
SEMINÁRIO ADVENTISTA LATINO-AMERICANO DE TEOLOGIA 

CAMPUS ENGENHEIRO COELHO – SÃO PAULO 

MESTRADO EM TEOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UM ESTUDO A ESTRATÉGIA PROPOSTA NOS ESCIRTOS DE ELLEN WHITE  
PARA A EVEGELIZAÇÃO DAS GRANDES CIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ MIRANDA ROCHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGENHEIRO COELHO – SP  

 1984 



JOSÉ MIRANDA ROCHA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UM ESTUDO A ESTRATÉGIA PROPOSTA NOS ESCIRTOS DE ELLEN WHITE  
PARA A EVEGELIZAÇÃO DAS GRANDES CIDADES 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada em cumprimento parcial  

dos requisitos para o programa de  

Mestrado em Teologia  

Orientador: Renato Stencel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGENHEIRO COELHO – SP 

1984 



FOLHA DE APROVAÇÃO 

 
 

UM ESTUDO A ESTRATÉGIA PROPOSTA NOS ESCIRTOS DE ELLEN WHITE  
PARA A EVEGELIZAÇÃO DAS GRANDES CIDADES 

 
 

Dissertação apresentada em cumprimento parcial 

dos requisitos para o programa de  

Mestrado em Teologia 

 
 

por 

 

 

José Miranda Rocha 

 

 

 

COMISSÃO DE APROVAÇÃO: 

 

__________________________      _____________________________ 

Renato Stencel, D. Ed.       Roberto Pereyra Suárez, Ph.D. 
Professor de Dissertação I                          Diretor do Programa de Pós-Graduação 
 

 

 

 

________________________ 

Orientador 

 

 

________________________ 

Data de Aprovação 

 



CAPÍTULO I  

Introdução  

 

O Problema. Não há dúvida de que o mundo exploda demograficamente e 

que os seus habitantes,  motivados por fatores econômicos, culturais e sociais, 

estão se aglomerando em concentrações humanas, fazendo inchar as cidades. Os 

grandes aglomerados humanos ou os grandes centros urbanos do mundo, ao 

mesmo tempo que oferecem um tremendo desafio aos adventistas, também 

ameaçam-nos, quer pela ameaça constante do ambiente poluído à saúde física. O 

estilo de vida proposto pelo adventismo não encontra nas cidades grandes o melhor 

ambiente para se desenvolver. Os adventistas, porém, são conscientes de que 

sobre eles pesa a responsabilidade de pregar ao mundo o último apelo evangélico, 

conforme enunciado em Apocalipse 14: 6-14. Creem que a grande comissão 

evangélica deve ser cumprida hoje, no contexto da tríplice mensagem apocalíptica 

do capítulo 14. Deus suscitou o movimento adventista para cumprir este propósito, 

afirmam.1 

Sua missão é pregar acerca do Deus criador e salvador, chamando os 

homens para um relacionamento com o Senhor. Devem ter o mundo como seu 

campo missionário onde  “cada nação, tribo, língua e povo” devem ser confrontados 

com a mensagem eterna do evangelho e os homens advertidos a temer a Deus, 

adorá-Lo como criador e único salvador (Apoc. 14:6-13). É falsa salvação e o 

iminente juízo que há de vir sobre esta terra. Nenhum lugar, portanto, deve ser 

negligenciado e isto inclui as grandes cidades, onde ainda existem milhares de 

pessoas que escolherão ficar ao lado de Deus. 

Como conciliar, porém, o dever de pregar nas grandes cidades, ao mesmo 

tempo, escapar de sua influência degeneradora para a vida espiritual? Ellen White,2 

simultaneamente, fala do dever e da necessidade de evangelizar as grandes 

cidades, e apela para que os adventistas as evangelizem morando fora das 

 
1 Leroy E. Froom, Movement of Destiny, (Washington D.C., Review and Herald, 1971), pp. 25-17. 
2 Ellen G. White, Evangelismo, (São Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 1950), pp. 25-44, 384-406. 



mesmas. O que ela quis dizer realmente? Que estratégia ela propõe para conciliar 

esta tensão entre evangelizar e sair das cidades? 

Propósito.  O presente estudo tem como finalidade investigar os princípios 

estratégicos delineados nos escritos de Ellen White para os adventistas cumprirem o 

seu mandato divino ao mundo e, ao mesmo tempo, manterem os princípios e 

valores da vida cristã. O autor objetiva, também, indiretamente, propor uma outra 

visão evangelística em favor das grandes cidades, na qual a mobilização da igreja e 

os resultados sejam tanto mais abrangentes como permanentes. Por sim, sentir-se-á 

recompensado se o seu trabalho servir de alguma forma para evitar situações de 

prejuízo para instituições ou famílias adventistas quer pela permanência desavisada 

nas grandes cidades quer pelas tentativas mal planejadas para delas sair, trazendo 

não raras vezes decepções e sentimentos de derrotas. 

O trabalho na Igreja Adventista do Sétimo Dia procurará ser definido conforme 

Isaías 54:2 –“Amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se 

estendam; não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas”. 

Alongar as cordas mas firmar bem as estacas pode ser aplicado à tarefa de 

evangelizar as cidades, levando as pessoas à conversão em Cristo sem negligenciar 

a qualidade da vida cristã. Qualquer desiquilíbrio trará problemas. As cordas mal 

esticadas ameaçam a estabilidade da igreja tanto quanto a falta de firmeza das 

estacas. A preocupação é mais do que quantificar. A qualidade é fato decisivo no 

crescimento da igreja. O autor, usando como pressuposições básicas a inspiração 

da Bíblia e dos escritos de Ellen G. White. Tentará descobrir uma estratégia descrita 

nesses últimos que seja adequada ao crescimento quantitativo bem como qualitativo 

da igreja. 

Importância do Estudo. Muito tem sido dito sobre a missão dos adventistas, 

mas quase nada existe abordando o tema da estratégia da evangelização urbana. 

Como no princípio da igreja cristã, hoje os adventistas constituem uma minoria no 

mundo face às grandes corporações religiosas e o crescimento populacional. 

Evangelizar o mundo é o grande desafio que tem levado os adventistas à 

experimentação de métodos variados, desde as grandes reuniões públicas, até o 

trabalho individual de porta em porta. Há, contudo, uma tarefa inacabada no mundo 

cada dia mais complexo e desafiante aos pregadores. Como igreja, os adventistas 



podem ver o seu trabalho na figura do exército. Necessário se faz que se organizem 

as forças para a continuidade da luta. O que dizer, porém, da estratégia como fator 

de êxito? A tática, a arte de guerrear tem sido responsável pelo sucesso de muitos 

empreendimentos militares. Definir para adotar a correta estratégia de 

evangelização – eis o próprio sucesso do evangelismo. 

A importância do presente estudo prende-se ao fato de que procurará em 

definição para os Adventistas do Sétimo Dia; isto é, pela investigação dos escritos 

de Ellen G. White, delinear os princípios estratégicos que combinem com as 

aspirações de vida e com os ideais de evangelização dos adventistas, em face do 

desafio das grandes cidades. 

Delimitações. O estudo estará voltado para a estratégia da evangelização 

das grandes cidades no contexto da missão dos adventistas do sétimo dia. Não é 

intenção comparar ou analisar métodos e sistemas de organização para os 

adventistas. Estará limitado à pesquisa bibliográfica dos escritos de Ellen White, em 

alguns casos comparados a outras fontes e pensamentos. Será, como define o 

dicionário de língua portuguesa, um estudo da “tática,… arte militar que trata das 

grandes manobras e dos grandes planos de guerra.”3 O auto reconhece como 

material disponível os escritos de Ellen White e outras fontes bibliográficas 

colocadas à disposição dos alunos do mestrado do Seminário Adventista Latino-

Americano de Teologia pela biblioteca do Instituto Adventista de Ensino. 

Método. O resultado da pesquisa bibliográfica é apresentado neste estudo 

em forma descritiva. 

Definição de Termos. Alguns termos e nomes deverão ser definidos 

antecipadamente para maior compreensão do leitor. Ao mencionar grandes cidades, 

o autor refere-se às áreas urbanas e regiões metropolitanas, em geral com grande 

índice populacional.  Igreja Adventista do Sétimo Dia, adventistas do sétimo dia, 

adventistas, ASD, apresentam não apenas uma igreja local mas a denominação 

religiosa conhecida por este nome, algumas vezes, também mencionada como povo 

de Deus. A palavra membros, refere-se aos adventistas do sétimo dia identificados 

com a denominação através do batismo.4 Por missão urbana, expressa-se toda a 

 
3 Dicionário Enciclopédico Formar, (São Paulo: Editora e Encadernadora Formar Ltda, 5a. ed.), vol. III, p. 1372. 
4 Manual da Igreja Adventistas do Sétimo Dia, (Santo André: Casa Publicadora Brasileira, 1981), p. 47. 



atividade da Igreja Adventista do Sétimo Dia dentro das grandes cidades, incluindo 

tanto o evangelismo propriamente dito, como outras que convergem para o propósito 

da evangelização. A expressão escritos de Ellen White, refere-se aos livros, artigos, 

cartas e documentos manuscritos produzidos pela escritora desde o começo do seu 

trabalho em 1844 até o final de sua vida no início do século vinte. Serão 

mencionados como de Ellen White, as várias compilações publicadas pelos 

depositários de suas obras. Pelo termo  ministério ou ministério total, o leitor deve 

entender todos os adventista do sétimo dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS BÍBLICOS E TEOLÓGICOS PARAEVEGELISMO URBANO 

 



Significado Bíblico de Evangelismo Urbano 

O termo evangelho origina-se do grego evaggelion, que significa, literalmente, 

“boas novas”. 

Ao anunciarem aos pastores o nascimento de Jesus, os anjos disseram estar 

trazendo “boas novas de grande alegria que será para todo  o povo” (S. Lucas 2:10). 

Naquele momento, por evangelho, se entendia a boa notícia a respeito do 

nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, por muitos séculos esperado pela igreja na 

terra, como solução para o problema do pecado. A vinda do Salvador ao mundo, seu 

ministério em favor dos homens, Sua vida de obediência absoluta a Deus, Sua 

morte substituta, Sua ressureição gloriosa, Sua ascensão aos céus para interceder 

pelo homem e Sua volta à terra são elementos que estão incluídos no termo 

evangelho. A vinda de Cristo como Deus-homem, nascido entre os homens, foi o 

ponto inicial do desenvolvimento do plano divino para salvar o ser humano do 

pecado. Conhecer a Cristo e Sua obra em favor do homem é o objetivo de Deus 

para toda a criatura pois “debaixo do céu nenhum nome existe pelo qual devemos 

ser salvos”,  exceto o nome de Jesus (Atos 4:12). 

Evangelizar, portanto, “é a tarefa de confrontar homens e mulheres com o 

evangelho objetivando que possam desfrutar de sua plenitude.5 Isto equivale  a dizer 

que a evangelização corresponde a confrontar homens e mulheres com o 

conhecimento da obra salvadora de Cristo, de tal maneira que experimentem a 

plenitude da vida salva, isto é, isenta do pecado. 

Esta confrontação, é motivada desse os dias apostólicos pelo desafio da 

comissão evangélica que impele a igreja a ir “por todo o mundo, pregai o evangelho 

a toda criatura” (Marcos 16:15). A evangelização não pode estar restrita a lugares 

mais favoráveis ou a criaturas mais receptivas. Lugares e pessoas, todos, deem ter 

a mesma oportunidade, pois o evangelho não é privilégio de uns poucos mas um 

evento que se relaciona com todos os homens de todas as épocas e em quiser 

situações geográficas ou sociais. 

A analise verbal do “Ide” faz-nos deparar com um imperativo divino que impõe 

uma indiscutível e intransponível responsabilidade. O não cumprimento é 

 
5 Orlando Costas, Hacia Una Teologia de la Evangelización, (Buenos Aires: Editora La Aurora, 1973), p. 12. 



desobediência e rebelião e como tal há de ser julgado por Deus. O “Ide” implica em 

ação, movimento, em tomar a iniciativa na transmissão das boas novas, mesmo 

diante da indiferença ou oposição daqueles a quem somos enviados. 

Isto não significa que a igreja tem de desconhecer os princípios da 

comunicação, e sim que, todo o momento e lugar, tem um mandato a cumprir, uma 

função a desempenhar no mundo. 

 

Este aspecto da grande comissão emite um juízo fulminante contra o método 
usual de esperar que os “pecadores” venham aos templos ou lugares de reuniões 
para que ali escutem a pregação do evangelho.6 

 

Ninguém discutiria que, muitas vezes, esperar que os pecadores venham até 

à igreja ou aos lugares de reunião, tenha resultados eficazes. Nunca, porém, 

deveram estes depender da iniciativa dos pecadores. A igreja, consciente de sua 

importância e missão no mundo, deve ir até onde os homens sem Cristo se acham 

e, então, convidá-los a entrar no reino de Deus.7 Isto não exclui as barreiras 

nacionais, sociais, culturais, políticas, raciais ou mesmo religiosas, mas estas não 

constituem obstáculo intransponível à realização da tarefa da igreja. O campo é o 

mundo e este deve ser olhado como penetrável e atingível, não importando se a 

região é essencialmente pagã, mulçumana, maometana ou nominalmente cristã. Ali 

deve chegar o conhecimento de Cristo e só então o cristianismo terá cumprido o seu 

papel. 

Relacionando com o imperativo da comissão evangélica estão os desafios e 

obstáculos das grandes cidades modernas com o seu complexo sistema de vida, 

seu crescimento desproporcional às forças da igreja e com sua secular resistência a 

Deus, marcada pelo materialismo e secularismo.  

Confrontar as pessoas que residem nestes centros populosos com Cristo, eis 

a própria definição de evangelismo urbano. 

 
6 Hacia Una Teologia de la Evangelización, Op. Cit., p. 47. 
7 Loc. Cit. 



Aqui deve ser vista também a iniciativa da igreja pois as grandes cidades 

modernas são para o cristão de hoje uma reedição em maiores proporções dos 

desafios e oportunidades que Roma constituiu a Paulo em seus dias. 

Desde a fundação da primeira cidade por Caim, o homem urbano tem-se 

constituído no móvel da preocupação divina. A exemplo de Nínive, Jerusalém e 

Rima, “essas concentrações de vida humana e centros de criatividade, não 

constituem apenas poços de maldade” e refúguio de pecadores malditos. Mesmo as 

mais ímpias cidades da terra são “objetos do amor de Deus e símbolo de Sua 

presença, poder e proteção.”8 

 

O Exemplo de Jesus no Evangelismo Urbano 

Há uma ideia equivocada de que Jesus foi homem do campo e que somente 

Paulo poderia ser caracterizado como um pregador dos grandes centros urbanos de 

seu tempo. 

O cenário onde se desenvolveu o ministério de Jesus foi a vida urbana de 

Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém, Samaria e outras regiões. Eventos e transações de 

decisiva importância tiveram as ruas da cidade como palco ou se desenvolveram em 

casas e palácios da cidade. 

 

 Ali enfrenta o rancor da aristocracia da religião; ali enfrenta as mais 
cruéis expressões do materialismo; deita fora do tempo a mercadores e cambistas 
empenhados em fazer seu comércio com a religião. Ali nas cidades faz Seus 
grandes sinais e finalmente é ali arrastado e condenado à morte.9 

 

A paixão de Cristo pelas populações urbanas é evidente nos “ais”e lamentos 

relatados nos evangelhos. 

 

“Então começou ele a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior 
parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido, dizendo:  ‘Ai de ti, Corazim! 

 
8 Gottfried Oosterwal, “How Shall We Work in the Cities – From Within?” Ministry, (Jun. 1980), p. 20. 
9 Guillermo Kratzing, Urbangelización, (Argentina, Casa Baustista de Publicaciones, 1974), p. 12. 



Ai de ti Betsaida!… E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até 
aos infernos; porque se em Sodoma, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se 
operaram, teria ela permanecido até hoje” (Mateus 11:20 a 24). 

 

Kratzing declara que “na cidade, Jesus estabelece a ponta de lança do 

movimento que marcou o começo de uma nova era”. Ele refere-se às ultimas 

palavras de Cristo, antes da ascensão, aos apóstolos, colocando-os na obrigação de 

se tornarem Suas “testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e 

Samaria, e até aos confins da terra”.10 Desde então, conclui aquele autor, e para 

sempre, a igreja de Cristo está inteiramente ligada à cidade. “Ela é simultaneamente 

sua cunha e seu campo de batalha.”11 

 

Evangelização Urbana – Estratégia Apostólica 

Após o seu surgimento em Jerusalém, a igreja cristã foi crescer nas cidades 

do Império Romano. Da Judéia e Samaria, os seguidores de Cristo chegam a 

Antioquia, passando a Éfeso, Corinto, Alexandria, Cartago, Atenas, para finalmente 

atingir Roma, o centro político e decisório do mundo da época. A cidade era a cunha 

da igreja primitiva. Foi o lugar de seu nascimento e base para o envio dos pioneiros 

da obra missionário. A população de Jerusalém testemunhou o sacrifício do primeiro 

mártir. Os habitantes de Antioquia identificaram os seguidores de Jesus como 

cristãos. “As cidades foram o campo missionário de Paulo” e o cenário dos primeiros 

triunfos e das mais sangrentas perseguições experimentadas pela igreja.12 

A estratégia do apóstolo Paulo foi viajar de cidade em cidade de tal maneira 

que, hoje, oito de suas cartas ostentam carinhosamente os nomes daqueles lugares.  

Citando Rolando Alen (Missionary Methods), Michael Green afirma que  Paulo 

“parece ter selecionado os lugares que foram centros de administração romana, de 

 
10 Loc. Cit. 
11 Idem., p. 18. 
12 Idem., pp. 10 e 11. 



civilização grega, de influência judaica, e de importância comercial”,  o que não 

exclui as pequenas cidades e povoados por onde trilhou nas três missionárias.13 

Obviamente, Green reconhece a direção do Espírito na seleção feita pelo 

apóstolo concernente a sua estratégia evangelística. Contudo, não esvazia o 

significado dos grandes centros urbanos onde trabalhou. Há na lista dos Atos dos 

Apóstolos cidades como Antioquia, a terceira do Império Romano; Filipos, a colônia 

romana; Tessalônica, a metrópole da Macedônia; Corinto, a capital da Grécia sob 

administração romana; Pafos, o centro de leis romana em Chipre; Éfeso, capital da 

Ásia Menor. 

Diz Green: 

 

É difícil deixar de concluir que esta sucessão de importantes cidades, à quais 
Paulo tornou centros, algumas vezes de prologada atividade missionária, tenha sido 
por mero acidente.14 

 

A questão é saber se há alguma coisa em comum entre as cidades daquela 

época e as de hoje que venha reforçar a necessidade de evangelizar os grandes 

centros. 

Tomando Corinto15 por exemplo, podemos saber que, ao tempo dos 

apóstolos, era habitada por cerca de 100 mil habitantes, população inferior a muitas 

cidades da América Latina. Mas o denominador comum, na comparação, não deve 

ser no número de habitantes e sim na influência exercida quer na província, estado 

ou nação. 

Olhando por esta perspectiva conclui-se que a estratégia de Paulo e demais 

apóstolos foi correta dado que as cidades do Império Romano estavam na 

vanguarda. Eram importantes centros de civilização, poder político, estratégia militar, 

domínio comercial e cultural. Diz Guillermo Kratizig que as cidades contemporâneas 

 
13 Michael Green, Evangelism in the Early Church, (Mil Road Great Britain, Horder and Sthoughton, 1970), p. 
315. 
14 Idem, pp. 316-318. 
15 Urbangelización, Op. Cit., p. 13. 



“somente diferiam dos centros urbanos do mundo apostólico em grau superlativo.”16 

Muito mais do que estão, a igreja de Cristo hoje tem diante de si lugares de relevada 

importância onde desenvolver sua missão. 

Três conclusões podem ser estabelecidas até o presente neste trabalho:  

1) O evangelho dever ser levado por  iniciativa dos que já o receberam e isto 

exclui a tendência de viver apartado do mundo, despreocupado e 

insensível à sorte dos pecadores. Tal sentido de missão levará a igreja a 

planejar para atingir os grandes centros urbanos, onde se concentram 

milhões que não foram ainda alcançados com o evangelho. 

2) O exemplo de Cristo deve inspirar o cristianismo em sua tarefa por 

alcanças as grandes cidades por mais pecaminosas que sejam. Cristo 

compadece-se das multidões hoje como fez diante daquelas de seu tempo 

na terra. A reação da igreja deve ser de compaixão e serviço. 

3) A estratégia da igreja primitiva fornece-nos  motivação para que no 

cumprimento da grande comissão, os centros urbanos de acentuada 

densidade demográfica, sejam incluídos com preferência pela igreja de 

hoje. 

Como o tema deste trabalho está relacionado com a missão da igreja 

adventista nos centros urbanos, cabe perguntar: Qual é a sua atitude em relação às 

grande cidades do mundo? Deveriam estas fazer parte de sua tarefa ou os ASD 

estariam desobrigados de tentar o desempenho da mesma nas grandes urbes em 

face de sua resistência? Caso os ASD tomassem a atitude de se recolherem a uma 

vida de reclusão em busca de salvação pessoal e santidade, teriam apoio em sua 

teologia e história? 

O capítulo três é uma tentativa para encontrar a resposta adequada às 

últimas questões.  

 

 

 

 
16 Loc. Cit. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

AS GRANDES CIDADES DESAFIAM OS ADVENTISTAS 

Urbanismo – Característica do Século XX 

 

Será impossível a qualquer organização evangélica tratar  de evangelização 

em nosso século, sem destacar, em primeiro lugar, um fenômeno irreversível: a 

urbanização. Esta característica distingue o mundo contemporâneo e , certamente, 

constitui o maior desafio enfrentado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. A 

urbanização transforma a sociedade ao fazer com que o homem abandone as 



formas e níveis de vida rural, assumindo os novos valores sociais da cidade. Tais 

transformações são cada dia mais complexas e varia desde a especialização da 

mão de obra, a movimentação populacional, o predomínio da máquina sobre o 

homem, a substituição do tempo natural pelo mecânico, o individualismo acentuado 

em lugar do controlo família, o surgimento de novos grupos sociais secundárias, 

maiores inventos, espírito desmedido de competição e desenvolvimento da 

burocracia.17 

No conceito de Edward R. Turner, “a urbanização constitui uma revolução na 

comunidade e consciência humana que afeta e transforma a maneira de pensar, 

sentir e agir das pessoas.”18 

Dr. G. Oosterwal diz que “até recentemente, urbanização tinha sido algo típico 

apenas na Europa e da América do Norte, onde 90 a 85 por cento da população vive 

nas cidades.” A realidade presente universal é emigrar para os grandes centros 

urbanos. A porcentagem de pessoas que, na América Latina, vive nas cidades já 

atinge 65% da população, enquanto um crescimento acelerado se verifica, também 

na África e Ásia (53% e 40% respectivamente 

). Hoje, cerca de 55% da população mundial – ou seja, cerca de 2.5 bilhões de 

pessoas – vive nas cidades. De preferência nos grandes centros metropolitanos. 

Enquanto a taxa de crescimento da população é de 1.9% ou 85 milhões de pessoas 

por anos, as cidades crescem numa proporção três ou quatro vezes mais 

rapidamente.19 

Os missiólogos modernos dizem haver presentemente no mundo três áreas 

onde as igrejas cristãs não tem realmente penetrado: as fortalezas do hinduísmo, do 

Islã e a cultura das grandes cidades ocidentais.20 

Sem descartar a obrigação de pregar naquelas regiões pagãs por excelência, 

Oosterwal conclui que a “missão da Igreja Adventista hoje não é apenas uma missão 

a milhões: é uma missão às cidades.”21 

 
17 Guillermo Kratzig, Urbangelización, (Argentina, Casa Bautista de Publicaciónes, 1974), p. 9. 
18 E. R. Turner, Pastoral Care as a Factor of Church Growth), (Berrien Springs, Michigan: Andrews University 
Press, 1980), p. 137. 
19 Gottfreid Ossterwal, “How Shall We Work in the Cities – From Within?”, Ministry, (Jun. 1980), p. 18. 
20 R. Lee (Ed), Cities and Churches, (Philadelphia: The Westminster Press, 1962), pp. 90 e 91. 
21 The Ministry, Op. Cit., p. 20. 



Mesmo as regiões rurais no mundo, como o Brasil, tiveram sua taxa de 

crescimento urbano explodida nas últimas décadas. As informações do IBGE, no 

Brasil, apresentam a partir de 1960 uma verdadeira corrida às cidades, 

principalmente o eixo Rio- São Paulo – Belho Horizonte, não obstante o crescimento 

acentuado de outras capitais. 22 

Os dados de 1970 apresentam 652 cidades com mais de dez mil habitantes 

concentrando 78,53% da população urbana total da época, ou seja, 41. 574.620 

pessoas.23 

Este fenômeno de crescimento é explicado pelo lugar ocupado por cidades no 

desenvolvimento econômico e cultural dos países.24 

 

 

 

 

 

 

As Grandes Cidades e a Nova Chance Divina 

O Dr. Jesse Jai Macneil, em seu livro Mission in Metropolis, defende a tese de 

que o problema hoje não é se a s igrejas devem ou não devem estar envolvidas na 

vida e maneiras do mundo urbano. A questão de sua tese é como devem se 

envolver.  Ele diz que e a metrópole é “a nova chance que Deus, através de Se Filho 

Jesus Cristo, esta oferecendo às igrejas para preservar e demonstrar sua 

integridade como igreja do Deus vivente chamada para o ministério da reconciliação 

no muno.”25 

 
22 Estatística Demográfica do Brasil 70, (Rio de Janeiro, Gráfica do IBGE), p. 11. 
23 Idem, p. 12. 
24 Joel Sarli,  A Study of the Growth of the Seventh-Day Adventist Church in the Metropolitan Area of Sao Paulo, 
Brazil, (Berrien Springs, Michigan: Andrews University, 1980), p. 25. 
25 Jesse J. Macneil, Mission in Metropolis, (Michigan, Grand Rapids, 1960), p. 7. 



Oosterwal declara que “se a igreja fracassa em comunicar o evangelho às 

cidades, ela fracassa no seu mandato por completo, pois o mundo ao qual somo 

enviados hoje é um mundo urbano.”26 

Arthur White relata que em 1874, quando encontrava-se na costa do Pacífico, 

Ellen White recebeu uma visão na qual parecia estar com D. M. Canright e 

M.E.Cornell. Planejava-se naquela ocasião, reuniões públicas para os povos do 

norte de São Francisco. Ela escreveu que “pareceu-lhes melhor  (aos dois 

evangelistas) não entrar nas cidades grandes e trabalhar em pequenos lugares, 

afastados das mesmas.”27 

Ela diz que “os pregadores desculpavam-se com as grandes despesas que 

este trabalho acarretaria à obra, mas a razão própria de sua recusa era o temos da 

oposição do clero.”28 

 

Raciocinavam que, sendo os nossos pastores em tão pouco número, não 
poderiam dedicar tempo a instruir e cuidar daquelas que poderiam aceitar a verdade 
nas cidades, os quais devido à maior oposição que ali enfrentaria, necessitariam de 
mais ajuda que as igrejas em pequenas populações rurais.29 

 

Todavia, em visão, Ellen G. White escutou a seu esposo exortar que 

traçassem planos mais amplos para as grandes cidades de tal forma que o caráter 

da obra fosse melhor representado. O pastor Arthur White diz que enquanto Ellen 

continuava em visão, escutou um dos evangelistas descrever sua experiência nas 

cidades. As palavras dele relatavam “quase um fracasso” enquanto exaltava o 

sucesso nos lugares pequenos. 

A atenção de Ellen G. White foi atraída para alguém com porte de autoridade 

que logo ao escutas a conversa dos dois evangelistas falou: 

 

O mundo inteiro é a grande vinha de Deus, as cidades e vilas forma parte 
dessa vinha. As tais devem ser trabalhadas. Satanás tratará de interpor-se e 

 
26 The Ministry, Op. Cit., p. 19. 
27 Werner Vyhmeister, Mission de la Iglesia Adventista, (São Paulo: Instituto Adventista de Ensino), p. 233. 
28 Ellen G. White,  Evangelismo, (São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1959), p. 41. 
29 Loc. Cit. 



desanimar aos obreiros a fim de evitar que deem a mensagem de luz e advertência 
nos lugares de maior importância bem como nos mais distantes.30 

 

Iniciou-se uma etapa histórica para a Igreja Adventista. Começando em 

Oakland, Califórnia, com uma bem sucedida série de reuniões evangelísticas, os 

adventistas mudaram o seu conceito de missão. Ali foi implantada uma florescente 

igreja congregando um bom número de pessoas das camadas mais elevadas da 

cidade. As grandes cidades receberam a partir de então o interesse e a atenção do 

ministério evangelístico dos adventistas. Ellen White incentivou os membros da 

igreja a usarem “suas capacidades recebidas para advertir aos habitantes das 

cidades”, pois “entre estes o Senhor tem muitos milhares que nunca dobraram seus 

joelhos a Baal.” 

Em 1910 ela escreveu: 

 

A obra nas cidades é essencial obra para este tempo. Quando as cidades 
forem trabalhadas como Deus o faria, o resultado será o surgimento em operação de 
um poderoso movimento como tal ainda não testemunhado.31 

 

Nos últimos anos da vida de Ellen White, as expressões mais frequentes em 

relação às cidades americanas e outas do além-mar, exprimiam desespero face à 

lentidão da igreja em cumprir o seu ministério nesses lugares. 

Ela cita razoes para o seu desespero: 

1) As trevas “acham-se intensificadas nos lugares de população densa.” 

2) A operação do inimigo das almas para controlar a mente humana. 

3) A discórdia entre o capital e o trabalho promovendo confusão e ambição 

crescentes. 

4) A iminência dos juízes de Deus manifestos em inundações, terremotos e 

incêndios. 

5) As dificuldades para o povo de Deus aumentariam e lhes seria quase 

impossível cumprir a tarefa. 

 
30 Ellen G. White, Testemunhos Seletos, (Santo André, SP: Casa Publicadora Brasileira, 1971), vol. III , PP. 
88 e 89. 
31 Ellen G. White, Medical Ministry, (Mountain View, California: Pacific Press, 1932), p. 304. 



6) A inércia do povo adventista. 

7) A gradual retirada do Espírito Santo.32 

 

É com a evangelização das grandes cidades que os ASD enfrentam um dos 

seus maiores problemas atuais. Oosterval diz que a questão situa-se no fato 

histórico do surgimento da igreja. Os adventistas surgiram a se desenvolveram 

“como um movimento de fronteira. Seu caráter, valores, perspectiva e mentalidade 

ostentam o sela da sociedade americana rural do século XIX.” Ele que que a igreja 

“encontra-se mal equipada, portanto, cultural, e teologicamente para atender a esse 

desafio específico das cidades, e reconhece que “uma cidade moderna não é 

apenas um conglomerado de pessoas; é um modo de vida completamente diferente, 

com suas próprias atitudes e valores, sua própria mentalidade.”33 

Diz ele: 

A sociedade urbana tem própria cultura, maneira de pensar e agir que difere 
radicalmente daquelas de um mundo rural tradicional. Tem sua próprias demandas, 
sua linguagem e formas de comunicação, seu próprio ritmo e relacionamento, seu 
sistema único de pressões e portanto também sua própria resistência ou 
receptividade ao evangelho. Evangelizar as cidades, consequentemente, exige da 
igreja não apenas o conhecimento e a compreensão dessas necessidades; a igreja 
deve identificar-se com o povo afetado por essa mentalidade urbana. A diferenciação 
e o pluralismo, a autonomia e o anonimato, o pragmatismo e  individualismo, como 
também a liberdade humana e a abertura pra mudanças devem ser entendidas e 
assimiladas.34 

 

O autor avalia a realidade adventista para, em seguida, concluir que “não é 

conveniente esconder o fato de que a igreja adventista, como um todo, não 

enfrentou o desafio das cidades realisticamente, ou fez uma tentativa séria de 

alcança-las com o evangelho. Sua missão tem sido orientada em direção às 

pessoas de uma localidade rural, mentalidade rural.”35  

 

 
32 Evangelismo, Op. Cit., pp. 25-34. 
33 Gottfried Ooserwal,  A Igreja ASD no Mundo Contemporâneo, (S. Paulo: Gráfica do Instituto de Ensino, 1981), 
p. 14. 
34 Idem, p. 15. 
35 Loc. Cit. 



Nossas atitudes e métodos missionários tradicionais nos têm impedido de 
desenvolver tais estruturas e engenhar planos que possam realmente atingir as 
populações urbanas.36 

 

Oosterwal cita São Paulo, Sidney, Manila e Los Angeles como exemplos de 

cidades no mundo com uma significativa presença adventista, para dizer em seguida 

que a “população urbana” mundial é, “talvez o campo mais negligenciado do 

evangelismo adventista”. No entanto, ele indica o “rápido crescimento de outras 

igrejas e grupos religiosos em muitas dessas cidades “é uma amostragem de que as 

cidades em geral “não são resistentes ao evangelho.”  Elas mostram “grande 

abertura e receptividade à evangelização… o que requer novas atitudes e novos 

métodos” por parte dos adventistas.37 

Três sugestões são apresentadas por Oosterwal:  

1) Os adventistas  necessitam mudar de atitude  em relação às cidades. 

Devem reconhecer que as cidades modernas refletem dois aspectos; elas 

são poços de maldade e símbolo da revolta humana contra Deus, mas, 

também, são objeto do amor divino. As cidades são, portanto, o nosso 

campo missionário. 

2) Necessitam ter uma nova compressão acerca de sua missão, isto é, 

compreender que não haverá comunicação do evangelho sem que haja 

identificação com as pessoas a quem somo enviados. A mensagem 

evangélica proclamada por rádio e TV, correspondência postal, 

colportagem e programas isolados sem o fiel trabalho de adventistas que, 

por sua vida e trabalho, em palavras e ações, representam a Cristo diante 

de seus vizinho, colegas e amigos.38 

Russel Staples que que “os membros da igreja são os que tem a cheve do 

trabalho frutífero nas cidades. Aqueles que sustêm o desamparo produzido pelo 

isolamento no fato anonimato da vida nas cidades, necessitam do toque pessoal de 

 
36 Loc. Cit. 
37 Loc. Cit. 
38  A Igreja ASD no Mundo Contemporâneo, Op. Cit., pp. 15 e 16. 



uma mão cálida… ao oferecer amizade, os servos de Cristo podem acender a 

chama da esperança evangélica nos corações de muita almas desesperadas.39 

Ellen White escreveu:  “O sal deve ser misturado com a substância em que é 

posto; é preciso que penetre a fim de conservar. Assim, é pelo contato pessoal e a 

convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do evangelho.”40 

3) Os adventistas precisam ser adestrados por meio de programas 

coordenados pela organização para cumprir tarefas no ministério urbano. 

Isto que dizer que os adventistas face ao desafio das grandes cidades 

devem estudar  “novas iniciativas… e novas formas de ministério, que 

sejam relevantes para a população urbana.”41 

O povo precisa ser tocado em suas necessidades básicas sociais e mentais e 

quando isto ocorre por palavra e atos, “por proclamação e serviço e por genuína 

amizade e companheirismo, aí elas crescerão rapidamente.”42 

O que se pode concluir neste capítulo, será exposto em três partes: 

Em primeiro lugar a Igreja Adventista não tem como fugir da evangelização 

das grandes cidades a não ser que veja mutilado o seu sentido de missão a todo 

mundo. A própria história da igreja estabelece a prioridade de evangelizar os 

grandes centros urbanos partindo das cidades da América do Norte, onde se 

baseava o trabalho dos adventistas. 

Em segundo lugar os adventistas devem reconhecer que a simples presença 

nas grandes cidades não corresponde à expectativa divina de ver os “milhares que 

ainda não dobraram os seus joelhos a Baal” convertidos pelo poder do evangelho. O 

desafio ainda persiste. 

Em terceiro lugar o problema, em parte, reside com os adventistas ao 

manterem atitudes e compreensão errôneas em relação às cidades, o que, por sua 

vez, os incapacita de planejar a mobilização dos leigos da igreja para alcançar o 

povo através de um ministério total. 
 

39 Russel Staples, Servants for Christ: The Adventist Church Facing the ‘80s., (Michigan, Andrews University 
Press, 1980), p. 107. 
40 Ellen G. White, Serviço Cristão, São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1984), p. 119. 
41 A Igreja ASD no Mundo Conteporâneo, Op. Cit., p. 16. 
42 Idem, p. 17. 



A compreensão da totalidade da vida e do homem deve levar a igreja à 

formação e adestramento deste ministério total. Isto tem a ver com os métodos e 

com a estratégia e a serem usados para cumprimento da tarefa. Nenhuma aspecto 

fica desconhecido na hora de evangelização. O alvo de Deus é a criatura no seu 

todo e todas as classes de pessoas devem ser alcançadas. “alguns serão atraídos 

por um aspecto do evangelho, outros por outro aspecto. Somos instruídos por nosso 

Senhor a trabalhar de tal maneira que todas as classes sejam alcançadas.”43 

Estariam os adventistas usando os métodos e estratégias corretos, recomendados 

para o trabalho nas grandes cidades? O próximo capítulo será uma abordagem a 

estes problemas focalizada, principalmente, no tema da estratégia evangelística que 

a igreja deveria estar usando em nossos dias. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRATÉGIA ADVENTISTA PARA EVAGELIZAR AS GRANDES CIDADES 

UM FILOSOFIA BÁSICA 

 

A Totalidade do Homem 

A posição dos adventistas em face à compreensão da natureza humana é 

uma das vantagens que existem em relação às demais religiões. Para o adventista o 

homem é um ser indivisível e isto equivale a dizer que o evangelho deve atingi-lo 

completamente. A restauração completa envolve os aspectos físicos, mentais, 

 
43 Loc. Cit. 



morais, sociais e espirituais.44 O evangelho na sua mais profunda essência é o 

instrumento de Deus para restaurar o relacionamento ente Deus e o homem, 

quebrado por causa do pecado; um relacionamento que envolve o ser total, que 

compreende a ligação entre mente e corpo como unidade indivisível. Na expressão 

de Paulo há um culto racional: apresentar o corpo como uma mente renovada pelo 

poder do evangelho (Romanos 12:1,2). Ellen White disse que “se a mente estiver 

livre e feliz pela convicção de estar praticando a justiça… ocasionará uma alegria 

que agirá sobre o físico todo.”45 Referindo-se ao exercício físico, ela se situa assim: 

“O exercício é uma preciosa bênção tanto para  as enfermidades da mente como as 

do físico.”46 Adorar a Deus, tributar-Lhe glória é o alvo final do evangelho eterno em 

relação ao homem (Apoc. 14:6). Esta possibilidade existe quando o ser humano é 

considerado em todos os seus aspectos. 

 

Quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, eles 
concisamente respeitarão as leis da vida que Deus estabeleceu em seus seres, 
visando a evitar as debilidades físicas, mentais e morais.47 

 

Este conceito do homem total afeta e direciona a missão dos adventistas para 

realizas pelos semelhantes uma obra completa: praga para salvar e curar, regenerar 

física e espiritualmente. Nisto seguem o exemplo de Cristo quando anunciou Sua 

obra. Jesus disse: “ O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 

evangelizar aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos cativos e 

restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o 

ano aceitável ao Senhor” (Lucas 4:18 e 19). A obra ministerial de Jesus une o 

homem como um ser total e indivisível. O que acontece ao homem em seu físico 

influencia e, em certos casos, impede a salvação. Isto era evidente pela maneira que 

Cristo operava. Essa relação entre mente e corpo tem a ver com a obra do Espírito 

Santo que é regenerar o homem pelo sacrifício de Jesus Cristo (João 3:14). Quando 

não há equilíbrio o homem é prejudicado no seu conjunto afetando a obra de 

regeneração. 

 
44 Leo R. Van Dolson, Healthy, Happy, Holy, (Washington, D.C.: Review and Herald, 1975), p. 55. 
45 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View, California: Pacific Press, 1948), Vol. VI, p. 371. 
46 Idem, p. 107. 
47 Ellen G. White, Testimonies for the Church, Mountain View, California: Pacific Press, 1948), vol. VI, p. 371. 



 

O pecado traz enfermidade e fraquezas, físicas e espirituais. Cristo tonou 
possível livrar-nos dessa maldição. Promete o Senhor, por meio da verdade, renovar 
a alma… Renovará cada órgão do corpo, a fim que de os servos de Deus possam 
operar de modo aceitável e com sucesso.48 

 

Na sua vida terrena, Jesus combinou a pregação da Palavra com o alívio do 

sofrimento físico do homem. Isto ele fez mediante curas sobrenaturais. Operações 

miraculosas marcaram o Seu ministério. A ordem de anunciar o evangelho a todo 

mundo estará associada ao ministério em favor dos enfermos como sinal da sua 

autenticidade. há, no entanto, um perigo previsto na Palavra de Deus em relação a 

curas sobrenaturais. O próprio Jesus profetizou que surgiriam “falsos cristos e falsos 

profetas operando grandes sinais e prodígios para enganas, se possível, os próprios 

escolhidos (Mateus 24:24). Por essa razão, disse Ellen White, “não podemos agora 

trabalhar dessa maneira; pois Satanás exercerá o seu poder de operar milagres. Os 

servos de Deus não podem hoje trabalhar por meio de milagres, pois operações 

espúrias de cura, dizendo-se divina, serão realizadas. ”49 

Como cumprir com a comissão evangélica em toda a sua extensão? Como 

impedir que a pregação do evangelho se confunda com a pregação de um falso 

evangelho acompanhado de falsos sinas? 

Deixar de ver o homem na sua totalidade é negar o poder divino e fracassar 

na grande comissão evangélica que visa restaurar o pleno relacionamento da 

criatura com o Seu Criador. 

Ellen White diz que  “o Senhor indicou um meio pelo qual o seu povo deve 

levar avante a obra de cura física em combinação com o ensino da Palavra."50 Que 

meio será esse indicado pelo Senhor para que Seu povo continue mantendo a 

mesma visão evangélica que teve Jesus Cristo em Seu ministério? A resposta de 

Ellen White é que o ministério da pregação da Palavra cumprirá o seu propósito se 

unido ao que ele chama de genuína obra médico-missionária.51 

 
48 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 12. 
49 Idem, p. 14. 
50 Loc. Cit. 
51 Loc. Cit. 



A sua visão da totalidade do homem pode ser expressa por estas 

declarações: 

 

A cura física está ligada à incumbência evangélica. Na obra do evangelho, o 
ensino e a cura nunca se devem separar.52 

Os servos de Cristo devem seguir-Lhe o exemplo. Andando de lugar em 
lugar, consolava Ele os sofredores e curava os enfermos. Apresenta-lhes, então, as 
grandes verdades concernentes ao Seu reino. Esta é a obra de seus seguidores. 
Aliviando os sofrimentos do corpo, achareis caminho para socorrer as necessidades 
da alma. Podereis apontar ao Salvado exaltado, e contar do amor do grande Médico, 
que, unicamente, tem o poder de restaurar.53 

 

Cabe aqui a questão: o que é obra médico-missionária? 

Ellen White, que cunhou essa nomenclatura entre os adventistas, começa 

definindo que é “de origem celeste. Não foi originada por qualquer pessoa que 

vive… é de origem divina e tem uma missão gloriosa a cumprir. “54  Implica na cura 

da enfermidade e na educação para evita-la. 

 

Há uma grande obra a ser realizada em prol da humanidade: a cura de suas 
doenças pelo uso de agentes naturais que Deus providenciou.55 

Educar os doentes e sofredores no modo correto de vida a fim de evitar 
enfermidades, eis quais deviam ser as primeiras atividades de um médico. ”56 

A obra médico-missionária genuína cura e educa usando agentes e leis da 
natureza. 

Os meios naturais, usados em harmonia com a vontade de Deus, produzem 
resultados sobrenaturais! Pedimos um milagre e o Senhor dirige a mente a algum 
remédio simples.57 

Os remédios simples que Ele providenciou para nosso uso, os quais, apta e 
oportunamente aplicados, produzirão miraculoso resultado. Portanto orais, crede e 
trabalhai!58 

 
 

52 Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver, (São Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 1977), p. 144. 
53 Ellen G. White, Parábolas de Jesus, (São Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 1979), pp. 233-234 
 
54 Ellen G. White, Beneficência Social, (São Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 1962), p. 116. 
55 Loc. Cit. 
56 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 221 
57 Ellen G. White,  Mensagens Escolhidas, (São Paulo, Casa Publicadora Brasileira, 1976), Vol. II, p. 346.  
58 Loc. Cit. 



Os remédios simples e naturais são apresentados por Ellen White em número 

de oito e são os seguinte: ar puro, luz solar, abstinência, água, dieta alimentar 

correta e saudável, exercício, repouso e confiança no poder divino.59 As leis da 

natureza envolvem tanto as leis que governam o mundo criado, de um modo geral, 

como aquelas que, especificamente, regem o funcionamento do ser humano como 

uma unidade.60 Não depende de currículos universitários médicos ou de saúde, não 

negando porém, sua validade. A obra médico missionária “ultrapassa os limites da 

atividade médica profissional para incorporar todos os atos de misericórdia e 

bondade desinteressada”61 realizados pelos seguidores de Cristo. 

Chamado a um Ministério Total. Os adventista são chamados a exercer um 

ministério total em favor do homem, vendo suas necessidade físicas e espirituais, 

isto é, tratar o problema do pecado em suas raízes, ou seja, a desobediência 

humana às leis de Deus. Isto faz parte da comissão dada aos adventistas para 

pregar o evangelho eterno. Na declaração de Ellen White a verdadeira interpretação 

do evangelho é “a união semelhante à de Cristo em beneficio do corpo, e da obra 

semelhante à de Cristo em benefício da alma. “62 A parte que cada indivíduo pode 

desempenhar é enfatizada na seguinte citação: 

“Muitos não têm fé em Deus e perderam a confiança no homem. Mas 

apreciam ver atos de simpatia e prestatividade. Ao verem alguém sem qualquer 

incentivo de louvor terrestre ou compensação aproximar-se de seus lares, 

ministrando aos enfermos, alimentando os famintos, vestindo os nus, confortando os 

tristes e ternamente chamando a atenção para Aquele de cujo amor e piedade o 

obreiro humano é apenas mensageiro – ao verem isto seus corações são tocados. 

Brota a gratidão, e fé é inflamada. Veem que Deus cuida deles, e ao ser Sua palavra 

aberta, estão preparados para ouvi-la.63 

Isto sugere que os pregadores estão envolvidos no ministério total. Mas não 

sozinho. Os médicos que trabalham como apóstolos da saúde, as enfermeiras, os 

dentistas, os fisioterapeutas, todos estão incluídos neste ministério. O homem 

comum, o profissional liberal e o operário, enfim, a obra de evangelização não exclui 
 

59 A Ciência do Bom Viver, Op. Cit., p. 127. 
60 Leo R. Van Dolson, J. R. Spangler, Healthy, Happy, Holy, (Washington D.C.: Review and Herald, 1975), p. 55. 
61 Beneficência Social, Op. Cit.,  p. 36. 
62 Ellen G. White, Evangelismo, (São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1959), p. 514. 
63 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 247. 



ninguém. Todos podem ser instrumentos para pregar e curar como Cristo o fez, 

usando os princípios da obra médico-missionária. Naturalmente os que não militam 

diretamente na área médica, devem reconhecer suas limitações ao tratar da cura, 

mas estará plenamente aptos a desenvolver o ministério de uma educação 

preventiva da saúde. Contudo a ênfase para a igreja adventista é clara: nenhum 

aspecto do ministério de Cristo deve ser negligenciado. O homem é visto na 

perspectiva do evangelho nos seus múltiplos aspectos: físico, mental, social e 

espiritual. Assim deve ver também o ministério. Há um lugar e uma ativa participação 

para todo crente. Não deve ser feita apenas por profissionais usando tipos técnicos 

de serviço. Há uma parte para cada indivíduo desempenhar em favor do próximo.  

 Método para Semear e Colher. Respondendo à pergunta sobre qual o modo 

de revelar a Cristo, Ellen White disse: 

 

Como revelaremos a Cristo? Não conheço melhor modo (…) do que lançar 
mão da obra médico-missionária em associação com o ministério.64 

 

As razões apresentadas para a escolha deste método para evangelizar: em 

primeiro lugar, é que a obra médico-missionária quebra o preconceito contra a 

mensagem do evangelho. “Como um meio de vencer o preconceito” há lugar para 

este método “onde quer a verdade não tenha sido proclamada ainda”.65 É a cunha 

“para abrir portas” às doutrinas da Palavra de Deus.66 Em segundo lugar, é que a 

obra médico-missionária faz parte integral da preparação da mente para receber a 

semente da vida, bem como para efetuar a colheita das almas convertidas a Cristo. 

 

Unida a outra setores da obra do evangelho, a obra médico-missionária é o 
instrumento pelo qual o termo é preparado para a semeadura da semente da 
verdade,… e também o instrumento por cujo intermédio a messe é colhida.67 

Só quando estes ramos da obra estiverem unidos, podemos esperar recolher 
os mais preciosos frutos para o Senhor.68 

 
64 Idem, p. 319. 
65 Testimonies for the Church, Op. Cit., Vol. IX, p. 211. 
66 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 328. 
67 Idem, p. 252. 



 

Dr. G. Oosterwal diz que a missão dos adventistas deve ser abrangente ou 

corre o risco de limitar severamente o número de pessoas a serem alcançadas.69 

Isto quer dizer que há muitas pessoas que não podem ser atingidas só pela Bíblia e 

pelo hinário. São pessoas que deverão ser alcançadas de modo diferente e usando 

métodos diferentes dos tradicionais de pregar. 

O método de pregar unida a proclamação evangélica com a obra em favor da 

saúde do homem, no conceito de Ellen White, é “um novo elemento” que dever ser 

introduzido no trabalho dos adventistas e tem uma “missão gloriosa a cumprir.”70 O 

resultado será uma abundante colheita de almas que serão atraídas pelos vários 

aspectos da verdade e a consequente vinda de Cristo. 

 

Devemos agora unificar, e por meio da verdadeira oba médico-missionária 
preparar o caminho para o nosso Rei vindouro.71 

O senhor deseja que seus servos escolhidos aprendam a como se unir em 
harmoniosos esforços.72 

 

Joelmir Betting, colunista econômico do Jornal “Folha de São Paulo”, declarou 

que conforme a Organização Mundial de Saúde e assistência médica está dividida 

segundo a importância e a sua capacidade de atendimento em três níveis distintos: 

primária, secundária e terciária. A assistência médica primária abrangeria a 

necessidade maios da população, atingindo 90% da comunidade. Seria realizada 

por atendentes e em postos de saúde convencionais em mais de 80% dos casos 

que lhe chegam.73 Tal declaração comparada com a afirmação de Ellen White de 

que “se os enfermos e sofredores fizeram apenas o melhor que sabem com relação 

a viver os princípios da reforma de saúde perseverantemente, em nove casos de 

cada dez ficarão livres de seus males,”74 pode nos dizer o motivo por que a obra 

médico-missionária é um método seguro para abrir caminho e ternar efetiva a 
 

68 Idem, pp. 26-27. 
69 Gottfried Oosterwal, Missão Adventista, (São Paulo: Gráfica do Instituto Adventista de Ensino, 1981), p. 47. 
70 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 319. 
71 Idem, p. 22. 
72 Testimonies for the Church, Op. Cit., Vol. IX, p. 145. 
73 Joelmir Betting, “O Ciclo Econômico da Doença”,  Folha de São Paulo, (30 de março de 1983), p. 20. 
74 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 223. 



pregação evangélica. Não seria este o chamado “novo elemento” a ser introduzido 

no trabalho adventista? 

 Campo de Ação. Em uma de suas mais conhecidas declarações em favor do 

trabalho de evangelização das grandes cidades, Ellen White disse que “quando as 

cidades forem trabalhadas como Deus deseja, o resultado será o pôr-se em 

operação um poderoso movimento como nunca foi testemunhado.”75 Respondendo 

ao editor da revista  Ministry, o diretor do Lake Union Soul-Winning Institute, o jovem 

evangelista Mark Finley, disse que o modelo de trabalho ali realizado pela instituição 

em Chicago deveria ser seguido em outras cidades do mundo como Nova Iorque, 

Los Angeles, Londres, Calcutá, Singapura, Tokyo, Melbourne, Sidney, São Paulo, 

Rio de Janeira e outras. Sua certeza é de que a obra de evangelização das grandes 

cidades, pelos advenstias “está se arrastando, para falar o mínimo.”76 Que método 

de trabalho Mark Finley está seguindo em Chicago que poderia ser seguido em 

outras grandes cidades do mundo? Deixemos que ele mesmo responda: 

 

Nós começamos com a convicção de que os leigos devem tornar-se 
envolvidos no evangelismo. Mas como pode isto ser alcançado? Em que espécie de 
modelo podem eles trabalhar efetivamente? Nossa resposta é: em três aspectos do 
evangelismo público: programas de saúde, estudos bíblicos pessoais e classes 
bíblicas comunitárias. 

Eu não posso conduzir programas de saúde sem apoiá-los no arcabouço da 
obra médico missionária. Há uma diferença entre educação sanitária e evangelismo 
médico-missionário. O mundo tem educação sanitária. Os adventistas do sétimo dia 
têm o evangelismo médico. 

 

Mark Finley conta que os resultados de seguir este método, de combinar a 

pregação com a mensagem de saúde, tem dado, em Chicago, no Lake Union Soul-

Winning Institute, de 80 a 100 decisões em cada 300 não adventistas que são 

alcançados. Ele trabalha com um duplo alvo: 1) fortalecer as igrejas que possuem 

facilidades e acomodações físicas para desenvolver o plano através da obra médico-

 
75 Idem, p. 304. 
76 J. R. Spangler, “Lake Union Soul-Winning Institute”,  The Ministry, (dezembro, 1980), p.  4. 



missionária, cujas congregações se encontram fracas; 2) estabelecer igrejas novar 

em bairros da cidade onde ainda não exista a obra adventista.77 

Esta visão da obra na cidade de Chicago, materializada no trabalho de Mark 

Finley, foi descrita por E. White em 1910. Suas palavras são: 

 

Neste esforço em favor das cidades, necessitamos muito da cooperação de 
todas as classes de obreiros. Necessitamos de modo especial o auxílio que o médico 
pode prestar como evangelista. Se pastores e médicos planejarem unir-se no esforço 
de alcanças os corações sinceros que há em nossas cidades, os médicos, bem como 
os pastores, serão postos em terreno vantajoso. Ao trabalharem em humildade, Deus 
abrirá o caminho diante deles, e muitos receberão o salvador conhecimento da 
verdade.78 

 

As grandes cidades são o campo de trabalho onde os métodos diferentes de 

evangelização e as diferentes capacidades humanas encontram seu lugar. “Em 

conexão com a proclamação da mensagem… há muitas espécies de trabalho que 

devem ser feitos por obreiros com variados dons.”79 Ao todos Paulo cita nas três 

cartas, Romanos 12, I Cor. 12 e Efés. 4, uma lista de dezenove diferentes dons com 

que o Espírito Santo pode capacitar o ministério da igreja par ao trabalho. No 

contexto da evangelização urbana existe ligar para todos, pois algumas pessoas, 

nas grandes cidades, “serão atraídas por um aspecto do evangelho, outros por outro 

aspecto”80, sendo que a obra em um grande centro populacional “é maior do que um 

homem possa manejar… Deus tem diferentes maneiras de trabalhar e diferentes 

obreiros a quem confiou variados dons.”81 O que Deus requer é que “os seus servos 

escolhidos aprendam como se unir em harmoniosos esforços.”82 

Os adventistas possuem um ministério que encerra a variedade de dons 

outorgados pelo Espírito ao crente. Compreende o ministério da pregação pública 

(conferências evangelísticas, rádio, TV, telefone) e pessoal (estudo bíblico, 

testemunhos pessoais); o ministério da saúde que envolve médicos, enfermeiros, 

fisioterapeutas, dentistas e leigos ministrando os remédios e leis naturais da saúde 
 

77 Idem, p. 7. 
78 Medicina e Salvação, Op. Cit.,  p. 304. 
79 Testimonies for the Church, Op. Cit.,  Vol. IX, p. 109. 
80 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 327. 
81 Testimonies for the Church, Op. Cit., Vol. IX, p. 144. 
82 Idem, p. 145. 



(sanatórios, salas de tratamento, lojas de alimentos saudáveis, escolas de nutrição e 

arte culinárias, restaurantes vegetarianos, ambulatórios, clínicas médicas, lanchas e 

unidades médicas volantes); o ministério da beneficência social aos pobres e 

desempregados, órfão e viúvas (orfanatos, lares e meninas, sociedades 

beneficentes de Dorcas; samaritanos); o ministério da página impressa onde operam 

editores, redatores e colportores (casas publicadores, tipografias e as distribuidores); 

os adventistas possuem também, o ministério do ensino operado por educadores e 

professores cristãos (universidades, faculdades, seminários, escolas secundárias e 

fundamentais). Todos estes ramos da obra poderiam ser classificados biblicamente 

em dois aspectos: a proclamação e o serviço. Há uma reconhecida força ministerial 

adventista na proclamação da mensagem evangélica e no serviço. Há uma 

reconhecida força ministerial adventista na proclamação da mensagem evangélica e 

no serviço prestado ao próximo. O que falta aos adventistas é desenvolver o terceiro 

aspecto de um ministério bíblico integral, ou seja, o ministério da comunhão.83 Este 

é um dos grandes perigos que existem entre os diversos ministérios mantidos pelos 

adventistas, que aliado ao perigo de independência pode anular sua aça 

evangelizadora nas grades cidades. 

Ellen White advertiu: 

À medica que a obra médico-missionária se estender mais haverá tentação de torná-
la independente de nossas associações. Foi-me, porém, apresentado que esse plano não é 
certo. Os diferentes ramos de nossa obra não são senão partes de um grande todo. Têm um 
único centro.84 

 

A comunhão entre os diversos membros da igreja, equipados com os variados 

dons do Espírito para a completa obra do ministério parecer ser o que está faltando 

par a que os adventistas introduzam um novo elemento no trabalho: abençoar e 

confrontar os sofredores, curar e ensinar os doentes, proclamar o evangelho aos 

perdidos. O companheirismo é fatos decisivos não só para o crescimento como para 

a manutenção da igreja.85 A comunhão ou companheirismo cristão deve atrair as 

pessoas para o evangelho, liga-las na obra do ministério e conservá-las unidas no 

cumprimento de sua missão evangélica. Todos são importantes na evangelização 
 

83 Goottfried Oosterwal,  Missão da Igreja Adventista (São Paulo: Gráfica do Instituto Adventista de Ensino, 
1981), p. 48. 
84 Evangelismo, Op. Cit., p. 522. 
85Missão da Igreja Adventista, Op. Cit., p. 48. 



das grandes cidades mas o poderoso movimento como nunca foi ainda 

testemunhado só será visto quando todas as classes de obreiro, todos os dons 

outorgados, todas as instituições e instrumentalidades, estiverem unidos pelos 

inseparáveis laços do amor de Cristo em favor do mundo. 

No escopo da obra de evangelização, indica pelos escritos do Espírito de 

Profecia, para as grandes cidades, nenhuma classe dever se negligenciada ou ter 

preferência em relação às demais. Ellen White disse que “o convite deve ser dado 

aos ricos e aos pobres, aos altos e humildes… não deixeis que ninguém conceba a 

ideia de que os pobres e iletrados devam ser passados por alto.”86 As missões 

urbanas não deviam imitar a obra do Exército de Salvação voltada apenas em 

beneficiar o pobre como se a pobreza fosse uma virtude em si mesma.87 O conselho 

é que as grandes cidades sejam trabalhadas visando a todas as classes, com 

ênfase na conversão de líderes de sociedade que pudessem levar avente em sua 

comunidade a obra da pregação.88 

No ano de 1884, J. H. Waggoner descreve o modelo da missão urbana 

proposta por Ellen White como um lugar de ajuda às classes sociais baixas e, 

também, como um centro de contato e amizade para as classes sociais mais altas, 

sendo estas despertadas em seu interesse religioso pela literatura colocada em 

mãos das pessoas respeitáveis e pensantes da sociedade.89 

Referindo-se à obra em Nova Iorque, Ellen White, em 1901, falou das missões 

nas grandes cidades como escolas para educar e treinar. 

 

As missões urbanas devem ser estabelecidas onde se possa educar 
colportores, obreiros bíblicos e médicos missionários práticos para alcançar certas 
classes sociais. 

Em cada cidade devia haver uma missão urbana, que fosse uma escola de 
preparo para obreiros.90 

 

 
86 Evangelismo, Op. Cit.,  p. 257. 
87 Beneficência Social, Op. Cit., p. 257. 
88 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 321. 
89 Werner Vyhmeister,  Mission de la Iglesia Adventista, (São Paulo: Gráfica do Instituto Adventista de Ensino, 
1981), p. 233. 
90 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 203. 



Esta missão urbana em Nova Iorque foi indicada como um símbolo do que 

deveria ser feito em todas as grandes cidades no mundo. Ali seriam conectadas as 

instituições de saúde e educação em uma só filosofia de trabalho. Educar e trainar 

os obreiros para a pregação do evangelho total, isto é, que atingisse a totalidade dos 

aspectos humanos, salvando o homem física e espiritualmente.91 O sanatório-escola 

deveria atuar como centro de treinamento para obreiros da igreja, cujo campo de 

ação poderia ser encontrado nos restaurantes, salas de tratamento, de leitura, 

escola culinárias, reuniões públicas de pregação da Palavra, tendas, templos, lojas 

de alimentos saudáveis, localizadas dentro de Nova Iorque. A obra desse modelo de 

missão urbana deveria ser abrangente em relação ao homem como indivíduo e às 

diversas camadas da sociedade. O propósito de Deus era causar um verdadeiro 

impacto na cidade de Nova Iorque para o que não faltou incentivo de Ellen G. White. 

Nada deveria interromper a obra. 

 

Depois de haver abraçado a verdade e tomado sua decisão, então o Senhor 
os preparará para serem instruídos para a plena recepção da verdade bíblica. Deveis 
escolher como auxiliares homens capazes de levar a causa adiante sólida e 
cabalmente, trabalhando pela conversão de todo o ser, corpo, alma e espírito. Um 
fundamento sólido, lançado segundo o plano evangélico, deve ser estabelecido para 
a edificação da igreja. 

 

No ano de 1902, desejava Ellen White que a missão urbana de Nova Iorque 

estivesse trabalhando “em todas as partes” da cidade, através de “vários grupos 

pequenos” que ela chama de companhias, lideradas por obreiros leigos, ensinados 

na maneira de trabalhar para Deus.92 

 

 

O Trabalho dos Postos Avançados 

 

Definição. Quando Ellen White enfatiza a obra de evangelizar as grandes 

cidades, diz que as instituições médicas de base como hospitais e sanatórios, as 

instituições educacionais para a juventude  e as residências das famílias dos 
 

91 Misión de la Iglesia Adventista, Op. Cit., p. 234. 
92Idem, pp. 281-386.  



obreiros deveriam estar situados fora de cidade. Seriam os postos avançados do 

trabalho um modelo estratégico para conservar a saúde dos obreiros e salvaguardar 

seus filhos. 

As cidade devem ser trabalhadas de postos avançados. Disse o mensageiro 
de Deus, “não serão advertidas as cidades? Sim, não pelo povo viver nelas, mas por 
visita-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra.”…”É desígnio de Deus 
que o nosso povo deverá estar localizado fora das cidades e destes  postos 
avançados advertir as cidades, e nelas levantar memorias para Deus.”93 

Necessitamos de um sanatório e de uma escola nas vizinhanças de Nova 
Iorque. Seria bom obter um lugar fora da cidade que sirva de residência ais nossos 
obreiros da missão… no local mais saudável…94 

 

Distância. Não há uma distância pré-determinada para todos os lugares. No 

caso de Nova Iorque a distância entre a base missionária ou posto avançado e a 

cidade, era de 96 km.95 Ellen White foi clara em que “os locais escolhidos devem 

estar um pouco fora das cidades ruidosas”, e que houvesse fácil acesso ao campo 

de ação, evitando, naturalmente, desperdício de tempo e recursos financeiros na 

locomoção.96 

Considerações Financeiras. Na aquisição de propriedades rurais as 

condições financeiras deveriam ser levadas em conta, comprando-se por baixo 

custo, lugares de onde obreiros deveria “sair para fazer o trabalho nas cidades.”97 

Frequentemente, Deus tem colocado Sua bênção nestas transformações movendo 

homens ricos ou prósperas empresas para fornecer o trabalho de evangelização das 

grandes cidades. A estratégia de situar a base missionária urbana em zona rural 

fronteiriça tem proporcionado, em numerosos casos, recursos financeiros 

excedentes para a aplicação em planos de expansão da obra. Cite-se o exemplo do 

Instituto Adventista de Ensino (antigo CAB), localizado a 20 km de São Paulo, 

separado na época da aquisição por uma próspera zona rural, foi comprado por 

 
93 Idem, pp. 46-47. 
94 Idem, p. 386. 
95 Idem, p. 388. 
96 Medicina e Salvação, Op. Cit., p. 308 
97 Mensagens Escolhidas, Op. Cit., Vol. II, p. 359. 



quantia equivalente a sete mil dólares98 na época (1915), e vendido em 1983 por 

mais de 5 milhões de dólares, apenas uma parte da propriedade.99 

Memorias Divinos nas Cidades. Os postos avançados deveriam estar 

conectados com os memorias de Deus dentro das cidades, ou agências de 

proclamação e serviço. Ellen White cita como memorias as casas de culto ou 

templos, os restaurantes vegetarianos, e outra agências como sala para pequenos 

tratamentos, escolas de arte culinária, lojas de alimentos saudáveis, salas de leitura. 

Ela diz que “muitos centros devem ser estabelecidos empregando centenas de 

obreiros”100 (grifo nosso). Os estabelecimentos das cidades fariam a obra de 

abordagem aos interessados na verdade e manteriam sua ligação com os postos 

avançados para receber treino para os obreiros e fornecer clientes para os 

sanatórios.101 O trabalho deveria envolver obreiros assalariados, ministros 

ordenados, médicos evangelistas, enfermeiros, colportores, homens com 

habilidades administrativas, sem, contudo, desprezar o  povo comum da igreja. Em 

outras palavras, o ministério ordenado ou especializado deveria mobilizar e trinar os 

membros das congregações residentes nas cidades usando o seu potencial em 

favor de vizinhos, amigos e parentes, colegas de trabalho com o objetivo de “pôr-se 

em ação um poderoso movimento” na comunidade.  

 

Os ministro ordenados sozinhos não são suficiente para a tarefa de advertis 
as grandes cidades. Deus está chamando não somente ministros mas também 
médicos, enfermeiros, colportores, obreiros bíblicos e outros consagrados membros 
da igreja, possuidores de diferentes talentos, que tenham o conhecimento da Palavra 
de Deus e possuam o poder de Sua graça, para que considerem as necessidades 
das cidades não advertidas.102 (grifo nosso) 

 

A obra médico-missionária deve ser usada como cunha na estratégia do 

evangelismo urbano provendo um “lugar em que os escravos dos maus hábitos 

possam receber auxílio para quebrar as cadeias que os prendem.”103 

 
 

98 Don F. Neufeld, SDA Encyclopedia, (Washington D.C.: Review and Herald, 1966), p. 587.  
99 “IAE –Último Decreto”, Revista Adventista, (Setembro, 1983), p. 21. 
100 Testimonies for the Church, Op. Cit., Vol. IX, p. 56. 
101 Evangelismo, Op. Cit., p. 107. 
102 Ellen G. White, Atos dos Apóstolos, (São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1976), p. 158. 
103 Ellen G. White,  Temperança, (São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1969), p.  127. 



Devem-se fazer arranjos para realizar reuniões em conexão com os nossos 
restaurantes… um recinto onde os clientes possam ser convidadas para assistirem a 
conferência sobre a ciência da saúde e temperança cristã, onde recebam instrução 
sobre o preparo de alimento saudável, e sobre outros assuntos importantes… Ao 
serem as pessoas ensinadas a preservarem a saúde física, encontrar-se-ão muitas 
oportunidades para semear as sementes do evangelho do reino.104 

 

J. R. Spangler sugere os seguintes cursos para este tipo de trabalho: Controlo 

do Peso e Obesidade, Controle Dietético do Colesterol, Controle e Prevenção de 

Riscos Coronarianos, Controle e Tratamento do Stress, Programa para Deixar de 

Fumar em Cinco Dias, Tratamento do Alcoolismo, Cursos sobre Nutrição e 

Preservação da Vida, Orientação e Prática dos Tratamentos Naturais.105 A comissão 

de lideres departamentais da Conferência Geral esbouçou uma lista com trinta e 

nove possibilidades de tipos de atividades para desenvolver a obra médico-

missionária nas grandes cidades. A recomendação é que as igrejas escolham as 

que sejam de acorde com os dons existentes nas congregações e que despertem 

interesse local.106 

Abaixo segue a lista de atividades: 

1. Plano para deixar de fumar em cinco dias. 

2. Ajuda para vencer o alcoolismo. 

3. Curso de nutrição e culinária. 

4. Controle do peso e obesidade. 

5. Programa de condicionamento físico. 

6. Programas para redução do risco coronariano. 

7. Feira vegetariana. 

8. Programas sobre o valor da luz solas 

9. Obras de beneficência social. 

10. Plano para auxiliar a temperança doméstica. 

11. Cartões para doentes, recém-casados, recém-nascidos, enlutados. 

12. Cartão para boas-vindas (aos novos vizinhos). 

13. Grupos para implantar e estreitar a amizade na vizinhança. 

 
104 Ellen G. White,  Conselhos Sobre Saúde, (São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1971), p. 481 
105 Leo R. Van Dolson e J. R. Spangler, Healthy, Happy, Holy, (Washington D.C.: Review and Herald, 1975), p. 
184. 
106 Idem, pp. 185-186. 



14. Treinamento para empregos. 

15. Professor assistente. 

16. Ensino de inglês para estrangeiros. 

17. Centros de vida melhor (programa usando salas de tratamento e 

prevenção de enfermidades em conexão com estudos no livro de Daniel). 

18. Exame de saúde. 

19. Visitar levando literatura sobre saúde. 

20. Visitar os doentes e orar com eles. 

21. Cursos por correspondência sobre saúde. 

22. Histórias para crianças (sobre saúde e a Bíblia). 

23. Programas de escola de temperança. 

24. Unidades de ação para apresentar programas sobre fumo e as drogas. 

25. Programas em gabinetes médicos. 

26. Programa  locais de rádio e televisão. 

27. Fundando casas para tratar alcoólatras e viciados em drogas. 

28. Centros de intervenção nas crises (prevenção de suicídio). 

29. Educação sanitária nas escolas sabatinas filiais. 

30. Programa como variar a alimentação. 

31. Participação no programa “Big Brother”.  

32. Creches. 

33. Programas para saúde maternal e infância (gravidez e recém-nascidos). 

34. Grupos para obra nas penitenciárias. 

35. Debates sobre administração do dinheiro. 

36. Programas sobre hobbies e passatempos. 

37. Educação sexual. 

38. Programas voluntários para senhoras. 

39. Clube de boas ações em favor dos vizinhos. 

O livro Evangelismo diz o seguinte sobre a maneira eficiente e completa de 

preparação do campo para um esforço evangelístico: 

A obra deve começar discretamente, sem ruído ou toque de trombeta. Deve 
começar  com estudos bíblicos, educando assim o povo. Este plano é incomparável 
mais eficaz do que começar com sermões.107 

 
107 Evangelismo, Op. Cit., p. 445. 



Citando a solidão e a inexpressividade como “as duas mais graves doenças 

de nossa moderna sociedade urbana”, o Dr. Oosterwal diz que “a maior necessidade 

do homem moderno” se resume em companheirismo e senso de valor 108. Não há 

duvida que a estratégia do evangelismo urbano desenvolvido pelo método da obra 

médico-missionária preenche essas necessidades humanas, pois parte do principio 

de que o evangelho está interessado em primeiro lugar, no bem estar das pessoas 

mais do que na filiação a uma igreja ou denominação. 

  O sistema integrado de restaurantes, salas de tratamento, escolas e culinária, 

lojas de alimentos saudáveis e outras agencias que a igreja puder usar na sua obra 

de evangelização deve “chamar a atenção das pessoas influentes, para a terceira 

mensagem angélica”, cujo centro é Cristo como Salvador e Salvador e Senhor do 

Homem, as quais serão a pouco habilitadas a compreenderem a “diferença existente 

entre o que serve a Deus e o que não O serve” 109. Devem estas instituições estar 

conectadas com os postos avançados como centros de influência sobre a população 

urbana e de companheirismo cristão para adventistas e simpatizantes com a 

verdade.  

A importância dos Templos. Como o apelo da terceira mensagem angélica do 

Apocalipse 14 é um convite a adorar o Deus verdadeiro, e aceitar o sinal distintivo (o 

sábado) do relacionamento entre a criatura e o Salvador, os adventistas reconhecem 

a necessidade de edificar templos ou casas de cultos nas cidades. Um retorno às 

origens do movimento mostra as dificuldades para a edificação dos primeiros 

prédios das cidades. Dificuldades havidas em parte por falta de recursos financeiros 

pois os poucos adventistas iniciais eram pobres. Dificuldades, também, pela visão 

distorcida da missão evangelística às grandes cidades. O sendo de iminência da 

volta de Cristo levava-os ao pensamento de não querer investir em cidades que logo 

iriam ser destruídas. 

         Ellen White, em seus escritos, entrou para corrigir essa visão missionária 

distorcida aconselhando que “onde quer que se levante um grupo de crentes deve 

construir-se uma casa de culto. Não deixem os obreiros o lugar sem fazer isto .110  

Os restaurantes e clinicas ou salas de tratamento poderiam ser “administrados de 
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preferência em prédios alugados”, mas “em toda a cidade em que a verdade for 

proclamada, devem-se erigir igrejas”, como monumentos divinos de uma obra 

estabelecida.111  Os recursos não precisariam vir dos conversos apenas. “Homens 

de posses” seriam movidos por Deus para ajudar as construções.112 

        Nos templos ou casas de culto as pessoas convertidas em associação com os 

simpatizantes da verdade encontram hoje, em milhares de cidades do mundo, 

centros de influência para a vida espiritual e lugares de refúgio para a adoração. 

Alguns são quase completos em seus planejamento para atender a congregação e 

prestar serviços a comunidade. Outros são simples e humildes na sua estrutura 

física mas trazem às pessoas a segurança de terem um lugar para prestar culto a 

Deus, mantendo a comunhão entre si. O pensamento adventista é: quanto mais 

completo o edifício da igreja, melhor será atendida a congregação em suas 

necessidades. Contudo, o conselho é que não se construam dispendiosos edifícios. 

Simplicidade, economia, bom gosto e funcionalidade parecem ser o princípios 

recomendados na construção de edifícios nas cidades. 113 O planejamento deve 

incluir o funcionamento de uma escola paroquial (escola de primeiro grau brasileira) 

para atender basicamente as crianças da igreja. 114 

 Os Resultados. Da visita de Ellen White  no dia 10 de janeiro de 1900 à 

cidade de San Francisco, nos EEUU, o seguinte texto pode ser um indicador dos 

resultados alcançados naquela cidade, seguindo-se a estratégia dos postos 

avançados conectados com a missão urbana. 

 

 Ao estar diante do povo pensei no sinhô e na instrução que me haviam sido 
dados muitos anos atrás, e senti-me encorajada. Olhando para o povo congregado, 
compreendi que podia dizer: “O Senhor cumpriu Sua palavra.” Durante os últimos 
anos a ‘colmeia’ em San Francisco, tem sido sem dúvida, uma colmeia muito 
ocupada. Muitos setores do trabalho cristão tem sido desenvolvidos por nossos 
irmãos e irmãs. Neles se incluem a visitação aos enfermos e desamparados, o 
cuidado dos doentes, o ensinamento da verdade da casa em casa, distribuição de 
literatura e a promoção de classes sobre vida saudável. Uma escola para crianças é 
dirigida no porão da casa de culto da Rua Laguna. Durante algum tempo foi mantido 
um lar para obreiros e uma missão médica. Na rua do Mercado, próximo ao Teatro 
Municipal, havia salas de tratamento que funcionavam como sucursais do sanatório 

 
111 Loc. Cit. 
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Santa Helena. No mesmo local havia uma loja de alimentos saudáveis. Próximo ao 
centro da cidade, não distante do edifício Call, era dirigido um restaurante 
vegetariano, o qual funcionava seis dias da semana e ficava inteiramente fechado 
aos sábados. Ao longo do ancoradouro realizava-se trabalho missionário dirigiram 
reuniões em grandes salões da cidade. Assim a mensagem de advertência foi dada a 
muitos.115 

 

Nos primeiros anos do movimento adventista do sétimo dia, todas as ocasiões 

onde houvesse ajuntamento de grande número de pessoas eram aproveitadas para 

abordar o povo através da mensagem de saúde.116 Na opinião de Mark Finley, não 

há desperdício de tempo, pois “nossos programas de saúde são uma ilha que criam 

confiável interesse espiritual… nos cremos que cada individuo… tem uma aspiração 

para conhecer Des, e nos procuramos nutrir aquela necessidade.117 

A Saída das Grandes Cidades.  O adventista consciente viverá nas grandes 

cidades até que Deus abra um caminho para sair, por reconhecerá que alo não será 

o seu lugar de residência permanente. Casa possua propriedade, esta “será por ele 

apreciada mas não acumulada, estimada apenas enquanto possa ser usada para 

levar avante a verdade, para trabalhar como Cristo trabalhou quando esteva na 

Terra, para abençoar a humanidade.118 Ted Wilson reconhece que “Deus parece 

esta indicando que nossa missão como igreja nas grandes cidades é trazer as 

pessoas a Cristo, através do poder do Espírito Santo, para convertê-las, e, então, 

auxiliá-las a sair da cidade.119 

 Razões para sair. Existem basicamente duas razoes: 1) A filosofia de vida 

física e moral proposta pelos adventistas; e 2) A escatologia da igreja. Em relação à 

primeira, o conflito existe em face do risco que os adventistas correm, nas cidades, 

para mantes sua filosofia de vida. Aqui são consideradas a saúde, o caráter dos 

filhos, a violência urbana e os acidentes. As declarações de Ellen White sobre o 

assunto poderiam ser representados pelos três textos seguintes: 

 

 
115 Beneficência Social, Op. Cit., p. 112. 
116 Idem, p. 473. 
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O ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a 
saúde… a prevalência de ar viciado, água e alimentos impuros, as habitações 
apinhadas, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar.120 

Uma das mais sutis e perigosas tentações que assaltam as crianças e jovens 
nas cidades, é o amor aos prazeres. Numerosos são os dias feriados; jogos e 
corridas de cavalo arrastam milhares, e a onde de excitação e prazer atrai-os para 
longe dos sóbrios deveres da vida.121 

Quanto mais chegarmos a estar em harmonia com o plano original de Deus, 
mais favorável será nossa posição para assegurar saúde ao corpo, espírito e alma.122 

 

Esta posição é favorecida pelas pesquisas cientificas das doenças chamadas 

urbanas. A poluição atmosférica pode produzir doenças crônicas e cumulativas, 

como atestam as declarações de Thomas T. Aylesworth, em sua obra “Poluição do 

Ar e da Água”. Ele afirma que, segundo descoberta de Dr. Clair C. Petterson, 

partículas de chumbo no ar podem afetar o sistema nervoso central. As partícula de 

cádmio prejudicam o funcionamento do coração, a fuligem das chaminés é, 

provavelmente, um grande causador de pneumonia, isto sem contar os efeitos 

danosos do monóxido de carbono, presente nas fumaças dos automóveis, que 

interfere na corrente sanguínea. 123 

O livro  As Ciladas da Cidade  declara: 

 

A contaminação ambiental deve ser interpretada, simplesmente como 
intoxicação humana, já que envenenando seu ambiente natural o homem destrói as 
condições que possibilitam e favorecem sua própria existência.124 

 

Na opinião do autor de Poluição e a Morte do Homem, o problema da ecologia 

como o estudo do equilíbrio dos seres vivos inclui, também, os altos níveis de 

poluição urbana.125 

 
120 A Ciência do Bom Viver, Op. Cit.,  p. 365. 
121 Idem, p. 364. 
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125 Francis A. Schaeffer, Poluição e a Morte do Homem, (São Pualo: JUERP, 1976), p. 11. 



Relacionadas com a segunda razão para sair das cidades estão as 

declarações de Ellen White acerca dos juízos divinos, das pressões sindicais e do 

decreto dominical. 

Quanto aos juízos divinos, Ellen White diz que a exemplo de Sodoma e 

Gomorra “as cidades serão alvo dos juízos divinos… serão varridas pelas vassouras 

da destruição” por causa da impiedade e da recusa de seus habitantes em atender 

os apelos divinos.126 Deus trará rigorosamente, “ contudo, não serão castigadas com 

a extrema indignação de Deus, porque algumas almas…arrepender-se-ão e se 

converterão… 

Falando nas pressões sindicais e associações trabalhistas, Ellen White diz 

que “em cada cidade há agentes satânicos organizando afanosamente em partidos 

os que se opõem as leis de Deus.”127 

O seu conselho é para não centralizar as bases da obra adventista nas 

cidades onde “o bulício e a confusão…as condições que nelas criam as uniões 

trabalhistas, tornar-se-ão grande desvantagem.”128 

O documento da associação geral intitulado “Vida no Campo”, de 1978, que 

analisa o desenvolvimento e anova localização das instituições, no item três do 

paragrafo três declara o seguinte 

Que as condições diretivas das grandes instituições, cuja os arredores se 
houverem convertidos em centros urbanos e tiverem de enfrentar o importante 
programa de reedificação, sejam sensíveis aos conselhos dados por Ellen White no 
tocante a localização ideal das mesmas.129 

 

Tal conselho, recomendado pela Associação Geral, tem sido base para a 

mudança da Casa Publicadora Brasileira dos adventistas de São Paulo para a 

região de Tatuí, interior de São Paulo. Os administradores ao analisarem os diversos 

motivos que estariam provocando a mudança, destacaram as pressões sindicais e a 

poluição urbana como alguns dois mais fortes.130 

 
126 Evangelismo, Op. Cit., p. 27. 
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O mais forte argumento que os adventistas tem para deixar as cidades é a 

interpretação profético-histórica de Apocalipse 13:11-18, com ênfase nos versos 16 

e 17. 

 A todos, os pequenos e os grande, os ricos e os pobres, os livres e os 
escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita, ou sobre a fronte, 
para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome 
da besta, ou o número do seu nome. 

 

Os adventistas interpretam a “marca da besta” como sendo a imposição de 

um sábado falso em lugar do verdadeiro expresso na Lei de Deus no quarto 

mandamento. A primeira besta é interpretada como o papado enquanto que a 

segunda é descrita como os EEUU, ou, mas especificamente, o protestantismo 

apostatado da América do Norte. O impor da marca da besta será o decreto do 

domingo como o dia oficial de repouso da nação. Os que se opuserem serão 

perseguidos e terão sua morte decretada.131 

 

Quando nossa nação (os EEUU), em seu concílio legislativo, sancionar  leis 
que atendem contra a consciência dos homens no que respeita aos seus privilégios 
religiosos, ponde em vigência a observância do domingo, e exercendo um poder 
opressor contra os que guardam o sábado do sétimo dia, a lei de Deus será anulada 
em nosso país para toda intenção e propósito e a apostasia será seguida pela ruína 
nacional.132 

Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim 
de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os 
povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o 
exemplo.133 

 

Por causa desta compreensão profética, Ellen White advertiu: 

Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos 
sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de 
que o nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão 
cultivar seu próprio mantimento; pois no futuro o problema de comprar e vender será 
bem sério. Devermos começar agora, a atender às instruções que nos têm sido 
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dadas: saí das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas, e 
onde estareis livres da interferência dos inimigos.134  

 

O pastor Fernando Chaij, no livro “Preparação para a Crise Final” apresenta 

um farto documento das discussões nas cortes legislativas dos EEUU para a 

imposição de uma lei nacional obrigando as pessoas a guardarem o domingo. Os 

debates geraram finalmente, em 29 de maio de 1961, um acórdão declarando que 

as leis dominicais são de caráter civil e não religioso, sendo, pois, constitucionais, o 

que abre as portas para o estabelecimento da legislação dominical em todos os 

estados do país. “No momento a maior parte dos estados (nos EEUU) tem alguma 

forma de legislação dominical, em muitos casos com alcance restrito.”135 Os 

argumentos para tornar nacional a lei de observância obrigatória do domingo tem 

sido apresentada como um assunto de segurança da nação, ameaçada que se vê 

pelo comunismo e ateísmo. Argumenta-se que só a religião católica pode salvar os 

EEUU e isto se fará através da mudança da constituição permitindo a imposição da 

lei religiosa da guarda do domingo. Até hoje isto não ocorreu, mas o caminho está 

aberto pelo acórdão de 1961. 

O Dr. James Lee, educador adventista, relaciona três problemas maiores que 

terão de ser enfrentados pelos que não aceitarem o domingo como dia de guarda 

imposto em lugar do sábado bíblico: 

1) O problema de como sustentarão a vida física quando as leis dominicais não 
permitirem comprar ou vender. 

2) O problema de como proclamar o alto clamor (pregação do evangelho com 
grande poder) quando as leis dos EEUU, e depois do mundo, subjugarem as 
liberdades religiosas. 

3) O problema de como estar preparado para receber a chuva serôdia 
(derramamento final do poder do Espírito Santo antes da volta de Cristo); dar o 
alto clamor, escapar às pragas e ser transladado.136 
 

James Lee pergunta p que farão os adventistas quando a lei nacional 

dominical for promulgada nos EEUU, quando a maioria estiver sem trabalho, 

incapazes de comprar mercadorias e serviços como a eletricidades, gás, água, 
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etc…? A vida na cidade, por esta razão se apresentará difícil, quase impossível. A 

vida na cidade será muito áspera sem eletricidade da qual há muita dependência 

hoje. O ódio para com os fiéis observadores dos mandamentos bíblicos será tão 

grande que haverá um real perigo em viver nas cidades, mesmo em companhia de 

parentes e amigos. Motins, saques e incêndios são apenas um exemplo do que 

ocorrerá em maior escala. É neste ponto que James Lee coloca a ordem de Ellen 

White: 

 

“Educai aos que integram o nosso povo para que saiam das cidades e vão 
para o campo donde possam obter uma porção pequena de terra e construir um lar 
para eles e seus filhos… Porém dentro de pouco tempo haverá tal contenda e 
confusão nas cidades, que aqueles que desejam sair delas não poderão fazê-lo. 
Devemos estar preparados para estes acontecimentos.”137 

 

Ao comentar a situação dos adventistas hoje face aos acontecimentos 

previstos nos escritos de Ellen White, James Lee diz:  

 

A menos que hajam aprendido a viver sob as condições mais primitivas, que 
hajam aprendido a cozinhar sua própria comida, obter material para calefação, 
conseguir água sem o uso de bombas elétricas, logo capitularão e darão obediência 
ao dia do sol (o domingo).138 

 

Ele sugere um programa de educação e treinamento para sobrevivência. O 

modelo proposto baseia-se nos princípios dos postos avançados, apresentados nos 

escritos de Ellen White. Sua tese é de que os postos avançados devem funcionar 

como escola de treinamento para a evangelização das grandes cidades e como 

centro de preparação para a vida no campo. Ele defende a criação de pequenas 

instituições médicas, conectadas com escolas e residências de obreiros, em número 

suficiente para abranger o atendimento de uma grande cidade. Ali, em rápidos 

cursos, as famílias adventistas aprenderiam os segredos da vida rural, somados ao 

conhecimento da Bíblia e técnicas de tratamentos simples baseados nas leis 

naturais. Durante a semana, no dia a dia da vida urbana a motivação missionária 
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adquirida nos postos avançados seria vista na ação comunitária adventista em favor 

de vizinhos, amigos e parentes nas grandes cidades. 

O plano proposto por James Lee parece correto quanto aos alvos a serem 

alcançados, ou seja, envolvimento missionário e educação visando a lealdade de 

Deus durante a prova final para o povo de Deus. 

Evitar Confusão. A saída das grandes cidades, diz Ellen White, será 

“conforme Deus abra caminhos. Muitos terão de trabalhar fervorosamente para 

ajudar a abris o caminho.”139 Isto que dizer que a urgência não deve desconhecer a 

prudência. Tudo deve ser considerado: compromissos com o trabalho, 

responsabilidade para com parentes e amigos, o treino para a sobrevivência física e 

futuro da família, preços para a venda das propriedades urbanas e aquisição das 

rurais, distâncias e facilidades de acesso aos grandes centros, ocupação da família 

na zona rural. Os próprios motivos para sair devem ser considerados. Em duas 

declarações, Ellen White resume todo o aconselhamento:  

 

Deve-se usar cada partícula da habilidade para pensar de maneira aguda, 
calam e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não 
é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus com 
jejum, e com o coração humilde diante do Senhor Jesus, e entregai vossos caminhos 
ao Senhor.140 

Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou 
sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam 
um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de 
equilibrada moderação, da vida contemplação, e de sãos princípios e propósitos, 
uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota.141 

 

O exemplo de ordem e planejamento usado nas mudanças de sedes da 

organização deveria ser um modelo para instituições e famílias modernas. A Casa 

Publicadora Brasileira, procurado efetuar a transferência de seu parque industrial, 

escritórios e residências de Santo André, para Tatuí, no interior de São Paulo, 

parece estar seguindo os conselhos quanto à prudência e planejamento. 
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Duas opções são apresentadas por Ellen White para que a igreja, em seu 

conjunto, planeje as saídas das famílias das grandes cidades: as indústrias e 

atividades agropecuárias. Para que os pais possam arranjar um emprego no campo, 

“devem-se dar atenção ao estabelecimento de indústrias.”142 No segundo caso, Ellen 

White compara o trabalho árduo, a comida simples, estrita economia, durezas e 

privações da vida campestre com a “bênção que seria deixar a cidade com suas 

excitações para o mal, sua agitação e crime, seu miséria e torpeza, para a quietude, 

a paz e pureza d o campo. Sua visão desse paraíso do mundo natural focaliza os 

ricos entregues à luxuria bem como os pobres agora aglomerados em favelas ou 

guetos nas grandes cidades do mundo. Esta não era uma visão alarmista da época 

ou com tendência fanática. Em 1857, uma seleta comissão de legislatura estadual 

descreve as forças que estavam moldando Nova Iorque. As condições de vida 

podem ser vistas por estas palavras: 

 

Quando os nossos cais e desembarcadouros ficarem congestionados e 
repletos de atividades e ruído… suas anteriores habitações passarem então para as 
mãos, por um lado, dos donos de pensões, por outo ado, dos agentes imobiliários… 
As espaçosas moradias ruíram então, antes de passarem por quaisquer benfeitorias, 
ou definharam por algum tempo como casas de cômodos e cortiços do tipo que hoje 
é o mal predominante em nossa cidade; quer dizer, seus amplos quarto e salões 
foram repartidos numa quantidade de cômodos menores ( sem atender a quaisquer 
requisitos de luz e ventilação adequados) sendo os índices de aluguel menores na 
proporção do espaço e da altura em ralação à rua, e não tardaram a ficar repletos, de 
porão à mansarda, com uma classe de inquilinos que viviam por mero instinto de 
sobrevivência, relaxados em moral imprevidentes nos hábitos, degradados ou 
esquálidos como a própria mendicância.143 

 

Edward C. Benfield, em sua obra  A Crise Urbana, numa análise dos 

problemas que afetaram e continuam afetando as grandes cidades dos EEUU, diz 

que as mesmas forças ainda estão moldando Nova Iorque e outras cidades.144 

Por esta razão, aconselhou Ellen White, algumas famílias pobres poderiam 

manter-se em um nível de via melhor caso adquirissem “uns poucos acres de terra, 
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para plantar frutas e verduras e criar aves domésticas. Certamente, afirma “o 

sanatório compraria deles ovos e verduras.”145 

As palavras de John Seymour, um escritor e planejador rural da Europa, 

combinam perfeitamente com os escritos da senhora White. Ela diz: 

 

A escassez que lhe é atribuída (ao solo) é um falso testemunho. Com o 
cultivo apropriado, inteligente, a terra dará seus tesouros para benefício do 
homem.146 

John Seymour afirma: 

A terra pode sustentar-nos sem necessidade de aplicar grandes quantidades 
de produtos químicos…quem possui uma porção de terra deve, sem dúvida, 
aproveitá-la do modo mais racional, consciente… ser um agricultor, não 
explorador.147 

 

Ele reconhece que, mesmo não havendo uma situação ideal em todos os 

lugares, não é necessária muita extensão de terra para a sobrevivência humana. 

Para uma família de seis pessoas, dia John Seymour, seriam suficientes dois 

hectares de boa terra para a alimentação, manutenção de toda a casa, e alguns 

excedentes para a venda. Sua conclusão é que a vida no campo não é uma 

proposta para milionários, mas para pessoas pobres que queiram trabalhar dura e 

inteligentemente.148 

 Peregrinos – Até Quando?  O último aviso para sair das cidades tem sido 

aceito pelos adventistas como sendo o decreto dominical, promulgado pelo governo 

dos EEUU. Ellen White compara esse evento final ao cerco de Jerusalém, como 

sinal profetizado por Jesus para a fuga dos cristão de capital dos judeus. 

 

Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para 
os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação (EEUU) o poder n decreto que 
torna obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então 
o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores 

 
145 Vida no Campo, Op. Cit., p. 19. 
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para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as 
montanhas.149 

 

Ao lado disso, aconselha Ellen White aos adventistas, que até “ser possível 

saírem (das grandes cidades), durante todo o tempo que ali permaneçam, devem 

ser muito ativos em fazer o trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua 

esfera de influência.”150 

 

Sumário 

Diante do exposto o autor resume em quatro suas conclusões neste capítulo. 

1) A estratégia adventista do sétimo dia para alcançar as grandes cidades, implica 

no conhecimento e aplicação do conceito teológico sobre a totalidade do homem, 

bem como no conhecimento escatológico que interpreta o iminente futuro de 

grandes dificuldades para a igreja. Isto quer dizer que evangelizar as grandes 

cidades é curar os seus habitantes, vê-los como uma unidade que deve ser 

atingida pelo evangelho. Não podemos cair no erro das igrejas que tentam salvar 

apenas a alma (parte espiritual do homem) desconhecendo que o corpo com 

suas funções intelectuais, morais e espirituais, formam um todo que toma 

decisões e faz escolhas para a vida ou para a morte. Esta compreensão da 

totalidade do homem deve levar a igreja à busca de um ministério total que 

lançará mão dos métodos físicos e espirituais. A proposta de Ellen White é a de 

unir o ministério da pregação com o evangelismo médico através da obra 

médico-missionária em vários níveis de aplicação; isto é, envolvendo ministros, 

médicos e congregações, usando toda a sistemática institucional da igreja: 

templos urbanos, restaurantes, salas de tratamentos ou pequenas clínicas, 

escolas culinárias, lojas de alimentos saudáveis e salas de leitura, com 

sanatórios, hospitais, escola e editoras. Tudo perfeitamente unido por um espírito 

evangélico causaria aquele impacto sobre as grandes cidades que os adventistas 

não conseguiram causar ainda, a não ser em casos isolados e em tempo muito 

curto para chegar à consumação da obra. O conhecimento da interpretação 
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escatológica (a lei dominical e a prova imposta aos adventistas antes da volta de 

Cristo), bem como o perigo para a vida física, moral e espiritual que representam 

as grandes cidades, leva ao segundo passo na evangelização dos grandes 

centros urbanos: a criação de postos avançados, como escola de treinamento 

médico-missionário e centre de prevenção dos valores da vida cristã, passo 

intermediário entre a vida de facilidades modernas da cidade e a áspera 

sobrevivência na zona rural. 

2) Os adventistas não são aconselhados por Ellen White a abandonarem as 

cidades em troca de uma doce vida no campo. Pelo contrário, ela insiste na 

evangelização, e até há desespero em suas últimas declarações quanto à 

letargia na qual se encontram os adventistas. Ao mesmo tempo que aconselha 

prudência em sair, ela fala que a maneira de permanecerem vivos 

espiritualmente dentro das cidades é mantendo uma constante atividade 

missionário. Isto lembra a figura, por ela mesma apresentada, do homem que 

conseguiu salvar a sua vida da morte pelo frio procurando mantes o companheiro 

vivo.151 Ela recomenda aos obreiros que fiquem em residências segurar fora das 

cidades, pois a mente da liderança, em grande parte, determina o padrão 

espiritual da igreja. Raramente as congregações elevam-se acima dos seus 

líderes. A visão do trabalho nas grandes cidades é apresentado como o front de 

uma guerra contra o pecado, onde devem estar os mais fortes e mais preparados 

psicologicamente. Ellen White não teve uma visão estereotipada em seu tempo. 

As grandes cidades foram descritas pelos sociólogos da época como viveiros de 

degradados. “No final do século passado, por exemplo, algumas casas de 

cômodos, em Chicago, chagavam a acomodar (se é lícito empregar tal palavra) 

mil inquilinos por noite.”152 Os lugares de alta rotatividade que se verificava no 

centro das cidades, adjacentes aos armazéns, fábricas, lojas e escritórios, 

multiplicavam-se em proporção tão grande que eram chamados de “coelheiras” 

pelos reformadores da época.153 

A visão de Ellen White não apenas advertia para o perigo que 

representavam as grandes cidades naqueles dias, mas antecipou que, tanto 

quanto fosse se aproximando o fim, mais seguro seria o manter-se fora da 
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influência urbana. Sem poder negar que esta tem sido vista na vida da igreja, é 

preciso admitir que os valores espirituais, morais e sociais do cristão precisam 

ser vistos na vida das grandes cidades. 

3) Os postos avançados, como sugeridos por Ellen White, não foram usados ainda 

em grandes cidades, salva em casos isolados onde a experiência se provou 

como excelentes resultados. O exemplo de S. Francisco (em 1910), conectando 

a base missionária do sanatório de Santa Helena com o trabalho de clínicas, 

restaurantes e escolas e envolvendo os membros da igreja, bem pode servir de 

inspiração aos modernos líderes adventistas.154 O que está faltando, talvez, seja 

a visão de unidade do sistema médico-ministerial, mantido pela igreja, para uma 

ação médico-ministerial, mantido pela igreja, para uma ação médico-missionária. 

Adquirir esta visão é tarefa comum, parece-nos, de médicos e pastores, com o 

propósito de terem resultados efetivos em homens e mulheres salvos pelo 

evangelho. 

Ellen White escreveu: 

À proporção em que a impiedade crescer nas grandes cidades, mais 
deveremos trabalhá-las dos postos avançados. Esta é a maneira como Enoc 
trabalhou nos dias anteriores ao dilúvio.155 

 

Evangelistas veteranos e novos parecem estar chegando à conclusão de que 

Ellen White estava falando de algo prático e viável para o final do século vinte, e, 

talvez, até para o próximo. Enquanto Spangler diz que, frequentemente, os 

movimentos evangelísticos nas grandes cidades têm resultado em poucas almas 

batizadas face ao grande investimento financeiro, Mark Finley repete a declaração 

de Ellen White: “Quando as cidades forem trabalhadas como Deus o teria feito, o 

resultado será o surgimento de um poderoso movimento como tal ainda não 

testemunhado”.  E, comparando estas palavras com o trabalho realizado pelo Lake 

Union Soul-Winning Institute, em Chicago, conclui: “Nós deveríamos ter escolas de 
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treinamento mais como nosso instituto próximo de cada cidade grande onde tal obra 

é possível.”156 

4) Será impossível concluir este capítulo desconhecendo a existência da tensão 

que existe entre os conceitos de Ellen White e alguns missiólogos modernos da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apoiados na sociologia e antropologia, estes 

dizem que alguém só alcança alguém na cidade se comer, dormir, viver e 

respirar a cidade e seus arredores a fim de estar identificado com o povo.157 Sua 

posição é que somente através de um companheirismo efetivo, conseguindo 

através de contatos entre vizinhos e amigos é possível influencias as pessoas. 

Ele quer dizer que as afirmações de Ellen White quando a sair e deixar as 

cidades, ocorreram em uma época de seu ministério e que, posteriormente, sua 

ênfase foi outra. Há, no entanto, afirmações feitas nos últimos anos de sua vida 

nas quais o mesmo tom de advertência é visto.158 Se Ellen White não mudou de 

ênfase, nem de visão quanto à permanência nas grandes cidades, se ela mesma 

sugere a estratégia dos postos avançados para uma obra de evangelização, 

onde se reside a tensão? Certamente que não está nos escritos de Ellen White. 

É, propriamente mais um conflito ideológico, pois enquanto ela diz que sair ou 

manter-se fora é a estratégia segura para a igreja, os escolásticos incluindo 

alguns adventistas, dizem que se deve ficar. O que Ellen White chama 

salvaguarda de princípios e valores da vida cristã, Oosterwal diz tratar-se da 

“síndrome de Jonas.”159 

Como deveria o adventista situar-se diante da tensão? Este estudo sugere 

duas respostas: a) Reafirmar o conceito de inspiração dos escritos de Ellen 

White; b) ver a igreja como obra do Espírito Santo. 

Reafirmar o conceito de inspiração dos escritos de Ellen White equivalente 

a dizer que eles contêm uma clara revelação divina para a Igreja Adventista do 

Sétimo Dia e sua tarefa no mundo. Negar que Ellen White falou por inspiração 

significa negar intervenções do Senhor na vida da igreja e desconhecer o plano 

para o futuro. 
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O cristão adventista, mais do que os outros no passado, e mesmo por 

causa destes, tem suficientes evidência para acreditar que a igreja é mais do que 

o produto de esforços de homens bem intencionados e tecnicamente bem 

adestrados para a tarefa de evangelização. A igreja é a obra do Espírito que a 

tem concretizado contrariando, não raras vezes, a lógica humana. O que poderia 

parecer loucura para os vizinhos e tios de Abrão, era a maneira de Deus conduzir 

o primeiro missionário. Ele saiu “sem saber para onde ia” (Heb. 11:8), mas Deus 

o conduziu como construtor de altares vivos nas terras de Canaã. Aquele que 

parecia perdido na estrada em direção a Gaza era o agente do Espírito para a 

conversão do ministro da Etiópia, um dos primeiros países a aceitar o 

cristianismo (Atos 8:26-40). Quando a lógica racionalista dizia que a Igreja 

Adventista do Sétimo Dia precisava fazer crescer o bolo humano e institucional 

em Battle Creek, para depois reparti-lo para o mundo, o Espírito Santo dizia que 

a obra não poderia por tanto tempo ficar restrita a um só lugar sem correr o risco 

de morrer. Quando os missiólogos modernos dizem que não existe outra forma 

de evangelizar as cidades senão morando nelas, o Espírito Santo oferece uma 

outra estratégia. Assim se evitaria a letargia da igreja que tem sido determinada 

em grande parte pelo comportamento dos cristão atingidos pela enfermidade 

urbana do anonimato. 

Russel Staples afirmou, com muita propriedade, que “a força da igreja está 

nas pessoas que são seus membros e nas comunidades de fé que tornam seu 

centro de adoração e oração.”160 Na mesma linda de raciocínio pode ser dito que 

a força dos membros reside no direto relacionamento que mantêm com Deus e 

este só é visto quando há conhecimento e respeito às leis de Deus, leis morais 

de leis naturais, contidas em Sua Palavra. A estratégia do evangelismo urbano 

dos postos avançados estabelece os dois. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÃO 

 

Sumário 

Após as considerações preliminares, o autor define, no primeiro capítulo, o 

problema a ser estudado neste trabalho: qual a estratégia de evangelização 

proposta nos escritos de Ellen White para as grandes cidades que permitirá à 

Igreja Adventista do Sétimo Dia cumprir a grande comissão evangélica e ao 

mesmo tempo manter-se fora do alcance da corrupção dos grandes centros 

urbanos? 

O segundo capítulo mostra os fundamentos bíblico e teológicos para 

evangelizas as grandes cidades. A evangelização é definida como a 

confrontação das pessoas com o evangelho de Cristo, que é o testemunho de 

Sua pessoa. Implica na iniciativa por parte da igreja e apoia-se no ministério 

exemplificado por Cristo e no exemplo estratégico dos apóstolos, indo de cidade 

em cidade até atingir a capital do mundo romano. 

O terceiro capítulo apresenta o fenômeno da urbanização moderna e o 

que representa em termos de desafio evangelístico para os adventistas. A 



missão da igreja adventista no mundo cada vez mais urbano é mais do que uma 

missão a milhões: é uma missão às cidades.  

O quarto capítulo tenta descrever, tomando dos escritos de Ellen White a 

estratégia adventista para evangelizar as grandes cidades. Segundo a filosofia 

adventista da totalidade do homem, suas necessidades físicas, mentais, sociais e 

espirituais são vistas como parte essencial da estratégia. A proposta de Ellen 

White é que use o ministério médico-missionário, usando o plano dos postos 

avançados: hospitais e sanatórios, residências de obreiros e escolas, localizados 

na zona rural periférica às grandes cidades, conectadas com a missão urbana 

constituída por restaurantes vegetarianos, salas de tratamentos, escolas de 

culinária, lojas de alimentos saudáveis, tempos e livrarias. O ministério total, 

usando toda instrumentalidade institucional humana com seus variados métodos 

e dons, trabalho pelo homem total, isto é, pela restauração d suas faculdades 

físicas e espirituais.  

O quinto capítulo apresenta, após o sumário enunciado nos parágrafos 

anteriores, as conclusões e sugestões como parte final do trabalho. 

 

Conclusões 

Diante dos fatos apresentados ficam estabelecidas as seguintes conclusões 

acerca da estratégia para a evangelização urbana proposta nos escritos de Ellen 

White: 

I. A Igreja Adventista do Sétimo Dia deve continuar mantendo a ênfase na 

necessidade de evangelizas os grandes centros urbanos. Os adventista não 

podem e nem devem falhar na sua missão às cidades com o risco de 

comprometer a própria visão evangélica. A iniciativa deve partir dos que 

conhecem o evangelho. As grandes cidades devem ser olhadas pelos 

adventistas como campos missionários receptivos, como demonstrado pelo 

crescimento rápido de outras igrejas e grupos religiosos em muitas dessas 

cidades. 

II. Segundo Oosterwal, os adventistas precisam de três coisas para lograrem 

êxito em sua missão às cidades: a) mudança de atitude em relação às 



cidades; b) renovação do senso de missão; c) adestramento adequado à 

realidade urbana.161 Isto que dizer que os adventistas devem olhar as cidades 

como a nova chance divina para o cumprimento da comissão evangélica. Em 

certo sentido, exige maiores sacrifícios hoje, ser missionário no Rio de Janeiro 

do que nas regiões interioranas de Goiás ou do Amazonas. A nova atitude 

predisporá a Igreja para ir às cidades, permitir-se ser enviada por Deus, não 

para condenar as cidades mas para salvá-las. A ideia de uma comunidade 

monástica onde os membros se preocupem unicamente com a santidade e a 

salvação pessoal perde o significado diante da comissão evangélica. Os 

obstáculos serão vistos e analisados mas sempre superados quando o 

objetivo é salvar e isto se aplica às grandes cidades com seus tremendos 

obstáculos à evangelização. 

III. A maneira de pensar, da falar e se ser do home, nos centros urbanos 

populosos, são alguns dos aspectos a serem considerados na obra de 

evangelização. O homem da grande cidade sente-se de maioridade, livre, 

independente e autônomo em suas decisões pela luta diária. É um ser que vê 

em si mesmo alguém que pode manejar e resolver sozinho os grandes 

problemas da vida. Caracteriza-se pelo movimento, o  que afeta e frustra os 

esforços para alcança-lo. Sua linguagem é prática e pragmática, 

interessando-se mais pelos fatos do que pela teoria doutrinária. As figuras e 

linguagem da Bíblia não encontram sentido e tradução nos acontecimentos 

de sua vida. 

A própria cidade em si, como um lugar de travas, onde proliferam 

crimes e vícios, como um lugar de diversões constantes e constante 

atividade, torna a tarefa de evangelizar mais difícil e onerosa. Estes são 

alguns dos obstáculos externos que a igreja terá de enfrentar na sua missão 

às cidades. 

IV. Alguns obstáculos internos na vida da igreja devem ser vistos com prioridade: 

conformismo, tensões e proclamação deficiente. Conformismo de líderes e 

membros da igreja diante da obra a ser realizada. Tensões que afetam o 

comportamento de ministros e membros; são os médicos e pastores 

defendendo a primazia de sua posição, são os leigos assumindo uma atitude 
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contestatória face à liderança dos obreiros assalariados, quando a Igreja 

precisa de um ministério unido pelo Espírito Santo.  A unidade do Espirito não 

subestima nem superestima a considerar que a tornam assim: a) pregação 

incompleta; b) aspirações equivocadas e c) motivação errônea por uma 

teologia parcial. A proclamação correta levará a Igreja a pregar o evangelho 

completo, eterno em essência e nos seus resultados, não perfeccionista, mas 

buscando a perfeição que se encontra em Cristo. Pode usar slogans, alvos, 

lemas, estatísticas desde que sejam meios para chegar ao fim último do 

evangelho que é Cristo. O homem será visto em sua totalidade, isto é, como 

um ser físico e espiritual que pode e deve desenvolver-se na vida cristã. 

V. A Estratégia para evangelizas as grandes cidades, proposta por Ellen White, 

consiste em: 

a) Estabelecer postos avançados ou bases de treinamento e manutenção  

evangelística, fora das cidades em lugares de fácil acesso, constituídos de 

instituições médicas, educativas, editoras, industrias, escritórios e 

residências para os obreiros. 

b) Manter em conexão com os postos avançados as congregações urbanas 

mobilizadas para evangelizar usando os restaurantes vegetarianos, 

clínicas, salas de tratamento e escolas de culinárias, localizadas no interior 

da cidades. Estas agências dever ser usadas como cunhas de entrada ou 

de abordagem evangelística. 

c) Manter um ministério total constituído de pregadores, pastores, 

colportores, médicos e obreiros da áreas médica, professores e membros 

da igreja, trabalhando unidos com o objetivo de salvar o homem física e 

espiritualmente. 

d) Manter como centros de adoração, mobilização missionária e 

companheirismo cristão, casas de culto e templos, em cada lugar onde o 

interesse for despertado e almas se decidirem pelo evangelho. 

e) Usar de todos os meios e métodos mássicos e pessoais para colher o 

interesse despertado pelo trabalho das agências mencionadas na letra b. 

f) Preparara os novos conversos para planejarem, com prudência, a saída 

das cidades para a circunvizinhança dos postos avançados ou para 

cidades menores como famílias missionárias. 



g) Criara, na comunidade adventista, a consciência de que há necessidade 

de continuar evangelizando as grandes cidades, até o último aviso para a 

saída definitiva destas quando sair o decreto nos EEUU, impondo a 

observância do domingo como dia de guarda. 

h) Treinar o povo adventista para sobreviver durante a prova que será 

imposta pelo decreto dominical. 

VI. Para atingir o homem urbano em sua totalidade, a Igreja precisa pôr em 

prática a estratégia evangelística proposta por Ellen White em seus escritos. 

Isto pressupõe a necessidade de um ministério total, motivado por uma 

teologia completa sobre o homem. Os homens são alvos e instrumentos do 

Espírito. Os alvos só serão plenamente atingidos quando os instrumentos 

forem adequados e adestrados e mantidos em boas condições. O sal ilustra o 

pensamento, deve estar misturado à terra para fazer a sua obra, mas “se o 

sal for insípido, como se há de salgar?  Para nada mais presta senão para ser 

lançado fora e pisado pelos homens” (Mateus 5:13). A qualidade da vida 

cristã determinará a quantidade. Quando a igreja puder dizer como Cristo 

disse aos primeiros discípulos: “Vem e vê”  (João 1:39), haverá uma 

revolução. As grandes cidades, bem como o mundo, precisam conhecer este 

tipo de vida, há, portanto, necessidade de continuar trabalhando nas granes 

cidades segundo o plano de Deus, isto é, sem nelas morar ou colocar 

interesses de vida futura. A atmosfera fora da cidade é o melhor lugar, mas, 

quando estiverem dentro, os adventistas trabalharam com toda a sua 

influência, mesmo que esta seja muito pequena. A estratégia para as grandes 

cidades situa a base para a manutenção dos valores da vida cristã fora de 

sua atmosfera, em lugares situados nas zonas rurais periféricas aos grandes 

centros: são os postos avançados conectados com agências evangelizadoras 

situadas no coração urbano, isto é, com os restaurantes, salas de tratamento, 

lojas de alimentos saudáveis, clínicas, templos, casas de culto, escolas 

paroquiais. São instituições e ministérios unidos por ideias e alvos puramente 

evangelizadores. Os postos avançados são pequenas e médias instituições 

ou empresas evangelizadores mantidas por iniciativa privada de irmão 

adventistas, usando o ministério total constituído de pastores, médicos e 

obreiros da área de saúde, professores, colportores, administradores, e o 

povo comum da igreja. Ellen White cita “as pequenas companhias” ou grupos 



de adventistas operando um grande movimento. A congregação fornece as 

pessoas e a liderança ensina, motiva, organiza e participa junto no trabalho. 

VII. Considerando-se a declaração de Russel Staples, que, ao analisar o 

problema das grandes instituições adventistas, diz ter passado o auge dessas 

instituições e cita para tanto razões tais como: a) os governos controlando de 

maneira mais direta os hospitais, serviços médicos e educativos; b) a 

compreensão de líderes de igreja de que as grandes instituições são 

negativas como centros de absorção do trabalho que deveria ser feito pelas 

congregações. Conclui-se que as  instituições podem facilmente chegar a 

dominar todo o programa da igreja e absorver tal posição de seus recursos 

disponíveis que fique muito pouco para evangelismo direto.162 

VIII. Pode-se concluir finalmente que, o grande movimento previsto nos escritos de 

Ellen White a ter lugar nas grandes cidades é obra do Espírito Santo. O 

Homem é o instrumento e pelo poder do Senhor o último aviso é dado. A 

estratégia sugerida pelos escritos de Ellen White é adequada ao trabalho do 

Espírito Santo pois objetiva preparar a Igreja para receber o seu poder a fim 

de iluminar a terra “com a sua glória” (Apoc. 18:1-2). Ellen White diz que 

“depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos 

expectantes, crentes e estregues à oração numa plenitude que tocou todo 

coração.”163 Deve-se notar que os discípulos esperavam e estavam entregues 

à oração. O futuro da Igreja testemunhará novamente e em maior escala os 

eventos que marcaram a igreja primitiva. 

 
Futuramente a terra há de ser iluminada pela glória de Deus. Daqueles 

que se acham santificados pela verdade emanará para o mundo uma 
influência divina. A terra será circundada por uma atmosfera de graça. O 
Espírito Santo tem de operar no coração humano, tomando as coisas de 
Deus e revelando-as aos homens.164 

 

  Os Espírito Santo, entretanto, não virá em forma de poder “enquanto 

não houver um povo esclarecido, que conheça por experiência o que seja a 

 
162 Russel Staples,  A Missão dos Adventistas do Sétimo Dia na Década de 80, (S. Paulo: Gráfica de Instituto 
Adventista de Ensino, 1980), p. 38. 
163 Ellen G. White, Serviço Cristão, (São Paulo: Casa Publicadora Brasileira, 1984), p. 250. 
164 Loc. Cit. 



ser cooperador de Deus… mas isso não acontecerá enquanto a maior parte 

dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus.”165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
165 Serviço Cristão, Op. Cit., p. 253. 



 

Sugestões 

1) Considerando-se as declarações explícitas de Ellen White, sugere-se que a 

organização da Igreja Adventistas do Sétimo Dia promova oficialmente esforços 

para pôr em prática a estratégia, descrita neste estudo, para evangelizar as 

grandes cidades. 

2) Que sejam criadas comissões para estudar novas localizações de instituições 

oficiais dos adventistas que se encontram por alguma razão no interior das 

grandes cidades quando o correto é fora das mesmas. 

3) Que se promova entre líderes dos diversos ramos de trabalho da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia, bem como entre membros de influência espiritual e 

econômica, o estabelecimento de instituições como postos avançados, ao redor 

das grandes cidades. 

4) Sugere-se também que sejam feitos estudos no sentido de investigar os 

resultados dos princípios estratégicos ora apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


