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prq,;atlur itinerante. ilLJuclc quc
ll1ulli dõc ~ cn furcc i da.~ busc;!'Iam apcll n..:jar, torno u-se um:! legen da viv;1. Juhn Wcsky ( 1703- 1791)
cra um graduado de Oxford que se

deleil;.v" na lógic;t ;lrislOlé lica. cm bora lenha dedicado sua viO;t ;1 prc gatão do evangelho num inglês dos
mai .~ s ill1p l c~. Sendu um r"cionali~1a
dcclara(lu. frulo dos filó sofos ilu mi -

nistas . ele se comidcrav;, um iUSlilu cionalisla cOlIsagradü. T endo ~ido U11l

riel Olnglicann llu ra nlc Ioda a sua
vida. d e tornuu-seu ru ndadorda igreja Melod ista . Dur,Ulle sua vida prolagonisl" tle rt.:;lviv;mlcnlO, ele escreveu c publicou muitas obr:..... CIl1 ~
bara M': (kd;lfassc "0 hOllle m de um
só livro", Sua vid;1 Illostra a e xperi ênc ia lle um dedicado jO\'o.:m erlltli 10. alguém que procura v;l a verdade
prdl ica, e um homem cujo.. punlO~
de vi~ l a e :. piriluai~ inOuo.:nciar<!rn ;l
origo.:m de nossa própria Igreja Ad·

re g l ~ trou -~c

na eh ri ... , C hurch de
os c lfi ... ~ico ~ . disting uiu - ~e cm poe~i" lalina. e~ tudou
e illlotuu o Novo Te~lanLenw grego.
c ludo ind ica que panicipoll das alivi<la(les rec reativas nnrmab dos jo\'e n ~ e ~ludanlcs da Ulliv e r~ id ad e de
O ,'{ fCll'd. Ma::. no rinal de :.em e~ t ud()s.
ele co ncentrou-se mais ~eL' ialll e nte
um a~~un t os espirit uais c decidi u então entrar para o rn ill i .~tér i o . Ao:. 22
aliO '" d e foi ordenado dl;íl:onu da
Igreja Ang licarw. e cm 172X. ao COI11pletar 25. tomou- ~e um rnini ~ tro .
Em 1729 ele .u.:e illlu a cadeira de
tutor rc~idcnle no Lillco[n Co llcge .
em Oxford. a fim de hlL'tlaL'-Se mem brodo corpo doeeme daque la illSIituiçãu. E~~:I po~ i ção deu -lllc telltpo para
o e ~ tudo . a companhia de uulro~ aead ê llli co~. C um saldriu lllodC~ l o . JunO xford. Ali

e~tudou

\'e nl i~ l a.

Estu dos e Vi agens

o pai de John We~ l ey era pa!:llUr
;mgl icano e sua m:1e cra fil ha do.: um
ministru falllO:'o por ~ua po~içiio nãoconforl1li~lil. Ela foi ii primeira o.: a
melhur de MIas profe~sora s . Dela ele
herdou uma anlip;uia pelo delermi nismo de C;l lvi no C ii convicç;10 de
que ninguém pode ser "um c r i~tiio
pela lllctade". Quõmdo tin h;l apcna~
cinco imo~ c meio. de fui ~il[VO de
um inccmlio na re~idCrh.:ia pa:.wral.
pa ,,~;[ndo a~ ... ill1 a :.e considerar "um
lição lira~lo do fogo" par<! !:Iervi r a
Deus ~Ie Ulllil manei ra particuhlr.
Ao:<o I I a ntl~ e le entrou na C harlcr
House SdlOHI o.:m Lo ndres. Aos 17,
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tame nte com sc u imlão Ch a rl e~ e
outro~ d~li~ e~t udantel>. ele iniciou um
grupo de e~ludo o qual chamar;lIll de
"o c lube santo". Esse grupo era pejorativ;lrnerlle alc unhado po r alguns de
" melod iSlas, " por causa da (':11 fase que
coloc:lvam nn estudo melódico e devoeional. Mesmo que es~e ripo de
clube não tenha sido comum lia unive r~ i dad e, :!::. socied:ldes religiosas
c ujo modelo o clube seguia, cOllst irui;llll ,LIgo famil iar da:. paról]uial> ingl e~a ~ do l>écu lo 1H. Sob a orienlaç;10
de John, tl grupo estudava a p'l l:l\'r<1
de De u ~ , orava. e tomava o :>cu c ri ~
tian ismo mais prático ao m ini strar a
pre~o.~ c ;, pessoas nccessitadas, ens i n:Lll(hl - a~ a Ic r, d istrihuindl )· lllc s
alime nto. roupa. livros e mcdican1ellto~. hcrn como tentandu enconIrar empregus para elas.
Na prima"cr.l de 1735. um ;lIni1;o
de O.dord convidou We~lc)' para
ev;m ge li ~a r os índios c mi uist r;rr :lS
nece.~s itl;,de s esp iriluai s dos co[onizad()re~ na Geórg ia. uma co1(llI ia brit;1nica na América do Norte. Talve~
o mai l> import;LnIC resuJt:Ldo dessa
brevc nlill> penosa espcriêneia foi a
ami l.ade (jue Wesley fel com os Il\ i~ 
l>iOll;irio~ Mor;ívios. Sob a innuêneia
d e l e~. ele teve que lutar corn a doutri na tia just ificação peJa fé. doutrina
que lhe paree ia atraenle c rcpugnimte
ao mesmo (empo. A ên fasc no triunfo
da graça de Deus at raía o jovem pasIOr. ll1;tl> parec ia restringir delllail> a
salv;lçiio, concentmndo no trabalho
de Dcus cm detrimento da rCSI>on~"b ili dadc hum;mil. Ele cria que ela
enf;ll i·t.:L\'a o perdão dos peead o~ enqua nto ~jU C Ilcgligenc iav:L a nCCCl>~ i 
dade de cura para a n:LtUfel" humana
tão corrupta.
Wesley licou na G eórgia menos

de 3 anos. Seu trabalho entre os índios não tcve s u cc~so. c ele não foi
C:lp:lZ de m:lntcr UIll bom relacionamento entre os seus próprios párocos.
Seu " na moro ingênuo·· com a sobrinha do magistrado s upremo de Sav;tnnah causoLdhe probl emas q ue
vieram ii lona quando CI:I se casou
com outro jovem c \Vc:.lcy rec usou
de ixá·la partic ipar da Sant a Ceia.
Em dezembro de 1737. depoi s de
muitos d esc nt e ml im e nl O~ com a s
lLulOridades e os colono~. e le re tornou
à Ing l:lIerra.

Um Marco Espiritual
\Ves ley COl1linlloU a explorar a
idé ia dajLlstinca~ão I>c la fé. Na noite
de 24 de maio. 1738. cSlilndo ilHcle!'>
tual e espiritualmcnle confu ~o. ele
foi a contragosto assistir a uma reunião
d:l :.ociedade Fe lterl:lI1e (um g ru po
predomi nantemente morávio ). Ali.
ellqu:mto a introduç."io de Mart inho
Lutêro 11 epístola aos Ro m anos foi
lida , Wcs ley passou por uma experiênc ia inte lectu;:1 1 e espirit ual que tornou-se um man;oelll sua vida. Em :.eu
diário, eic escrevcu : "Senti meu cora·
ção rejubillLr de um:t maneira e!otr'lnh:1. Senti <Iue confiava c m C rbto. c
cm Cristo somente. pilr.:t ii minha salvação: e fui assegurado de que Ele
linha me limpado de todos os /lU' II.I·
peeados.·· 1
À luz desta eX llCriênc i:I, Weslcy
começo u ii in vestigar ··ma is ate ntamente qual era ii posiçiio duutrinária
da igreja da Ing laterra com rel3ção a
um assu nto tão cOlu ro vcrtido como
od:ljustificação pcla FÉ·'. : Em seguid'l, ele estuúou as homil ias E<luard ianas. fez um resumo delas e :IS
imprim iu ··para quc outros as usasse m" .' Weslcy tinha agora chegado
a urna pos ição teológ ica distinta no
que se re fe re:l sa lvação, ]>osição esta
que de ve ria permanccer uma constante durante o rc~ 1o de s ua vida.
O elemento CClltral desta leologin é a j ustificação pcla fé. o u seja,
o pc rdão-tanto da culpa orig inn l
eomo dos pecados comclidos -b:lse:Ido unicamente na gra~a de Cristo .
Em seguida viri .. a \' itória sobre a
corrupção da natureza humana. normalmente chamada a s:mtificação.

[ s.<;:!j uslaposiçãoda ju~t ificação ii santifieaç:10 é cham ..d .. a sflllcse \VesIcy:ma.
Em Oxford o jovem We~ Jcy familiarizou -se com o conce ito (te salvaç:io que implicava a vilória ~obre a
o..:orrupção-sendo. de cerla mane ira.
o opos!Q d:l Encarnação'- isto é .
C r i~1O tornou- ~e como nó~, par.l que
pcla Sua graça n6 ~ n o~ tornemos
com Ele (veja 2 Pedro I :4: "pari! que
panic illCmos de sua natura..:! di vin .. .. ). Esse tex to foi c it .. do no d iário
de Weslcydodia 24 dc m:tiode 1738.
exatamente com e~ l e ~e l1lido .'
Wesley combinou a du utrina luterana da ju s t ifica~ão e a doutrina dc
" tllmar justo·' (samificação), proveniente dos ensinos lia igreja cri stã
primitiva. O primeiro e mai s im portante elemento dessa !oíntcse é a justificação. uma declaração Icgal de
j u ~ ti ça (aquilo q ue CristO fez por
nó~); o segundo elemento é o processo de nos '·tomar j U !otO~'· (o que
C risto, atravcsdoSanto E~ pirito . reali za em nós) e im pliç:t lima lll11danç:.s
com piela da n.llmez:! hlllH'IIl:l . Justi ficação é uma obra de DeliS sozi nho:
.~ autilic:!ção é um processo de co labora~ ào div ina e hum:.ua.
\Vesley juntou pon;lIlto a soberania di vina com a re spon ~a bi l idad c
humana na s ua comprcensão das Escrituras com respeito ii !oalvação. A
justificação (perdào) ,.... é nccc ss:íria, do nos O/lIor}iO (I ,iI/do pam· o
céu;:1 tÍ ltima (santin c a~: iio) nos fllla 'i/iI·a par:! ali morar. Sem a just iça
de Cristo nós n:io tcríamos nen hum

(!irá," ii g lória: sem .. santificação
nós não te ría mos a

p"cIJllm~·lio

par:1

d a ."~

Esta compreensão do conceito de
salvação é a obra centml de U111 s i ~ l e ·
ma teológico que mantém urna dou ·
trina de ])eus eicvada. que en fa tila a
divi nd:ldc de Cristo. um ato propi c iat ório ohjetivo. e uma dou trina
distin ta do S:mto Espirito. Wcslcy
compreendia a g raça com um papel
de prevençào, j ustificaçào. regener.!ção e salllificação. O im l>ortan te
conceito da experiência ]>cs:.oal foi
adic ionado :lOS princ ípios anglicanos
de rc\'ela~ão. tradição e razão.

A Conexão
Entre o Metodismo
e o Adventismo
A Igreja Metodista nos Estados
roi o rganizada em 1784, em
B:t ltimo re. Mctodis \;ls americano:.
decidiram ··espal har a santiflc:tção
b íblic:t atr:tvés do país". Nos Esta·
dos Unidos o Mc todismo at ing iu \I
:í.pice do seu {tcsel1 volvime nto e inll uênc ia. Ajuvcm 19rcj:l Metodi sta cresceu tão v i goro~a menle q ue cm 184U
e ra :t maior denomi nação relig iosa
na América do Norte. Mais do quc
isso . s ua :ulITopologia OIimista (teologia arminiana) e s ua comprccmão
da sal vilçilo, contribu íra":, panl uma
m ud an ~ a lia cult ura da nova na~ã{j.
H isto riadores desc revem uma arm ill ização d .. teologia amcricana c
um .. :tmerican ização d" teolog ia de
Unido~

J o hn Wesley fa lando aos seus colegas de classe, em Oxfo rd .
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Wesley durante a " Era Metodi st ..
( 1825- 19 14) na América",'

Du ran te esse pcríodo su rgi u o
mov imento Mi le rista , c cm seguida,
a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Mui tos pregadores mi leristas er,1I11
metodistas, e também o eram muitos
dos novos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White
c re~cc u na Igreja Metod ista e entregou seu coração a Deus d ur:lnte UI11:1 S
re uniões campai s de reav ivamento
da Igreja Metod isla . Scus aba lizados
escritos reve la m tant o a extens:io
quanlo o equilíbrio do ambiente mctod ista no qual sua consciênc ia rel ig iosa fo i formada. Ela ape lou para
as Escrituras, a razão. a expcricnc ia
e 11 trad ição da igreja prirni ti\'a, corno
o fez Wesley. Li vroscomo O Or,fl'ja·
do d(' Todas (I S Naç'i('.\'. O Maio/'
f) i,I'C/I/'.W de C ri.slo, c espee ialmcntc
C(lmi llh o a Cris/(). de monstram urna
compreensão \Ves le)'ana da salvação , onde tanto ajustificilção quan to
a loantifiçaçào estào incl uídas .
A inll uê ncia de Wesley no dese nvolvimento da Igreja Adventi sta do
Sétimo Dia pode ser visla em o utros
as pectos, como na organ izaç;1o dos
primeiros grupos de advelll i st a ~ seguindo o mode lo metodi sta de " rcufl iôcs sociais", por exemplo. Quando
1l0ss" igreja fo i organ izada oficia[me nte . cla adoto u um sistcma de associaçõcs semelhante ao dos melodistas.

balho de Wesley par:! n6s hoje? Primei ro, a trad iç;1o teol6gica de \Vesle)' com sua base ann iniall<l e seu du plo conce ito de salvação. fo rmam o
cen:íriode fundo do pe ns:l lllento rel igioso advemista. T rata-se dc lima tradição teoI6gic;. <l ue, em v;írios aspcclOs, faz sentido no mWl<lo contempor;ineo. Â cx t c n s:io des ua ~ fonlesas Esc rituras, ;I tr:ld içãu, a r:lzão e a
expcriênci;l- o ferece/ll hase ampla
a partir ela qU;11 sc pode responder
aos desafio:o. introduzidos pela ~c u l a 
rizaç:1o do mundo, A revc1aç:1o e a

o tilllismo da s:ll vaç:io que se deri\'",
pelo menos cm parte, d:l tradi ção de
We~lcy , q ue modelou as pr.íticas :ldvenlistas conce rne mcs 11 educação,
n:crcação e modo de vida sadio-na
verdade. par:l <l u a ~e todas as dime nsõcs de nossa vida rel igiosa,
NOT,\ S
I, .101/1"1101, 2,t de maio. pad gr.lfo 14,
\V , Reg ilwld \Vanl c Richard P. Heillenr:lICr. eds. 1,l/Ir"lIl {/Iul O;lIril'!i I
( I 7J.'i·173t! I. vol. 1K, Tlu' Bin'lIu'"i{/1

cm

Etlr,ülll (l/ IIII' Wflds o/101m Wl'sk.l',
1~Í(;hard P. I-!cil.-;enrali'r e Fr. wl-. l3al-..cr.
cds. (N ~ s h v ill c: Abingdon Pre~,~ , 19XX).
p,íg.250.
2. h llll"l!ol , t2 de novCl11bm, cm \V .
Reginal W<lrd c Richard p, l-Icil'-;Cllr:lh,:r,
cd s.• lmmwl (//I{l lJ iorh'J II (173X- 1743),
vol. 19. "1111' 8in-'II!'lIilll El/ilitm 0/ III"
WorJ..\ fi! 101m WI'.~/i'Y. Rich:ml p, Ilc ll7.cnraler c Frank Baker, cus. (N:lshvillc:
Abi ngdoll Pres~. I WO). pág. 21,
3. l/!itll'lI/ .
.t, Vej:1 Rllndy Maudox, "John Wc~k)'
aml G.1~lem Orlhodo)()': [ n n llencc~. Con·
\"crgcm.:cs anu Dirrcrences", Tllt' tlS/IU"Y
T llrolr..t:imf .10///"1/01,45:2 (F:11I 19')0).
págs 29-54,
5. W;ud c J Ic i!.-;e nr:llcr. vnl. 1K, pág.
249.
Ó , Scrm;;() 127, "On lhe Weddi ng
G:IOIlCnl··. pilr.lgfllfn 10. cm Albcn C.
OU1 1cr, cd .. S/'rlllllll,\ IV, 115· / 5 I. vlll. 4,

n", /Jicelll" /lial

I-:il i lioll

o/ III/'

1I'1Ir/.,.\ o/

101m W/'.\·/t'y, Fr:ml-.. Bal-.er, cd. ( Na~hvi l 

le: Abingdon Pre:o. ~ ) . 19S7.
7. Winlhrop S. I l ud~tJn, "Thc i\klho·
di ~ l Age in " merie:,", ,\1,'/II()(II.\·/l l is""'Y.
10:31I\pri I I1)74), ]l:ig. 3.

Uma Avaliação

o

25CY-' an ivers:írio da estr;mha
ex pe riê nci a " do coração rej ubilam c"
pela qual passou John Wes lcy lia
Fellcrlanc Society c m 24 de maio
de 173H, foi comemo rada internac ionalmente há tres anos. Há a lguns
meses também, imimcr:ls eongregaçõcs metodistas em todo o mundo
relembraram a mo rt e de Wcsley (em
2 de Illarço [791 ) cantando o hino de
aUlOria de Isaac Wau " Lo uvare i o
meu Criador enquanto ti ver fô lego".
Esse evcnto foi du plamente apropriado, prime iro porq ue Wesle)' rec itou
estrofes desse hillo no seu leito de
morte, e segundo. I>or<lue ele trad uz
a grande miss;io de sua vida,
Qual ser;í o signiCicado do tra10

John Wesley em ação

razão prnvcelll lat itude tanto para a
fo nte di yina como para a busca humana de compreens:io, A combinaç:1o
feit;. por \Ves ley da razão e da experiência (intu ição) c~ t ,lbc [ ece m urna
mane ira de pensar sobre as tcnsõcs
elllrc ;. mcnte e o coração. tão comuns e m nossa vida rel igiosa, O respe ito pela tradição provê Ullla maneir.l de controte para idéias novas.
Acima de tudo talvez, é o o ti mislllo
sobre o q ue pode ser alcançado PC!:1
graça de Deus, que fa z com que sua
feolog ia scj:J t;1o atraliva c encojaradora. E numa análise fi nal. é um
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