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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva estudar a origem do Adventismo no Vale do Itajaí em Santa 
Catarina e, por conseguinte, a análise da chegada da mensagem adventista pela 
primeira vez ao Brasil por meio da literatura denominacional. Dessa forma, 
evidenciam-se os fatores conjunturais que contribuíram para o estabelecimento 
deste movimento religioso entre os imigrantes protestantes de origem germânica 
que se estabeleceram no Vale Catarinense. Inicialmente, introduz-se a origem 
protestante brasileira e a influência na fixação da mensagem adventista por 
intermédio da literatura denominacional. Na sequência, suscitam-se informações 
mais específicas acerca das comunidades migratórias que se tornaram adventistas 
na região e como os descendentes germânicos se destacaram em abrigar o 
Adventismo, especialmente os russo-alemães. Por fim, esclarece-se a respeito de  
como as “colônias adventistas” inicialmente se desenvolveram na região e conclui-se 
com a identificação do Adventismo de missão, no trabalho de divulgação de 
literatura denominacional, como a razão do surgimento dos núcleos adventistas no 
Vale do Itajaí entre os anos 1880 a 1895. 

 

Palavras-chave: Adventismo no Brasil. Missão. Vale do Itajaí. Século XIX. 
Imigrantes. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

This work aims to study the origin of Adventism in Itajaí Valley in Santa Catarina and, 

therefore the analysis of the arrival of the Adventist message for the first time to 

Brazil through denominational literature. Thus, the cyclical factors that contributed to 

the establishment of this movement are evident among Protestant immigrants of 

German origin who settled in Santa Catarina Valley. Initially, introduces the Brazilian 

Protestant origin and influence in setting the Adventist message through the 

denominational literature. Next, raise up more specific information about the 

migratory communities that became Adventists in the region and how the German 

descendants stood out in house Adventism, especially the Russian-Germans. Finally, 

it is clarified as to how the "adventist colonies" initially developed in the region and 

concludes with the identification of the mission of Adventism, the denominational 

literature outreach work, as responsible for the formation of nuclei in the Valley 

Adventist Itajaí between the years 1880-1895. 

 

Keywords: Adventism in Brazil. Mission. Itajaí Valley. XIX Century. Immigrants 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao se analisar o desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia 

(IASD), verificou-se um perfil expansionista, comprovado pelo significativo 

crescimento desde a origem do Adventismo como movimento religioso. 

Organizada oficialmente no dia 21 de maio de 1863, hoje a instituição 

adventista está presente em mais de 200 países. A rede é composta, não 

apenas por igrejas, mas também por outras instituições tais como hospitais, 

universidades e centros de ajuda humanitária. Esta denominação se faz 

presente no Brasil desde o final do século XIX, quando já era possível 

encontrar grupos de fiéis no território nacional. De um modo especial, pode-se 

destacar o Sul do país em que se identifica o início do surgimento em “Terras 

Tupiniquins”. Para uma melhor compreensão deste fenômeno, é necessário 

elucidar os fatores que caracterizaram a história nacional neste período e de 

que forma o Adventismo1 alcançou os interessados nesta região do país, mais 

propriamente no Vale do Itajaí. Tal compreensão ajudará a esclarecer a 

respeito do objeto estudado. 

Em toda história da humanidade, pode-se encontrar registros de 

pessoas que deixaram suas terras e seus parentes, partindo para novos 

lugares, para lá se estabelecerem e fundarem um lar para si e para sua 

descendência. Este acontecimento também fez parte da história do Brasil que, 

durante o século XIX, passou por significativas mudanças nos campos político, 

social e populacional. 

Após a independência do País em 1822, o Novo Império teve como uma 

das prioridades atrair imigrantes para a ampliação de seu plano de ocupação 

territorial. Esta situação de incentivo migratório, aliada ao fator de extrema 

dificuldade que várias nações vivenciaram no século XIX por ocasião de 

guerras e escassez de recursos, tornou o Brasil para muitos imigrantes, uma 

opção de sobrevivência em meio às crises nacionais. Embora a religião oficial 

do País fosse o catolicismo, o protestantismo ganhou força por meio dos 

movimentos migratórios. A região Sul do Brasil tornou-se o destino principal 

para o estabelecimento destes imigrantes provindos do Velho Continente, tais 

                                            

1 Adventismo - movimento religioso baseado em um conjunto de doutrinas e conceitos cristãos, 
dentre eles a Segunda Vinda de Cristo, que é entendida como um evento único, literal e visível.  
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como: alemães, italianos, poloneses, russo-alemães, entre outros. 

Posteriormente, os portos Catarinenses como o de Itajaí, o de São Francisco 

do Sul e o de Nossa Senhora do Desterro (Florianópolis) tornaram-se pontos 

de passagem quase que obrigatório para os que tinham o Vale do Itajaí como 

destino, configurando porta de entrada para milhares de estrangeiros, dentre 

eles, muitos de origem germânica que professavam a fé religiosa protestante. 

Os de origem germânica ao chegarem ao Sul do País, como em outras regiões, 

formaram colônias com as finalidades de autossustento, mais liberdade 

religiosa e conservação de tradições culturais.  

Este cenário potencializou as investidas missionárias da denominação 

referente aos interessados do Brasil, criando oportunidades para que a 

mensagem adventista inicialmente encontrasse maior número de simpatizantes 

entre os estrangeiros de fala alemã. Partindo desta premissa, este estudo 

também trará em sua decorrência uma análise de alguns fatores contidos nesta 

narrativa a fim de clarificar os fatos ocorridos sobre esta etapa histórica tão 

importante que pode ser considerada o Gênesis da disseminação da 

mensagem adventista em solo Brasileiro. 

 

1.1 Revisão bibliográfica 

 

No século XIX, o Brasil atraiu milhares de imigrantes que receberam 

terras como incentivo para seu estabelecimento (FAUSTO, 2004). Segundo os 

historiadores Mendonça e Velasques Filho (1990) e Antônio Gouveia 

Mendonça (1995), entre estes imigrantes, pode ser encontrada a presença dos 

primeiros núcleos de protestantes no Brasil. 

Schünemann (2002) identifica basicamente estes núcleos protestantes 

como sendo, em sua maioria, de procedência luterana e alguns casos 

anglicanos. Já Mendonça (2004, p. 49) fazendo um retrospecto, antes da 

independência do Brasil, classifica o início do protestantismo brasileiro em três 

categorias. 

 

Regra geral, a história do protestantismo brasileiro é 
considerada pelos historiadores como começada no Brasil pré-
independente, isto é, com a transferência da sede do Reino 
Português para o Rio de Janeiro. Entretanto, se recuarmos 
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essa história para o aparecimento dos huguenotes franceses 
no Rio de Janeiro, poderemos dividir a história do 
protestantismo no Brasil em três categorias: protestantismo de 
invasão, de imigração e de conversão ou missão. 

 

No que diz respeito à chegada do protestantismo no Brasil, segundo o 

Doutor Stencel (2006), em sua tese doutoral, relata a história da educação 

superior adventista no Brasil em que existiram formas múltiplas da ocorrência 

deste fenômeno no país. Desta maneira, também se pode compreender e 

definir mais de uma forma da chegada do Adventismo no Brasil, não apenas 

mediante a literatura como é comumente conhecido que faz parte do processo 

do “Adventismo de Missão.” Embora “definir o primeiro lugar com presença 

adventista na América do Sul”, por consequente no Brasil, “não é tarefa fácil, 

tudo depende de como se compreende o adventismo e sua existência” 

(GREENLEAF, 2011, p. 22). Entretanto dentro do protestantismo de imigração 

pode-se identificar o berço do Adventismo em solo brasileiro. 

Não existem muitas referências bibliográficas que descrevem sobre o 

tema específico da chegada do Adventismo e da relação com imigração 

protestante no Brasil, ou possíveis imigrantes já conversos ao Adventismo que 

vieram de outro país para o Brasil em busca de melhores condições de vida.  

Um dos poucos relatos oficiais encontrados foi publicado pela Advent 

Review em 1893, uma carta do campo missionário escrita por L.R. Conradi da 

Alemanha narrando que vários russo-alemães migraram para os Estados 

Unidos, Argentina e Brasil, em algum momento antes de 1893, carregando as 

preciosas sementes do advento com eles (CONRADI, 1893, p. 762).  

Sempre foi um desafio para a Igreja Adventista no Brasil conhecer os 

pormenores desta história. Desde o humilde começo nas colônias germânicas 

até a destacada expansão por vários rincões deste continente. “Alguns 

detalhes dessa história já são conhecidos, mas existem outros aspectos que 

precisam ser redescobertos a fim de termos um quadro mais abrangente dos 

primórdios do Adventismo no Brasil” (TIMM, 2005a, p. 12). 

Como exemplo desta declaração, encontra-se a provável data de 

chegada da literatura adventista no Brasil, em vista disso há várias hipóteses 

sobre esse fato. No entanto, os conceitos mais comuns coabitam com o 

entendimento do jornalista Michelson Borges (BORGES, 2005) que definem a 
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data como sendo 1884 em vez de mais cedo. Esta conclusão é devida a um 

possível sincronismo entre alguns documentos pessoais da época e a tradição 

oral existente. Ainda que o doutor Alberto Timm apoie esta versão (TIMM, 

2005a), Oliveira identifica esta data em 1879 (OLIVEIRA, p. 306) e Peverini em 

sua significativa obra En las huellas de la Providencia traz para mais cedo, 

1878 (PEVERINI, 1988, p. 32) e Floyd Greenleaf (2011, p. 25) afirma que  

 

a data que os pesquisadores atribuem para a chegada do 
primeiro pacote com Stimme der Wahrheit varia de 1879 a 
1884, mas as melhores evidências apoiam a conclusão de que 
Dreefke começou a receber as publicações até 1880.  

 

Além disso, existe uma forte tendência, desde a década de 1950, de se 

acreditar que o pacote chegou ao referido porto ainda em 1879.  

A obra mais conhecida no país sobre o início da história do Adventismo 

em terras Tupiniquins é a do jornalista Michelson Borges (2000) intitulada “A 

Chegada do Adventismo no Brasil”. Entretanto, esta obra desconsidera a 

influência do fenômeno de imigração na origem e desenvolvimento do 

Adventismo no Vale do Itajaí. A respeito desse fenômeno, o Doutor Alberto 

Timm (2005a, p. 13), em seu artigo “Primórdios do Adventismo no Brasil”, 

afirma que  

 

existem evidências de que antes da chegada, em 1884, do 
primeiro pacote de literatura adventista ao porto de Itajaí, já se 
haviam estabelecido em terras brasileiras famílias de 
imigrantes europeus que aceitaram a mensagem adventista e 
foram batizadas na Igreja Adventista do Sétimo Dia na Europa, 
antes mesmo de virem para o Brasil.  

 

Infelizmente não há muitos, ou melhor, podem-se encontrar apenas 

poucos registros antigos que documentem esta parte da história - a chegada da 

mensagem adventista no Brasil e os primeiros fiéis. Por isso é difícil confirmar 

se muitos destes detalhes são exatos (GREENLEAF, 2011).  

Por outro lado, o historiador e padre Victor Vicenzi (1975), em sua obra 

História de Rio dos Cedros, relata a chegada de imigrantes russo-alemães 

adventistas em uma comunidade denominada Rio Cunha, povoado pertencente 

atualmente ao município Rio dos Cedros, cidade que compõe o chamado Vale 

do Itajaí, Santa Catarina. Ainda na década de oitenta do século XIX, 
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aproximadamente dez anos antes dos primeiros batismos no Brasil, Vicenzi 

(1975, p.124 e 125) declara:  

 

Na época de 1880, com o apoio do Governo, alguns imigrantes 
russos se internaram por esse rio. Vinham da Baixa Rússia e 
além do russo falavam também o alemão. Eram quase todos 
de religião ortodoxa cismática e adventista. Entre esses 
primeiros moradores, podem ser citados os seguintes: Carlos 
Wutzel, Stuih, Klaismhidt, Bangharath, Potphoff, Muller, 
Kissauld, Pauli, Kock Hermann, Albert Kenestke e outros... A 
primeira capelinha surgiu no ano de 1890, trabalho realizado 
pelos primeiros moradores russos, para o culto ortodoxo e 
adventista.  

 

Além do município de Brusque, local em que se identifica por quase 

todos os historiadores como o berço do Adventismo brasileiro, as comunidades 

de Rio Cunha e Benedito Novo também podem figurar como locais pioneiros na 

história do Adventismo no país. O pastor F.W. Spies escrevendo a Advent 

Review em 1900, conta sobre a passagem por estes lugares no qual realizou 

batismos em cada uma destas comunidades no início daquele ano dando-nos 

indícios que já havia núcleos adventistas naqueles lugares antes da virada do 

século.  

Todavia, devido a escassez de documentos e a dificuldade de 

comunicação existente na época, faz-se necessário uma pesquisa mais 

acurada sobre o surgimento e desenvolvimento destes adventistas do sétimo 

dia e a formação de núcleos que tinham nesta confissão de fé um ponto em 

comum. Para tanto, buscam-se as respostas a algumas perguntas 

fundamentais para se entender o aparecimento destes núcleos e a influência 

evangelística na região.  

 

1.2 Problemática da pesquisa 

 

O desconhecimento pela imprecisão das informações. 

 

Pouco se sabe no Brasil, nos meios adventistas, sobre a 
disseminação da mensagem entre nosso povo. Pouco ou 
quase nada um membro da igreja pode relatar sobre a época 
em que a tríplice mensagem raiou no Brasil, através do porto 
de Itajaí, em Santa Catarina. A triste realidade é que a igreja 
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não teve meios para conservar sua memória histórica. 
(SCHMIDT, 1980, p. 9). 

 

Mediante as divergências encontradas entre as obras mais conhecidas 

sobre o início do Adventismo no Brasil, como a do jornalista Michelson Borges, 

e historiadores da região do Vale do Itajaí, como o padre Vitor Vicenzi, e 

também pela falta de informações mais precisas sobre a chegada do 

Adventismo no Vale do Itajaí, faz-se necessária a busca das respostas para as 

seguintes perguntas:  

Como e quando surgiram os primeiros adventistas no Vale do Itajaí? 

Como e quando chegaram as primeiras literaturas denominacionais nesta 

região? Que papel elas exerceram no estabelecimento destes novos crentes? 

Como foi formado o núcleo composto de imigrantes adventistas nas 

comunidades de Rio Cunha e Benedito Novo? Como iniciaram? E se estas 

localidades receberam ou não a presença dos primeiros adventistas no Brasil? 

 

1.3 Hipóteses 

 

Com base na natureza do objeto a ser estudado, o pesquisador partiu 

das seguintes hipóteses: embora as informações acerca dos eventos que 

desencadearam e precederam a chegada da primeira literatura adventista ao 

Brasil pareçam um tanto quanto obscuras e imprecisas, existem evidências 

suficientes para se acreditar que as primeiras correspondências, contendo 

publicações adventistas, foram enviadas da Inglaterra por missionários 

adventistas para a Vila de Brusque por volta do ano 1880, concretizando assim 

o início da investida do Adventismo de missão em solo brasileiro. 

Os primeiros adventistas a iniciarem a prática da religião em solo 

brasileiro eram imigrantes europeus que fixaram moradia nas localidades de 

Rio Cunha e Benedito Novo, todas pertencentes ao Vale do Itajaí uma 

mesorregião do estado de Santa Catarina. Eles já vieram conversos da Europa 

e, ao se fixarem em seu destino, formaram, nestes lugarejos, os primeiros 

núcleos de adventistas no país ainda na década de 80 do século XIX. O 

impacto no desenvolvimento destes núcleos para o Adventismo nessa época 

foi significativo, pois devido as perseguições religiosas. Entretanto, dessas 

comunidades saíram pessoas que migraram para outros locais e formaram 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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novas igrejas a fim de fundar outras comunidades que partilharam da mesma fé 

cristã.  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Compreender e descrever a origem dos núcleos de adventistas no Vale 

do Itajaí e a relação com o recebimento de literatura denominacional e com os 

fenômenos imigratórios de origem germânica na região, entre os anos de 1880 

a 1895. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Foram determinados como objetivos específicos: 

 descrever os tipos de protestantismo e sua relação com a história 

religiosa do Brasil no século XIX; 

 estabelecer um paralelo entre os primeiros esforços missionários 

além-mar da denominação adventista e a chegada da literatura 

denominacional em solo Brasileiro; 

 delimitar uma data com mais precisão da chegada da primeira 

literatura adventista no Brasil e a influência na origem do Adventismo 

no Vale do Itajaí; 

 identificar os primeiros núcleos adventistas formados no Vale do 

Itajaí no século XIX; 

 esclarecer sobre como se deu a origem do Adventismo entre os 

imigrantes germânicos no Vale do Itajaí entre os anos 1880 a 1895.  

 

1.5 Justificativa 

 

O presente estudo constituirá uma importante fonte de informações para 

teólogos, pastores e estudiosos da história da igreja Adventista do Sétimo Dia, 

uma vez que auxiliará na identificação da origem e desenvolvimento do 
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Adventismo no Vale do Itajaí, que é reconhecidamente o “berço” do 

Adventismo no país. Identificando, com certa precisão, quando se deu, de fato, 

a entrada da mensagem adventista no país. 

 

1.5.1 Relevância pessoal 

 

Por trabalhar dezesseis anos em Santa Catarina, e destes, sete no Vale 

do Itajaí, o pesquisador interessou-se em entender a forma como iniciou e se 

desenvolveu o Adventismo entre os imigrantes europeus neste lugar, bem 

como compreender, de forma mais clara, os métodos pelos quais Deus utilizou 

para originar e estabelecer a mensagem adventista no Brasil.  

 

1.5.2 Relevância ministerial 

 

Entender a origem e desenvolvimento do Adventismo entre os anos 

1880 a 1895 ajudará os ministros a estabelecer diretrizes missiológicas 

contemporâneas e motivará a atuação dos membros da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia na proclamação do evangelho, em diferentes grupos étnicos. 

 

1.5.3 Relação com a linha de pesquisa do curso 

 

Se as hipóteses forem realmente fatos, a pesquisa contribuirá de forma 

singular e pioneira para o esclarecimento de certos detalhes históricos 

relacionados à origem do Adventismo no Brasil e com a chegada da primeira 

literatura adventista na América do Sul, detalhes que ampliarão o entendimento 

sobre a missiologia da denominação no século XIX. 

 

1.6 Metodologia 

 

A instituição responsável pela pesquisa é o Seminário Adventista Latino-

Americano de Teologia (SALT), situado no campus Engenheiro Coelho do 

Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP-EC), subsidiada pela 

União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 
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1.6.1 Métodos 

 

Ao estabelecer uma estratégia metodológica de investigação, esta 

pesquisa considerará a história da igreja adventista no Brasil como uma 

disciplina estritamente histórica. Os conceitos doutrinários e toda a 

religiosidade relacionada à IASD serão desconsiderados, não por ser 

desprezíveis ao conhecimento do pesquisador, mas por não ser esse o objetivo 

da pesquisa.  

Mediante a análise de documentos como: artigos, atas, boletins 

denominacionais e arquivos de imigração do século XIX nos centros de 

culturas, museus e bibliotecas do estado de Santa Catarina, pretende-se 

encontrar informações importantes sobre o objeto do estudo. Para isso,  fez-se 

a princípio uma investigação bibliográfica e documental acerca do assunto 

proposto nas fontes disponíveis que tratam do tema da pesquisa como livros, 

artigos publicados e trabalhos científicos e arquivos digitais pela internet (sites 

e por correio eletrônico). 

Nesse estudo, também se buscaram documentos referentes ao acervo 

do Centro Nacional da Memória Adventista com sede no UNASP – EC e do site 

Adventist Archives edições antigas da Review and Herald (desde 1878) 

especialmente as que falam do trabalho missionário no Brasil 1900, em que se 

encontram importantes e exclusivas informações para a origem e para o 

desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia neste país. 

O presente trabalho será dividido em quatro capítulos. O primeiro 

capítulo desta dissertação basear-se-á no projeto de pesquisa, o qual introduz 

o tema acerca do Adventismo por meio da contextualização histórica do Brasil 

no século XIX, pontuando os problemas e expondo as hipóteses, fruto de um 

trabalho bibliográfico. Além de se apresentarem os objetivos, as justificativas, a 

metodologia, bem como a  organização dos cronogramas de atividades e 

orçamentos. Ao final, listam-se as obras e os documentos impressos e virtuais 

utilizados neste trabalho de pesquisa. 

O segundo capítulo introduzirá a origem do protestantismo no Brasil 

Império e a influência na pluralidade religiosa denominacional da época. 

Tratará também sobre a chegada do protestantismo no Brasil dentro deste 

contexto histórico e a classificação dos tipos de protestantismo, além de se 
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descrever a influência religiosa na imigração. Para cobrir esses objetivos, 

lançou-se mão de importantes obras sobre a história do Brasil, encontradas em 

bibliotecas e em materiais diversos. Este capítulo, ainda, trará informações 

acerca do movimento adventista, a expansão e os impactos missiológicos no 

século XIX, para isso serão analisados documentos e artigos dispostos no site 

Adventist Archives. Também se analisará dentre as informações descritas, o 

trajeto da chegada da primeira literatura no Brasil desde a origem nos Estados 

Unidos da América até a cidade de Brusque em Santa Catarina.  

O terceiro capítulo trará informações mais específicas sobre as 

comunidades migratórias adventistas do Vale do Itajaí, apresentará uma breve 

análise do processo imigratório ocorrido no Brasil no século XIX. Para obter 

estas informações, consultar-se-ão os Centros de Cultura do Vale do Itajaí em 

Brusque, Blumenau e Itajaí em busca de documentos oficiais de imigração. 

Outros documentos relevantes são os encontrados na paróquia Luterana das 

cidades de Timbó e Blumenau, em que se pesquisarão informações da 

imigração europeia. Para se obter mais detalhes, consultar-se-ão artigos e 

possíveis sites que tratam do assunto. Também para composição deste 

capítulo, considerar-se-ão os resultados dos depoimentos dos descendentes 

dos imigrantes adventistas pioneiros e dos historiadores da região. 

Após a investigação bibliográfica e documental acerca do assunto, o 

pesquisador concluirá a dissertação no quarto capítulo a fim de resumir as 

informações apresentadas trazendo sua posição em face dos problemas 

levantados e as soluções sugestivas. 
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2 ADVENTISMO DE MISSÃO NO BRASIL POR MEIO DA LITERATURA 

DENOMINACIONAL ENTRE OS ANOS 1880-1893 

 

Para se compreender melhor a inserção do Adventismo no Brasil, é 

necessário conhecer os fatores que caracterizavam a história do 

protestantismo no país durante o século XIX, sendo lembrado como um 

período de expansão geográfica sem precedentes. Juntamente ao crescimento 

dos “limites” do ocidente, pode-se constatar também, nesses anos, um 

desenvolvimento sem igual dos movimentos missionários protestantes, 

principalmente aqueles que já estavam estabelecidos na América do Norte. 

Tais movimentos influenciaram um forte espírito nacionalista já encontrado nos 

Estados Unidos da América. 

 

2.1 Introdução à origem do protestantismo de missão no Brasil império 

(Vislumbres protestantes em uma Colônia Católica) 

 

Pouco depois do início da colonização pelo Império Português em 1532, 

o Brasil foi constantemente assediado por tipos diferentes de invasores com 

variadas intenções. Valendo-se da grande extensão da costa brasileira, 

corsários, piratas e nações não aliadas a Portugal se esforçaram para invadir, 

dominar e colonizar partes do território brasileiro. De acordo com Mendonça 

(1995, p. 24), a primeira tentativa de difundir a fé protestante em território 

brasileiro foi a investida dos huguenotes (1555-1567) sob o comando do seu 

líder, o almirante francês Gaspard de Coligny. Eles pretendiam fundar no Novo 

Continente, a França Antártica “um lugar em que poderiam, pela pregação do 

Evangelho, reconstruir o cristianismo em sua pureza original” (MENDONÇA, 

1995, p. 38). Essa tentativa de colonização francesa, que tinha também 

objetivos evangelizadores, teve apoio e orientação do próprio João Calvino, o 

influente teólogo da Reforma Protestante, o que não evitou que o processo 

fracassasse. Após um longo cerco, os franceses foram expulsos em 1567 pelos 

portugueses. Restou àqueles huguenotes pioneiros apenas o prestígio de 

terem organizado a primeira igreja protestante no continente americano, 

celebrando o primeiro culto em 10 de março de 1557 (MENDONÇA, 1995, p. 

24). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
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Embora as razões pelos fracassos das primeiras missões protestantes 

em se estabelecer no Brasil se devessem a vários fatores conjunturais da 

época, a Igreja Católica Apostólica Romana, religião oficial do Império, 

objetivava manter hegemonia na maior colônia lusitana. Em todo o período de 

colonização, houve forte influência ideológica na expulsão desses não cristãos. 

Mendonça (1995, p. 23) ainda esclarece que 

 

a resistência portuguesa aos invasores era sempre feita não 
somente em nome de sua soberania política e de seus 
interesses comerciais, mas também na defesa de sua fé contra 
heresias. 

 

Além da tentativa francesa, pode-se encontrar o esforço holandês, no 

século XVII (1630-1654), em invadir e colonizar propagando a religião 

protestante. Nesta época, Portugal havia perdido o domínio de parte do 

território da nova Colônia para a Espanha. No entanto, essa investida 

protestante foi sem sucesso concretizando o fracasso do Protestantismo de 

Invasão no território Brasileiro. Depois dessa frustrada tentativa holandesa, não 

houve invasivas de forma organizada, exceto de um ou outro viajante. Por 

outro lado, a presença protestante foi notória novamente, apenas no século XIX 

com os movimentos migratórios (MENDONÇA, 2004). 

Ao raiar do século XIX, o Brasil permanecia na mesma situação colonial, 

subjugando-se a ordem religiosa herdada de Portugal. Vivenciava um 

catolicismo com características nacionais com grande identificação entre a 

Igreja e o Estado. Todavia, poucos anos antes de sua Independência, ou 

melhor, do processo que culminou com a emancipação política do território 

brasileiro do Reino Unido de Portugal (1815-1822), já havia a necessidade de 

mais tolerância religiosa devido ao surgimento de uma sociedade com 

características pluralistas. Foi apenas em 1824 com promulgação da primeira 

constituição brasileira regulamentando o Império do Brasil, que a realidade 

religiosa passou por alguma significativa mudança. Este processo de maior 

tolerância iniciou por ocasião da vinda da família real portuguesa ao país.  

Em sua pesquisa intitulada A Influência da Constituição de 1824 na 

Implantação do Protestantismo no Brasil, Hermisten M. P. Costa (1999, p. 71), 

destaca que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido_de_Portugal,_Brasil_e_Algarves
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Com a “transmigração” da Família Real para o Brasil, dá-se 
início, por via indireta, ao processo de tolerância religiosa no 
Brasil. Isso porque quando D. João aportou à Bahia, o seu 
primeiro ato público na América foi a Carta Régia de 28 de 
janeiro de 1808, datada logo da Bahia, abrindo os nossos 
portos a todas as nações amigas. 

 

Com a abertura dos portos para as nações amigas, o Brasil chegou ao 

fim do Pacto Colonial, o qual na prática obrigava que todos os produtos das 

colônias passassem antes pelas alfândegas em Portugal, ou seja, os demais 

países não podiam vender produtos para o Brasil, nem importar matérias-

primas diretamente das colônias alheias, sendo forçados a fazer negócios com 

os respectivos colonizadores. Com o fim deste tratado, passou a ser possível o 

comércio direto dos produtos brasileiros e também negociações diretas entre o 

Brasil com outras nações, consequentemente, os portos brasileiros começaram 

a receber maior número de visitantes e imigrantes vindos de várias nações do 

globo.  

Grandes debates sobre o tema da liberdade religiosa antecederam a 

promulgação da primeira Constituição Brasileira no dia 25 de março de 1824 

por D. Pedro I, Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil2 

(MENDONÇA, 1995, p. 26). Nesta ocasião, oficializou-se a religião Católica 

Apostólica Romana como religião do Império dentro do território nacional. No 

entanto, devido à nova realidade de emancipação e um contato cada vez maior 

com nações protestantes, deu-se, também a oportunidade, mesmo que de 

forma restrita, a manifestação da prática de outras religiões não sendo a oficial. 

Conforme o Artigo 5º da constituição, “A Religião Católica Apostólica Romana 

continuará a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão 

permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para isso 

destinadas, sem forma alguma exterior de Templo”. Desta forma, os 

protestantes ficavam proibidos de construir igrejas com torres, sinos e cruzes, 

como as que existiam em alguns lugares da Europa, bem como fazer qualquer 

tipo de proselitismo religioso, restringindo assim o trabalho dos missionários 

                                            

2 A constituição de 1824 foi outorgada pelo Imperador D. Pedro I sem o consenso com o Poder 
Legislativo Imperial. 
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presentes no país, tornando esta atividade apenas um serviço de capelania3 

entre os já conversos. Estabelecia. Também. que respeitada a religião oficial, 

ninguém seria perseguido por questões de religião. Esta oportunidade de 

liberdade de culto religioso concedido a outras denominações foi altamente 

significante para a história da religião protestante e marcou o início da 

presença permanente no país.  

Antes disso, só havia uma exceção, se tratava de um documento emitido 

pela realeza portuguesa, firmado entre Portugal e Inglaterra em 19 de fevereiro 

de 1810, O Tratado do Comércio e Navegação. Nesse documento, em seu 12° 

artigo, o Príncipe Regente de Portugal garantia que os britânicos não católicos, 

residentes nos seus territórios e domínios, não seriam perturbados ou 

perseguidos por causa de sua religião, não somente isso, mas também a eles 

foram dadas a permissão de assistirem aos cultos e os celebrarem em casas 

ou em igrejas e capelas que poderiam construir com a condição de que tais 

edificações externamente se parecessem como casas de habitação sem torres 

e sem sinos, ou seja, sem a semelhança com templos protestantes. Havia uma 

ressalva nesse documento, deixando claro que os não católicos não fariam 

qualquer espécie de proselitismo e respeitariam os ritos e cerimônias católicas 

sob o risco de prisão multas e até expulsão do país (REILY, 2003, p. 47-48). 

Este documento abriu a oportunidade da inauguração do primeiro 

edifício para culto, cristão não católico romano, em tempos modernos, erguido 

em terras Brasileiras, uma capela anglicana4 inaugurada no Rio de Janeiro em 

1822 (REILY, 2003, p. 54). 

Na história do protestantismo de missão contemporâneo mundial, 

encontra-se o marco de seu início com chegada de Guilherme Carey à índia, 

no ano de 1793 (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 17). Como já foi citado no 

capítulo anterior, no que diz respeito ao Brasil, Mendonça (2004, p. 49) 

classifica o início do protestantismo na história brasileira em três categorias: 

protestantismo de invasão, de imigração e de conversão ou missão. Sobre o 

                                            

3  Capelania é o exercício da função pastoral que visa à assistência espiritual de um grupo de 
pessoas, essa atividade teve origem nas Forças Armadas do Exército Inglês em 1776. 
4 Os anglicanos embora não estejam subordinados ao Papa possuem uma fé com raízes 
históricas muito semelhantes ao catolicismo apostólico romano, por isso, não deveriam ser 
considerados protestantes contemporâneos, pois não os são em sua essência. Podem ser 
mais bem classificados como Católicos Reformados. 
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protestantismo de invasão, o autor já tratou de forma introdutória, no início 

deste capítulo. O protestantismo de imigração será tratado de forma mais 

ampla no próximo capitulo, mas para a compreensão do desenvolvimento do 

objeto do estudo, é essencial neste ponto da pesquisa, ser analisado o 

desenvolvimento e a influência da última categoria – o protestantismo de 

conversão ou missão no Brasil. Embora todas estas três categorias tenham 

papel significativo na história da implantação do protestantismo nacional, é por 

meio da compreensão do protestantismo missionário que pode ser visualizado 

mais claramente a intenção evangelizadora das denominações para alcançar 

os habitantes deste País continental - o Brasil.  

O protestantismo de conversão ou missão se caracteriza pelo trabalho 

intencional de missionários denominacionais de forma pessoal ou a distância, a 

fim de conquistar conversos para a fé protestante. Com isso, busca identificar 

as origens históricas do protestantismo de missão no Brasil, Mendonça (2004, 

p. 54) destaca que “antes que chegassem os missionários propriamente dito, 

teve o terreno preparado pelos distribuidores de bíblias, os verdadeiros 

pioneiros do protestantismo brasileiro”. Não de forma oficial, mas de forma 

intencional, por meio da distribuição de literatura, pois as sementes do 

protestantismo missionário nasciam em solo brasileiro. Entretanto, as 

publicações sempre exerceram um papel importante na divulgação da fé 

protestante.  

Stencel (2006, p. 68) descreve sobre o início do protestantismo no 

território nacional e relata que “o protestantismo de missão instala-se 

oficialmente a partir da chegada do primeiro missionário metodista em 1836, 

por nome Justin Spaulding,” os missionários metodistas entendiam que os 

males do país estavam relacionados à ignorância da Palavra de Deus, por este 

motivo se focalizaram, neste primeiro esforço missionário, a distribuir Bíblias 

(REILY, 2003, p. 86). Depois os luteranos (1857), as missões presbiterianas 

(1859), os episcopais (1860) e mais tarde outros grupos como os batistas entre 

outros. Na concepção de Schünemann (2002, p. 182), a característica 

marcante destes grupos seria a visão do Brasil como um campo missionário 

devido à sua maioria populacional católica. 

Por meio da instalação dos primeiros missionários no país, da 

distribuição profusa de bíblias e literaturas religiosas, bem como da pregação 
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evangélica em lugares públicos com as primeiras conversões à fé protestante, 

deu-se o início da mudança da sociedade brasileira que, por três séculos 

efetivamente, durante o período colonial, manteve-se longe da Reforma 

Protestante que já havia influenciado boa parte do mundo (WILLEMS, 1967, p. 

58).  

Desta forma, estavam praticamente implantadas no Brasil todas as 

denominações clássicas do protestantismo (MENDONÇA, 1995). Esses 

movimentos missionários de conversão ou missão se originaram quase em sua 

totalidade a partir das missões norte-americanas no século XIX. Sendo 

implantados aqui por missionários que carregavam forte influência do conceito 

de eleição divina e o dever de evangelizar as “nações pagãs.” Todos esses 

movimentos contribuíram para que o protestantismo de missão pudesse se 

desenvolver no país e também, de certa forma, para o surgimento de um 

cenário favorável de receptividade da literatura adventista em solo Brasileiro. 

 

2.2 Primórdios da distribuição da literatura adventista no Brasil 

(Adventismo de Missão) 

 

A América do Sul foi o último continente a receber esforços por parte da 

liderança adventista a fim de propagar a doutrina e filosofia da denominação. 

Por isso, no início do movimento adventista,5 entre os obreiros da organização, 

este território foi conhecido como “O Continente Esquecido”. Essa aparente 

tardança no evangelismo do Continente, aconteceu principalmente pelo fato do 

entendimento teológico da denominação, pois compreendia que o campo 

missionário deveria ser restrito aos Estados Unidos da América, por ser esta 

uma nação composta de imigrantes e descendentes de quase todos os povos 

da terra. Seus fiéis entendiam que evangelizando esta nação tão representada, 

levariam o evangelho a todo o mundo.  

Somente na década de 1870, observa-se o surgimento de uma nova 

visão missionária por parte dos fiéis, por conta de uma compreensão teológica 

mais ampla sobre o campo missionário a ser evangelizado, começando assim, 

o alargamento do destino evangelizador, com a finalidade de alcançar todos os 

                                            

5 A Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizada oficialmente no dia 21 de maio de 1863. 
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recantos do globo terrestre (ZUKOWSKI, 1994, p. 8). Esta década, mais 

especificamente o ano de 1874, foi muito significativo para o desenvolvimento 

missionário da denominação. No início do ano, em janeiro, é fundada a 

primeira revista missionária do Adventismo True Missionary (Verdadeiro 

Missionário), em setembro deste mesmo ano, John Nevins Andrews parte para 

a Suíça tornando-se assim, o primeiro missionário oficial enviado ao 

estrangeiro e, também, naquele mesmo ano, estabeleceu-se o Bettle Creek 

College cujo propósito principal era preparar missionários para as missões 

(KNIGHT, 2000, p. 84). 

 

Figura 1 - J. N. Andrews: primeiro missionário oficial da denominação "além mar" 

 

Fonte: <http://bit.ly/13oK93q> 

 

Pode-se considerar que o envio do pastor Andrews à Europa, 

diferentemente do trabalho realizado por Michael Belina Czechowski, ex-padre 

católico que se tornou missionário não oficial seguindo para a Europa em 1864 

por iniciativa própria, foi uma atitude coletiva em sua essência. Isso se deu, não 

apenas pelo fato de Andrews ter sido patrocinado pela igreja e ter partido com 

o apoio de seus irmãos na fé, mas, principalmente porque a sua viagem 

despertou o início de uma visão de compromisso mundial da denominação com 

o serviço missionário.  

Referindo-se à viagem missionária de Andrews, Maxwell (1982, p. 181) 

afirma que “a organização inteira, em certo sentido, seguiu com ele, e num 

abrir e fechar de olhos a igreja como um todo se viu como um movimento 

missionário internacional”.  
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Seguindo esta tendência missionária, em uma Conferência Geral dos 

Adventistas do Sétimo Dia realizada em 1889, o pastor William White, 

responsável pelo departamento das missões estrangeiras, levou os presentes a 

se despertarem para a importância do trabalho evangelístico na América do 

Sul. Ele qualificou este território como um “campo promissor”. Suas 

declarações levaram os líderes da denominação a destinar fundos para o 

trabalho missionário deste continente ainda não evangelizado (ADVENTISMO, 

2009).  

Anos mais tarde em 1891 em outra Conferência Geral da denominação 

o pastor White, aludindo-se especificamente ao Brasil, descreve a realidade 

social e religiosa do País daquela época, sob a perspectiva de sua 

evangelização. Ele cita o missionário evangélico Chas E. Knox, este havia 

realizado uma longa viagem pelo Brasil.  

 

Jamais houve melhor oportunidade de se introduzir os 
elevados princípios do cristianismo do que entre um povo que 
possui uma forte natureza social; que possui ardente desejo de 
um amor religioso puro; cuja confiança em seus falsos mestres 
religiosos tem sido esfacelada; e cuja revolução mais recente 
os aponta em direção à liberdade civil e religiosa (WHITE, 
1891, v. 4, p. 210-211, tradução livre).6 

 

Esse novo enfoque administrativo aliado a outros fatores tais como: o 

surgimento de sociedades missionárias, o incentivo e o encorajamento de 

líderes da IASD como Ellen G. White motivaram homens e mulheres a se 

prepararem para o campo missionário, expandiram a visão missionária da 

denominação e muitos jovens aceitaram o desafio de se prepararem e se 

qualificarem para o serviço das missões (STENCEL, 2006 p. 35). Assim, em 

meados de 1880, pôde-se constatar sinais de um novo impulso nas missões 

adventistas.  

Stencel (2006, p. 43) em sua tese História da Educação Superior 

Adventista: Brasil, 1969 a 1999, relata que  

 

                                            

6 “Never was there a better opportunity to introduce the high principles of Christianity, than 
among a people who have a strong social nature, who have ardent desires for a pure religious 
love, whose confidence in their false religious teachers has been broken, and whose late 
revolution points them toward civil and religious liberty.” 



29 
 

Em 1886, foi publicado em Basel, Suíça, o livro intitulado 
Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day 
Adventists – obra que promoveu de modo significativo o 
espírito missionário entre os adventistas. Três anos mais tarde, 
o pastor e líder da IASD S. N. Haskell iniciou uma viagem de 
dois anos ao redor do mundo, durante a qual pesquisou as 
possibilidades de abertura de campos missionários em 
diversos lugares. Por volta de 1890, o cenário estava montado 
para o que Richard Schwarz (1979) denominou de a era do 
“Avanço da Missão” na denominação adventista.  

 

Tomando por base estes acontecimentos, pode-se verificar que o 

movimento adventista, durante as três últimas décadas do século XIX, 

caracterizou-se por um espírito de missões que foi imprescindível para que a 

mensagem adventista alcançasse o continente Sul Americano e posteriormente 

o Brasil. “Uma atração pelos horizontes longínquos inspirava-os a cruzar os 

oceanos levando a última mensagem de esperança e salvação ao mundo e ao 

Brasil, onde o trabalho foi iniciado, em Santa Catarina” (ZUKOWSKI, 1994, p. 

8). 

Assim, a distribuição de literatura denominacional no Brasil foi um 

preparador para a inserção do protestantismo no país. Mendonça (2004, p. 54) 

relata que ele começou com a distribuição de Bíblias. Dessa mesma forma, os 

primeiros esforços missionários adventistas em prol da disseminação da 

mensagem denominacional ocorreu mediante o envio de publicações. Embora 

o primeiro material impresso no país tenha sido feito somente no século XX, 

nos Estados Unidos da América. Entretanto, movimento adventista se utilizava 

da página impressa antes de sua organização já na década de 40 do século 

XIX. (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 71). 

No final de 1871, Ellen G. White7, líder e pioneira do movimento 

adventista, teve uma visão em que lhe foi revelada a importância de os 

membros adventistas se dedicarem mais na apresentação do Adventismo a 

outros. Também lhe foi mostrada a necessidade da denominação publicar 

literaturas não somente em inglês, mas também em outras línguas 

estrangeiras. Além destas recomendações, nesta visão, a pioneira foi orientada 

                                            

7 Ellen Gold White (1827-1915), foi uma das fundadoras da IASD, é considerada pelos 
adventistas como alguém que recebeu de Deus o dom de profecia, pois possuiu as 
características bíblicas de um verdadeiro profeta, por isso ela é identificada como profetisa da 
denominação. 
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a respeito da necessidade do preparo e do incentivo de jovens para serem 

enviados como missionários ao exterior (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 

140). Já em 1872, os adventistas iniciam seu primeiro periódico em outro 

idioma, fora o inglês, era o Advent Tidende, (Revista Adventista) em 

dinamarquês-norueguês (STENCEL, 2006, p. 277). Assim, dava-se a 

concretização do Adventismo de missão a diferentes povos, com a 

possibilidade do envio de publicações a pessoas que falavam outros idiomas, 

tanto na América do Norte, quanto em nações além-mar, não evangelizadas; 

como o Brasil.  

 

2.2.1 A Primeira Publicação Missionária - Análise da Narrativa da Chegada  

 

A narrativa dos eventos que antecederam a chegada da primeira 

literatura adventista ao Brasil tem a ver diretamente com a disseminação das 

publicações denominacionais e é, no mínimo, inusitada. No entanto, visto por 

muitos fiéis como “providenciais”. Entre aqueles que se dispõem a explicar o 

início do movimento adventista no país, encontra-se até mesmo mais de uma 

versão a mais comumente conhecida e aceita pelos membros da denominação 

é narrada da seguinte forma: 

Em alguma data, antes do final do ano de 1884, um jovem chamado 

Borchardt, um imigrante alemão, que vivia na Colônia Itajahy-Brusque, 

denominada “Vila de Brusque”, envolveu-se em uma briga corporal com outro 

sujeito de identidade desconhecida. Pensando que o havia matado, por 

consequência da violência de seus golpes, fugiu em direção à cidade portuária 

de Itajaí, distante uns quarenta quilômetros, com objetivo de se livrar de uma 

possível punição. Chegando ao porto, entra clandestinamente em um navio 

que tinha por destino a sua terra natal: a Alemanha.  

Durante a viagem marítima Borchardt foi descoberto pela tripulação que 

o força a trabalhar em troca de sua passagem. Ainda no navio, o jovem fujão, 

encontrou missionários adventistas, os quais lhe pediram um endereço de 

alguém no Brasil que aceitasse receber literatura protestante. Ele forneceu aos 

missionários o endereço de seu tio que pertencia à denominação luterana, Sr. 

Carlos Dreefke, um colono alemão com quem morava. Algum tempo depois 

chegou à Vila de Brusque, mais especificamente ao armazém do Sr. David 
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Hort, um comerciante local com uma encomenda destinada ao Sr. Carlos 

Dreefke.  

O colono alemão desconhecendo a procedência da correspondência se 

recusa a recebê-la e até mesmo a abri-la, temendo ter que arcar com algum 

valor financeiro pelo seu recebimento. Dissuadido pelos curiosos que estavam 

presentes no armazém naquela ocasião depois de muita insistência a abrir o 

pacote que continha dez exemplares do periódico adventista, impresso em 

alemão, Stimme der Wahrheit (Voz da Verdade).  

Surpreso e desconfiado, Dreefke tomou uma das dez revistas para si e 

distribuiu as demais para aqueles que ali estavam; iniciando assim, mesmo 

sem intenção, a disseminação da literatura denominacional adventista no País. 

Posteriormente outras correspondências chegaram à Vila de Brusque, 

destinadas ao Sr. Carlos Dreefke, porém ele se recusou definitivamente a 

recebê-las e pretendeu cancelar seu recebimento.  Nesta ocasião, outros 

colonos tiveram acesso às publicações e se interessaram pelo conteúdo e para 

que não se interrompesse o recebimento outros se responsabilizaram pelas 

correspondências, Frederich Dressler foi um deles.  

Dressler era um imigrante alemão que tinha problemas com alcoolismo, 

posteriormente fez novos pedidos de literatura, agora em seu nome, para 

receber as publicações, não pelo interesse em seu conteúdo, mas com a 

finalidade única de levantar fundos para a manutenção de seu vício. Ao receber 

os livros e os periódicos, contendo a mensagem adventista, vendia ou trocava-

os por bebidas alcoólicas. Desta forma, quase que involuntariamente, espalhou 

a mensagem adventista por meio das publicações a muitas famílias que 

compunham a comunidade de imigrantes de fala alemã.  

Como resultado deste plano missionário adventista (Adventismo de 

missão), originado por obreiros além-mar que investiram na obra de 

publicações. Alguns anos depois, surgem os primeiros conversos à mensagem 

adventista em terras brasileiras pela leitura e estudo das “páginas impressas”, 

como o casal Joana e Guilherme Belz, que no ano de 1890, começa a guardar 

o sábado como um dia religioso, santificado, preparando-se para a Volta de 

Jesus, caracterizando, assim, a aceitação às doutrinas adventistas. 

Esta versão, além de ser a mais conhecida, foi a primeira a ser relatada. 

Ela apareceu pela primeira vez na Advent Review and Sabbath Herald (1895, 
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v. 72, p. 636) em 1895 registrada pelo primeiro ministro adventista a chegar à 

região do Vale do Itajaí, pastor F. H. Westphal. Posteriormente, relatou-se no 

General Conference Bulletin em 1918, embora em ambas não se incluísse a 

descrição sobre a fuga de Borchad. No entanto, existe certa relevância nelas, 

por se tratar das primeiras versões publicadas oficialmente.  

Mais tarde, o pastor E. H. Meyers, secretário do departamento de 

publicação da Divisão Sul Americana, esteve em Brusque e ouviu esta 

narrativa de Adolfo Hort, filho do comerciante David Hort, que estava presente 

na ocasião da abertura do primeiro pacote de literatura que chegou a Brusque, 

esta narrativa foi publicada no South American Bulletin (1927, v. 12, p. 5) em 

1927 e pode ser considerada uma fonte primária por conter o testemunho de 

um participante dos fatos. 

Entretanto, é notório considerar que esta narrativa, a mais aceita, é 

composta de fatos e acontecimentos que demandam mais luz e esclarecimento 

para que haja mais segurança quanto à veracidade e valor histórico. Para tal, 

faz-se necessário maior pesquisa e reflexão sobre os seguintes fatores:  

 

2.2.2 O fator Data da Chegada 

 

Identificar com exatidão o tempo em que se deram os eventos quanto à  

narrativa da chegada da primeira publicação no Brasil não tem sido algo 

simples. Além de não haver consenso entre os autores que tratam deste 

assunto, também é um desafio, devido a distância em que os fatos 

aconteceram. Outra dificuldade é a imprecisão nas informações que são 

fornecidas pelos descendentes dos pioneiros, uma vez que já é a terceira e a 

quarta geração, distantes daqueles que vivenciaram a história.  

Peverini (1988, p. 32) em sua obra Em Las Huellas de La Providencia, 

tratando sobre o tempo do início destes acontecimentos, define esta questão 

da seguinte maneira: “Em um tempo que em nenhum calendário se anotou”8. 

Haja vista que não há documentos, identificando a data precisa da fuga de 

Borchard e seu embarque no navio que o conduziu à Alemanha, deve-se 

identificar a época que penetrou pela primeira vez a mensagem adventista no 

                                            

8 "En un momento en cualquier calendario que se ha tomado nota." 
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Brasil por meio de acontecimentos históricos que delimitam a data aproximada. 

Dentre esses, pode-se considerar como referência a data da primeira edição do 

periódico Stimme der Wahrheit como ponto de partida. 

Praticamente, todos os autores que tratam sobre o assunto da entrada 

da mensagem Adventista no Brasil, identificam o periódico Stimme der 

Wahrheit como sendo a primeira literatura denominacional adventista a chegar 

ao país. Este periódico foi publicado pela primeira vez na gráfica da 

denominação na cidade de Battle Creek, Michigan, pelo pastor de origem 

alemã Ludwig R. Conradi (GREENLEAF, 2011, p. 25) como parte de um plano 

para alcançar interessados de fala alemã. No dia oito de julho de 1879, o 

principal periódico adventista da época, The Advent Review, and Sabbath 

Herald (CHAPMAN, 1879, v. 54, p. 16, tradução livre) em sua coluna “Editorial” 

publicou a seguinte nota: 

 

O primeiro número de um periódico em alemão é emitido deste 
escritório esta semana. Seu título é "Stimme der Wahrheit ", ou 
Voz da Verdade. Ele contém os principais artigos sobre o 
sábado, as profecias, e os principais pontos de nossa fé.9 

 

Levando em consideração os relatos dos historiadores que têm como 

ponto passivo o periódico da "Stimme der Wahrheit" como sendo a primeira 

literatura distribuída, pode-se então afirmar que essa publicação, na mais 

rápida das hipóteses, só poderia ter chegado a Brusque-SC, aproximadamente, 

no final de novembro, ou seja, quatro meses depois de sua publicação, pois era 

o prazo mínimo do trajeto entre Battle Creek, Michigan e a cidade catarinense, 

naquela época10.  

Sendo assim, pode-se afirmar que o mês de novembro de 1879 é a data 

inicial da possível chegada e ocorrência do episódio no armazém do Sr. David 

Hort. 

Também é possível estipular uma data limite (máxima) da chegada da 

literatura, no início de 1886 o mesmo periódico, Advent Review, and Sabbath 

                                            

9 “The first number of a German paper is issued from this office this week. Its title is " Stimme 
der Wahrheit," or Voice of Truth. It contains leading articles on the Sabbath, the prophecies, and 
leading points of our faith.” 
10  Praticamente toda correspondencia além-mar, obrigatoriamente passava pela Europa; ver 
mais adiante “O fator Correios”. 
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Herald (CHANNING, 1886, v. 63, p. 13), publicou parte de uma carta enviada 

por certo professor de Brusque, leitor da "Stimme”, datada de nove de outubro 

de 1885 que dizia 

 

Um sexto leitor da Stimme encontrei precisamente aqui. Por 
gentileza, enviem o periódico e o prêmio. Enviarei o pagamento 
imediatamente. Eu teria feito mais progresso na boa obra aqui, 
mas as constantes chuvas e a enfermidade de minha família 
têm sido um obstáculo intransponível [...] Meu pastor me disse 
há pouco tempo: ‘Se você não parar com esse negócio 
sectário, não mais confirmarei as crianças que frequentam a 
sua escola!’ Dei-lhe um dos nossos tratados (Origin, Progress, 
and Principles of S. D. Adventists), sob a condição de que o 
devolveria para mim após lê-lo, mas ele não o fez, alegando tê-
lo perdido ou extraviado entre seus papéis, de modo que não o 
conseguiu encontrar. Por gentileza, enviem-me outro exemplar. 
Os assinantes gostam de lê-lo. Enviem também para mim 
vários tratados sobre o assunto do sábado. Estes são a cunha 
completa para toda a verdade. Orem por mim e pelos leitores 
da Stimme, para que todos sejamos trazidos das trevas para a 
plena e maravilhosa luz da verdade.11 

 

Este relato datado de nove de outubro de 1885 demonstra que havia 

vários leitores da "Stimme” e identificados como “assinantes”, ou seja, já liam o 

periódico há algum tempo. Para que isso ocorresse, no mínimo, ele deveria ter 

sido enviado no final de 1884 para que estivesse em Brusque antes do período 

das chuvas do ano seguinte, quando o professor declara que já fazia o trabalho 

de distribuição.  

Sendo assim, é possível delimitar o período da chegada da literatura, em 

primeira estância, entre novembro de 1879 a dezembro de 1884. Essa 

conclusão corresponde aos estudos mais conhecidos, entre os principais 

pesquisadores que investigam este assunto (GREENLEAF, 2011, p. 25). 

                                            

11 "A sixth reader of the Stimme I have found right here. Please send him the paper and 
premium. I will forward pay presently. I would have made more progress in the good work here, 
but the continual rains and the sickness of my family, have been an insurmountable 
drawback[...]  "My pastor said to mte a little while ago : 'If you do not stop this sectarian 
business, I will no longer confirm the children that visit your school!' Iliad given him one of our 
tracts ('Origin, Progress, and Principles of S. D. Adventists'), under the condition that he would 
return the same to me after he read it; but he did not do so, pretending he had lost it or mislaid it 
among his papers, so that he could not find it. Please send me another copy. The subscribers 
like to read it. Also send me various treatises on the Sabbath question. These prove the 
entering wedge for all the truth. "Pray for me and the readers of the Stimme, that we all may be 
brought from darkness into the full and marvelous light of the truth." 
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Entretanto, existem outras informações que podem contribuir para diminuir este 

período e aproximá-lo mais da data do evento, uma das mais significativas é a 

enchente que ocorreu no Vale do Itajaí em 1880. 

Na história do Vale do Itajaí, três grandes enchentes marcaram de forma 

significativa pela sua força e destruição: a primeira em 1855, a segunda em 

1880 e a terceira em 1911. Entretanto, seguramente, a mais danosa para o 

Município de Brusque foi a que ocorreu no final de setembro de 1880. 

 

o ano de 1880, ficou tristemente assinalado pela grande e 
calamitosa enchente do Rio Itajaí, que se estendeu por todas 
as cabeceiras e afluentes, destruindo vidas e propriedades, 
provocando enormes estragos, ocasionados pelo desvio do 
Itajaí-Mirim que deixando o seu curso avançou pela estrada de 
Brusque, abrindo caminho para o mar, por dentro da cidade, 
levando tudo de roldão. [...] foi sem dúvida a maior de toda a 
história de Itajaí (SILVA apud SANTOS, 2010, p. 51). 

 

O historiador Professor Edson d’Ávila (1982, p. 32) cita a declaração de 

Fontes sobre o impacto que tal enchente causou aos moradores da região, a 

ponto de se tornar um marcador do tempo.  

 

Conta-nos o Desembargador Fontes que essa enchente, na 
história de Itajaí, passou a ser um marcador do tempo. “'Antes 
da enchente grande [...] ‘no tempo da enchente grande’ [...] 
'depois da enchente grande: [...] lá se ouvia, nas conversas, 
outrora”. 

 

Sem dúvidas esta enchente foi traumatizante e inesquecível para 

aqueles que a vivenciaram. O excesso das chuvas fez transbordar o Rio Itajaí 

Mirim destruindo muitas plantações e propriedades dos moradores da colônia 

“Itajahy-Brusque”. A Sra. Elisabeth Hort esposa do Sr. David Hort, proprietário 

do comércio em que a literatura adventista foi distribuída pela primeira vez, 

ficou muito impressionada com o conteúdo do periódico correlacionando-o com 

o desastre natural. O pastor Germano Streithorst, missionário e administrador 

que trabalhou no Vale do Itajaí e em Santa Catarina durante muitos anos, ouviu 

esta história do próprio Adolfo Hort, filho do Sr. David, que vivenciou tais fatos: 

 

Pouco tempo depois recebeu este um pacote contendo10 
revistas Stimme der Wahrheit. Isto foi em 1879 ou 1880. Esse 
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pacote foi aberto em presença de Adolfo Hort, em casa de seu 
pai. Naquele tempo Adolfo Hort tinha 9 anos de idade, 
conforme me narrou. Contou-me ainda da grande enchente de 
Brusque, em 1880. Sua mãe lia a revista e chorava sobre os 
prejuízos causados pela enchente. A Sra. Hort ficou muito 
impressionada com um artigo dessa revista, o qual falava nos 
sinais dos tempos (S. Luc. 21:25 e 26) (STREITHORST, 1958, 
p. 29).  

 

Segundo esta narração, enquanto a Sra. Hort lia a revista Stimme, ela 

“chorava sobre os prejuízos causados pela enchente” de 1880, para que esse 

relato tenha coerência, a literatura não poderia ter chegado muito antes ou 

muito depois do ocorrido. 

Em outra citação, o pastor Streithorst após descrever o episódio da 

chegada da literatura no Álbum do Centenário de Brusque (1960, p. 290, 

itálicos acrescentados) diz que  

 

a mãe, Elizabeth Hort ficou muito comovida ao ler na revista 
um artigo que falava sobre os acontecimentos preditos em S. 
Lucas 21,25,26 e que se referem aos Sinais do Tempos. Ficou 
ainda mais impressionada porque naquela ocasião houve em 
Brusque a grande enchente de 1880, que lhes causou muitos 
prejuízos. Com os olhos marejados de lágrimas, viu o 
cumprimento deste texto da Bíblia.  

 

Nesse documento, os dois acontecimentos foram registrados como se 

ocorressem juntos “naquela ocasião”, para isso o periódico teria que chegar 

necessariamente antes da grande enchente, ou seja, entre novembro de 1979 

(data inicial da possibilidade da chegada) a vinte três de setembro de 1880 

(início da grande enchente), para que Elizabeth Hort pudesse “ver” o 

cumprimento dos textos bíblicos durante a enchente e “chorar” pelos seus 

prejuízos, como deixa a entender a citação. Outro fator familiar que não deve 

ser desconsiderado é a idade de Adolfo Hort quando a publicação chegou a 

Brusque. 

Georg Friedrich Adolfo Hort era o filho mais novo do casal Anna 

Dorothea Elizabeth Stalenburg Hort e David Hort (BORGES, 2000, p. 51), 

nascido no dia 31 de agosto de 1871, em sua idade adulta foi o único, de uma 

família de quatro filhos, a aceitar o Adventismo com sua mãe. Tendo-se 

revelado um dedicado membro a serviço das atividades da denominação 
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chegou a ser tesoureiro da então recém-organizada Associação Paraná Santa 

Catarina em 1911. No final de sua vida, mudou-se para Jaraguá do Su l- SC, 

onde veio a falecer no dia 9 de fevereiro de 1944, aos 72 anos de idade 

(WALDVOGEL, 1944, p. 25).  

 

Figura 2 - Georg Friedrich A. Hort: pioneiro na família Hort a se tornar adventista 

 

Fonte: <http://bit.ly/1sW6wK5> 

 

Adolfo Hort foi testemunha ocular quando a literatura chegou ao 

armazém de seu pai, ao narrar esses fatos ao pastor Streithorst, ele destaca 

sua idade relatando que isto se deu quando ele tinha apenas nove anos “Esse 

pacote foi aberto em presença de Adolfo Hort, em casa de seu pai. Naquele 

tempo Adolfo Hort tinha 9 anos de idade, conforme me narrou” 

(STREITHORST, 1958, p. 29). Levando em consideração que Adolfo nasceu 

em 1871, ele completou nove anos em 1880. É importante mencionar que é 

possível encontrar, até os dias de hoje, descendentes de alemães, como era o 

caso de Adolfo Hort, que contam a idade levando em consideração não o dia 

de seu aniversário, mas o ano que completam a idade (uma espécie de 

cômputo inclusivo). Por isso, é plenamente compreensível que, Adolfo ao se 

referir ao ano de 1880, independentemente do dia de seu aniversário, narrou 

que tinha nove anos. 

Estas conclusões correspondem com a afirmação do importante 

historiador adventista Floyd Greenleaf (2011, p. 25) quando diz 
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a data que os pesquisadores atribuem para a chegada do 
primeiro pacote com Stimmeder Wahrheit varia de 1879 a 
1884, mas as melhores evidências apoiam a conclusão de que 
Dreefke começou a receber as publicações até 1880.  

 

Portanto as evidências demonstram que o primeiro material 

denominacional adventista no Brasil tenha chegado à antiga Colônia Itajahy-

Brusque, atual município de Brusque, em algum momento durante os primeiros 

nove meses do ano de 1880. 

 

2.2.3 O fator Correios 

 

Levando-se em conta a logística em transportes da época, para que uma 

correspondência proveniente de qualquer país além-mar, como era o caso da 

primeira publicação adventista, chegasse a um destino no interior do Brasil 

(Brusque), provavelmente, tenha-se utilizado dos serviços do Correios 

brasileiro, ao menos na última metade do seu trajeto quando desembarcou em 

terras brasileiras.   

A história das correspondências no Brasil começa com a chegada de 

Pedro Álvares Cabral ao País em 1500, quando foi enviada a primeira carta 

oficial ao Rei de Portugal.  Esta correspondência, redigida por Pero Vaz de 

Caminha, escrivão da armada portuguesa, relatava com entusiasmo detalhes 

sobre o Novo Mundo e as suas possibilidades. Este acontecimento marca o 

início do envio das correspondências no Brasil, e, pode ser considerado, o 

Gênesis do Correio Brasileiro. Entretanto, oficialmente, a criação da instituição 

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou Correios, como é 

comumente conhecida, identifica sua origem em 25 de janeiro de 1663, quando 

Luiz Gomes da Matta Neto, foi nomeado o primeiro titular do Correio-Mor em 

terras Brasileiras, cargo que ele ocupava em terras lusitanas.  

No início do século XIX (1808), o Príncipe D. João VI, regente do trono 

português, por incapacidade mental de sua mãe D. Maria I, foi obrigado a 

transferir-se para o Brasil com toda a corte, por causa das Guerras 

Napoleônicas. Consequentemente o País foi promovido da condição de colônia 

à de sede do governo português, localizada no Rio de Janeiro.  
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No período em que esteve no Brasil, até 1821, o imperador fez da nação 

sede da monarquia lusitana e estabeleceu os Correios Interiores do Brasil e 

sua ligação com o Rio de Janeiro. 

Posteriormente, ainda durante o Período Imperial, por necessidade 

política e econômica, o Príncipe Regente do Brasil D. Pedro I, filho de D. João 

VI, realizou grandes reformas e progressos nos Correios brasileiro. Definida a 

permanência da família Real no Brasil, o governo sabia que era necessária 

uma evolução no quadro postal do País para atender as demandas da Corte 

Portuguesa que não poderia ficar em desvantagens em relação a outros países 

da Europa nas movimentações de serviços postais. Nesta fase de 

independência e soberania nacional, o monarca reorganizou o processo de 

criação e administração dos Correios de Províncias, incluindo várias ações. 

Entre as mudanças postais instituídas por D. Pedro I, pode-se citar o 

pagamento prévio de franquia unificada mediante o lançamento dos primeiros 

selos postais (antes as correspondências eram pagas pelo destinatário ao 

retirar a mercadoria), a instituição de quadro de carteiros, a criação de caixas 

de coletas e cartões postais, a distribuição domiciliária de correspondência na 

Corte e nas Províncias; entre outras. 

Apesar de o Correio da Corte iniciar as entregas de correspondências a 

domicílios a partir de 183512, nesta época já estava em contínuo uso o selo 

postal no País. Ainda no final do século XIX, era prática comum, na maioria do 

território brasileiro, o recebimento delas em entrepostos comerciais 

(CORREIOS, 2014), como é provável que tenha ocorrido no caso da literatura 

adventista que foi destinada ao Sr. Carlos Dreefke e entregue na venda do Sr. 

David Hort, armazém que servia como um ponto de encontro, comércio e 

distribuição para as comunidades que compunham a região.  

 Outro ponto importante que corrobora com a hipótese da primeira 

publicação adventista ter sido entregue ao seu destino pelo serviço postal do 

Correios, é o detalhe contido em todas as narrações, que incluem o jovem 

Borchardt, descrevendo que Carlos Dreefke foi resistente em receber a 

correspondência, provavelmente porque ele temia arcar com algum valor 

financeiro pelo simples fato de recebê-la. Este medo era compreensivo, 

                                            

12 Até então, só tinham direito a essa concessão, pelo Regulamento de 1829, as casas 
comerciais e os particulares que pagassem uma contribuição anual de 10 a 20 mil réis. 
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primeiro, porque embora em 1880 o Correio brasileiro já desfrutasse 

basicamente de certa organização e relativa confiança dos cidadãos, a maioria 

das pessoas ainda relutava em utilizar os serviços preferindo usar mão de obra 

gratuita; como a dos tropeiros, a dos bandeirantes e a dos escravos, devido 

aos custos elevados dos seus serviços. Em segundo, pela seriedade e 

importância que era receber uma correspondência dos Correios naquela época 

agravado pelo fato que Sr. Carlos Dreefke desconhecia o remetente e, 

principalmente, pelo fator de que ainda que o Correio brasileiro já houvesse 

adotado a prática do uso do selo postal. Tal fato  acontecia na Inglaterra desde 

184013, fazendo com que o pagamento da correspondência fosse realizado 

pelo remetente e não pelo destinatário como ocorria no passado. Não era raro, 

entre os imigrantes que tinham dificuldades em ler o idioma português, o medo 

de ter que pagar o serviço do Correios, ao receber uma correspondência, como 

ainda acontecia em outros países que não faziam parte da União Postal 

Universal14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

13 A nação Brasileira, devido às relações políticas e comercias com a Inglaterra, foi o segundo 
país do mundo a emitir um selo postal adesivo e realizar uma reforma postal à moda inglesa.  
14 A União Postal Universal é uma organização fundada em 1874, sendo a segunda 
organização internacional de vocação mundial mais antiga, e tem como missão a coordenação 
entre os serviços postais dos diferentes países membros, permitindo o pagamento opcional da 
franquia das correspondências entre as nações filiadas. 

Fonte: <www.clube-filatelico-do-brasil.com> 

Figura 3 - Guia Posta do Império do Brasil 1880 (Santa 

Catarina) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1874
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2.2.4 O fator Local do Encontro “contato missionário” 

 

Não foram somente as reformas postais que aproximavam o Brasil 

Imperial da Inglaterra no século XIX. O País mantinha antigas ligações com a 

Coroa Inglesa, os primeiros tratados comerciais e políticos tiveram início na era 

das Cruzadas no século XIV. Ao raiar do século XIX, devido às turbulências 

mundiais causadas pelas guerras napoleônicas, D. João o príncipe regente do 

Brasil, reforçou os laços com a Inglaterra. Em julho de 1808 foi estabelecida 

uma importante rota marítima entre a Inglaterra e o Brasil. A partida inaugural, 

no dia 14 daquele mês, se deu no Porto de Falmouth com destino ao Rio de 

Janeiro, passando pela Ilha da Madeira, por Pernambuco e pela Bahia. Essa 

nova rota fez com que o Brasil substituísse o antigo serviço de Correio 

Marítimo, até então feito com Lisboa, e suspendido temporariamente por 

ocasião da invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, pelo 

auxílio da navegação inglesa. 

No século XIX não havia conexões diretas por navios a vapor entre a 

América do Norte e a Argentina (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 22), por 

consequência também não havia com o Brasil, todo fluxo marítimo, inclusive o 

imigratório era realizado obrigatoriamente pela Europa. 

 

Figura 4 - Rotas dos emigrantes do século XIX e início do século XX 

 

Fonte: <http://bit.ly/1EOszlE> 
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Por esses fatores, pode-se verificar que a Inglaterra era passagem 

praticamente obrigatória entre as rotas do Brasil à América do Norte, e para a 

grande maioria dos destinos europeus. Se alguém, por volta de 1880, tomasse 

um navio com rumo à Alemanha, como é comumente narrado sobre a fuga de 

Borchardt, destino que perece mais lógico em caso de fuga de um assustado 

jovem alemão, inevitavelmente passaria por portos ingleses.  

Floyd Greenleaf (2011, p. 25) em sua obra Terra de Esperança refere-se 

ao encontro de Borchardt com os missionários adventistas e diz que “sua 

frequente repetição deu origem a muitos detalhes improváveis, como a 

suposição de que os missionários adventistas estavam a bordo do mesmo 

navio que levou Borchardt do Brasil ao outro lado do Atlântico”. A 

descredibilidade referente a esta parte da história respalda na informação 

publicada pelo pastor E. H. Meyers (1930, p. 28), em sua obra Reseña de Los 

Comienzos de La Obra Sudamerica, em que afirma que os primeiros 

adventistas a pisar em solo sul-americano foram G. A King e G.G. Rupert, eles 

teriam entrado juntos na Guiana Inglesa em 1887 data posterior ao relato da 

fuga de Borchardt.  

Desta forma, Schwartz e Greenleaf (2009, p. 209) deduzem que 

provavelmente Borchardt tenha encontrado os missionários em uma das 

escalas de sua viagem, possivelmente na Inglaterra, que, no fim do século XIX, 

“a despeito de seu pequeno número de membros a Inglaterra tornou-se um 

centro de propagação do Adventismo para os quatro cantos do mundo”. 

 Ao se analisar, os detalhes do relato da narrativa sobre a chegada da 

mensagem adventista em território Brasileiro, as evidências indicam a 

Inglaterra como sendo o ponto inicial dos primeiros contatos missionários com 

o Brasil. É importante ressaltar que não somente a Inglaterra mas “toda a Grã-

Bretanha têm profundas raízes e vínculos com o protestantismo Brasileiro” 

(REILY, 2003, p. 27), pois antes mesmo de abrigar missionários adventistas 

esta ilha, composta por três das quatro nações britânicas, foi ponto de partida 

de outros missionários que influenciaram religiosamente o território nacional, 

como pode-se observar com o estabelecimento da denominação anglicana e 

congregacional. 
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2.3 Os esforços missionários para a chegada da primeira literatura 

denominacional no Vale do Itajaí 

 

A Europa foi o primeiro continente a receber a mensagem adventista 

depois da América do Norte. O primeiro missionário adventista a levar a 

mensagem ao continente foi um ex-sacerdote católico chamado Michael Belina 

Czechowski de origem polonesa, que se converteu à mensagem adventista no 

ano de 1857. Depois de vários anos pregando na América do Norte, manifestou 

à administração da igreja ter um forte desejo de levar a mensagem adventista à 

Europa, mas não obteve apoio da administração da Igreja para evangelizar o 

Velho Continente. Obstinado, conseguiu convencer outra denominação 

religiosa a enviá-lo nesta empreitada como missionário. Desta forma, em 1864, 

acompanhado por sua esposa e Annie E. Butler, sua assistente e tradutora, 

partiu para a Europa. (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 139-140). Ele 

trabalhou inicialmente no norte da Itália e depois se instalou na Suíça, em que 

iniciou a publicação de um periódico: L’Evangile Eternel (“O Evangelho 

Eterno”). Como consequência de seu trabalho vários grupos de crentes 

adventistas foram estabelecidos neste país, o maior deles localizado em 

Tramelan, que hoje é considerado a primeira IASD a ser estabelecida na 

Europa. Posteriormente Czechowski passou pela Alemanha e Hungria, porém, 

não obteve sucesso, partiu para Roménia onde contribuiu significantemente 

com os fundamentos da Igreja naquele lugar. Esgotado por suas viagens e 

problemas Czechowski faleceu em um hospital de Viena em 25 de fevereiro de 

1876 (SDBAC, 1996, v. 10, p. 428).  

Figura 5 - Michael Czechowski: ex-padre que se tornou missionário 

 

Fonte: <http://bit.ly/1vdtYh6> 
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A obra missionária de Czechowski na Europa foi também marcada por 

confusões e problemas por causa do temperamento insubmisso do ex-padre. 

Sua vida financeira desordenada também ocasionou fracassos e infortúnios em 

algumas atividades evangelísticas.  

A despeito disto, Schwartz e Greenleaf (2009, p. 139-140) definem a 

importância da missão de Czechowski da seguinte maneira. 

 

Entretanto apesar da fraqueza dos instrumentos humanos 
envolvidos, o adventismo do sétimo dia havia cruzado o 
Atlântico e tinha dado o primeiro passo para tornar-se uma 
igreja internacional em vez de simplesmente uma igreja 
americana. 

 

Pode se considerar que, por meio do trabalho do pioneiro Michael de 

Belina Czechowski, foi aberta uma importante porta para a obra que seria 

realizada por John Andrews, e chegou a Neuchatel, Suíça, em 1874. Os 

crentes suíços, que haviam sidos convertidos antes de sua chegada, 

realizaram frequentes pedidos à organização adventista por um obreiro 

experiente. Assim, Andrews tornou-se o primeiro missionário oficial enviado 

pela organização adventista a uma terra além-mar (PFANDL, 2013, p. 24). 

John Nevins Andrews nascido na localidade de Poland, no estado do 

Maine, em 1829, tornou-se milerita em fevereiro de 1843, aos 13 anos de 

idade. Estudioso desde tenra idade, especialmente achegado à Bíblia, 

aprendeu grego, latim e hebraico por meio de seu estudo. Antes de seu 

falecimento, podia lê-la em sete idiomas diferentes. Com uma mente 

privilegiada, em uma oportunidade, afirmou poder reproduzir o Novo 

Testamento de memória. Influente e trabalhador tornou-se o terceiro presidente 

da denominação, posição que ocupou por dois anos. Em uma ocasião, a 

respeito dele, foi escrito por Ellen G. White, aos conversos da Europa; “nós 

lhes enviamos o homem mais capaz que tínhamos” (COLLINS, 2007, v. 1 p. 

156 e 167). 

Em 1874 em uma Assembleia Geral da denominação, J. N. Andrews 

aceitou a indicação para ser missionário no continente europeu, estabelecendo 

a obra dos adventistas do sétimo dia (COLLINS, 2007, v. 1 p. 156 e 167). No 

dia 15 de setembro, deste mesmo ano, embarcou em um navio que partiu de 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Poland_(Maine)&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Maine
http://pt.wikipedia.org/wiki/Millerismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Testamento
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Boston para Liverpool, na Inglaterra, em companhia de seus filhos Mary, de 12 

anos e Charles, de 16, visto que sua esposa havia falecido em 1872. . Ao 

chegar ao porto de Liverpool, Andrews e sua família tomaram um trem para 

Londres e depois para Paris, em rota para a Suíça. Embora a literatura 

adventista tenha chegado à Irlanda em 1857 e à Inglaterra em 1860, o primeiro 

missionário adventista não encontrou conversos ao desembarcar na Grã 

Bretanha, a única família inglesa conversa ao Adventismo já havia emigrado 

para América antes da sua chegada (IASD, 2014). No dia 16 de outubro de 

1874, Andrews e seus dois filhos chegaram a Neuchatel na Suíça. Tão logo se 

estabeleceram, além do trabalho pessoal com os interessados já existentes ali, 

iniciaram também a preparação para a publicação de impressos 

denominacionais. Para tanto, começaram a aprender os idiomas, francês e 

alemão e a desenvolverem as etapas do serviço de tipografia. Em 1876, 

Andrews inicia a impressão do primeiro número do periódico em francês Les 

Signes des Temps (Sinais dos Tempos), uma publicação mensal abrangendo 

vários assuntos religiosos. Neste mesmo ano a Associação Geral dos 

adventistas do sétimo Dia, com objetivo de aumentar a influência da 

evangelização da página impressa votou a concessão de uma verba destinada 

a estabelecer uma Casa Publicadora na Europa. No ano seguinte, William Ings 

foi enviado para a Suíça para auxiliar Andrews em equipar e organizar a nova 

editora, em Basileia. 

William Ings nasceu no Condado de Hampshire, Inglaterra, mas cresceu 

nos Estados Unidos. Quando jovem, trabalhou na editora Review and Herald 

em Battle Creek. Com grande espírito missionário e experiência em tipografia, 

Ings era conhecido por ser um pregador eficaz, tanto ele como sua esposa 

Jenny, eram amigos pessoais de Ellen White (SDBAC, 1996, v. 10, p. 769).  

Ings chegou à Inglaterra, acompanhado de sua esposa, Sra. Jenny Ings, 

juntamente a Srta. Maud Sisley, que também havia sido enviada para ajudar 

com o preparo de manuscritos. Estes três obreiros foram recebidos por 

Andrews em Londres, seguindo posteriormente para a Suíça. A presença 

desses novos obreiros foi para Andrews e seus filhos um alento, pois as 

necessidades eram enormes e a saúde de Andrews e Mary, sua filha mais 

nova, estava fragilizada com o rigor das provações que viviam. “Em Basileia, a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Su%C3%AD%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/1876
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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Sra. Ings assumiu a cozinha e o cuidado da casa. Ficou espantada diante da 

vida paupérrima que Andrews e os seus filhos levavam” (COLLINS, v.1 p. 169). 

Em maio de 1878, Ings realizou uma viagem para Inglaterra, a terra de 

seu nascimento, para umas férias curtas de duas semanas em Southampton, a 

fim de fazer contatos com parentes e evangelizá-los. Neste pequeno período, 

ele obteve sucesso em distribuir literatura adventista e influenciar duas pessoas 

a guardarem o sábado, atraindo a simpatia e a fé adventista do sétimo dia. 

Quando Andrews ouviu o relato desta breve visita e seu resultado 

surpreendente, ficou empolgado com as possibilidades evangelísticas da 

Inglaterra e providenciou meios para Ings voltar à sua terra natal e estabelecer 

a fé adventista naquele país (SDBAC, 1996, v. 10, p. 769). 

 

Figura 6 - William Ings: primeiro colportor15 evangelista na Inglaterra 

 

 

Fonte: <http://bit.ly/1zKSJ8x> 

 

Ao voltar a Southampton, Ings começou a distribuir publicações 

denominacionais e a realizar reuniões com os interessados. Após 16 semanas 

de trabalho com ele, já havia um grupo de dez pessoas que guardavam o 

sábado. Com o sucesso de sua empreitada e a perspectiva de novas 

conversões, Ings, que havia realizado apelos a Associação Geral dos 

adventistas do sétimo dia para lhe enviarem um ministro, foi respondido, com o 

envio de outro obreiro para auxiliá-lo no estabelecimento da obra naquele país, 

Escolheram o experiente ministro e administrador J.N. Loughborough que foi 

                                            

15 Refere-se àquele que vende ou distribui publicações religiosas adventistas e, em alguns 
casos, Bíblias. 
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votado como missionário para aquele Campo na reunião da Conferência Geral 

em 14 de outubro de 1878 (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 98) 

John Norton Loughborough nasceu em um lar cristão, no dia 26 de 

janeiro de 1832, em Victor - EUA. Seu pai e seu avô eram pregadores leigos da 

Igreja Metodista Episcopal. Por volta dos quinze anos de idade, ele foi batizado 

pelo pregador Phinehas Smith, unindo-se aos adventistas do primeiro dia e se 

tornando, durante três anos, um evangelista leigo deste movimento na região 

de Rochester, Nova Iorque. Logo depois, já atuava em três igrejas como 

pregador leigo, porém ainda não estava plenamente satisfeito com suas 

convicções doutrinárias (COLLINS, 2011, v. 2, p. 159 e 165).  

Aos 21 anos de idade, John ouviu pela primeira vez a mensagem 

adventista do sétimo dia pregada pelo jovem Andrews, em setembro de 1852, 

em uma reunião noturna em Rochester. O pastor Andrews foi tão convincente 

em seus argumentos sobre a observância do sábado como dia santificado, 

que, ao final desta reunião, o jovem pregador Loughborough estava 

completamente convencido sobre a vigência desta santificação para os cristãos 

modernos. “Mais tarde ele descreveu esse acontecimento como sendo algo 

similar a uma magnificente visão numa bela expansão de luz” (COLLINS, 2011, 

v. 2, p. 166). 

Loughborough entendeu que Deus o havia guiado para este encontro e 

ainda tinha muito mais a aprender sobre este novo despertar confessional com 

os Adventistas do Sétimo Dia. Tomando posição pública em favor do sábado, 

dias depois desta reunião, providenciou rapidamente seu desligamento dos 

guardadores do domingo e se uniu ao pequeno grupo dos Adventistas do 

Sétimo Dia, em Rochester (COLLINS, 2011, v. 2, p.166).  

Imediatamente a sua conversão, John começou a proclamar sua nova 

crença, tornando-se um pregador em tempo integral. Ele e o jovem Andrews, 

constituíram uma significativa amizade e foram companheiros em muitas 

investidas missionárias (COLLINS, 2011, v. 2, p. 159). Dois anos mais tarde, 

em 1854, durante uma reunião evangelística em Battle Creek, Michigan, J. N. 

Loughborough foi ordenado ao ministério pastoral, tornando-se o primeiro 

homem a receber a ordenação por meio daqueles que formariam a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia (COLLINS, 2011, v. 2, p. 173). Posteriormente, 

tornou-se “o último dos pioneiros vivos”, sendo considerado o primeiro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/John_Nevins_Andrews
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historiador da denominação, escritor e divulgador da mensagem bíblica, 

“Considerava de tão grande valor a leitura da Bíblia, que nela empregou grande 

parte de seu precioso tempo” (JORGENSEN, 1928, p. 13). Posteriormente 

John conduziu o trabalho evangelístico na Pennsylvania, Nova Iorque e no 

meio-oeste dos Estados Unidos. 

Depois de alguma relutância e apelos diretos da família White para que 

Loughborough aceitasse ser missionário na Inglaterra, ele aceitou o mandato 

da Conferência Geral doas Adventistas do Sétimo Dia e embarcou para Grã 

Bretanha chegando ao porto de Southampton na Inglaterra no dia 30 de 

dezembro de 1898 (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 98). 

 

2.3.1 Os Métodos Missionários de Loughborough e Ings na Inglaterra 

 

Em 1874, seis anos antes do início do trabalho na Inglaterra, Ellen G. 

White, pioneira e líder da denominação, escreveu acerca da necessidade dos 

esforços missionários da denominação a serem empregues em importantes 

cidades ao redor do mundo, mesmo se essas se apresentarem distantes e 

aparentemente inalcançáveis. Ela escreveu, “Jamais percam de vista o fato de 

que a mensagem é mundial. Deve ela ser dada a todas as cidades... Não 

limitem a proclamação da mensagem” (WHITE, 2006, p. 35-36). Declarações 

como essa, certamente motivaram obreiros missionários a trabalharem em 

cidades ainda não alcançadas. Entretanto estas iniciativas não garantiram 

sucesso imediato de conversões de adeptos à doutrina adventista.  

Quando os missionários adventistas começaram o trabalho na Inglaterra 

em 1878, encontraram condições evangelísticas diferentes das quais estavam 

acostumados, não havia ainda nenhum converso. Na primavera do ano 

seguinte John e William adquiriram uma tenda de vinte metros quadrados para 

atividade evangelística e a armaram no subúrbio de Southampton - Inglaterra, 

dando início às conferências nos moldes com os quais eles executavam na 

América do Norte. Entretanto, sem o sucesso esperado. O clima quase sempre 

úmido e frio, a xenofobia e o preconceito de classes foram grandes obstáculos 

para disseminação da doutrina adventista e os resultados não foram tão 

animadores (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 99). 
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John Loughborough em sua autobiografia Miracles in my Life, (2014, p. 

101, tradução livre) relatou sobre as dificuldades que eles encontraram no 

estabelecimento da obra missionária adventista naquele país: 

 

Nós encontramos dificuldades diferentes no estabelecimento 
de nosso trabalho na Grã-Bretanha das quais havíamos 
experimentado na América. Aqueles que eram ricos, não 
quiseram ouvir o mesmo homem que falou com os pobres. 
Temos trabalhado em grande parte com os comerciantes e 
operários. A ignorância prevalece entre os trabalhadores mais 
pobres, a maioria dos quais são analfabetos. Os senhores, e os 
da nobreza, parecem estar fora do nosso alcance, mesmo os 
colportores são barrados diante de suas mansões cercadas 
com altos muros e com grandes portões de ferro fechados. 
Nenhuma admissão é possível a menos que se tenha uma 
indicação de membros de sua própria classe. Em nossa 
esperança de encontrar pessoas amantes da verdade entre os 
ricos, nós não vemos nenhuma maneira de alcançá-los, exceto 
enviando-lhes material de leitura.16 

 

Depois de centenas de reuniões em tendas e salões, muitos assistiram 

às exposições doutrinárias, entretanto pouquíssimos se aventuraram em 

aceitar a nova religião trocando “suas igrejas tradicionais por uma 

denominação americana que repentinamente surgiu do nada” (SCHWARZ; 

GREENLEAF, 2009, p. 144).  Somente em 1880, quase dois anos depois do 

início dos esforços evangelísticos naquele país, a denominação pôde 

comemorar a conversão das primeiras seis pessoas nativas que foram 

batizadas no dia 08 de fevereiro daquele ano na cidade de Southampton, 

sendo assim o primeiro batismo em terras inglesas (LOUGHBOROUGH, 2014, 

p. 99). Os cinco primeiros anos de trabalho missionário na Inglaterra resultaram 

no total de trinta e sete pessoas batizadas e no estabelecimento da primeira 

Igreja adventista do sétimo dia no país, localizada em Southampton, a maior 

cidade portuária da costa sul do Reino Unido (SDBAC, 1996, v. 10, p. 960).  

                                            

16 “We met difficulties in the establishment of our work in Great Britain that were not 
experienced in America. Those of wealth would not listen to the same man who spoke to the 
poor. We labored largely with merchants, tradesmen, and laborers. Ignorance prevails among 
the poorer laborers, the majority of whom were illiterate. Lords, nobles, and gentry seemed 
beyond our reach even with colporteurs, for their mansions are surrounded with high walls, with 
great iron gates locked and barred, and no admission unless you have a note of introduction 
from some of their own class. In our hope to find truth-loving persons among the wealthy, we 
saw no way to reach them except by sending them reading matter”. 
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Como a maioria dos pioneiros adventistas, Loughborough tinha um real 

interesse no trabalho de distribuição de literatura, atividade que William Ings já 

havia iniciado na Inglaterra antes de sua chegada lá. Além de sua proximidade 

com Andrews, esse foi outro fator que o motivou a aceitar o chamado ao 

trabalho no Velho Continente. John e outro pioneiro da IASD, Tiago White já 

haviam discutido diversas formas e meios de fazer avançar a obra do 

evangelho.  

No começo de seu ministério, Loughborough aceitara uma sugestão do 

pastor White em literatura denominacional ao público em conexão com as 

mensagens de pregação. Testando este método, m 1854, durante uma de suas 

reuniões campais em Michigan-EUA, o jovem Loughborough vendeu vários 

pacotes de folhetos por 35 centavos de dólar cada, arrecadando um valor 

significativo em três noites de trabalho (TOWN, 1919, p. 4). Desta forma, ele se 

tornou o pioneiro na venda de literatura aos que assistiam a reuniões. Este 

trabalho conjugado, a distribuição e a venda de material impresso juntamente à 

pregação da doutrina adventista, foi também um dos principais métodos 

utilizado por John e Ings na Inglaterra. 

 

Figura 7 - Primeiro centro administrativo da Igreja Adventista na Grâ-Bretanha17 

 

Fonte: <http://bit.ly/1CohUP0> 

 

                                            

17 Outside Ravenswood, Shirley Road, Southampton; a partir da esquerda sentados: William 
Ings, JW Gardner, SN Haskell, e JN Loughborough.  Fila de trás em pé (a partir da esquerda): 
Sra. Ings, Sra. Jenny Thayer (Instrutor Bíblia), Sra. JW Gardner, Delmer Loughborough (filho de 
Loughborough, enviados, Miss Loughborough, a senhora (Maria?) Loughborough, e 
timidamente escondido atrás do apoio da varanda, HL Jones. 
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Por volta de 1880, a Associação de Publicações Adventista do Sétimo 

Dia na América do Norte tinha a disposição, a quem se interessasse mais de 

50 títulos diferentes, entre livros periódicos e panfletos, disponíveis para 

compra e doação. Este fato possibilitou o surgimento de Sociedades 

Missionárias de Tratados que se empenhavam na promoção e distribuição de 

literatura denominacional adventista.18 Dentre estas sociedades, pode-se 

destacar a recém-formada e Sociedade Missionária na América que, em janeiro 

de 1880, começou a enviar os periódicos Signs of the Times para bibliotecas, 

navios e pessoas interessadas em várias partes do mundo, e também, outra 

sociedade missionária de publicações organizada na Inglaterra com o objetivo 

de distribuir os impressos provenientes dos estados Unidos (IASD, 2014). 

Schwarz e Greenleaf (2009, p. 149), escrevendo sobre a expansão 

mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, relatam esta disseminação 

missionária de literatura denominacional da seguinte maneira: 

 

As sociedades missionárias e de tratados locais faziam 
assinaturas do Sings of the Times em larga escala para a 
distribuição gratuita. Em alguns exemplos, elas até mesmo 
subscreviam o custo inicial dos panfletos, periódicos e 
pequenos livros para que um membro da igreja pudesse iniciar 
um trabalho de visitação pessoal para a promoção de vendas. 
Isso levou ao surgimento de um novo grupo de obreiro 
adventistas-colportores. 

 

Os missionários em terras inglesas; Ings, Loughborough e, 

posteriormente George Drew, um capitão da marinha de origem britânica que 

viveu na América do Norte e voltou para a Inglaterra em 1882, também 

utilizaram deste método distribuindo por meio de vendas e doações milhares de 

publicações, tendo pronto acesso a navios (IASD, 2014). Este método de 

evangelismo teve apoio de moradores locais, como se encontra descrito por 

J.N. Loughborough em sua autobiografia Miracles in my Life (1987, p. 98). Lá 

ele relata que no verão de 1879 quando J. N. Andrews retornou dos Estados 

Unidos da América, após o falecimento de sua filha caçula Mary, para retomar 

                                            

18 As “Sociedades Missionárias de Tratados” foram, a partir do início do século XX, organizadas 
em departamentos ligados à denominação adventista com a finalidade de distribuir e gerenciar 
as vendas de literatura denominacional. Atualmente estas sociedades denominam-se 
“Departamentos de Publicações e Espírito de Profecia”.  
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o seu trabalho em Basileia, Suiça, passou pela cidade deSouthampton para o 

encontro com os missionários. Como estava acompanhado por sua sobrinha 

Edith Andrews e por Annie Oyer que o auxiliariam em seu trabalho, eles 

precisaram contar com a hospitalidade de um vizinho próximo de 

Loughborough, um estudante da doutrina adventista, por nome de Nippard. 

Este interessado na mensagem do advento que, embora ainda não houvesse 

sido batizado e se integrado a membresia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

já havia cedido sua residência para abrigar os missionários e manifestado o 

desejo de fazer todo o possível para ajudar a propagação da mensagem 

adventista.  

Loughborough relata que, em uma ocasião, Nippard que exercia o ofício 

de "ship keeper", uma espécie de vigia empregado para cuidar de navios 

enquanto estavam ancorados, ofereceu ajuda para introduzir as publicações 

adventistas nestes navios que partiriam para vários destinos e, assim, disse ele 

aos missionários: “vocês podem colocar as suas publicações em portos em 

todo o mundo" (LOUGHBOROUGH, 2014, p. 102, tradução livre).19 

Por meio deste trabalho em navios, iniciava-se uma diferente e ampla 

oportunidade de evangelização, proporcionando condições à mensagem 

adventista, partindo de portos ingleses, ser levada a lugares remotos que ainda 

nenhum missionário da denominação já estivera antes, alcançando pessoas e 

comunidades em vários lugares do Globo, tornando-se assim a Inglaterra, “um 

centro de propagação do adventismo para os quatro cantos do mundo” 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 209). 

 

2.3.2 As Primeiras Literaturas Adventistas Enviadas Para o Brasil 

 

Em meados do século XIX, a Inglaterra fora considerada a maior 

potência mundial, detentora de uma economia solidificada. Isso muito se devia 

ao poder marítimo, militar e comercial que abastecia uma indústria em franco 

desenvolvimento e expansão no Reino Unido. Este império distribuía produtos 

para o mundo inteiro, possuía territórios em todos os continentes, e, devido a 

esta vasta ocupação territorial, dizia-se que “O sol sempre brilhava em território 

                                            

19 “you can place your publications in ports all over the world.” 
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inglês”. Estes fatores faziam dos portos Ingleses, parada quase que obrigatória 

das principais rotas marítimas do mundo, por conseguinte, locais de grande 

potencial no contato missionário. Este cenário de oportunidades possibilitou, 

entre janeiro de 1879 a outubro de 1883, que os missionários adventistas, 

liderados por Loughborough e Ings, visitassem 49.140 famílias e navios, 

distribuindo 84.887 publicações e vendessem quase três mil dólares de livros 

denominacionais. Durante este mesmo período, dentre outras publicações, eles 

receberam 1.000 cópias do periódico Signs of the Times, não somente em 

inglês, mas também em outros idiomas, para venda ou doações 

(LOUGHBOROUGH, 2014, p. 102).  

Este acesso aos interessados e a tripulação dos navios não foi possível 

apenas devido à ajuda de contatos locais. Muito do sucesso dos missionários 

adventistas se deve aos variados métodos de aproximação que eles se 

esforçavam em executar. Ao visitarem os navios, procuravam ganhar a 

confiança do comandante para fazer contato com a tripulação e passageiros a 

fim de distribuir as literaturas, vendê-las ou doá-las. William Ings escrevendo 

para Review  And Herald relata uma de suas experiências 

 

Eu visitei um navio há duas semanas, entrei na cabine, vi o 
capitão, e disse-lhe o meu negócio. Supondo que a minha 
missão era assim semelhante a de muitos outros que o 
visitaram em diferentes portos, primeiramente ele me tratou 
muito friamente; mas depois de uma curta conversa, ele 
parecia sentir que havia encontrado um amigo, e ele se tornou 
tão interessado em nossos pontos de vista que comprou 
"Pensamentos sobre Daniel", "Mateus Vinte e Quatro", " Nossa 
Fé e Esperança" e " Onze Sermões ", e me deu o endereço de 
seus amigos, com autorização para que a “Signs” possa ser 
enviada para eles (INGS, 1881, v. 57, p. 284, tradução livre, 
itálico acrescentado).20 

 

Sem dúvida, este método de aproximação evangelística proporcionou 

incontáveis oportunidades de contatos missionários com variados tipos de 

pessoas de diversas nacionalidades. Dessa forma, as publicações adventistas 

                                            

20 “I visited a ship two weeks ago, went into the cabin, saw the captain, and told him my 
business. Supposing my mission to be like that of many others who visited him at the different 
ports, he treated me rather coolly at first; but after a short conversation, he seemed to feel that 
he had met a friend, and became so much interested in our views that he bought "Thoughts on 
Daniel," "Matthew Twenty-Four," " Our Faith and Hope," and " Eleven Sermons," and gave me 
the address of his friends, in order that the Signs might be sent to them.” 
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alcançavam não somente aqueles que podiam se encontrar nos navios, 

tripulação e passageiros, mas, como o próprio Ings relatou, também outras 

pessoas, amigos e parentes desses, que pudessem receber os materiais 

enviados pelos missionários em vários destinos diferentes ao redor do mundo, 

pela coleta de seus endereços. Sobre esta grande perspectiva do alcance da 

literatura, Ings também escreveu 

  

Trabalho em navios é diferente do que é feito em terra, pois o 
resultado não pode ser assim totalmente conhecido nesta vida. 
Muitos, que eu saiba, têm sido beneficiados através da leitura, 
e isto tem me estimulado a continuar no trabalho (INGS, 1881, 
v. 57, p. 284, tradução livre).21 

 

Apesar de também ter sido conhecido pela sua eficácia na oratória, “Ings 

deixou a maioria das pregações com Loughborough, enquanto ele dedicou a 

maior parte de seu tempo para a circulação de publicações adventistas” 

(SDBAC, 1996, v. 10, p. 769, tradução livre).22 Posteriormente, seguindo a 

metodologia de evangelismo parecida com que Ings utilizava, George Drew, 

um capitão da marinha de origem britânica que voltou para a Inglaterra em 

1882, também conseguiu acesso aos navios nos portos ingleses. O seu 

trabalho espalhou periódicos adventistas por vários destinos do globo. Muitos 

emigrantes escandinavos e alemães em rota para os Estados Unidos 

desembarcaram em portos da costa leste do Reino Unido e receberam 

literatura adventista, em sua própria língua, antes de irem para o porto em 

Liverpool, o porto do Atlântico (IASD, 2014). 

Diversos foram os destinos para os quais Ings e seus companheiros 

enviaram as publicações adventistas, sem dúvida um dos principais foi o Brasil. 

Novamente relatando à Advent Review, um periódico adventista que servia 

também de instrumento para levar aos crentes da denominação informações 

das várias frentes missionárias da igreja, o missionário colportor, referindo-se 

às atividades do segundo trimestre de 1881 (abril, maio e junho), relata que 

“muito foi realizado para que a verdade alcançasse outras nações, através dos 

                                            

21 “Labor on ships is different from that on land; for the result cannot be so fully known in this 
life. Many, to my knowledge, have been benefited by reading, and this has stimulated me to 
continue in the work.” 
22 “Ings left most preaching to Loughborough, while he devoted most of his time to the service of 
Adventist publications.” 
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capitães de diferentes companhias de navio a vapor que faziam negócios com 

as Índias Orientais e Ocidentais e com o Brasil” (INGS, 1881, v. 57, p. 284, 

tradução livre)23. Os missionários chegam a citar alguns dos portos brasileiros 

em que eles enviaram as publicações, tais como: Pernambuco, Bahia e Rio de 

Janeiro (INGS, 1881, v. 57, p. 284). Até mesmo o primeiro pastor a chegar a 

Brusque, F. H. Westphal, também fez questão de declarar que o progresso da 

mensagem adventista naquele lugar, havia originado mediante o trabalho de 

missionários (ele não especifica quem) além-mar que fez chegar literatura no 

Brasil por intermédio da obra de distribuição de publicações nos navios 

(WESTPHAL, 1895, p. 634).  

Levando em consideração as informações e dados obtidos sobre o início 

do trabalho na Inglaterra, pode-se encontrar compatibilidade com o relato da 

narrativa da chegada da primeira literatura adventista no Brasil. É muito 

provável que Borchardt, durante sua fuga em rota para a Europa, por volta de 

1880, tenha encontrado William Ings e John Loughborough no porto de 

Southampton, a caminho da Alemanha e nesta ocasião ele tenha fornecido aos 

missionários o endereço de seu tio Carlos Dreefke que, posteriormente, tenha 

recebido as publicações denominacionais. 

  

                                            

23 “much has been done to extend the truth to other nations through the officers of the different 
steamship companies who do business in the East and West Indies and Brazil.” 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndias_Ocidentais
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3 COLONIZAÇÃO GERMÂNICA: BERÇO DA DISSEMINAÇÃO ADVENTISTA 

NO VALE DO ITAJAÍ 

 

Durante sua história, a Europa viveu fases de grandes transformações. 

Na Revolução Francesa, em 1789, foram semeados entre o povo os ideais: 

“Liberdade, Fraternidade e Igualdade”. Entretanto, nas décadas seguintes, a 

população europeia, muito longe destes ideais, experimentou o terror das 

guerras napoleônicas que envolveram todo Continente. 

Nos anos seguintes, em meio a conflitos entre Alemanha, França, 

Rússia e parte do Oriente, as nações envolvidas imergiram em meio a uma 

recessão econômica e a crises de recursos naturais. Nesse tempo de misérias 

e guerras, alguns países do Continente Americano, como Estados Unidos 

Argentina e Brasil abriram suas fronteiras para a imigração recebendo aqueles 

que fugiam de condições estritamente restritivas. Muitos destes novos 

imigrantes, saíram de sua terra natal sob fortes perseguições religiosas, com a 

esperança de encontrar mais liberdade no Novo Continente.  

 

Os imigrantes do Velho Mundo, em sua maioria protestante 
que estavam arraigados às antigas tradições, encontraram no 
novo continente uma oportunidade para se libertarem das 
sufocantes amarras que estavam inseridos. O sonho 
prevalente era o da construção de um novo mundo, um novo 
começo e uma nova vida que fosse pautada pela liberdade 
político-religiosa, e, onde houvesse separação oficial entre 
Igreja e Estado (STENCEL, 2006, p. 61). 

 

No Brasil, durante o século XIX, os principais portos de desembarque 

destes desbravadores eram os portos do Rio de Janeiro e o de Santos, no 

Estado de São Paulo. Milhares de estrangeiros desembarcaram ali, imigrantes 

de diversas origens; principalmente portugueses, italianos, alemães, japoneses 

e espanhóis; entre outras nacionalidades. Dom Pedro II, o último monarca do 

império Brasileiro, tinha como objetivo buscar o povoamento do interior do país 

e satisfazer a necessidade das elites econômicas, aumentando o número de 

mão de obra rural e urbana (PIAZZA, 1994). 

Políticas sociais e econômicas como essas eram consideradas 

imprescindíveis para o desenvolvimento do Brasil Império no século XIX.  
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A imigração europeia que começou a tomar força a partir de 1820 teve 

seu apogeu após a década de 70. Este movimento iniciou para a história do 

país, o que seria conhecido como o período da primeira imigração massiva 

(1880-1930). Imigrantes, em quase sua totalidade, chegaram às terras 

brasileiras, almejando o sonho de “Fazer a América”. Desde então, o Brasil 

passaria a ser a pátria mais miscigenada do mundo recebendo somente entre 

1880 a 1900 mais de 1.700.000 imigrantes (STENCEL, 2006, p. 61). 

Antes de o protestantismo de missão iniciar-se efetivamente no Brasil, 

tendo como marco a vinda do metodista Justin Spaulding em 1836, já havia  

aqui algumas comunidades protestantes que chegaram ao país por meio dos 

movimentos migratórios das colônias alemães, caracterizando a proliferação do 

protestantismo no Brasil, no século XIX, inicialmente restrito aos núcleos 

migratórios. 

 

Sob o ponto de vista institucional, isto é, com a formação de 
comunidades permanentes, são os imigrantes alemães os 
pioneiros na implantação do protestantismo no Brasil. Esse 
pioneirismo tem como marco inicial a comunidade de Nova 
Friburgo, Rio de Janeiro, fundada em 1824 pelo pastor 
Friedrich O. Sauerbronn, com 334 imigrantes evangélicos 
alemães. No Sul, também em 1824, 43 imigrantes alemães 
fundaram, no Rio dos Sinos, uma comunidade que recebeu o 
nome de São Leopoldo em homenagem à Imperatriz 
Leopoldina (MENDONÇA; VELASQUES, 1990, p. 27). 

 

Esses buscavam conciliar o exercício livre de sua religiosidade com a 

oportunidade de melhores condições de subsistência em terras brasileiras, 

basicamente representavam duas denominações religiosas; luteranos, sendo a 

maioria e os anglicanos, a minoria (SCHÜNEMANN, 2002, p. 182). 

Diferentemente dos missionários protestantes, os primeiros imigrantes 

evangélicos não tinham como objetivo primordial disseminarem a religião em 

novas terras, ou seja, não havia preocupação em conquistar conversos para a 

fé protestante. Dessa forma, encontraram no governo certa tolerância em suas 

origens religiosas posição bem diferente do período colonial quando o “zelo em 

excluir hereges se comparava ao cuidado das autoridades portuárias em 

prevenir o livre acesso a portadores de doenças contagiosas” (WILLEMS, 

1967, p. 57). 
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Eles se instalaram progressivamente em diferentes locais do país, além 

do interior dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; São Paulo, 

Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina também abrigaram colônias 

alemãs (PIAZZA, 1994). 

Mais especificamente, sobre o que motivou o êxodo de imigrantes 

germânicos tendo como destino o Brasil, Giralda Seyferth, em sua obra A 

Colonização Alemã no Vale do Itajaí-Mirim: Um Estudo de Desenvolvimento 

Econômico (1974, p. 19-30) descreve a situação do campesinato na Alemanha, 

no século XIX. A autora esclarece que as causas da imigração dos 

camponeses alemães para Brasil não foram apenas religiosas, também se 

deram por razões tanto políticas quanto econômicas. No início do século XIX, a 

Alemanha era fragmentada em vários pequenos Estados, cada qual com suas 

próprias características e organizações sociopolíticas. A principal atividade 

econômica era a agricultura, mas os camponeses não constituíam uma 

unidade, um modelo de produção: cada localidade tinha a própria forma de 

organizar a propriedade da terra, podendo ser pelo arrendamento, empréstimo 

ou posse temporária. Dessa forma mais estabilidade e incentivos coloniais 

tornaram países como o Brasil uma melhor opção para um futuro tão incerto. 

No que diz respeito ao Estado de Santa Catarina, o historiador Oswaldo 

Rodrigues Cabral (1958, p. 3) afirma que o movimento colonizador iniciou-se 

no ano de 1829, dirigindo-se especialmente para a zona litorânea, com a 

chegada dos primeiros imigrantes alemães, que se fixaram, então, em território 

que constituía o município de São José. Ali foi fundada a primeira colônia de 

imigrantes do estado, uma colônia estritamente de origem germânica 

denominada Colônia de São Pedro de Alcântara. Outras colônias alemãs 

podem ser enumeradas como em 1837, em Vargem Grande; 1847, em 

Piedade; 1850, em Blumenau e 1857 em Itajaí. 

 

3.1 As primeiras colônias protestantes no Vale do Itajaí  

 

O Vale do Itajaí, também conhecido por Vale Europeu, é uma das seis 

mesorregiões do estado brasileiro de Santa Catarina. Este vale está localizado 

em uma área cortada pelos rios Itajaí-Açu, Itajaí-Mirim e seus afluentes, que 

constituem a bacia do rio Itajaí-Açu e as serras do Mirador, Itajaí e Moema. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
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Esta mesorregião possui 54 municípios agrupados em quatro microrregiões 

são elas: Blumenau, Itajaí, Ituporanga e Rio do Sul. 

 

Figura 8 - Vale do Itajaí 

 

Fonte: <http://bit.ly/1suq4PR> 

 

Nesta região do Estado de Santa Catarina a colonização alemã tomou 

força quando várias famílias de imigrantes protestantes que estavam em São 

Pedro de Alcântara subiram o Rio Itajaí e se fixaram ao longo de sua margem. 

No entanto, em alguns lugares já se encontravam descendentes de açorianos 

ou nativos, chamados “bugres” ou índios. 

 

Desembarcam em Itajaí, a primeira leva de 55 colonos 
alemães. O céu se achava nublado, quando partiram da ilha de 
Santa Catarina, com o vapor Belmonte, este que havia 
participado das operações da Guerra do Paraguai. Sulcando o 
verde mar, o Belmonte tinha como destino à pequena vila de 
Itajaí! A bordo encontrava-se o Presidente da Província, Dr. 
Francisco Carlos de Araújo Brusque que acompanhou os 
primeiros colonos até a barra do Itajaí-Mirim (CABRAL, 1958, p. 
3). 

 

Segundo o historiador Weingärtner (2000, p. 6), o Governo Imperial 

brasileiro se empenhou para trazer imigrantes alemães para o Sul do Brasil, e 

boa parte deles migrou para o Vale do Itajaí. A escolha de fixarem morada 

nesta região do país foi motivada por algumas significativas razões, dentre 

elas: 

 no Vale do Itajaí como no Sul do Brasil, havia muitas terras 

devolutas e um grande deficit populacional; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Blumenau
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itaja%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Ituporanga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Rio_do_Sul
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 no Vale do Itajaí o clima era ameno e propício para a aclimatação 

dos imigrantes alemães, além disso era próprio para a produção 

de gêneros alimentícios que, até então, tinham que ser 

importados da Europa;  

 no Brasil toda a produção de gêneros alimentícios estava na mão 

de grandes latifundiários, que trabalhavam com escravos. No 

entanto, os imigrantes alemães pretendiam se implantar em 

várias propriedades de minifúndio familiar no vale do Itajaí. Por 

outro lado, o colono alemão tinha fama de ser “ordeiro, honesto, 

trabalhador incansável” e que nutria grande amor por um pedaço 

de terra.  

 

A chegada do protestantismo no Vale do Itajaí está diretamente 

relacionada à chegada de imigrantes de origem germânica, pois os primeiros 

moradores oficiais da Colônia Blumenau, (a primeira colônia de imigrantes 

alemães fundada no Vale do Itajaí) professavam a fé luterana. O Dr. Hermann 

Bruno Otto Blumenau, fundador e diretor da Colônia Blumenau, primeira cidade 

da região colonizada por imigrantes, também professava a fé luterana. Ao 

fundar a Colônia germânica em terras brasileiras em 1850, devidamente 

autorizado por Dom Pedro II, monarca do Império Brasileiro, providenciou 

meios para que o governo imperial contratasse um pastor com objetivo de dar 

assistência aos imigrantes da nova colônia, todos luteranos. Assim em 29 de 

julho de 1857, o pastor Rodolph Hesse chegou ao Vale do Itajaí proveniente de 

Reinswalde na Alemanha, com objetivo de fundar a primeira paróquia luterana 

no Brasil. O Dr. Otto Blumenau tinha um contrato com o governo imperial, 

firmado entre eles em 15 de abril de 1855, no qual o governo imperial não 

apenas autorizava, mas se comprometia em subsidiar financeiramente a 

presença de um pastor luterano na região. Desta forma, a denominação 

ganhou características missionárias com a chegada do primeiro pastor 

protestante no Vale do Itajaí. 
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Figura 9 - Rodolph Hesse: o primeiro pastor protestante do Vale do Itajaí 

 

 

Fonte: <http://bit.ly/1GpqRK2> 

 

Oswaldo Hesse, como era comumente conhecido, nasceu em 11 de 

outubro de 1820 na Alemanha, formou-se em teologia e filosofia e foi eleito 

pastor em 1850. Casado com Ida Hesse, teve dois filhos: Jorge e Maria. Em 9 

de agosto de 1857, o pastor Hesse realizou o primeiro culto na colônia, ainda 

provisoriamente no Barracão de Imigrantes. Também nesse ano foi construído 

o templo provisório em que o pastor passou a oficiar até 23 de setembro de 

1877, data em que solenemente foi inaugurado o primeiro templo protestante 

no Vale do Itajaí, que, com ligeiras modificações na torre, perdurou até o século 

XXI. Durante 22 anos, o pastor Hesse prestou relevantes serviços à 

comunidade e à colônia. Sua ênfase missionária era exclusivamente entre os 

imigrantes de fala alemã. No exercício do seu mistério, inicialmente estendia a 

sua atuação a Colônia Itajahy-Brusque e a Colônia Santa Isabel, no município 

de São José. Também prestava assistência a vários distritos da Colônia 

Blumenau; Itoupava, Badenfurt, Pomerode, Warnow, Indaial, Benedito e pontos 

isolados do Sul do estado. Foi conhecido também por coordenar trabalhos na 

área escolar. Faleceu em Blumenau no dia 25 de novembro de 1879 

(WEINGÄRTNER, 2000, p. 15).  

O protestantismo de imigração, no que diz respeito ao luteranismo no 

Vale do Itajaí, teve pontuais anuências missionárias com o surgimento das 

escolas evangélicas paroquiais a partir de 1872, e com as primeiras 

publicações luteranas em língua alemã, em 1893, impressas em Blumenau. 
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Posteriormente, não só no Vale do Itajaí como em outras regiões do Brasil, a 

denominação luterana se organizou em forma de sínodos os quais deram 

origem à atual Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil.  

Além de Blumenau, dentre os municípios pertencentes à região do Vale 

do Itajaí, Brusque é o qual teve maior destaque na prematura solidificação do 

protestantismo germânico. Sua dimensão territorial faz divisa com os 

municípios de Botuverá, Gaspar, Guabiruba, Itajaí, Camboriú, Nova Trento e 

Canelinha. O protestantismo, nesta cidade, também começa com o surgimento 

da primeira leva de imigrantes, vindos da Alemanha, que chegou à chamada 

colônia “Itajahy-Brusque” no dia 04 de agosto de 1860. Essa nova colônia foi 

fundada pelo Barão Maximiliano Schneeburg, sendo ali o primeiro diretor em 

1860. Guiados pelo Barão austríaco, esperançosos colonos alemães seguiram 

em canoas rio acima, para o seu novo lar, dentre eles: Augusto Hoeffelmann, 

João Wilhelm, Frederico Guilherme Neuhaus, João José Scharfenberg, 

Frederico Orthmann, João Germano Boiting, João Ostendarp, Jacob Morsch, 

Daniel Walter, Luis Richter dentre outros. Todos estes primeiros imigrantes 

professavam a fé evangélica luterana e eram de origem germânica 

(WEINGÄRTNER, 2000).  

 

Figura 10 - Primeiro mapa de Brusque (1860) assinado pelo Barão Maximiliano Schneeburg 

 

Fonte: Museu e Arquivo Histórico do Vale do Itajaí-Mirim 

 

Com a constante chegada de mais imigrantes alemães já no ano de 

1862, os luteranos somavam 237 pessoas, que sentiam a falta da presença de 

um pastor. Atendia, até então, a comunidade de Brusque, naqueles tempos, o 
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pastor Hesse de Blumenau, foi ele que em 17 de abril de 1863 fundou a 

paróquia de Brusque (SCHEFER; NIEBUHR; KÜHN, 2013, p. 3). 

Após várias solicitações à Alemanha, em fevereiro de 1865, chegou a 

Brusque o pastor Johann Anton Heinrich Sandreczki o primeiro missionário 

protestante domiciliado no município. O pastor Sandreczki tinha um espírito 

empreendedor e uma visão educacional dinâmica, seguindo o modelo de 

escola paroquial. Alguns anos depois, em 1872, ele fundou na cidade a 

Deutsche Evangelische Schule (Escola Evangélica Alemã) a primeira escola 

evangélica de Santa Catarina. Hoje, este colégio é conhecido como Colégio 

Cônsul com mais de mil alunos, sendo a instituição particular de ensino mais 

antiga do estado. Também em 1872, foi inaugurada a primeira capela luterana 

no município em um lote de terra doado pelo governo imperial. Posteriormente 

nesta mesma área foi construído um hospital, um centro de eventos, um 

cemitério e uma nova igreja com maior capacidade para atender a comunidade 

que crescia quase que exclusivamente com a chegada de novos imigrantes 

alemães (SCHEFER; NIEBUHR; KÜHN, 2013, p. 4). 

Embora o número de fiéis no século XIX fosse crescente, devido à 

imigração, em 2014, mais de cento e cinquenta anos depois da fundação da 

comunidade evangélica de Brusque, ainda se constatam três paróquias 

luteranas existentes no município. Entretanto, há uma ausência de projetos 

voltados à evangelização de novos fiéis restringindo a “missão” ou os esforços 

denominacionais, apenas em atender as necessidades espirituais e sociais dos 

fiéis pertencentes às comunidades. 

 

3.2 Os primeiros Conversos pelas literaturas adventistas no Vale do Itajaí 

 

Como evidenciou-se, no capítulo anterior, a literatura denominacional 

adventista começou a chegar à colônia “Itajahy-Brusque”, atual cidade de 

Brusque, em 1880. Sua circulação deu origem a núcleos de imigrantes 

germânicos que professaram a fé adventista. Estes, em quase sua totalidade, 

pertenciam à fé protestante. 

Dentre a literatura enviada para a colônia germânica estava o livro 

“Daniel and Revelation”, escrito por Uriah Smith, pioneiro da denominação. A 

leitura deste material por Guilherme Belz, um colono nascido na Pomerânia 



64 
 

Alemanha, contribuiu para que em 1890 ele assumisse uma posição pública a 

favor dos escritos doutrinários, sendo o primeiro converso da região por 

intermédio da literatura.  

 

Figura 11 - Guilherme e Joana Belz: primeiros conversos de Brusque 

 

 

Fonte: <http://bit.ly/1yHMeE8> 

 

Nascido em uma família luterana, Guilherme tinha o hábito da leitura da 

Bíblia, por isso o interesse no material. O Sr. Belz era morador do povoado de 

Braunchweig (hoje conhecido como Gaspar Alto) que fazia parte da colônia 

germânica de Brusque. Sua esposa Joana e, posteriormente, seus filhos24 o 

seguiram em sua decisão. Eles começaram a se reunir para estudar a Bíblia 

com o material adventista que tinham obtido. Pouco depois, não muito longe de 

Guilherme, mais perto do centro da Vila, as famílias Look e Thrun também 

começaram a se reunir aos sábados para realizar seus cultos. Outros na região 

como Augusto e Johanna Olm e Frederico Schirmer também aceitaram a 

mensagem adventista (BORGES, 2000). Alguns anos mais tarde este grupo de 

crentes que moravam espalhados na Colônia de Brusque foram “encontrados” 

por um colportor itinerante. 

 

Em 1894 Alberto Bachmeier, colportor que se convertera, mas 
ainda não fora batizado, encontrou este grupo de crentes, e 
noticiou-o a W. H. Thurston, que chegara ao Rio em agosto do 
mesmo ano. Ele, por sua vez, comunicou-o ao pastor F. H. 

                                            

24 Dos seis filhos do casal Joana e Guilherme Belz (Guilherme, Elfride, Augusta, Emília, 
Reinhold e Francisco (Emília, a mais velha, foi a única que não aderiu a fé adventista). 
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Westphal, que trabalhava na Argentina (MEYERS, 1927, p. 6, 
tradução livre).25 

 

O pastor Westphal chegou a Brusque em 30 de maio de 1895. Os novos 

crentes estavam esperando com ansiedade a chegada de um ministro 

adventista, Westphal por sua vez procurou reunir os novos crentes para 

organizar a primeira igreja adventista no Brasil e celebrar os primeiros batismos 

entre os colonos adventistas em Santa Catarina. 

 

Figura 12 - F. H. Westphal: sentado, primeiro pastor adventista a chegar ao Vale do Itajaí 

 
Fonte: <http://bit.ly/1Ap2l8B> 

 

Fazendo um relato descritivo desses acontecimentos, o pastor Germano 

Streithorst, significativo administrador e pioneiro da igreja adventista no Brasil, 

foi presidente da denominação no Sul do país por mais de 14 anos e ressalta 

que 

 

no dia 8 de junho de 1895 realizou-se o 1° batismo de 8 
candidatos no Rio Itajaí-Mirim, uns 5 a 6 quilômetros acima da 
cidade de Brusque. Constam no livro da igreja os seguintes 
nomes: o casal Ludwig e Heriettearl Look e Carlos Look Filho; 
o casal Karl e Huda Thrun e os filhos Hermann, Gustav e 

                                            

25 “In 1894 Albert Bachmeier, a colporteur who was converted but not yet baptized, found this 
group of believers and reported them to W. H. Thurston who hed reached Rio de Janeiro in 
August of that same year. He, in turn, notified Elder F. H. Westphal who was laboring in 
Argentine”. 

http://bit.ly/1Ap2l8B
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Theodor Thrun. Deste primeiro batismo vivem ainda duas 
testemunhas: Carlos Look, que mora atualmente em São Paulo 
(Capão Redondo), perto do colégio Adventista e Theodor 
Thrun, residente em Benedito Novo, no municipio de Rodeio, 
Santa Catarina. Três dias mais tarde, no dia 11 de junho 
realizou-se mais um batismo de 15 pessoas em Braunschweig, 
Gaspar Alto, naquele tempo Municipio de Brusque , uns 18 
quilometros de distância da cidade. O Pastor Westphal Batizou 
ali as seguintes pessoas: o casal Wilhemlm e Johana Belz, 
Franz Belz filho, Gertrud Belz e Ana Wagner; mais o casal 
August e Johana Olm, Margarete Olm, Ricardo Olm e suas 
irmãs Martha e Clara Olm, Hermann e Emil Olm e Charlotte 
Olm e o tal Alberto Bachmeier. Deve ser mencionado que 
também do segundo batismo vivem ainda duas pessoas: 
Martha Olm residente em Taquara RGS e Clara Olm Boehl, 
residente em Bom retiro, SC. Esta relação foi tirada do livro da 
Igreja de Gaspar-Alto (STREITHORST, 1960, p. 290 e 291). 

 

Os 23 membros batizados formaram a primeira igreja Adventista do 

Sétimo Dia no Brasil. A primeira cerimônia de batismo no dia 8 de junho 

ocorreu, ao ar livre, com a organização da primeira igreja e com uma cerimônia 

de Santa Ceia ou “ordenanças” como também é conhecido no meio adventista. 

O próprio pastor Westphal protagonista dos acontecimentos narrou os fatos 

 

Nós fomos à esquerda na rua novamente e nos reunimos perto 
de uma das margens do rio, no final de uma rua, e lá organizei 
a primeira igreja. Nós também comemoramos  as ordenanças 
lá. O Senhor nos abençoou muito. Eu nunca participei de uma 
reunião  mais solene. Os irmãos não hesitaram em participar 
das ordenanças, embora eles nunca tinham visto a ordenança 
de  humildade e praticado antes (WESTPHAL, 1895, v. 72, p. 
636, tradução livre).26 

 

Este primeiro grupo de crentes, sofreu grande oposição e resistência 

razão pela qual a reunião de organização da igreja ter ocorrido ao ar livre e não 

em um salão ou cômodo coberto. Westphal, mesmo tendo passado poucos 

dias em Brusque, sofreu grave risco de vida.  

 

Houve muita opposição a verdade por esse tempo, e esses 
primeiros passos dados por nossos colportores e outros 

                                            

26 “We were left in the street again, and we assembled near a river bank at the end of a street, 
and organized the first church there. We also celebrated the ordinances there. The Lord 
blessed us very much. I never attended a more solemn meeting. The brethren did not hesitate  
to take part in the ordinances, although they had never seen the ordinance of humility engaged  
in before.” 
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obreiros foram dados em meio de grandes difficuldades e 
freqüentes perseguições, sendo a vida do pastor Westphal 
salva milagrosamente por duas vezes em quanto se achava em 
Brusque, somente através da proteção especial de Deus 
(MEYERS, 1927, v. 3, p. 6, tradução livre).27 

 

Por causa de perseguições que sofreram ao abrigarem a nova fé, um 

tempo após o batismo, algumas famílias se mudaram, como foi o caso das 

famílias Thrun e Look que moravam mais próximas ao centro de Brusque, em 

que provavelmente encontravam maior resistência por parte dos patrícios 

luteranos (BORGES, 2000, p. 69). Estas famílias foram respectivamente para 

Benedito Novo e Gaspar Alto em busca de maior liberdade para exercerem a 

religiosidade. Depois de sua organização, a nova congregação se fixou em 

Gaspar Alto em que já morava Guilherme. Os novos irmãos na fé se reuniam 

alternadamente nas casas das famílias Belz e Olm, até terem seu próprio 

templo para culto, uma modesta construção inaugurada em 23 de março de 

1896 (BORGES, 2000, p. 90).  

 

Figura 13 - Primeiro templo adventista de Gaspar do alto construído em 1896 

 

Fonte: <http://bit.ly/1yttfhL> 

 

Outros crentes permaneceram na região formando posteriormente mais 

duas igrejas além da que se encontrava em Gaspar Alto; a igreja de Brusque 

(centro) e a igreja na localidade de Lageado Baixo. Essas duas congregações 

também encontraram grande desenvolvimento tornando-se, um 

                                            

27 “There was much opposition to the truth at this time, and these first steps taken by our 
colporteurs and other workers were made amid many hardships and frequent persecutions, 
Elder Westphal's life being spared on two occasions while at Brusque only through God's 
special protection.” 
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importantíssimo referencial para a solidificação do Adventismo no Brasil 

(BORGES, 2000). É importante também ressaltar que em 1897 foi fundada, em 

Gaspar Alto, a “Escola Missionária” a primeira instituição de ensino adventista 

no Brasil com a finalidade de preparar missionários para disseminação da 

mensagem adventista na América do Sul28, esta instituição foi fundada, mesmo 

com recursos extremamente limitados, pela influência direta do segundo pastor 

adventista a chegar à região, o pastor Huldreich F. Graf (STENCEL, 2006, p. 

84). 

 

Figura 14 - Primeiro colégio missionário adventista do Brasil 

 
Fonte: <http://bit.ly/1vEZbh9> 

 

3.3 O missionário Louis R. Conradi entre os Russo-alemães 

 

Entende-se por russos alemães imigrantes de origem germânica que 

viviam em colônias por eles fundadas em terras russas e, depois de um 

período, migraram para outro país. Estes foram convidados pela Czarina 

Catarina, A Grande, por volta do ano de 1763, para povoar a região do Baixo 

Volga, próximo ao mar Cáspio na Rússia, mais precisamente as regiões de 

Saratov e Sâmara. Com o aumento do nacionalismo russo, no final do século 

XIX, depois de anular muitos privilégios dos colonos alemães, o Czar 

Alexandre II aumentou os impostos e diminuiu a liberdade destas colônias 

obrigando também os filhos homens de todos descendentes alemães a 

servirem ao exército russo. Estes acontecimentos originaram um êxodo entre 

as colônias russo-alemãs do Sul da Rússia a outros países. Dentre os 

                                            

28 Antes da “Escola Missionária” já havia sido fundada em 1896, o “Colégio Internacional”, 
instituição de ensino com princípios adventistas, porém não com o mesmo propósito 
missionário do que a Escola de Gaspar Alto. 
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principais destinos estavam os Estados Unidos, Canadá, Argentina e Brasil. 

Um pequeno número, entretanto, preferiu não deixar suas terras e seus lares e 

permaneceu na Rússia (BRAUN, 2011, p. 44). Os imigrantes que optaram pelo 

Brasil se disseminaram, em sua maioria, na região sul do país. Incentivos 

coloniais e clima relativamente semelhante ao que eles estavam acostumados 

foram os maiores motivos para esta escolha.  

A igreja adventista teve seu maior expositor, entre este grupo, o 

missionário Louis Richard Conradi. Muito do sucesso da obra adventista entre 

os que falam alemão se deve ao trabalho realizado por Conradi, principalmente 

entre os que viveram ou vieram da Rússia (LOHNE, 1988, p. 66). 

Conradi nascido em Karlsruhe - Alemanha emigrou para os Estados 

Unidos da América aos 17 anos, fugindo das condições precárias de sua terra 

natal com o objetivo de procurar sustento após o falecimento de seu pai. 

Conseguiu trabalho em uma propriedade de um fazendeiro em Lowa. Durante 

este período,, ele esteve hospedado com uma família adventista, em que foi 

profundamente impressionado pela fé sincera e pelo modo de vida íntegro de 

seus anfitriões. Tendo em vista esse testemunho e os estudos proféticos que 

realizara, em 1878, aceitou a fé adventista e partiu para se preparar para o 

ministério completando seus estudos no Bettle Creek College (SDBAC, 1996, 

v. 10, p. 407). Após um breve período de trabalho na Review and Herald, em 

1881, iniciou seu ministério missionário entre os menonitas russos-alemães no 

território de Dakota nos Estados Unidos (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 

137), sendo ordenado ao ministério pastoral em 1882. Algum tempo depois 

organizou a primeira “igreja russo-alemã”29 da América possibilitando a 

mensagem adventista alcançar este grupo étnico (LOHNE, 1988, p. 63). 

Em janeiro de 1884, ele foi enviado como missionário à Europa pela 

organização adventista, em que começou sua obra na Alemanha. O progresso 

da igreja neste país, sob a sua direção, avançou em um estável crescimento. A 

ponto de se tornar, durante as primeiras décadas do século XX, o segundo pilar 

do movimento adventista no mundo, não só em número de membros e 

estrutura organizacional, como também no desenvolvimento missionário 

(VOSS, 2011, p. 14). Escolhido como o primeiro presidente da recém 

                                            

29 Igreja de fala alemã, formada por descendentes alemães, provenientes do território russo. 
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organizada Associação Geral Europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 

1891.  

Em 1903, Conradi foi eleito um dos vice-presidentes da Associação 

Geral da organização. Em seu trabalho no Velho Continente foi administrador, 

evangelista, editor e autor de várias publicações. Fez sua primeira visita, de 

muitas, à Rússia, em 1886, quando também se responsabilizou pelo avanço da 

obra missionária naquele país. Dois anos atrás, em 1884, o pastor e 

evangelista S. N. Haskel (1884, p. 229) havia escrito para a The Review and 

Harald, dizendo ter tido notícias de que havia crentes na “terceira mensagem 

angélica”, em território Russo, fazendo referência à doutrina adventista. Esses, 

segundo Haskel, foram evangelizados por meio das literaturas enviadas por 

amigos que estavam em Dakota, Estados Unidos da América30. O ministério do 

pastor Conradi foi significantemente marcado pelo esforço em prol dos 

habitantes deste território comunista. (LOHNE, 1988, p. 67). 

 

Figura 15 - L. R. Conradi: principal missionário adventista entre os alemães 

 

Fonte: <http://bit.ly/12qFZHJ> 

 

Conradi, além de ter se destacado como missionário, também contribuiu 

com o avanço da denominação na região dos Bálcãs, no Império Turco e no 

Egito em que também organizou a primeira igreja no país em 1901 

(SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 214). 

                                            

30 “In Russia there are some who believe in the third angel's message. They also received the 
light from periodicals sent by their German friends in Dakota; and they in turn will scatter the 
light into regions beyond. They also received the light from periodicals sent by their German 
friends in Dakota.” 
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Em substituição ao pastor Arthur G. Daniells, presidente da Associação 

Geral dos adventistas do Sétimo Dia, Conradi esteve em visita à América do 

Sul para supervisionar algumas instituições. Desembarcou no Rio de Janeiro 

em 31 de outubro de 1910, depois de um encontro com o missionário F. W. 

Spies seguiu para Argentina. Posteriormente, relata a viagem na Advent 

Review, ele disse ter encontrado entre a comunidade adventista russo-alemã 

alguns que ele havia conhecido na Rússia, por isso, declarou que se sentia “em 

casa” (CONRADI, 1911, p. 8, tradução livre)31. 

Não somente a Argentina, mas também os Estados Unidos e o Brasil 

foram identificados pelo missionário como destinos entre aqueles que 

receberam a mensagem na Rússia, ainda no ano de 1893 quando estava 

trabalhando ativamente na Alemanha e na Rússia, ele relatou que dezenas de 

colonos russo-alemães dirigiam-se a estes três países que se destacavam por 

receberem imigrantes do Continente Europeu.  

 

Ninguém pode ler isto sem ver como o Senhor tem estado 
preparando almas honestas para muitos receberem a 
mensagem, [...] apesar de todos os obstáculos. Nós estamos 
felizes que até o presente momento a mensagem é bem 
conhecida entre 1.000 colonos alemães na Rússia e conta 
mais adeptos em comparação a qualquer outro lugar na 
Europa. Existem cerca de 500 lá agora, e dezenas estão indo 
para os Estados Unidos e para Argentina e Brasil carregando 
as preciosas sementes com eles (CONRADI, 1893, p. 762, 
tradução livre, itálicos acrescentados).32 

 

Conradi destaca que aqueles que estavam indo aos Estados Unidos, à 

Argentina e ao Brasil “carregavam as preciosas sementes com eles”, 

provavelmente esta referência não se trata apenas de portadores de material 

impresso, mas também de conhecimento e da prática de doutrinas adventista, 

pois ele se refere a estes que partiram como “adeptos” da mensagem. Essa 

                                            

31 “About eight o'clock team after team began to arrive from the four corners of the compass; 
and by the time for the sermon, several hundred persons bad gathered in from the surrounding 
coontry, most of them German-Russian farmers. Some of these I had known in Kansas, others 
in Russia, so 'I felt quite at home.” 
32 “No one can read this without seeing how the Lord has been preparing honest souls for the 
very reception of the message,[…] spite of all obstacles. We are glad that at thepresent 
momento the message is better known among the 1.000,000 of German colonists in Russia, 
and counts more adherents in comparison, than anywhere else in Europe.There are some 500 
there now, and scores have gone to the United States and to Argentine and Brazil carrying the 
precious seeds with them.” 
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citação reforça a declaração do doutor Alberto Timm (2005, p. 13), em seu 

artigo “Primórdios do Adventismo no Brasil”, (o qual relata que antes da 

chegada dos primeiros periódicos adventistas no Brasil, existiam evidências 

que; “já se haviam estabelecido em terras brasileiras famílias de imigrantes 

europeus que aceitaram a mensagem adventista”, antes mesmo de imigrarem 

ao Brasil.  

Esta possibilidade de ter existido “adeptos” da mensagem adventista no 

Brasil antes de oficialmente a doutrina adventista ter-se estabelecido pela 

influência das primeiras publicações enviadas para “Terras Tupiniquins” é 

possível quando se estuda a implantação da comunidade russo-alemã em Rio 

Cunha no Vale do Itajaí. 

 

3.4 Adventismo entre Russo-alemães em Rio Cunha 

 

Rio Cunha é uma comunidade com raízes migratórias, localizada 

atualmente no município de Rio dos Cedros, um dos cinquenta e quatro 

municípios que compõe o Vale do Itajaí. Rio Cunha entrou para a história na 

década de 80, no final do século XIX, quando junto ao “Rio Ada” e 

“Comunidade Russa” tornou-se destino de russo-alemães que migraram para o 

grande município de Blumenau (o qual pertencia a localidade de Rio Cunha 

naquela época) Este território fazia parte da mesorregião que compõe o Vale 

do Itajaí33.   

                                            

33 A cidade de Rio dos Cedros apenas alcançou sua emancipação política em 1961, quando 
então Rio Cunha se tornou parte do seu território, esta localidade faz fronteira com Benedito 
Novo.  
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Figura 16 - Mapa de Rio Cedros (fim do séc. XIX) 

 

Fonte: <http://bit.ly/1CNJn0c> 

 

O povoado de Rio Cunha fica a quinze quilômetros de Benedito Novo, 

município também conhecido pela presença adventista, que era referência da 

localidade naquela época, antes do início da Colonização Trentina34 de 1875 e 

76, toda esta região era uma vasta floresta inexplorada recortada por um 

grande número de córregos afluentes do mesmo rio; o Rio dos Cedros.  

A partir de 1880, Rio Cunha recebeu imigrantes germânicos vindos da 

Baixa Rússia, que além do russo, falavam também o alemão. O principal 

historiador da região, padre Victor Vicenzi (1975, p. 124 e 125) se referindo à 

religiosidade deste grupo afirma que “eram quase todos de religião ortodoxa 

cismática e adventista [...] A primeira capelinha surgiu no ano de 1890, trabalho 

realizado pelos primeiros moradores russos, para o culto ortodoxo e 

adventista”. 

Todos estes de origem russo-alemã viveram na localidade até 1915. 

Entretanto, pouco tempo antes, foram pressionados pela influência católica, 

religião predominante entre os imigrantes italianos que começaram a ocupar a 

região a partir de 1902, disseminando outra cultura e dialeto. Em 1910, os 

imigrantes começaram vender suas terras para os descendentes trentinos e se 

mudaram para outros destinos, dentre eles povoados como Corupá e outros 

mais próximos como Benedito Novo. “Foi então que em 1916 os últimos 

adventistas venderam a própria capela para um colono e se retiraram também” 

(VICENZI,1975, p. 125). 

 

                                            

34 Fenômeno realizado por imigrantes provenientes da região de Trentino, localizada ao 
nordeste da Itália. 

http://bit.ly/1CNJn0c
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3.3.4 Os primeiros missionários em Rio Cunha 

 

O missionário W. H. Thurston veio com o seu cunhado, o pastor 

Westphal para o Brasil, em 1894, ele tinha como primazia estabelecer no país 

um entreposto de literatura adventista. Ao se inteirar sobre as necessidades 

missionárias do país, Thurston relata no periódico oficial da igreja, The Advent 

Review and Sabbath Herald, que a necessidade de pastores no campo 

Brasileiro era grande, pois havia várias famílias que já guardavam o sábado. 

Elas “suplicavam por ajuda” da organização adventista para dar a elas a 

assistência necessária (THURSTON, 1896, v. 73, p. 27, tradução livre).35 O 

missionário também ressalta a importância do trabalho que seria realizado pelo 

pastor Graf que posteriormente chegou ao Brasil.  

O pastor H. F. Graf era de origem germânica quando criança havia 

migrado para os Estados Unidos com os seus pais, naquele lugar converteu-se 

a fé adventista. Em 1889, tornou-se pastor da denominação sendo ordenado 

ao ministério dois anos mais tarde. Era também professor de alemão e por 

estes motivos, possuía naturalmente certa facilidade na aproximação com 

imigrantes de origem alemã. Foi enviado ao Brasil pela Associação Geral em 

1895, com a missão inicial de atender os descendentes germânicos, que até 

então, formavam a maioria dos interessados na mensagem adventista no Brasil 

(PEVERINI, 1988, p. 78).  

 

Figura 17 - H. F. Graf: primeiro pastor a alcançar os russo-alemães no Brasil 

 
Fonte: <http://bit.ly/1A1bkfj> 

 

                                            

35 “He has just visited a place where there are eleven families keeping the Sabbath. They are 
pleading for help all through the colony.” 
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O “campo missionário” se apresentava enorme e desafiador, Thurston, 

diante deste cenário, escreveu para a administração da igreja em Battle Creek, 

“O ancião Graf será capaz de responder a essas demandas, em parte, mas 

precisamos de dois ministros alemães para o Brasil, um para o norte até o Rio 

de janeiro, e outro para o Sul. Os chamados são urgentes” (THURSTON, 1896, 

p. 27, tradução livre).36 O pastor Graf, da mesma maneira que o pastor 

Westphal, em várias ocasiões, lançou mão da ajuda e informações cedidas 

pelos colportores para encontrar os interessados na imensidão do território 

deste país. Estes “missionários da página impressa” já haviam cruzado boa 

parte do país, antes de os pastores iniciarem seu trabalho, em busca de 

interessados nas publicações denominacionais ou mesmo qualquer um que 

demonstrasse simpatia para com as doutrinas adventistas (LESSA, 2000, p. 47 

e 48). 

Neste artigo enviado a Review and Harald, Thurston também declarou 

que estas informações, ele havia recebido de Albert Stauffer, o primeiro 

colportor em terras brasileiras que havia chegado ao Brasil em maio de1893. 

Este pioneiro realizou uma importante obra visitando muitos lugares, vendendo 

livros da denominação em várias regiões do Brasil, principalmente no Sul do 

país. 

 

Albert B. Stauffer iniciou a colportagem no Brasil, onde até 
então, nenhum missionário da denominação havia sido enviado 
oficialmente. Desembarcando na cidade de Santos, em maio 
de 1893 começou o trabalho no interior de São Paulo. Logo, 
outros dois colegas, E. W. Snyder e C. A. Nowlin, por 
enfrentarem acentuada recessão econômica nos países 
platinos, decidiram rumar para o Rio de Janeiro. Ali, 
converteram um marinheiro inglês, Albert Bachmeyer, que 
também ingressou na colportagem, [...] como resultado do 
trabalho destes missionários, a Junta de Missões Estrangeiras 
decidiu enviar o primeiro pastor ordenado, em 1894 o pastor 
Frank H. Westphal (STENCEL, 2006, p. 73 e 74).  

 

Sobre o trabalho do colportor Stauffer, o pastor Gustavo Storch (1982, p. 

12), em seu livro Venturas e Aventuras de Um Pioneiro, descreveu o relato de 

                                            

36 “Elder Graf will be able to respond to these demands in part, but we need two German 
ministers for Brazil, one to labor north of Eio de Janeiro, and another south. The calls are 
urgent.” 
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seu pai sobre a primeira visita de um pastor à colônia alemã de Santa Maria no 

Espírito Santo, berço da igreja adventista naquele Estado. Este pastor foi 

levado pelo colportor Stauffer que declarava aos colonos alemães que não 

sabia pregar. “Eu - dizia o colportor - não sou pregador, mas quando ele 

chegar, vão ver o que vai acontecer...”. Por isso a grande importância de um 

pastor alcançar as colônias alemãs que Stauffer já havia ido e encontrado ou 

formado sabatistas. No início desta obra de colportagem no Brasil, não havia 

literatura adventista em língua portuguesa material que foi impresso apenas no 

início do século XX, em 1900.  

 

Figura 18 - Albert B. Stauffer: corajoso missionário colportor no Vale do Itajaí 

 
Fonte: <http://bit.ly/1A1fpA8> 

 

Os livros que Stauffer vendiam eram em inglês ou, em sua maioria 

escritos em língua alemã, editados pela Review and Heral Publishing 

Association nos Estados Unidos ou pela Internationale Traktat-Gesellschaft em 

Hamburgo na Alemanha (LESSA, 2000, p. 47 e 48). Por isso, essa atividade 

era quase predominantemente limitada às colônias de imigrantes germânicos e 

aos poucos interessados que falavam inglês espalhadas pelo país. Este 

trabalho cheio de limitações em algumas ocasiões exigia coragem e 

persistência por parte dos colportores que enfrentavam perigos e perseguições. 

Fato que se comprova na origem das igrejas adventistas de Rio Cunha e 

Benedito Novo, formadas inicialmente por descendentes germânicos, 

principalmente russo-alemães. O pastor Graf relatou como se deram os 

acontecimentos quando ele, após realizar batismos em Brusque, seguiu para a 

região de Benedito Novo e Rio Cunha guiado pelo colportor Stauffer. 
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Após o batismo destes amados, seguimos numa viagem de 
dois dias na direção oeste, mata a dentro. Aqui encontramos 
uma localidade chamada Benedito Novo. Nesta localidade, um 
jovem irmão que havia se mudado de Brusque há um ano, 
através de seu vibrante testemunho e com a ajuda de um irmão 
Batista acendeu uma grande chama. Assim, havia um grande 
alvoroço na localidade, o que tornava o local perigoso para 
nós. Porém, cinco dias após nossa chegada, depois de seis 
pregações e seis estudos bíblicos, tivemos a oportunidade de 
sepultar nas aguas do batismo dezenove preciosas almas e, 
após dois dias, mais onze. Isto foi demais para aqueles que 
estavam irados, e assim decidimos partir de volta para 
Brusque. No dia seguinte enquanto tentávamos regressar a 
Brusque um grupo nos cercou com armas e pedaços de pau. A 
ordem foi dada: Fogo! Mas as armas falharam. Então muitos 
nos atacaram com pedaços de pau, deixando o irmão Stauffer 
inconsciente. Alguns irmãos bondosos nos acolheram e 
cuidaram do irmão Stauffer durante seis dias. Neste período 
tivemos a oportunidade de ganhar mais uma alma para Cristo: 
um irmão batista que conhecia bem a região e nos mostrou um 
caminho para que voltássemos a Brusque (GRAF, 1897, p. 
358).37 

 

Esta agressão sofrida por Stauffer, narrada pelo pastor Graf, no 

periódico alemão Cristlicher Hausfreund, foi também apresentada por Thurston, 

quatro anos depois, aos participantes da Associação Geral da IASD, em Battle 

Creek, Michigan, EUA, documentada no General Conference BuIIetin, de 8 de 

abril 1901. Ele esclarece que este episódio se deu por ocasião da organização 

de uma igreja  

 

Agora, eu quero contar-lhes um pequeno incidente que 
ocorreu. O irmão Stauffer começou trabalhar  nesta divisão que 
eu tinha passado originalmente. Três deles foram lá, e 

                                            

37 “Nach der Taufe dieser geliebten verfolgen wir eine zweitägige Reise nach Westen tötet 
innen. Hier finden wir einen Ort namens Benedito Novo. In dieser Stadt, ein junger Bruder, der 
von Brusque vor einem Jahr durch seine lebendige Zeugnis und mit der Hilfe von einer 
Baptisten Bruder umgezogen war, zündete sich eine große Flamme. So gab es einen großen 
Aufruhr in der Stadt, die für uns die gefährlichen Ort gemacht. Aber fünf Tage nach unserer 
Ankunft, nach sechs Predigten sechs Bibelarbeiten, waren wir in der Lage, in die Wasser der 
Taufe neunzehn kostbaren Seelen zu begraben und nach zwei Tagen, elf. Das war zu viel für 
diejenigen, die böse waren, und so beschlossen, wieder in Brusque zu verlassen. Am nächsten 
Tag, als wir versuchten, Brusque zurück eine Gruppe umgeben uns mit Gewehren und 
Stöcken. Der Auftrag wurde gegeben: Feuer! Aber die Waffen sind gescheitert. So viele griffen 
uns mit Stöcken, so dass der Bruder bewusstlos Stauffer. Einige Brüder Art begrüßte uns und 
kümmerte sich Stauffer Bruder für sechs Tage. In dieser Zeit hatte eine Chance, eine andere 
Seele für Christus zu gewinnen: Eine Baptist Bruder, der die Gegend kannte und zeigte uns ein, 
dass wir zu Brusque zurück.” 
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realizaram reuniões por duas ou três semanas, e surgiu um 
grupo , e organizaram uma igreja, e deixaram tudo em boas 
condições, e começaram a ir embora; e quando eles estavam 
partindo, foram surpreendidos por uma multidão, que os 
rodeava com porretes, e paus, e queria que eles dessem 
explicações dos seus atos, por terem ido lá com uma doutrina 
contrária à religião deles, e ensinado uma doutrina falsa, etc. 
Eles não tinham falado muitas palavras antes que um dos 
homens se aproximasse por trás Irmão Stauffer, e o golpeasse 
"com um porrete direito sobre a orelha, e ele caiu no chão, 
aparentemente morto: Os irmãos tinham junto um cobertor; e o 
enrolaram nele, e o levaram para a casa de um amigo. Depois 
que o levaram para casa, ele se recobrou, e trataram-no o 
melhor que podiam (THURSTON, 1901, v. 4, p. 123).38 

 

Embora Thurston tenha relatado que os missionários ficaram um período 

maior na localidade de Benedito Novo, duas ou três semanas, do que Graf  que 

ficou pouco mais do que uma semana, devido aos detalhes do incidente sofrido 

por Staufer, descrito pelos dois. Pode-se identificar claramente que os dois 

relatos se referem à mesma ocasião missionária. Ao realizar um paralelo 

comparativo entre estes dois textos, sobre a chegada da mensagem adventista 

entre os russos-alemães, nesta localidade, pode-se concluir que a igreja 

mencionada por Thurston, organizada pelos missionários, foi a de Benedito 

Novo, provavelmente no ano de 1897, em que ocorreu uma das duas 

cerimônias de batismo descrita por Graf e a outra cerimônia em Rio Cunha. 

Estas informações se harmonizam com a descrição histórica da origem da 

igreja de Benedito Novo relatada pelos descendentes dos primeiros membros 

pioneiros que formaram esta congregação (HENNICH, 2014). 

Graf também citou a influência de um jovem irmão que já há um ano 

havia se mudado para a região e estava, por meio de seu vibrante testemunho, 

com um batista, “acendendo chamas” de “doutrinas contrárias a religião deles” 

(luteranos). Este “agitador” era Theodor Thrun que havia se batizado no 

                                            

38 “Now, I Want to tell you a little incident that took place. Brother Stauffer began work up in this 
section that I had been through originally. Three of them went out there, and held meetings 
about two or three weeks, and raised up a company, and organized a church, and got 
everything in good condition, and started away; and when they were taking their departure, they 
were overtaken by a mob, who surrounded them with clubs, and sticks, and wanted them to 
give an account of themselves, for coming in there with a doctrine contrary to their religion, and 
teaching a false doctrine, etc. They had not spoken very many words before one of the men 
stepped up behind Brother Stauffer, and struck him' with a club right over the ear, and he fell to 
the ground, apparently as dead as a man could be: The brethren had a blanket along; and they 
rolled him in it, and carried him to the house of a friend. After they got him into the , house, he 
rallied, and they treated him the best they could.” 
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primeiro batismo realizado pelo pastor Westphal em Brusque e, segundo o 

pastor Streithorst, havia se mudado para Benedito Novo (STREITHORST, 

1960, p. 290). 

A família Thrun e a família Look, que eram vizinhas, já haviam se 

mudado de Brusque por manifestarem sua nova fé e sofrerem perseguições 

religiosas (BORGES, 2000, p. 69). O jovem Theodor Thrun não conheceu 

recepção diferente em Rio Cunha e Benedito Novo quando começou a 

testemunhar sobre sua conversão. Nestes novos lugares ele contou com a 

ajuda de um “irmão batista” segundo a descrição de Graf que participou do 

ocorrido com Staufer, não somente um, mas ao menos dois “irmãos batistas” 

contribuíram para espalhar as novas doutrinas (GRAF, 1897, p. 358). Apenas 

seria provável essa surpreendente investida missionária em conjunto, de um 

adventista com um batista, se eles tivessem temas doutrinários significativos 

em comum, temas que fossem suficientemente fortes para uni-los e diferenciá-

los dos demais que eram predominantemente luteranos. 

Dentre esses aspectos doutrinários que foram decisivos para unir os 

adventistas e os batistas na região de Benedito Novo, no fim do século XIX, a 

ponto de causarem um “incêndio religioso” é bem provável que se encontre a 

doutrina da guarda do sábado39. É possível conciliar esta informação por meio  

da constatação histórica de pelo menos dois fatores importantes. Primeiro que 

no século XIX a aproximação entre os adventistas e os batistas guardadores do 

sábado era relativamente comum. Exemplo disso, encontra-se na vida do 

primeiro missionário e ex-presidente da denominação adventista J. N. Andrews 

que mantinha afinidade com líderes batistas guardadores do sábado, como o 

pastor William M. Jones, seu amigo, que dirigia o trabalho dos Batistas do 

Sétimo Dia, em Londres. A causa desta afinidade era a mútua defesa do 

sábado como dia de guarda, por parte das duas denominações (LEONARD, 

1984, v. 9, p. 50). Uma das primeiras providências que Andrews realizava ao 

chegar a um novo campo de trabalho era localizar algum guardador do sábado. 

Este influente líder da igreja adventista chegou a declarar “Qualquer guardador 

                                            

39 A guarda do sábado como mandamento e doutrina adventista existe na denominação desde 
sua organização no ano de 1863 e no movimento batista pode ser encontrado grupos 
guardadores do sábado desde o século XVII na Europa. 
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do sábado é um amigo de J. N. Andrews não importando sua nacionalidade ou 

onde morasse” (COLLINS, 2007, v. 1 p. 168). 

Semelhantemente a atitude dos missionários norte-americanos, Theodor 

Thrun e posteriormente Staufer e Graf procuram e encontraram simpatia entre 

aqueles que guardavam o sábado. Esta aproximação ou “parceria”, no caso 

com estes batistas, possivelmente guardadores do sábado, potencializou o 

impacto da doutrina na comunidade (GRAF, 1897, p. 358).  

Outro fator que reforça a teoria de que os batistas citados por Graf eram 

guardadores do sábado é que havia grande possibilidade de que houvesse 

guardadores do sábado na localidade de Rio Cunha antes de os adventistas 

chegarem. 

A localidade de Rio Cunha foi colonizada por alemães provenientes da 

Rússia, estes que habitavam a região no final da década de 80 do século XIX, 

o historiador Vicenzi (1975, p. 125) identificou estes imigrantes como 

adventistas. Entretanto, todos os relatos de óbitos escritos em revistas 

adventistas, bem como outras evidências dão a entender que o nome das 

famílias de Rio cunha que moraram em Benedito Novo se tornaram adventistas 

no Brasil. Os missionários Graf, Spies e Thurston foram minuciosos em contar 

episódios nos seus relatórios, porém nunca aparece a história de imigrantes 

adventistas na região, apenas conversões e batismos posteriores. Dessa forma 

não existem registros antigos, a não ser a declaração de Vicenzi, já em 1975 

(quase 100 anos antes desta declaração), de que estes que imigraram para o 

povoado  e construíram a capela em Rio Cunha eram imigrantes que chegaram 

ao Brasil membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, já batizados na 

denominação. Esta informação ajusta com o fato de que nenhum dos nomes 

das famílias relacionadas por Vicenzi na origem da igreja de Rio Cunha foi até 

agora encontrado em qualquer espécie de relatório sobre a Igreja Adventista na 

Rússia ou Alemanha.40  

Por outro lado, existem evidências históricas de que este grupo de 

imigrantes russo-germânicos eram adeptos de doutrinas semelhantes à 

mensagem adventistas, porém não pertencentes a denominação adventista. 

                                            

40 Esta informação foi pasada por e-mail de Edgar Link para Marcelo Moura, em 11 de 
dezembro de 2013. 
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John N. Andrews também comentou, em seu primeiro relatório como 

missionário no continente Europeu em 1875, para a administração da 

denominação nos Estados Unidos que antes de um missionário adventista 

chegar à Rússia já havia muitos observadores do sábado naquele imenso país  

 

Penso que há, quanto eu saiba, muitos milhares de 
observadores do sábado na Rússia. Estou extremamente 
ansioso de iniciar comunicação com eles e estabelecer ali um 
ministério permanente [...] através dos Sinais dos Tempos o 
contato com alguns ativos leitores foi realizado (ZURCHER, 
1984, v. 9, p. 39).41 

 

O autor do livro Adventistas na Rússia, Alf Lohne, ao comentar sobre 

estes que guardavam o sábado na Rússia no fim do século XIX, diz que eles 

pertenciam a outras denominações religiosas, porém esta semelhança 

doutrinária com os adventistas causava certa confusão (LOHNE, 1988, p. 80). 

Por estes motivos históricos é bem possível que semelhante “confusão” possa 

ter acontecido em Rio Cunha. 

Batistas que guardavam o sábado também se encontravam em outros 

lugares da América do Sul. Na Argentina em uma localidade próximo à cidade 

de Esperanza na província de Santa Fe, alguns colonos suíços-franceses, 

membros da igreja batista, formaram um núcleo de observadores do sábado 

em torno do ano 1885, sem que nenhum missionário os visitasse (PEVERINI, 

1988, p. 36).  

O pastor Edegar Link conhecido pesquisador da origem do Adventismo 

no Brasil após examinar vários documentos em alemão sobre o início da 

denominação na América do Sul declarou em uma entrevista dada a revista 

adventista que este fenômeno de conversão já havia acontecido no trabalho do 

pastor Graf. 

 

O pastor Graf, também acompanhado do irmão Schwantes, 
evangelizou um grupo de batistas que se converteu ao 
adventismo em Ijuí. Foram 26 pessoas batizadas e 16 aceitas 
por profissão de fé. Em Santa Cruz do Sul, meses depois, 

                                            

41 "There are, I think, from all that I can learn, many thousand Sabbathkeepers in Russia. I am 
extremely anxious to open communication with them and to establish a permanent minister 
there [...] Through Les Signes des Temps, the contact with some active readers was made.” 
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aconteceu o mesmo com outra congregação batista de XIX 
fiéis (BERTOTTI, 2013, p. 27).  

 

Na localidade de Rio Cunha, onde se encontrava a maior parte de 

imigrantes russo-alemães a igreja só passou a ser identificada como uma Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, no início do século XX após o relato de várias 

conversões e batismos no local. O pastor F.W. Spies escrevendo a Advent 

Review em 1900, conta sobre sua passagem por Rio Cunha e Benedito Novo, 

ele descreve que realizou batismos em cada uma destas comunidades no 

início daquele ano, evidenciando que havia grupos de adventistas que se 

encontravam não somente em Benedito Novo, mas também em Rio Cunha 

antes da virada do século  

 

De Brusque eu fui para Benedito Novo e Rio Cunha, e foi 
realizado batismo em cada lugar desses, sete pessoas 
seguiram seu Senhor nesta ordenança. Minha próxima visita, 
Colônia Russa, nós também tivemos batismos (SPIES, 1900, v. 
77, p. 604).42  

 

Em outra declaração, em 1902, o pastor Spies escreve que em Rio 

Cunha existem mais pessoas que estão guardando o sábado e se preparando 

para ser batizados (SPIES, 1902, v. 79, p. 20). Embora Thurston mencione que 

em 1901, já havia 15 igrejas e 700 membros no Brasil (THURSTON, 1901, v. 4, 

p. 121), ainda não há como identificar se a igreja de Rio Cunha estava incluída 

neste relatório, pois o registro desta igreja de forma nominal, como igreja 

organizada, apenas aparece em 1906, sendo identificada nos relatórios 

administrativos da denominação em Alemão (BRASILIEN, 1907, p. 8).  

Estas evidências proporcionam a possibilidade de identificação do 

surgimento da igreja adventista de Rio Cunha, como um uma igreja formada 

por russo-alemães, batistas, guardadores do sábado, que se tornaram 

adventistas depois de investidas missionárias que se iniciaram com a chegada 

da família Thrun e, posteriormente, dos pastores da denominação que geraram 

oportunidades de conversões. 

                                            

42 “From Brusque I went to Benedicto Novo and Rio Cunha, and at each of these places 
baptism was administered, seven persons following their Lord in this ordinance. I next visited 
the colony, Russia, where we also had baptism.” 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, a princípio buscou-se fazer uma análise da situação que o 

Brasil vivenciava, no começo do século XIX, como uma nação colonial 

dependente do Império Português, mas que se submetia à mesma obrigação 

religiosa dos descobridores. Além disso, esta nação presenciou uma revolução 

política e social que desencadeou sua independência e seu crescimento 

populacional. Por outro lado, esse novo cenário levou o Brasil ao fenômeno 

migratório que possibilitou diversas “adaptações” para solidificar o Novo Reino 

emergente. Dentre eles, a abertura para mais tolerância religiosa por parte dos 

colonizadores e colonizados. 

Levando-se em consideração essa nova realidade nacional, podem-se 

observar condições favoráveis para a implantação do protestantismo no 

território brasileiro. Primeiro pela forma de imigração, que sem dúvidas foi mais 

rápida, pois não dependia do fenômeno conversão, os adeptos religiosos já 

comungavam a sua crença e portavam seus costumes antes de adentrarem no 

País. 

Este tipo de protestantismo cresceu no século XIX, no Brasil. 

Destacando-se mais propriamente no Sul em que se encontra o Vale do Itajaí, 

caracterizado pela colonização protestante. Escolheu-se esta região para o 

estudo do fenômeno “A origem do Adventismo”, nela se percebeu que com a 

imigração germânica nasceu pela primeira vez esse movimento no País. Dessa 

forma, a solidificação do Adventismo no Brasil, no final do século XIX, tornou-

se viável devido às correntes migratórias da Europa especialmente as 

protestantes de origem germânica. 

Outro ponto observado no primeiro tema deste trabalho é de que a 

denominação Adventista do Sétimo Dia, embora se tenha voltado com certa 

tardança ao evangelismo do Continente Sul Americano, por conseguinte do 

Brasil, elaborou planos originados em suas reuniões administrativas gerais nos 

Estados Unidos da América, com a finalidade de “aproveitar” esta nova 

realidade que o País estava passando e criar oportunidades para que os 

moradores desta grande nação tivesse acesso à mensagem adventista 

(WHITE, 1891, v. 4, p. 210-211).  
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Esta intencionalidade ou missão em evangelizar foi refletida não apenas 

quando chegaram os primeiros missionários em território Brasileiro, mas antes 

disso, quando as primeiras publicações denominacionais adventistas foram 

enviadas ao Brasil, buscando interessados no ano de 1880.  

Neste primeiro contato, a publicação chega pela primeira vez na América 

do Sul no Vale do Itajaí em Santa Catarina, enviada de forma intencional com o 

propósito para alcançar interessados (INGS, 1881, v. 57, p. 284), essa 

investida missionária pode ser classificada como “Adventismo de Missão”. 

Diferentemente do entendimento que a maioria dos historiadores 

defende sobre este acontecimento, a implantação do Adventismo em terras 

“Tupiniquins” não se deu por “obra de mero acaso divino”. Obviamente não 

desconsiderando o fator religioso incutido nesta ideia, a chegada da literatura 

adventista em solo Brasileiro pode ser classificada como um plano de sucesso 

realizado pela denominação que não se limitou ao caso emblemático de 

Brusque, porém posteriormente a outros lugares e portos do país. Esses 

materiais foram enviados inicialmente de portos da Inglaterra que se tornaram, 

fora dos Estados Unidos, os mais importantes centros de distribuição de 

literatura adventista para imigrantes no mundo (SCHWARZ; GREENLEAF, 

2009).  

Tendo em vista estes aspectos observados é plenamente coerente 

concluir que a narrativa da chegada da primeira literatura adventista no Vale do 

Itajaí em fatos gerais pode ser conciliada com o trabalho missionário realizado 

por William Ings e John Loughborough identificando estes missionários com os 

missionários que Borchardt encontrou quando seu navio fez escala no porto 

inglês, por volta de 1880. Sem dúvida, estes missionários como outros 

colportores que atuaram na América do Sul foram os grandes heróis da inicial 

investida adventista neste Continente (SCHWARZ; GREENLEAF, 2009, p. 

223). 

Também, analisando os fatores que circundam esta narrativa, percebe-

se que a data da chegada desta literatura, entregue pelos correios, foi em 

algum dia dentre os primeiros nove meses do ano 1880 diferentemente do que 

a maioria dos historiadores define como data de chegada.  

Constata-se que a influência das publicações enviadas ao Brasil foi algo 

impossível de relatar e imensurável em sua abrangência, exemplo que se deu 
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no Vale do Itajaí em que a mensagem adventista, ainda no século XIX, 

alcançou diversos adeptos inicialmente nas localidades de Brusque e Gaspar 

Alto e posteriormente Rio Cunha e Benedito Novo. Nesses povoados 

dominados pela cultura germânica, embora alguns destes imigrantes de fala 

alemã tenham vindo de outros países como Rússia e Polônia, a cultura 

fortemente luterana (religião predominante e comum entre os imigrantes 

alemães) não foi suficiente para reprimir o Adventismo. Mesmo com lutas e 

perseguições, esta nova doutrina encontrou guarida entre os colonos. 

No caso de Rio Cunha e Benedito Novo, levando-se em conta o que foi 

pesquisado, embora haja vista relatos de guardadores do sábado russo-

germânicos antes da chegada dos primeiros adventistas na região (família 

Thrun em 1896), pode-se entender que esses eram batistas guardadores do 

sábado que haviam migrado para o Brasil já comungando estas crenças. 

Porém depois, muitos destes batistas após a visita dos missionários 

adventistas nos anos subsequentes aceitaram o Adventismo e se tornaram 

gradualmente membros da denominação formando assim duas igrejas 

adventistas, uma em Rio Cunha, que durou aproximadamente até 1915 

(BRASILIEN, 1907, p. 8), e outra em Benedito Novo que permanece até hoje. 

Este estudo é encerrado com a convicção de que o assunto não foi esgotado 

por completo e que mais investigações sobre este tema se fazem necessárias. 

Permanece como destaque nas descobertas o espirito desbravador e corajoso 

de homens e mulheres que não se pouparam e nem se omitiram em defender 

suas crenças. A estes pioneiros se deve, no que diz respeito à parte humana, o 

desenvolvimento embrionário e a solidificação da denominação adventista no 

Vale do Itajaí e no território Brasileiro. 
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