
A História do Evangelismo 
na Igreja Adventista



DNA: Movimento evangelístico



“Longamente tem Deus esperado 
que o espírito de serviço se apodere 
de toda a igreja, de maneira que cada 
um trabalhe para Ele segundo  
sua habilidade.



“Quando os membros da igreja de Deus 
fizerem a obra que lhes é indicada nos 
necessitados campos nacionais e 
estrangeiros, em cumprimento da  
comissão evangélica…



“…todo o mundo será logo advertido,  
e o Senhor Jesus retornará à  
Terra com poder e grande glória.”  

Atos dos Apóstolos, pág. 111 



GUILHERME MILLER 

(1782 – 1849)



CHARLES FITCH 

(1805 – 1844) 



“Sua viúva e filhos órfãos estão agora em 
Cleveland, aguardando confiantes a vinda 
de nosso Senhor para reunir os membros 
espalhados de sua família. A irmã Fitch 

está sorridente e feliz.”



M. E. CORNELL



DIAGRAMA 
PROFÉTICO DE 1843



JOSEPH BATES  

(1792 – 1872) 



Vendeu a casa e quase todos os 
imóveis para a proclamação da 

mensagem do advento. 





HIRAN EDSON 

(1806 – 1882)



CELEIRO DE 
HIRAN EDSON



ELLEN GOULD WHITE 

(1827 – 1915)



DAVID HEWITT 

(1805 – 1878)  

“Adventista do Sétimo Dia”





JOHN N. ANDREWS 

(1829 – 1883)





Em 21 de maio1863, a igreja tinha 
um pouco mais de 3.000 membros. 



A década de 1860 atingiu 
uma taxa de 7,9% TCA.



A década de 1870 
chegou a 18,6% TCA.



Na década de 1880 
caiu para 9,1%. 



Ganhava os debates 
teológicos e a igreja 

diminuir o crescimento.

D. M. Canright



A década de 1890 atingiu 
uma taxa de 12,2% TCA.



A igreja cresceu de 3.000 membros 
em 1860 para 66.457 em 1900.



1940 – 1.462.054 

1980 – 32.165.188 

2020 – 739.799.324



“...quase todos os nossos ministros 
trabalham como evangelistas em 

novos campos...” 

G. B. Starr, em 01/10/1866 
(Sobre o crescimento  expressivo)



Assembleia da Associação 
Geral em 1901



(1) Reforma administrativa



(2) Programa agressivo de evangelismo 
público para alcançar grandes cidades.





Dwight Moody



Billy Sunday



Incêndios  de 1902 despertaram a visão 
do evangelismo em grandes cidades.







William W. Simpson 

Morte precoce, no começo 
do século XX



Na Assembléia de 1905 poucos planos 
para o evangelismo nas grandes cidades.



Resoluções:  

1- Venda da revista missionária; 

2- Distribuição de folhetos;  

3- Incentivo aos membros para dar 
estudos bíblicos nos lares.

A.G. Daniels 
Eleito Presidente



“Achamo-nos reprovados diante de 
Deus em virtude de as cidades 
grandes, mesmo ao alcance de 
nossos olhos, estarem por  
trabalhar e por advertir.”



“Terrível acusação de negligência é 
feita contra os que têm estado 
longamente na obra, nesta própria 
América do Norte, e que todavia 
ainda não penetraram nas  
cidades grandes...”



“Comparativamente não temos feito 
nada pelas cidades grandes que se 
acham à nossa própria porta.”  

Evangelismo, 401-402  
(1907)



Assembleia da Associação 
Geral de 1909.



Desde 1901, mais de 500 pessoas foram 
colocadas no trabalho administrativo da igreja.



O crescimento estava 
na casa dos 4%.



“A mensagem que estou ordenada a 
transmitir a nosso povo, neste tempo, 
é: Evangelizai as cidades sem 
demora, porque o tempo é curto.”



“O Senhor tem posto este trabalho 
diante de nós durante estes  
últimos vinte anos ou mais.  
Pouco tem sido feito em alguns 
lugares, mas muito mais poderia  
ter sido realizado.”  

Evangelismo, 33



“Quando penso nas muitas  
cidades ainda por advertir, não 
posso descansar.  É contristador 
considerar que têm sido 
negligenciadas por  
tanto tempo! 



Poucos têm sentido a responsabilidade  
de trabalhar nestas cidades;  
Onde está vossa fé, meus irmãos?  
Não deverão ministros de Deus  
ir a esses populosos centros,  
e lá erguer a voz, advertindo  
as multidões?” 
   
Evangelismo, p. 33, 34



“Deus tem um trabalho para o 
irmão Prescott fazer. Não é sábio 

ficar em Washington. Ele tem 
habilidades para o evangelismo...”.



Resoluções: 

1- Distribuição de literatura  
nas cidades; 

2- Estudos bíblicos nos lares.
A.G. Daniels 

Eleito Presidente



Ellen White em campanha  
Evangelística pelo Leste (1909)

S.N. Haskell



Concílio Outonal (1909)



Ellen White escreveu a Daniels 
pedindo ação e compromisso.



Ellen White apelava para 
priorizar o evangelismo. 



Daniells planejou pregar cinco noites em Nova York, 
e como estava na Costa do Pacífico, viajou para 

Elmshaven para informar dos seus planos. 





“Quando o presidente da 
Conferência Geral se 
converter, ele saberá o que 
fazer com as mensagens 
que Deus tem lhe enviado.”  

Junho / 1910 
Arthur White, TLEY, 220



“Até então eu não tinha 
muita luz sobre a questão 

da conversão...” 

13 de Agosto de 1928



Daniels em 1910 levou o assunto para 
o comitê da Associação Geral.



Uniões e Associações requisitadas a 
fazerem evangelismo.



“Agora é o momento oportuno de 
evangelizar as cidades. Temos que 
alcançar o povo que nelas reside... 
Agora, nas principais cidades deve 
ser despertado o interesse.” 

Evangelismo, 78



Daniels cancelou seus outros 
itinerários até julho de 1911 – 
um ano inteiro, dedicado ao 

evangelismo.



Na sessão de 1913, Ellen White 
elogiou os líderes pela direção 

que a igreja tinha tomado.



1910: 1,5% 
1911: 2,5% 
1913: 5%



Assembleia de 1913



1) Desenvolvimento de um  
ministério mais eficiente; 

 2) Ênfase maior na  
obra evangelística;  

 3) Estímulo maior nas  
atividades missionárias pelos  

membros leigos da igreja.



Cenário Mundial Favorável 
ao Evangelismo





Grandes Eventos



A cruzada de Daniells em Portland, Maine 

Cruzada em Pittsburgh 

Surgem grandes evangelistas  
como Charles Everson 



Em 1916, um forte movimento começou para 
aumentar a equipe de evangelismo.



1917: 20%



1920: 0%





I Guerra Mundial 

Epidemia de Gripe Espanhola 

Diminuição do interesse religioso 

Falta de pastores 

     Crescimento da apostasia 



1920 – Período  
de recessão financeira



Evangelistas foram chamados para 
áreas administrativas da igreja.



Daniels liderava a 
Associação Ministerial e 

começou a publicação da 
revista “O Evangelista” 
precursora da revista 

“Ministério”.



Evangelismo Pós-Guerra 
1920-1930



Associação Ministerial: 

Ênfase nos institutos ministeriais para  
formação de evangelistas urbanos. 





Ênfases: 

1- Forte relacionamento 
pessoal com Cristo 

2- Justificação pela fé



H.S.M. Richards 

1926 
“A Voz da Profecia”  



1- Uso de tabernáculos



1930 - Início do programa 
“Bible Tabernacle of the Air” 
Embrião do programa A Voz da Profecia.



1930 – O Tabernáculo do Ar recebe  
o quarteto Masculino “The Four Star  
Lone” formado por três irmãos:  
Louís, Waldo, Wesley Crane e  
Raymond Turner.  

Nasce o quarteto “King’s Heralds”.



Palestras ao invés de 
sermão / palestrante no 
lugar do pastor.



Evangelismo da Saúde



Uso de filmes movimentados



Evangelismo 
radiofônico



1937 – O programa assume o nome “The Voice of 
Prophecy”, e passa a ser irradiado em 18 estações 

de rádio da rede West Coast de Rádio.



1940 – Início do Rádio-evangelismo no 
Chile. Foi transmitido o primeiro 
programa Adventista na América do Sul, 
na Rádio Metro, em Viña del Mar. 

1940 - Roberto Rabelo começa seu 
ministério.



1942 – Pr. Rabelo é convidado a apresentar e 
dirigir “A Voz da Profecia” para o Brasil.



1943 - Pr. Rabelo grava “A 
Voz da Profecia”

Pr. Bráulio, Pr. Richards e 
Pr. Rabelo



26/09/1943 - 11 horas da manhã entra no ar “A Voz da  Profecia”.  

A primeira emissora a transmitir foi a Rádio Difusora PRF-3  
São Paulo 930 – ondas curtas e ondas longas. 



1943 

Pr. Bráulio Perez Marcio 

“La Voz de la Esperanza”. 



Fim da II Guerra 
Mundial



Com a recuperação da economia a 
taxa de crescimento caiu para 
menos de 2%



O evangelismo foi 
intensificado com a 
publicação do livro 

Evangelismo em 1946.



1950 – First Adventist 
TV program

Faith for Today 





Em 1955  
Evangelismo Teológico



1950 – Está Escrito

George Vandeman



Ano Membros/	Igreja Igrejas/	Pastor

1900 36 4

1910 32 3

1930 54 2,5

1950 88 1,5

1960 100 1



1962 – Entra no ar o programa 
Fé Para Hoje.





1963 – Equipe da Voz da Profecia – Pr. A. 
Campolongo como anunciador do programa.













Década de 80 – Apocalipse



Projeto SOL 
Ibirapuera, SP - 1988



Colheita 90 
1000 dias de colheita 
Evangelismo Via Satélite



1- Mistura de métodos 

2- Onda ecumênica 

3- Foco relacional



Evangelismo  
Net 95, 96



Net 97 e La Red 97



Net 98





Pr. José Mascarenhas Viana 
IASD Central Paulistana 

2001



União Central Brasileira 
Evangelismo Escola 



Evangelismo com DVD’s 
2004





Foco em semanas de 
colheita via satélite



2009



2017

ESCOLA BÍBLICA DIGIT@L



Evangelismo  
Digital

POSSIBILIDADES 
MULTIPLICADAS



Através de 01 plataforma 
alcançaremos milhares 

de pessoas por dia, por meio 
dos estudos bíblicos.

WhatsApp

Alcance



UMA OBREIRA BÍBLICA 
INCANSÁVEL

ESPERANÇA





DADOS GERAIS

Nome: Esperança

Profissão: Teóloga

Idiomas: Português y Espanhol









CHATBOT







adv.st/estudobiblico



DUPLA
MISSIONÁ

RIAD I G I TA L





PASSO 2PASSO 1 PASSO 3



adv.st/ensinarabiblia


