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Tópico 

 

Dentre os principais nomes da História do Adventismo está o de Uriah Smith. Sua 

participação na 27ª Assembleia da Associação Geral significou um marco na história da 

denominação adventista pois colaborou para que a justificação pela fé fosse integrada como 

parte importante e central nas doutrinas da Igreja adventista do sétimo dia, mesmo que sua 

posição na ocasião do evento apontou em outra direção. 

 



 

 

 

Propósito 

Por meio desta análise histórica da vida e da participação na 27ª assembléia de 

Minneápolis de 10 de Outubro a 4 de novembro de 1888 do Pastor Uriah Smith; editor, 

professor e secretário da Associação Geral o propósito será responder as seguintes questões; 

Quais os cenários pré, durante e pós a Assembléia ? Quais os assuntos abordados ? Como 

Uriah Smith se posicionou ? As respostas a essas questões indicam a sequencia de 

acontecimentos na vida e na participação de Uriah Smith em Minneapolis 1888 bem como 

aponta um convite a reflexão e ação da igreja hoje no sentido de colocar a Cristo no centro 

evitando que os esforços puramente humanos prevaleçam diariamente. 

Fontes 

A Mensagem De 1888, George R. Knight, Casa Publicadora Brasileira, 2004; Em 

Busca de Identidade: O desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, George R. 

Knight, Casa Publicadora Brasileira, 2006; História Do Desenvolvimento Das Doutrinas 

Adventistas, Alberto R. Timm, Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, 2009; 

História Da Igreja Adventista Do Sétimo Dia, Alberto R. Timm, Seminário Adventista 

Latino-Americano de Teologia, 1988; Minneapolis 120 Anos Depois, Parousia-Revista da 

Faculdade Adventista de Teologia-Unasp-Ec, 2009. 

Conclusões 

Esta pesquisa revela que o papel que Uriah Smith desempenhou no desenvolvimento 

das doutrinas adventistas foi de grande importância, apesar de seu posicionamento 

teimosamente defender a teoria da verdade em detrimento dela própria. O resultado direto da 

Assembléia de Minneápolis foi a edição dos livros; Caminho a Cristo (1892), O Maior 

Discurso de Cristo (1896) e O Desejado de Todas as Nações (1898).  



 

 

 

O desencadeamento dos fatos que ocorreram antes, durante e após 1888 precisa levar a 

igreja a refletir que o adventismo deve colocar Jesus e Sua justiça redentora no centro das 28 

Crenças Fundamentais, isso significa que a boa nova do Evangelho não deve ser encarada 

como algo conquistado definitivamente e sim reconsiderá-la diariamente, o (a) adventista 

precisa dar um salto da aceitação espiritual para a aceitação experimental e essa experiência 

deve conduzir a uma obediência voluntária na construção do caráter nesta vida com a 

esperança de uma vida eterna restaurada no futuro próximo. 

Seria importante que a igreja e quem dela participa refletisse que uma comunidade 

religiosa trabalharia melhor sem o espírito de revanchismo, facção, discórdia e disputa que 

ocorreu em 1888 e aprendesse a trabalhar em união, companheirismo, espírito de equipe, 

buscando de fato como único aconselhamento e autoridade eficaz a Deus, Sua Palavra na 

Escritura Sagrada e no Espírito de Profecia. 
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Uriah Smith is one of the main names in the Adventism History. His participation at 

the 27
th 

General Conference Session was a mark in the history of Adventist denomination, 

because he collaborated for the message of righteousness by faith was integrated as an 

important and central part in the doctrines of the Seventh-Day Adventist Church, though his 

position at the time of the event pointed in another direction. 



 

 

 

 

Purpose 

Through this historical analysis about his life and participation at the 27
th 

General 

Conference Session of Minneapolis, from October 10 to November 4, 1888, Pastor Uriah 

Smith, and editor, a teacher and secretary of the General Conference, the purpose will be to 

answer the following questions: What happened  before, during and after the session? What 

subjects were discussed? What was the position of Uriah Smith? The answers to these 

questions indicate the following of events in the life and in the participation of Uriah Smith in 

Minneapolis 1888, as well as they point to an invitation that leads to reflection and action at 

church nowadays, in other words, it means putting Christ in the most important position, 

avoiding that human efforts predominate daily. 

Sources 

A Mensagem de 1888, by George R. Knight, Casa Publicadora Brasileira, 2004; Em 

Busca de Identidade: O desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, by George 

R. Knight, Casa Publicadora Brasileira, 2006; História Do Desenvolvimento Das Doutrinas 
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Conclusions 

This research concluded that Uriah Smith’s role was very important to the 

development of Adventist doctrines, despite his stubborn position defend de theory of truth 

prejudicing itself. The direct result from Session in Minneapolis was the publication of these 

 



 

 

 

following books: Steps to Christ (1892), Thoughts from the Mount of Blessing (1896), and 

The Desire of Ages (1898). 

The occurrence of the facts that happened before, during and after 1888 must take 

church to reflect that Adventism should put Jesus and His redemptive justice at the center of 

28 Fundamental Beliefs. It means that the good news of gospel should not be seen as 

something won definitely, but it must be reconsiderate daily. The Adventists need to grow in 

the spiritual and trial acceptance and this experience should lead to a voluntary obedience in 

the construction of character in this life, with the hope of an eternal life that will be restored in 

the near future. 

It’d be important that church and those people which attend it reflected that a religious 

community would work better without the spirit of revenge, faction, discord, and strife which 

occurred in 1888. They also should learn how to work as a team, in unity and fellowship, 

seeking God as unique advisor and authority, as well as His Word, through the Holy Bible 

and the Spirit of Prophecy.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Dentre os principais nomes da História do Adventismo está o de Uriah Smith. Ele foi 

pastor, professor, editor , redator, diretor, secretário, artesão, inventor, era um homem 

polivalente. Uriah Smith escrevia e editava muito e freqüentemente, ele ajudou a construir as 

doutrinas e as crenças da Igreja adventista do sétimo dia como um movimento profético, nos 

primórdios da história do adventismo. 

Por sua dedicação e envolvimento direto com a organização e manutenção da igreja 

adventista e o que a constituía como tal, o que ocorreu no cenário político e religioso da 

década de 80 do século dezenove nos Estados Unidos mexeu com Uriah profundamente o que 

resultou em uma tomada de posição radical de conservadorismo frente ao desdobramento dos 

acontecimentos, defendendo o que pensava ser o melhor para a igreja juntamente com o 

presidente da Associação Geral George I. Butler em oposição a Alonzo T. Jones e Ellet J. 

Waggoner e posteriormente ao que Ellen G. White endossou. 

A 27ª Assembléia da associação geral em Minneapolis significou um marco na história 

da denominação adventista pois lançou a justificação pela fé como parte importante e central 

nas doutrinas da igreja adventista. Antes deste evento conforme o Dr. George R. Knight é 

possível afirmar que a igreja adventista do sétimo dia não acreditava na justificação pela fé.
1
 

Isso ficou bem claro pelo posicionamento divergente do quadro da diretoria das duas 

principais revistas denominacionais da época, Uriah Smith da Review and Herald juntamente 

com o presidente da associação geral George I.Butler e Ellet J. Waggoner com Alonzo T. 

Jones da Sign of the Times. Os primeiros eram do partido do Leste que defendia uma posição 

                                                           
1
 George R. Knight, A Mensagem de 1888, pág. 91. 
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tradicionalista que durava havia 40 anos na igreja adventista, essa posição advogava que a 

justificação seria pelas obras conforme o livro de Gálatas. Apartir de 1886, Ellet e Jones que 

eram do partido Oeste começam a publicar que conforme o livro de Gálatas e Romanos a 

salvação é pela graça. Butler toma isso como ameaça ao corpo doutrinário da igreja no que é 

endossado por Smith, as desavenças vão crescendo apesar dos apelos da Sra.White para que a 

vontade de Deus e da Bíblia sejam seguidas. 

Este partidarismo crescente teve seu ápice de 10 de Outubro a 4 de novembro de 1888. 

O presidente da Associação Geral não estava presente mas foi fielmente representado pelo 

secretário da Associação Geral e membro da Comissão Executiva
2
 Uriah Smith e J. H. 

Morrison, presidente da Associação do Iowa, e um hábil polemista. 

Os trabalhos começaram produtivos mas à medida que os assuntos iam sendo 

apresentados os conflitos de personalidades, de partidarismo o desrespeito o escárnio e a 

desordem prevaleceu . Devido essa realidade a Assembleia foi suspensa por um ano para que 

houvesse reflexão.  

A reflexão de que Cristo deve ser a autoridade final junto com as Sagradas Escrituras 

para resolver questões pendentes e que a verdade é muito mais importante  que a teoria da 

verdade bem como a justificação pela fé em Cristo e seu plano de salvação deve prevalecer 

mesmo que isso contrarie um ponto de vista pessoal. 

Depois dessa pausa muitos dos participantes da Assembléia declinaram de seu 

tradicionalismo. Smith confessou que havia se arrependido no entanto sua prática indicou 

outra direção. O fato de E.J. Waggoner e A.T. Jones não haverem posteriormente 

permanecido na igreja não desqualifica a mensagem que trouxeram na ocasião.    

 

 

                                                           
2
 A.V. Olson, Thirteen Crisis Years 1888-1901, págs.37, 38. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Por meio desta análise histórica da vida e participação na Assembléia de Minneápolis 

1888 do pastor Uriah Smith; editor, professor e secretário da Associação Geral, a pesquisa 

pretende responder a sequintes questões; Quais os cenários pré, durante e pós a Assembléia? 

Quais os assuntos abordados? Como Uriah Smith se posicionou?  A resposta a essas questões 

indica um caminho para a igreja hoje. 

1.2 PROPÓSITO DO ESTUDO 

Por meio da análise histórica da vida e participação de Uriah Smith na Assembléia de 

Minneapolis em 1888 como secretário e membro do comitê executivo, a pesquisa pretende 

focar a desenvolvimento e história das doutinas adventistas e a sua interpretação, como um 

estímulo a reflexão por parte do leitor(a) a seguir a orientação divina em qualquer 

circunstância, pois o “espírito de Minneapolis” demonstrou ser essa a melhor e acertada 

decisão a curto , médio e longo prazo. 

1.3 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

A análise se delimitará ao período que compreende as três últimas décadas do século 

dezenove e a primeira década do século vinte que comprende o cenário pré ,durante e pós 

Assembléia de minneapolis e como as personagens envolvidas se comportaram, suas 

personalidades idéias, objetivos ,falhas, emoções  e as consequencias e resultados de toda essa 

dinâmica a curto , médio e longo prazo no período do passado delimitado. 

1.4 REVISÃO DA LITERATURA 

A Mensagem de 1888, George R. Knight, Casa Publicadora Brasileira, 2004; A Mão 

de Deus ao Leme, Enoch de Oliveira, Casa Publicadora Brasileira, 1988; Em Busca de 

Identidade: O desenvolvimento das doutrinas adventistas do sétimo dia, George R. Knight, 

Casa Publicadora Brasileira, 2006; História do Desenvolvimento das Doutrinas Adventistas, 

Alberto R. Timm, Seminário Latino-Americano de Teologia, 2009; História da Igreja 
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Adventista do Sétimo Dia, Alberto R.Timm, Seminário Latino-Americano de Teologia, 1988; 

Lo Que Todo Adventista Debería Saber Sobre 1888, Arnold V. Wallenkampf, Casa Editora 

Sudamericana, 1989; Minneapolis 120 Anos Depois, Revista Parousia – Faculdade Adventista 

de Teologia – Unasp/EC, 2009; Thirteen Crisis Years 1888-1901: From the Minneapolis 

meeting to the Reorganization of the General Conference, Revised Edition, A. V. Olson, 

Review and Herald Publishing Association, 1981. 

Estes livros , revistas, apostilas e outros materiais informativos sobre a vida de Uriah 

Smith, a história da igreja adventista do sétimo dia, a história das doutrinas da igreja 

adventista do sétimo dia, a 27ª Assembléia da Associação Geral em Minneapolis foram 

utilizados como fontes primárias ou secundárias para desenvolver o tema da análise histórica 

proposta.  

 

1.5 METODOLOGIA 

O método proposto é o da análise histórica, descrevendo datas, períodos, 

personalidades, geografia, sequencia de fatos, montagem de cenários para desfecho de fatos, 

descrição do resultados do que aconteceu a curto , médio e longo prazo no passado analisado 

com o intuito de levar o leitor(a) a refletir o passado , estando no presente para não repetir os 

mesmos erros ou imitar os bons exemplos no futuro. 

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A pesquisa tratará no primeiro capítulo da infância e adolescência de Uriah Smith, na 

seqüência abordará sobre a vocação literária e o chamado da Casa Publicadora Review and 

Herald , o segundo capitulo terá como foco Minneápolis 1888, o início da questão antes da 

Assembléia, durante e depois da mesma, também tratará do falecimento de Uriah Smith em 
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1903, a seguir a conclusão desta análise histórica sobre o papel de Uriah Smith em 

Minneápolis 1888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 

CAPÍTULO II 

URIAH SMITH UM OBREIRO POLIVALENTE 

2.1 A Infância 

Corria o ano de 1832, o casal Samuel e Rebeka Smith é agraciado com o nascimento 

do quarto e último filho no dia 2 de maio. Seu nome Uriah Smith. Tudo corria bem na vida do 

pequeno Uriah quando em 1836 ocorreu o primeiro drama marcante em sua vida; estando 

enfermo foi tratado com calomelano (protocloreto de mercúrio) em excesso, essa terapia 

provocou uma úlcera em sua perna esquerda que foi se agravando cada vez mais até ser 

necessário a amputação da sua perna. Naquela época uma amputação significava uma dor 

física e psicológica muito grande para o paciente, pois a ciência não havia descoberto a 

anestesia o que aumentava a possibilidade de um traumatismo muito grande. 

Dr. Amós Twitchell, renomado cirurgião da cidade de Keene, realizou a cirurgia na 

perna esquerda de Uriah, um pouco acima do joelho; Uriah, apesar da idade, resistiu à cirurgia 

que durou vinte e cinco minutos como um herói, amarrado na mesa, mordendo um travesseiro 

e segurado por sua mãe Rebeka, que chorava muito, e sua irmã Annie. 

Passada a tragédia e alguns anos, Uriah assiste na companhia de sua família a 

mensagem de Guilherme Miller de que Cristo logo vai voltar e se unem a aqueles que 

esperavam o retorno de Cristo em 1844. Embora novo, tinha doze anos, assistindo várias 

campais dos adventistas, aceitou profundamente e ficou impressionado com a mensagem do 

décimo dia do sétimo mês, vindo a ser batizado no verão de 1844. 

Chega o tão esperado dia do retorno de Cristo, 22 de outubro de 1844, Uriah estava 

anelante junto com os demais, Jesus não veio; o anelo se transformou em desapontamento no 

dia seguinte. A Esperança e fé de Uriah se esfriaram diante da situação em que se 
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encontravam aqueles que venderam e se despojaram de tudo para o Retorno de Cristo. Uriah 

passou a se dedicar ao trabalho e estudo. 

2.2A Adolescência 

Uriah agora com dezesseis anos, desapontado com o movimento que tinha abraçado, 

estudava em uma escola importante em Exeter, aperfeiçoando-se em grego, latim e 

matemática. Como era um rapaz de influência e gostava de se relacionar com as pessoas, fazia 

parte de uma sociedade que tinha por objetivo preparar estudantes para a área de relações 

públicas; prova do grau de influência é o fato de ele ter sido escolhido para escrever os 

poemas de comemoração do aniversário da escola, em 1850 e 1851. 

Como podemos ver tudo corria bem na adolescência de Uriah, ótima escola e recursos 

disponíveis. Seu pai, Samuel Smith, era rico e dava o melhor para a família, prova disto é a 

mansão que ainda existe e pode ser visitada. Mas o Sr.Samuel Smith não contava com o revés 

econômico que iria ocorrer-lhe, o que dificultou as coisas para a família e principalmente para 

Uriah. 

Mas apesar das dificuldades, Uriah mais uma vez demonstra seu espírito combativo. 

Para continuar estudando começa a trabalhar como professor numa escola e também 

trabalhava como autônomo.  

Já não bastassem todas estas dificuldades, Uriah tem que suportar outra tragédia em 

sua vida; a morte de seu pai Samuel Smith. Passado o trágico acontecimento, já com vinte 

anos, Uriah se encontra muito envolvido com seu trabalho e estudos quando é convencido por 

sua irmã Annie, que estimava muito a assistir uma série de reuniões com o casal Tiago e Ellen 

White, em setembro de 1852, em New Hampshire, estado de Washington, onde ouve 

pregações e explicações sobre o desapontamento de 1844 e o dia santo de guarda, o sábado. 

Depois desta reunião, Uriah retorna a seu lar e fica meditando sobre tudo o que ouviu 

e sobre tudo aquilo que já havia ocorrido em sua vida, estudando e pesquisando bastante, ele 
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decide o seguinte: “Seguir com os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de 

Deus e tem a fé em Jesus.” 
1
 

Sábia decisão, Uriah certamente foi influenciado pela morte do pai e principalmente 

pelas orações fervorosas de sua mãe e irmã, que haviam se convertido um mês antes, e agora 

teriam a companhia de seu irmão na nova e verdadeira fé. Os anos que se seguiram foram de 

trabalho incansável na obra de Deus como soldado de seu exército. 

 

2.3 Vocação Literária 

Uriah, depois de convertido, renuncia uma proposta de emprego com alta remuneração 

e aceita a proposta de cuidar de uma escola em Mount Vernon, New Hampshire, juntamente 

com sua irmã, ganhando um salário quatro vezes menor do que ganhavam, mas o zelo e a fé 

eram maiores e os irmãos aceitaram o desafio. 

No inicio de 1853, Uriah escreve um poema para a casa publicadora. Seu poema tinha 

um número excelente de 35.000 palavras e era dividido em duas partes, tendo o título de The 

Warning Voice of Time and Prophecy (A Voz de Advertência Sobre o Tempo e a Profecia). 

As partes do poema consistiam no seguinte: 

1ª parte – Profecias bíblicas até o desapontamento de 1844. 

2ª parte – Efeitos do grande desapontamento, verdade sobre o santuário celeste, 

verdade sobre o sábado e os eventos finais da Terra e Nova Terra. 

 

2.4 O Chamado e a Obra Na Casa Publicadora Review and Herald 

Tiago White, presidente da publicadora, fica impressionado com o dom literário e 

poético de Uriah, pois já conhecia a capacidade sinônima de sua irmã Annie. 

                                                           
1
 Lygia de Oliveira, Na Trilha dos Pioneiros, págs. 170,171. 



9 

 
 

Uriah é convidado a trabalhar na casa publicadora, aceita, e faz um belo trabalho 

juntamente com a sua irmã Annie, a qual ele estimava muito, demonstrou isto dando o nome 

de sua irmã à filha um ano depois. Essa harmonia entre estes dois irmãos contribuiu muito 

para o avanço da causa de Deus.  

Uriah Smith sendo um jovem muito promissor logo foi chamado a trabalhar como 

editor em 1855, na Review and Herald. De 1855 a 1903, Uriah foi editor da Review and 

Herald exceto em 1869, pois John N. Andrews foi o editor, mas em 1870 Uriah retoma ao seu 

posto de redator chefe juntamente com Tiago White. 

Deixa novamente de 1897 a 1901, A. T. Jones foi o redator chefe com o nome de 

Smith em segundo lugar na diretoria do jornal. Smith ficou seriamente doente quando esteve 

na Síria em 1895. Mas foi sem dúvida um capacitado editor da Review por 48 anos, que 

começaram em Março de 1853 – sem dúvida um recorde. Ele conseguiu esse recorde graças 

ao dom que tinha e sua indiscutível capacidade que Deus lhe deu de presente.  

Temos uma visão geral da parte desempenhada por Uriah Smith como editor da 

Review na Herald, mas existem detalhes importantíssimos, vamos a eles: em 1853 é 

estabelecida nossa casa publicadora, em Rochester, New York, onde os obreiros moravam na 

casa do casal White e ficava a impressora no mesmo local. Como salários recebiam roupas e 

comida. Devido essa situação Uriah afirmou: “Não aceitei esta posição por comodidade, 

conforto ou vantagens mundanas; pois tenho visto, até então, através de minha vinculação 

com a Review and Herald, que nenhuma dessas coisas podem ser aqui encontradas.” 
2
 

E realmente as coisas eram difíceis, pois memorize como era o processo de fabricação 

do primeiro folheto da casa publicadora: Uriah operava a impressora manual; depois de tudo 

impresso, alguns irmãos de Rochester, se agrupavam pa 

                                                           
2
Enoch de Oliveira, A Mão de Deus ao Leme, pág.174. 



10 

 
 

ra dobrar e costurar, selecionar e aparar os folhetos. As irmãs dobravam e costuravam 

os cadernos, o pastor J. N. Loughborough furava os cadernos com uma sovela de sapateiro, 

depois eram arrumados estes cadernos, a irmã Mary Paten colava a capa de cada livro e Uriah 

aparava as margens com seu canivete, o que lhe causava bolhas nas mãos e eram frequente as 

folhas estarem fora do esquadro. Na parte final do processo o casal White empacotava os 

folhetos e endereçava a seus respectivos recebedores. 

Mas as dificuldades não paravam por ali, havia problemas econômicos de alimentação, 

excesso de trabalho, o conforto não existia e como não bastasse tudo isso, a casa publicadora 

sofreu uma epidemia de tuberculose que ceifou a vida de ilustres e dedicados obreiros, entre 

estes, a querida irmã de Uriah, Annie Smith, que deixou um grande espaço vazio na 

publicadora, mas que certamente não deixará no céu.  

Por uma grande coincidência, exatamente dois anos depois da morte de sua irmã 

Annie, no dia 7 de junho de 1857, nessas alturas como editor da casa publicadora, casa-se 

com Harriet Stevens irmã de Angelina Stevens, esposa de John N. Andrews. Conheceram-se 

em Rochester quando Harriet trabalhou lá por um período curto. 

O casal teve cinco filhos; um deles, Leon Smith, seguindo as pegadas do pai, foi 

redator da casa publicadora Review and Herald. Um outro ainda, Samuel Smith, foi pioneiro 

como missionário no Caribe e difundiu o trabalho lá como diretor de evangelismo na Ilha de 

Santo André. 

Tiveram certas dificuldades para educar seus filhos pois eram muito compassivos e 

amorosos, mas compensavam com um exemplo de verdadeiros cristãos. Mas o amor do casal 

se refletia também para com as outras pessoas, moraram 46 anos me Battle Creek, Michigan, 

onde Harriet era conhecida por suas obras de caridade. Uriah ficava o dia todo empenhado em 

seu trabalho na casa publicadora e a hora que a família se reunia no jantar, ainda havia mais 
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pessoas, pois geralmente o número era de doze para desfrutar do jantar. Tudo isso tornava o 

casal muito querido entre os irmãos da igreja e as outras pessoas. 

Uriah Smith era um homem que impunha respeito, até na maneira de andar ele sabia 

driblar o problema que tinha na perna, apoiava-se levemente na bengala e como era um gênio, 

havia inventado uma perna mecânica com patente sua que lhe proporcionava passos firmes e 

uma elegância muito grande, que unida com a humildade e entrosamento fácil com as 

pessoas, tornava Uriah uma pessoa muito querida por todos. 

Uriah era sem dúvida um grande gênio. Além de escritor, redator, poeta, professor e 

secretário, ainda eram compositor, dois hinos do hinário inglês, são de sua autoria. Como se 

não bastasse, ele era um grande inventor, patenteou uma cadeira escolar que possuía acento 

dobrável, que foi muito difundida na época e ainda desenvolveu um sistema de taquigrafia 

para a igreja, além da grande contribuição que dava para a obra, o que tornava Uriah digno 

dos benefícios e recursos que tinha. 

Outro ponto forte do pastor Uriah era a dedicação, isso explica porque foi 21 anos 

secretário da Associação Geral, um ano foi tesoureiro, revezou a chefia, com Tiago White, da 

casa publicadora, foi professor do seminário de Battle Creek e tudo mais o que já foi 

mencionado. Louvado seja Deus! 

Resumindo esta foi uma breve biografia de Uriah Smith. No capítulo a seguir o 

enfoque será participação de Uriah Smith no desenvolvimento das doutrinas e interpretações 

das mesmas bem como o desencadear dos fatos e acontecimentos nas últimas décadas do 

século dezenove tendo como centro a Assembléia da Associação Geral de 1888 em 

Minneápolis. 
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CAPÍTULO III 

MINNEÁPOLIS 1888 E O PAPEL DE URIAH SMITH 

3.1 Confrontando Waggoner e Jones antes de 1888 

O pastor Uriah Smith um escritor nato, escreveu um livro, seu título Daniel and 

Revelation (Daniel e o Apocalipse). Revelava que ele era um estudioso da área de profecias, e 

como era, pois se destacou muito nessa área em nossa igreja.  

Este livro do pastor Uriah Smith foi o livro vendido quando o sistema de colportagem 

iniciou o seu trabalho. Entretanto esse livro possuía idéias arianas e semi-arianas que foram 

uma herança denominacional trazida por Joseph Bates e Tiago White quando faziam parte do 

movimento Conexão Cristã, negando a Trindade e a divindade de Cristo, logo a justificação 

pela fé e personalidade do Espírito Santo.
1
 Essas ideias foram sendo eliminadas 

progressivamente até 1944, sendo que em 1945 a revista denominacional Ministry deu amplo 

esclarecimento sobre a questão da reedição do livro. 

Uriah se destacou no auxílio da estruturação das principais crenças da igreja 

Adventista do Sétimo Dia, já que a mesma sempre se negou a ter um credo formal e fixo, pois 

a verdade de um movimento profético bíblico é progressiva e condicional. 

Foi de Smith a elaboração e posterior publicação do panfleto com as vinte e cinco 

crenças fundamentais dos adventistas em 1872. Esta primeira tentativa de elaborar um rol de 

doutrinas enfatizava mais os ensinamentos que sempre distinguiram os adventistas do sétimo 

dia; o sábado, segunda vinda pré-milenial, imortalidade condicional, profecias de Daniel e 

Apocalipse.  

                                                           
1
 George R.Knight, Em Busca de Identidade, págs.112,113. 
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Dentre os traumas que o Pastor Uriah sofreu, nenhum foi tão decepcionante como o 

confronto de idéias que teve com o filho de Joseph Harvey Waggoner,  Ellet J. Waggoner e 

Alonzo T. Jones a partir de 1.874. Em 1.874, Ellet Waggoner lança uma série de artigos na 

revista The Sings of the times, enfatizando o papel de Cristo como salvador e advogado, pois 

sabia que havia em nossa igreja uma deplorável ausência de ênfase sobre o assunto. A igreja 

até então havia defendido e desenvolvido e amado suas grandes doutrinas básicas: o segundo 

advento , o sábado, o santuário celestial e o estado dos mortos com a imortalidade condicional 

do ser humano. 

Os adventistas desse período eram ridicularizados, taxados de legalistas ou judaizantes 

pelas outras denominações , por isso aprenderam a se defender usando sua bíblia com um 

arsenal de textos para defender as grandes doutrinas básicas já citadas. 

Uma prova de tal falha foi o livro The Biblical Insitute (O Instituto Bíblico) de 1878, 

que tinha como fim explicar o sistema de teologia adventista e por incrível que pareça não 

menciona uma vez a salvação pela fé em Jesus. Esta é uma prova de como a Igreja Adventista 

do Sétimo Dia pregava mas não aplicava a justificação pela fé de modo prático e doutrinário. 

Com o falecimento do pastor Tiago White, Harvey assume o cargo de editor do The 

Sings of the Times em 1881. Seus assistentes são, Dr. Ellet Waggoner e Alonzo Jones. 

J.H.Waggoner e Uriah Smith eram os responsáveis por publicarem a posição doutrinária da 

igreja no Signs of The Times e Review and Herald respectivamente. 

Joseph Bates (1872), Hiram Edson (1882), Jonh Andrews (1883) Jonh Byington 

(1887) também faleceram no período que antecedeu a Assembléia de Minneápolis em outubro 

de 1888 além de Tiago White e suas ausências tiveram um peso pois eram os moderadores 

nas questões doutrinárias da igreja. 

Dr. Waggoner e Alonzo Jones abordam entusiasticamente em seus artigos a salvação 

pela fé, sem obras nos livros de Romanos e Gálatas o que entrava em choque com a posição 
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legalista da Review and Herald que tinha como editor o pastor Uriah Smith. Em consequencia 

dessa antítese de idéias houve uma guerra fria entre os dois periódicos da igreja. 

Ellet Waggoner publica The Gospel in the Book of Galatians (O Evangelho no Livro 

de Gálatas) onde aborda Gálatas 3:24, 25 apontando a justificação pela fé sem obras e 

obediência a lei. Essa abordagem desagradou a George I.Butler, o presidente da Associação 

Geral. Smith pensava como Butler pois se consideravam os guardiães da ordoxia ou corpo de 

doutrinas da igreja.
2
  

O que preocupava Butler era que o conteúdo do livro de E.Waggoner iria vaforecer os 

inimigos do Sábado, porque a igreja estava passando por um momento delicado e 

constrangedor com a política americana da época. Houve nos anos oitenta do século dezenove 

uma efervescência para moralizar e cristianizar os Estados Unidos, e foi votada em vários 

estados a lei dominical, nessa situação os adventistas eram considerados um empecilho para o 

êxito e avanço da campanha. 

Butler publica com auxílio de Smith The Law in The Book of Galatian (A Lei no Livro 

de Gálatas) para tentar restabelecer o controle da situação. Não foi o que aconteceu pois 

Alonzo T. Jones depois de ser incentivado por Smith a estudar o livro de Daniel chega a uma 

conclusão que desagrada o mesmo, ele depois de estudar exaustivamente a profecia chega à 

conclusão de que a identidade dos dez chifres de Daniel 7 aponta para os Alamanos e não os 

Hunos como ensinava Smith desde 1875 quando era professor de exegese bíblica no colégio 

de Battle Creek.
3
 

Tanto Butler como Smith e outros achavam que Apocalipse 13 estava para acontecer 

com o decreto da lei dominical e a prisão de mais de 100 adventistas
4
 por abrirem seus 

                                                           
2
 George R. Knight, A Mensagem De 1888. Pág.26. 

3
 Arnold V.Wallenkampf, Lo que Todo Adventista debería saber sobre 1888. Pág.17. 

4
 Alberto R. Timm, História Da Igreja Adventista Do Sétimo Dia. Pág.91. 
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comércios no domingo, inclusive W.C. White, que abriu a Editora adventista. Uma mudança 

brusca nesse momento poderia ameaçar a essência da identidade da igreja em meio a essa 

adversidade, afinal eram quarenta anos de pregação e o desejo era que as profecias se 

cumprissem logo. 

Essa guerra só acabou aparentemente, quando  Ellen White, que estava na Europa, 

escreveu uma carta a cada um dos opositores. Na carta para o Dr. Waggoner ela disse: “Não 

vacilo em dizer que o irmão cometeu um erro!”.
5
 Esse conflito de pensamentos cessou 

temporariamente até 1888. Mas Butler não ficou satisfeito, em 1° de Outubro de 1888 

escreveu para E. G.White e a acusou de traição e de ser o motivo de ele estar doente em uma 

carta de quarenta páginas, pois o mesmo suspeitava que Jones e Waggoner pediram ajuda ao 

seu filho, W.C. White.  

Mas Butler não inventou essa suspeita , um pastor chamado William M. Healy o 

informou da reunião entre os três, para estudarem os dez chifres, o livro de Gálatas e os 

eventos proféticos, o que para Butler pareceu uma conspiração sórdida para assumir o 

comando da  Associação Geral.
6
 Com esse cenário e seus desdobramentos iria se realizar a 

Assembléia em Minneápolis. 

Desde o princípio da década de 1880  Ellen White alertava a liderança da igreja que a 

mesma estava preocupada em defender a teoria da verdade e esquecia de compreender a 

própria verdade. Suas palavras na Assembléia da associação geral de 1883 não deixam 

dúvidas: 

 

“temos de aprender na escola de Cristo. Coisa alguma senão a Sua justiça pode dar-nos direito a 

uma única das bênçãos do concerto da graça. Por muito tempo desejamos e procuramos obter 

essas bênçãos, mas não recebemos porque temos acariciado a idéia de que poderíamos fazer 

                                                           
5
 Enoch de Oliveira, A Mão de Deus ao Leme, pág. 100. 

6
 George R. Knight, A Mensagem de 1888, págs. 48,49. 
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alguma coisa para nos tornar dignos delas. Não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo 

que Jesus é um Salvador vivo. Não devemos pensar que nossa própria graça e méritos nos 

salvem ; a graça de Cristo é nossa única esperança de salvação”. 
7
 

 

Na véspera da Assembléia em Minneápolis Ellen White torna enfatizar a maior falta e 

necessidade do adventismo e seus ministérios. O movimento precisava de Jesus, Seu amor, 

Sua salvação. Mas estava ocorrendo ao contrário pois a liderança estava recorrendo à dureza 

de coração e justiça própria e conveniente.  

 

“Há assuntos que são lastimavelmente negligenciados, mas nos quais deveríamos insistir mais. 

A preocupação de nossa mensagem deve ser a missão e a vida de Jesus. ... Mostrem Jesus a seus 

ouvintes. ... Ele morreu pela humanidade. ... Ah, se o arrogante coração humano pudesse 

compreender isso! Ah, se os homens pudessem compreender o sentido da redenção e buscassem 

aprender sobre a mansidão e humildade de Jesus”.
8
 

 

Esse conselho não surtiu efeito pois os tradicionalistas da igreja liderados por Butler e 

Smith continuaram a recorrer das formas de autoridade humana para a solução de questões 

bíblicas e teológicas em um momento tão delicado de transição e oposição. 

Eles recorriam a especialistas, a autoridade do cargo exercido, a autoridade da tradição 

adventista para resolver pendências, tinham o desejo de que a igreja tivesse um credo que 

consolidasse as doutrinas adventistas e finalmente apelavam a autoridade de Ellen G.White 

para resolver questões teológicas. 

 

3.2 A Assembléia de Minneápolis Reacende a Questão 

Em 1.888 de 17 de outubro a 4 de novembro houve a histórica Assembléia de 

Minneápolis. Em seu discurso de abertura Uriah Smith, que representava o presidente junto 

com J.H.Morrinson; George I. Butler, que estava com malária e esgotamento nervoso, 

                                                           
7
 George R. Knight, A Mensagem de 1888, pág. 86. 

8
 Idem, pág.87. 
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portanto ausente, apontou a seqüência dos trabalhos “Uma visão histórica dos dez reinos; A 

divindade de Cristo; A cura da ferida mortal; justificação pela fé; Até que ponto devemos usar 

a sabedoria da serpente; Predestinação.” 
9
 O que ocorreu nessa Assembléia foi uma 

continuação da controvérsia entre E. Waggoner e Alonzo Jones da The Sings of the times e 

Uriah Smith da Review and Herald. Jones sem rodeios e em público disse que Smith não 

conhecia profecias, depois que o mesmo afirmou que não tinha que mudar sua posição depois 

de quarenta anos. 

Toda a polêmica estava acontecendo porque os dois tradicionalistas do Leste não 

consideraram as palavras de Ellen White no dia 5 de Agosto de 1888 antes que a Assembleia 

tivesse sua abertura no dia 10 de Outubro : “A Bíblia deve ser o nosso padrão para toda 

doutrina e prática. ... Não devemos aceitar a opinião de ninguém sem antes compara-lá as 

Escrituras. Nela se encontra a autoridade divina, autoridade que é suprema em questões de fé. 

É a Palavra do Deus vivo que deve decidir todas as controvérsias”.
10

 

Apesar do apelo o clima continuou muito tenso, com oposição, com rejeição as 

propostas e facção tanto do Leste como do Oeste e ao final da Assembléia o ambiente era de 

confusão e tristeza. A Assembléia foi suspensa por um ano, para que houvesse reflexão . Isso 

abalou muito os dois lados, o Pastor Uriah Smith ficou muito abalado devido Ellen G. White 

endossar a mensagem de E.Waggoner e A.Jones. Esta foi à maior crise de sua vida. No 

entanto em um editorial da Review Smith alegou vitória de forma esmagadora , o que deixou 

W.C.White aborrecido pois a decisão na Assembléia tinha sido clara na direção de uma pausa 

para reflexão.
11

 Mas em 1.890 a mensagem de Waggoner foi aceita e todos ficaram 

arrependidos de não terem aceitado a luz de Deus.  

                                                           
9
 Bidem, pág.52. 

10
 Ibidem, pág.63. 

11
 George R. Knight, A Mensagem de 1888, pág.54. 
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No dia 31 de dezembro de 1890, Ellen White escreve para o pastor Uriah Smith 

demonstrando a fraqueza de sua experiência cristã.  Prontamente o pastor Smith mostra mais 

uma vez seu espírito cristão, pede uma reunião com a Sra. White e algumas pessoas membros 

da Associação Geral e reconhece seu erro, e ainda mostra-se disposto a pregar a Cristo e a sua 

justiça. 

3.3 Faleceu na Bendita Esperança 

 

Os anos que se passaram foram de incansável trabalho na causa de Deus,no entanto 

Smith teve uma recaída em sua decisão tomada em 1891, ao ser recolocado no cargo de editor 

da Review em 1901 ele novamente volta a publicar uma série de artigos onde defende sua 

posição legalista quanto o significado de Gálatas 3,devido essa atitude é substituído por W. 

W. Prescott na chefia da redação, o que foi demais para ele, até que no dia 6 de março de 

1903, uma sexta-feira, o pastor Uriah Smith, com 71 anos de luta, caminha para a redação da 

Review and Herald com seu último artigo produzido e a poucos metros de alcançar o objetivo 

cai fulminado por um ataque cardíaco. É atendido imediatamente, mas morre pouco tempo 

depois.  

O gênio e mais importante que isso, o pastor Uriah Smith dormiu na Bendita 

Esperança, como escrevia em todas as suas cartas, mas seus escritos, poemas, hinos e história 

ficaram para conforto, ânimo e lição para aqueles(las) que aspiram ser ou não obreiros(as) na 

causa de Deus, apesar de sua posição e teimosia. 
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CAPÍTULO IV. 

CONCLUSÃO 

Concluimos que o papel que Uriah Smith desempenhou no desenvolvimento das 

doutrinas adventistas foi de grande importância, apesar de seu posicionamento teimosamente 

defender a teoria da verdade em detrimento dela própria. O resultado direto da Assembléia de 

Minneápolis foi à edição por Ellen White dos livros , Caminho a Cristo (1892), O Maior 

Discurso de Cristo (1896) e O Desejado de Todas as Nações (1898). 

O desencadeamento dos fatos que ocorreram antes, durante e após 1888 deve levar a 

igreja a refletir que o adventismo precisa colocar Jesus e Sua justiça redentora no centro das 

28 Crenças Fundamentais, também que a boa nova do evangelho não deve ser encarada como 

algo conquistado definitivamente e reconsiderá-la diariamente, o (a) adventista deve dar um 

salto da aceitação espiritual para a experimental e essa experiência deve conduzir a obediência 

voluntária na construção do caráter nesta vida com a esperança de uma vida eterna restaurada 

no futuro próximo. 

Seria importante que a igreja e quem dela participa refletisse que uma comunidade 

religiosa trabalharia melhor sem o espírito de revanchismo, facção, discórdia e disputa que 

ocorreu em 1888 que ficou conhecido como “espírito de Minneapolis” e aprendesse a 

trabalhar em união , companheirismo, espírito de equipe, buscando de fato como único 

aconselhamento e autoridade eficaz Deus, Sua Palavra na Escritura Sagrada e o Espírito de 

Profecia. 

Principalmente a Bíblia tem sido relegada ao esquecimento na sociedade pós-moderna 

em que se vive, onde cada um estabelece sua própria verdade ou busca a mesma em outra 

pessoa, que é especialista em determinada área, assunto. É de grande valor a iniciativa do (a) 
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adventista maduro estar disposto (a) a entender e exaltar a Cristo mesmo que essa verdade 

contrarie um ponto de vista pessoal. 

O papel que Uriah Smith desempenhou em Minneápolis 1888, o que aconteceu entre 

os participantes dessa Assembléia deveriam levar o leitor (a) a desejar que a terceira 

mensagem angélica e seu cumprimento fosse um objetivo plausível e possível e que é preciso 

envolver-se para que isso ocorra , esperar passivamente não é a melhor opção. Esse alvo traria 

um salto na construção do caráter nesta vida , pois evitaria que o leitor (a) adicionasse 

qualidade a sua vida evitando disputas, competitividade em excesso, falta de sentido para vida 

, depressões e tudo o mais que leva a ruptura , ao caos e aos resultados negativos e decepções 

insuperáveis. 

Quando Cristo e o seu legado de amor, misericórdia e paz visando uma terra 

restaurada for o centro na vida de cada pessoa, o papel que um ser humano desempenha não 

produzirá discórdia e sim harmonia visando um resultado de efeito definitivo. Somente a um 

ser interessa os esforços na capacidade e limitação humana, esse é Satanás. Que a atitude e 

decisão do leitor(a) indique que a solução para as diferenças e impedimentos é unicamente 

Cristo e sua proposta redentora. 
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