar o evento de 

uma história, o cumprimento da doutrina central “adventista”, terão a boa recompensa 

prometida àqueles que forem encontrados ocupados. Desta forma, a melhor resposta 

para o problema da tardança então, é trabalho e foco na missão da igreja. 
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