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RESUMO 

Este estudo investiga os elementos da soteriologia de John Wesley e seus aspectos dinamizan-
tes. Em vez de favorecer um determinado período da vida de John Wesley, a biografia teoló-
gica de John Wesley é desenvolvida a partir do conceito da sedimentação de experiência. 
Dessa forma, a theologia viatorum de John Wesley é desenvolvida com foco nos seus elemen-
tos transversais e os crescentes desdobramentos dos mesmos segundo os seus aspectos comu-
nitários, sinergéticos e públicos. Segundo esta tese, a theologia viatorum de John Wesley ga-
nha em profundidade e vitalidade com a sua crescente e consciente aprendizagem e compro-
misso com o povo inglês e, em especial, com os pobres da Inglaterra. Acompanhado por uma 
cuidadosa auto-análise, Wesley parte para a análise do efeito de diversas soteriologias dos 
seus dias no cotidiano, as quais são marcadas pela demorada transição entre a época medieval 
e a modernidade. Surge uma re-construção característica da soteriologia, designado por nós 
como soteriologia social. Entendemos esta soteriologia social como o eixo principal da teolo-
gia de John Wesley que se manifesta numa típica antropologia, cristologia, pneumatologia, 
escatologia e eclesiologia soteriológica. Os aspectos comunitários, sinergéticos e públicos 
desta soteriologia social são vistos e desenvolvidos por Wesley a partir da auto-experiência e 
da convivência com o povo, suas dinâmicas, sua cultura, suas necessidades e suas competên-
cias. Tais aspectos levam, passo a passo, a uma práxis que começa a contemplar o entrelaça-
mento entre a reforma da igreja, da nação e a transformação de pessoas. Este movimento é co-
motivado por um horizonte soteriológico utópico que prevê a continuação da theologia viato-
rum até na transformação do cosmo inteiro. A soteriologia social é parecida com a um tecido 
que acompanha a topografia socio-econômica e religiosa da época, procurando caminhos para 
a superação dos seus impasses, da sua desesperança e irresponsabilidade em relação aos po-
bres. 
Palavras chave: John Wesley – soteriologia social – koinonia - sinergia – público. 

RENDERS, Helmut. A soteriologia social de John Wesley, com consideração especial dos 
seus aspectos comunitários, sinergéticos e públicos. São Bernardo do Campo, SP, 2006. 404 
f. Tese (Doutorado em Ciências da Religião - Teologia e História) –Universidade Metodista 
de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2006. 



RESUMEN 

Este estudio investiga los elementos de la soteriología de Juan Wesley y sus aspectos dinami-
zantes. En vez de enfatizar un determinado periodo de la vida de Juan Wesley, su biografía 
teológica se desarrolla a partir del concepto de la sedimentación de experiência. De esta ma-
nera, la theologia viatorum de Juan Wesley se desenvuelve enfocando sus elementos transve r-
sales y los crecientes desdoblamientos de estos, de acuerdo con sus aspectos comunitarios, si-
nergéticos y públicos. Según esta tesis, la theologia viatorum de Juan Wesley adquiere más 
profundidad y vitalidad con su creciente e consciente aprendizaje, con el compromiso para 
con el pueblo inglés y, en especial, para con los pobres de Inglaterra. Acompañado de un mi-
nucioso autoanálisis, Wesley parte para el análisis del efecto que las diversas soteriologías de 
sus días produjeron en el cotidiano, las cuales están marcadas por la lenta transición que hubo 
entre la época medieval y la modernidad. Surge, entonces, una reconstrucción característica 
de la soteriología, que nosotros designamos como soteriología social. Pensamos que esta sote-
riología social es el eje principal de la teología de Juan Wesley y que se pone de manifiesto en 
una antropología, cristología, pneumatología, escatología y eclesiología típicamente soterio-
lógicas. Wesley ve y desenvuelve los aspectos comunitarios, sinergéticos y públicos de esta 
soteriología social a partir de la autoexperiência y de la convivência con el pueblo, sus diná-
micas, su cultura, sus necesidades y sus competências. Tales aspectos conducen a una praxis 
que comienza a contemplar el entrelazamiento entre la reforma de la iglesia, de la nación y la 
transformación de personas. Esta movimentación es co-motivada por un horizonte soterioló-
gico utópico que prevé la continuación de la theologia viatorum hasta la transformación de 
todo el cosmos. La soterología social se parece a un tejido que acompaña de cerca la topogra-
fía socio-económica y religiosa de la época, buscando caminos para superar sus dificultades, 
su desesperanza y su irresponsabilidad con relación a los pobres.  
Palabras cave: John Wesley – soteriología social – sinergia – koinonia – público.

RENDERS, Helmut. La soteriología social de Juan Wesley, con consideración especial de 
los aspectos comunitarios, sinergéticos y públicos. Sao Bernardo do Campo, SP, 2006. 404 
f. Tesis. (Doctorado em Ciências de la Religión - Teología y Historia ) – Universidade Me-
todista de São Paulo, 2006. 



ABSTRACT 

This study investigates the elements of the soteriology of John Wesley and its dynamic as-
pects. Instead of favoring a specific period of the life of John Wesley, the theological biogra-
phy of John Wesley is developed based on the concept of the sedimentation of experience. In 
this manner, the theologia viatorum of John Wesley is developed with a focus on its trans-
verse elements and their unfolding in terms of communitarian, synergetic and public aspects. 
According to the thesis, the theologia viatorum of John Wesley gains depth and vitality with 
its growing and conscious learning from and commitment to the English people, and, in spe-
cial, with the poor of England. Accompanied by a careful self-analysis, Wesley begins offers 
an analysis of the diverse soteriologies of his day, which are marked by a slow transition be-
tween the Medieval era and modernity. There arises a reconstruction characteristic of sote-
riology, currently called social soteriology. We understand this social soteriology as a pivotal 
point in the theology of John Wesley, which manifests itself in a typical soteriological anthro-
pology, Christology, pneumatology, eschatology and ecclesiology. The communitarian, syn-
ergetic and public aspects of this social soteriology are seen and developed by Wesley based 
on his own experience and life with the people, their dynamics, their culture, their needs and 
their competencies. Such aspects lead, step by step, toward a praxis that begins to contemplate 
the interconnections between the reform of the Church, the nation and the transformation of 
persons. This movement is co-motivated by an utopist soteriological horizon that foresees the 
continuation of the theologia viatorum until the transformation of the entire cosmos. This so-
cial soteriology appears as a web that closely accompanies the socio-economic and religious 
topography of the its time, and seeks paths to overcome impasses, despair, and irresponsibility 
in relation to the poor.  
Key words: John Wesley - social soteriology – koinonia – synergy – public.

RENDERS, Helmut. John Wesley's social soteriology: with special consideration of its 
communitarian, synergetic and public aspects. Sao Bernardo do Campo, SP, 2006. 404 f. 
Thesis (Doctor Degree in Religious Studies - Theology and History) – Methodist University 
of Sao Paulo, 2006. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Studie untersucht Elemente und dynamisierende Aspekte der Soteriologie John 
Wesleys. Anstelle der Bevorzugung einer bestimmten Lebensphase John Wesleys, wird die 
theologische Biographie John Wesleys mit Hilfe des Konzepts der Sedimentierung von 
Erfahrungen entwickelt. Dergestalt wird die theologia viatorum John Wesleys unter der 
besonderen Berücksichtigung ihrer durchgängigen Elemente und der zunehmenden Entfaltung 
ihrer kommunitären, synergetischen und öffentlichen Aspekte behandelt. Es wird die These 
vertreten, dass die theologia viatorum John Wesleys an Tiefe und Vitalität mit seiner 
wachsenden und bewußten Lernerfahrung mit den englischen Volk, insbesondere, mit den 
Armen Englands, gewinnt. Begleitet von einer sorgfältigen Selbstbeobachtung, untersucht 
Wesley die Alltagsbedeutung unterschiedlichster Soteriologien seiner Tage, welche alle noch 
vom Übergang vom Mittelalter zur Moderne geprägt sind. Dies führt zu einer 
charakterisischen Rekonstruktion der Soteriologie, die von uns als soziale Soteriologie 
bezeichnet wird. Wir verstehem diese soziale Soteriologie als zentrale Achse der Theologie 
John Wesleys, die sich wiederum in einer für sie typischen soteriologischen Anthropologie, 
Christologie, Pneumatologie, Eschatologie und Ekklesiologie niederschlägt. Die 
kommunitären, synergetischen und öffentlichen Aspekte dieser sozialen Soteriologie werden 
von Wesley auf der Grund lage seiner Selbsterfahrung und seiner Teilhabe am Leben der 
einfachen Bevölkerung, ihrer Dynamik, Kultur, Bedürfnisse und Begabungen interpretiert. 
Diese Aspekte führen Schritt für Schritt zu einer Praxis in der der Verflechtung zwischen 
Kirchenreform, politischen Reformen und der Erneuerung von Personen Rechnung getragen 
wird. Diese Bewegung gewinnt zusatzlich an Motivation durch einen soteriologischen 
Hoffnungshorizont, indem die theologia viatorum als Teil der Erneuerung des gesamten 
Kosmos gedacht wird. Die soziale Soteriologie gleicht einem Gewebe, welches die sozio-
ökonomischen und religiösen Topographie seiner Zeit aus der Nähe begleitet und Wege zur 
Überwindung ihrer Unzulänglichkeit und Unveranwortlichkeit gegen über den Armen sucht. 
Schlüsselbegriffe : John Wesley – soziale Soteriologie – Koinonia – Synergie – öffentlich.  

RENDERS, Helmut. John Wesleys soziale Soteriologie unter besonderer 
Berücksichtigung ihrer kommunitären, synergetischen und öffentlichen Aspekte. Sao 
Bernardo do Campo, SP, 2006. 404 Seiten. These (Dissertation als Teil der 
Doktorpromotion – Bereich: Theologie und Geschichte)  Methodistische Universität 
von Sao Paulo, 2006. 
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INTRODUÇÃO 

1. Problematização e delimitação do tema 

Este trabalho pretende contribuir para a reflexão teológica metodista latino-americana. 

Partindo das experiências comunitárias deste continente, apresentamos em nosso livro “Não 

pedimos um outro céu”: o ágape na igreja primitiva e as festas do amor no metodismo,1 a di-

nâmica soteriológica da eclesiologia metodista como intercalação mútua dos aspectos doxoló-

gicos, sacramentais, comunicativos, educativos, comunitários e diaconais, estabelecendo um 

diálogo entre a igreja primitiva, Wesley e os nossos dias. Chegamos à conclusão de que o me-

todismo deveria revitalizar esta proposta e, continuamente inspirado pelo estudo bíblico e da 

experiência da Igreja cristã desde do seu início até as suas mais recentes ramificações, ir além 

da sua proposta denominacional original. A fática exclusão da diaconia do culto (aqui no sen-

tido de celebração) é somente um exemplo ou um dos indícios de que a soteriologia metodista 

tornou-se, depois de Wesley, mais e mais individualista e privada, menos educacional e tera-

pêutica, perdendo o sensível equilíbrio dinamizante da soteriologia de John Wesley e, tam-

bém, a sua base de vivenciar a compreensão de que a religião e a santificação são essencia l-

mente “sociais”. Raramente percebido, este “social” em Wesley tem aspectos soteriológicos 

comunitários, educacionais, terapêuticos e sócio-políticos, e eles são entrelaçados entre si. 

O que percebemos na eclesiologia soteriológica de Wesley, gostaríamos de verificar 

na sua soteriologia propriamente dita. Os seus elementos são conhecidos, porém normalmente 

                                                 
1 Helmut RENDERS. Einen anderen Himmel erbitten wir nicht: Urchristliche Agapen und methodistische 
Liebesfeste. Stuttgart: Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche, 2001. 
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investigados isoladamente um do outro. Há estudos sobre a centralidade da soteriologia em 

Wesley, sobre a piedade ou espiritualidade de Wesley, sobre a sua interpretação da coopera-

ção divino-humana, a importância do conceito imago Dei, sobre o trabalho social desenvolvi-

do, sobre a importância da doutrina da Trindade, sobre os meios da graça e sobre a estrutura 

específica do espaço soteriológico no metodismo, as classes, sobre a sua contribuição para a 

educação, sobre o caráter terapêutico da sua soteriologia. Parece-nos possível e instrutivo en-

tender estes temas como pérolas num colar. O eixo temático deste colar, a soteriologia, tem 

características de um cordão, e com os seus múltiplos aspectos acima mencionados, ele pode 

ser descrito como uma soteriologia social. 

A novidade dessa tese ou a sua contribuição especial está, então, na múltipla e paralela 

exploração do conceito social partindo do sentido múltiplo no próprio Wesley, mostrando a 

sua soteriologia como uma soteriologia envolvendo toda a vida, envolvendo todo o ser huma-

no no processo da salvação, da sua manutenção, do seu aprofundamento e da sua ampliação. 

2. Justificativa 

A proposta de investigação pretende atender três necessidades: uma necessidade epis-

temológica, uma necessidade denominacional e uma necessidade pastoral.  

Epistemologicamente, precisa-se discutir até que ponto as distinções radicais entre 

privados – públicos, individuais – comunitários / sociais, divinos – humanos, transcendentes – 

imanentes, imediatos – terapêuticos / processuais contribuem para a alienação do ser humano 

do criador e da criação e para uma soteriologia que se concentrava na pessoa e no indivíduo. 

Seguimos aqui uma antiga preocupação da teologia de América Latina: 

Não existe um equivalente a uma teoria da libertação da salvação normati-
va. Há [...] ênfases comuns centrais [...] O mais importante é a compreensão 
que a múltipla atividade [...] é descrita de várias formas como libertação, 
redenção, justificação e salvação e que deveria ser sempre vista no seu en-
trelaçamento com as dimensões materiais, sociais e pessoais.2 

Denominacionalmente, fala-se da necessidade de uma teologia metodista brasileira ou 

latino-americana, construída no diálogo além dos dois paradigmas majoritários, o católico e o 

calvinista.  Acreditamos que uma soteriologia desenvolvida como soteriologia social poderia 

                                                 
2 José Míguez BONINO. Salvation as the work of the Trinity? An attempt at a holistic understanding from a 
Latin American perspective. Trinity, community, and power: mapping trajectories in Wesley on theology.      



 

 

21 

ser o eixo de uma teologia contextual que colocaria a igreja novamente no meio da “aldeia  

global” e, nesta aldeia ao lado do povo e da toda criação. Além disso, uma soteriologia social 

refletiria não somente a ação, mas também a formação de pessoas capazes de compreender, 

assumir e vivenciar esse compromisso. 

Pastoralmente, uma soteriologia social poderia contribuir com critérios para uma dis-

cussão sobre os elementos salvíficos e alienadores dos atuais desenvolvimentos no país e no 

continente, e para sua superação. A soteriologia social poderia contribuir para uma prática e-

clesiástica consistente e adequada à situação atual do país.  

O conceito da soteriologia social, como eixo temático fundamental da teologia de John 

Wesley, ainda não foi desenvolvido na perspectiva mencionada. Os seguintes elementos da 

teologia de John Wesley parecem-nos ligados com o tema de uma soteriologia social e mere-

cem uma investigação mais cuidadosa: 

• Doutrina sobre  Deus: O que significa para nosso tema a preocupação de Wesley 

com a doutrina sobre Deus, a doutrina da Trindade e a cristologia alta? Como ele 

tratou do lado comunitário e relacional de Deus, da relação entre as pessoas da 

divindade; da relação entre Deus, o ser humano e a sua criação? 

• Justificação e santificação: Wesley destaca como o próprio do movimento me-

todista o tema da santificação. Qual é a sua significância para uma soteriologia 

social? 

• A colaboração divino-humana : Wesley destaca a colaboração divino-humana no 

processo da salvação. Qual é seu papel numa soteriologia social? 

• Imago Dei, teologia da aliança, economia de Deus : Quais são as implicações 

destas doutrinas em relação ao nosso tema? 

• A mútua relação entre a soteriologia e eclesiologia: Como se relacionam à im-

portância do outro e do grupo, para o processo da soteriologia social? 

• Salvação “social” como salvação “integral”: Qual é o impacto do contato com a 

miséria do povo? Podemos interpretar textos analisando os preços altos do trigo, o 

escândalo da escravidão, a desgraça da guerra, das prisões, etc. como um desdo-

bramento da soteriologia social de Wesley? Como se relacionam santidade e sa-

nidade? Santidade e educação? 

• Salvação “social” como superação da distinção público-privado: Aqui precisa 

                                                                                                                                                         
MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 2000, p. 71. 
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ser investigado também o entendimento do “privado” e do “público” por Wesley. 

Existia esta distinção na época de Wesley, que considerou “o mundo a sua paró-

quia"? Que luzes trazem para este assunto a sua extensa correspondência? 

• Salvação social e doutrina da criação: Qual é a extensão ou abrangência da sal-

vação social? 

• Salvação social e escatologia: A questão da escatologia está relacionada com o 

tema anterior. Para nossa investigação podemos, nos limitar em relacionar o acen-

to escatológico (escatologia inaugurada, “pré-“, “a-“ e “pós-milenarismo”) com a 

visão soteriológica? 

Para desenvolver a sua soteriologia social, Wesley, como anglicano, procurava alterna-

tivas de entendimento fora do clássico padrão “catolicismo – reforma”. Ou seja: ele bebeu de 

muitas fontes. Nos casos, em quais  aspectos de diversas vertentes do pietismo e puritanismo  

sustentam a sua ênfase na santidade pessoal e social, ele as integra de forma crítica, e, certa-

mente, dentro dos costumes do anglicanismo. Também estudou os Pais da Igreja e, entre eles, 

com preferência especial, os pais gregos. Além disso, estudou textos clássicos de místicos e 

puritanos ingleses. Segundo, Wesley não bebe somente de muitas fontes, mas ele reinterpreta 

essas fontes também significativamente. A pergunta é: O que ele valoriza mesmo de Arndt, 

Zinzendorf, Francke, Bengel, Law, Taylor, Baxter, Locke etc.? Suspeitamos que as tentativas 

de interpretar Wesley unidimensionalmente não consideram suficientemente a sua técnica e-

clética de procurar e adaptar respostas para incluí- las na sua ênfase da soteriologia social. Um 

desses empréstimos trata-se do aspecto social quanto à cooperação divino-humana na salva-

ção. Diferentemente do pietismo luterano ou o puritanismo calvinista, Wesley considerou a 

teologia do holandês reformado Arminius em busca de expressar melhor a participação do ser 

humano no processo da salvação. A base, forma e grau de aprovação e dependência da teolo-

gia de Wesley em relação à teologia de Arminius não são claros. Wesley não cita textos e nem 

se sabe qual era a fonte exata do seu aproveitamento. Mas entendemos o interesse em Armi-

nius como busca de alternativas fora do padrão clássico católico-protestante, visando à com-

provação de sua ortodoxia em relação ao anglicanismo e como sinal de uma ênfase – o escla-

recimento da participação humana no processo da salvação. Outros empréstimos são o concei-

to de santificação e de perfeição cristã, a interpretação do ordo salutis como caminho de sal-

vação, a re- interpretação da doutrina oriental da theosis e outros. 

Pretendemos também investigar os impulsos que levaram Wesley a desenvolver a sua 

soteriologia como soteriologia integral e comunitária. Por que encontrou a orientação de um 
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dos seus guias espirituais de valorizar o grupo como meio da salvação num chão tão fértil e 

preparado? Parece que a convivência com os pobres teve um papel importante no desenvo l-

vimento da sua soteriologia social. Wesley não conseguiu distinguir a salvação “da alma” da 

salvação “do corpo”. Por causa disso, a situação do pobre torna-se, assim, uma ameaça à pro-

posta da salvação e precisa ser respondida. A miséria, segundo Wesley, escurece a proposta 

do salvador e desafia propostas individualistas. A ação social de Wesley, assim acreditamos, 

não é algo adicional a soteriologia, algo que vem depois, ela é essencialmente soteriologia. Da 

mesma forma, precisa ser investigado o esforço educacional de Wesley: se foi, essencialmente 

soteriológico ou se é um mero meio de conversão (como muitos interpretam o aspecto soterio-

lógico da educação)? Ou ele faz parte de uma concepção mais terapêutica e integral, com uma 

compreensão da inter-relação de um amadurecimento espiritual, racional e físico? 

O encontro com o povo é tão importante que a visitação aos pobres em suas casas não é 

meramente um meio de evangelização, mas da formação do visitante. Na linha da nossa in-

vestigação: na criação de uma soteriologia social metodista não se estudava somente na aca-

demia, ou seja, a formação passava, essencialmente, pela convivência. 

Um resultado colateral desta pesquisa sobre a contribuição do povo para a soteriologia 

social poderia ser um esclarecimento maior sobre a relação entre a cultura e a soteriologia so-

cial. Parece-nos que houve uma contribuição ou afinidade entre a soteriologia social e a cultu-

ra do povo em termos de temas, conceitos, costumes, símbolos, etc. 

3. Hipóteses 

Em Wesley, o “social” descreve uma perspectiva viva e multidimensional numa época 

em que a distinção entre público e privado ainda não tinha influenciado amplos setores da so-

ciedade e na qual o iluminismo e a vida de fé não eram per definitionem assuntos totalmente 

opostos. Nesse ambiente, nasceu o metodismo como uma religião “pública”, e, a partir dessa 

localização, o metodismo foi construído comunitariamente, estabelecendo um diálogo com o 

mundo. Dessa forma, afirmações de John Wesley muitas vezes lidas como opostas ou alterna-

tivas (“A minha tarefa principal é salvar almas”, “Os metodistas foram chamados para refo r-

mar a nação, em particular, a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra”) se tornam 

complementares.  

A interpretação de Wesley precisa partir de uma investigação cuidadosa da sua lingua-
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gem (expressões e conceitos puritanos, anglicanos, pietistas, místicos) e considerar a opção 

por essa linguagem diante do costume lingüístico da época e do grupo alvo do esforço soterio-

lógico. Parte da linguagem usada por Wesley baseia-se em expressões do texto da King James 

Version de 1611, apesar de que ele, nem sempre o seguia. Talvez seja isto o aspecto mais pu-

ritano de Wesley: basear o seu discurso da vida cotidiana e dos discursos públicos na lingua-

gem bíblica. A soteriologia como soteriologia social incorpora um potencial para superar as 

oposições conceituais, em que estas se tornam infelizes e contra-produtivas, criadas na mo-

dernidade, incorporadas nas soteriologias do século XIX e reproduzidas nas soteriologias do 

século XX. A soteriologia como soteriologia social ajuda a igreja a re-compreender e re-

assumir a sua contribuição e cooperação no desenvo lvimento do país. 

4. O tema “soteriologia social” 

4.1 Soteriologia 

A soteriologia representa o centro da teologia metodista. Ela ocupa esse espaço como 

resposta ao grito em busca da vida, e, bem entend ida, ela é desenvolvida como diá logo com a 

vida. Somente uma teologia que não dialoga com a vida pode esquecer seu foco soteriológico. 

Por outro lado não é garantido que soteriologias desenvolvidas ainda mantêm esse foco genu-

íno na vida. Pode-se falar de salvação e ignorar a vida em grande parte. Que isso não é ineren-

te ao conceito atesta-se pelo fato de que o primeiro uso de soteriologia – no mundo inglês – 

não era religioso, mas medicinal, a soteriologia é o discurso sobre a saúde.3 Paralelamente, a 

raiz heil na língua alemã incorpora os sentidos sano, integro, completo, Heiland é o salvador, 

Heilung é o processo da cura e Heiligung a santificação. Correspondem a isso em inglês heal-

thy (saudável) que, por sua vez, é próximo de holy (santo) e whole (integro, completo). O in-

glês health pode ser traduzido por salus e sanitas. São exemplos que relacionam a salvação 

com a promoção da vida. Salus e sanus, santidade e sanidade são conectadas. Entretanto, a 

história da salvação é rica em exemplos de contínua deconfiguração dessa proposta inicial. 

Desde o não acontecido final da secularização e as revoluções neoconservadoras reli-

giosas, levanta-se novamente a questão da relação entre a vida e a religião. Todos os grupos 

levantam a questão da salvação como questão central. Por outro lado, esses grupos respiram 

                                                 
3 S. N. Soteriology. Oxford English Dictionary. SIMPSON, J. A. e WEINER, J. A. C. (eds.). Vol. 16, Oxford: 
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profundamente seus arredores e contextos, e, às vezes reaparecem matrizes culturais que ul-

trapassam a nossa compressão contextual das relações sócio-econômicos, sociais ou políticas. 

A multiplicidade de influências mais recentes, no médio e no longo prazo, criam um tecido 

que também forma a nossa compreensão de salvação, seus meios, sua garantia e a sua abran-

gência. A cultura modula as nossas compreensões, esperanças e a sua comunicação.  

No Brasil, o contexto é marcado pela existência paralela da pre-modernidade, da mo-

dernidade e pós-modernidade, entre outros fatores também refletidos pela diversidade religio-

sa cristã, pelo catolicismo, protestantismo histórico e pentecostalismo, conceitos também em 

si mesmos bastante complexos que encobrem uma abrangência de movimentos e escolas. Ou-

tras religiões se mantêm, ressurgem ou surgem em nosso meio. Essa tendência, mencionada, 

às vezes, como matriz religiosa brasileira, o fenômeno das re- leituras, sínteses, de incorpora-

ções inconscientes ou conscientes, raramente politicamente forçados, se reflete tanto na mul-

tiplicidade das religiões como na própria complexidade interna de cada uma delas. A religião 

cristã não representa aqui uma grande exceção. Mas a perspectiva cultural pode-se tornar 

também uma desculpa útil demais para o status quo que privilegia  certos grupos. Esse fenô-

meno não se resolve simplesmente pela troca das posições do poder. É um desafio, que indica 

problemas mais profundos, antropológicos e soteriológicos. 

O nosso estudo se limita, nessa multiplicidade de possibilidades e de abordagens, a 

uma discussão partindo da perspectiva cristã, mais precisamente, de uma perspectiva enraiza-

da na tradição metodista. O objetivo é dialogar sobre acentos soteriológicos essenciais dessa 

tradição e trazer essa discussão também para dentro da igreja. 

4.2 Social 

O conceito “social” sofre, no decorrer dos séculos, significativas mudanças na sua 

compreensão. Em , latim, socialis significa aliado e é uma derivação de socius, o amigo ou o 

companheiro. Hoje em dia, não há um consenso sobre o significado único da palavra social 

em sentido restrito. Estabeleceu-se uma compreensão múltipla e abrangente, incluindo 

“...atitudes, orientações ou comportamentos...” (comportamentos considerados “sociais”), 

“...características que certas pessoas têm em comum [...] (fatos sociais), relações entre pessoas 

(relações sociais), a interação entre pessoas (ação social), pertença a um grupo de pessoas...” 

(grupo social), “...relações de (mútua) dependência, o setor público (setor social) [...] no pen-

                                                                                                                                                         
Clarendon Press, 1989, p. 36 [2ª edição]. 
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samento existencialista e pós-moderno, relações entre  eu e o outro.”4  

Na tradição metodista, o conceito “social” aparece com freqüência e também com sig-

nificados variados. Wesley, por exemplo, fala da “religião social” e da “santificação social”; 

Charles Wesley usa a expressão “graça social” e o metodismo, na virada do século XIX para o 

século XX, fala, junto com outros protestantes, do “Evangelho social” e, mais especificamen-

te, ainda em termos denominacionais, do “Credo Social”. Paralelamente, o conceito apareceu 

também no âmbito secular. Falava-se, por exemplo, do socialismo, da democracia social ou da 

economia social do mercado. Além disso, como dissemos anteriormente, a palavra social in-

dica e qua lifica relações, indica aspectos comunitários, mas também, públicos da vida. Por um 

lado, recorremos, então, ao conceito social, por causa do seu uso consciente no movimento 

metodista para descrever algumas das suas características; por outro lado, pela sua abrangên-

cia de significados distintos, porém, de uma ou outra forma, mutuamente relacionados. 

4.3 Soteriologia social 

Dessa forma tentamos relacionar esses dois termos. Quanto à teologia metodista, isso 

não é uma pura novidade. Nela, o aspecto social se relacionou com aspectos soteriológicos, 

mas, em geral, predomina hoje a idéia que na salvação social se trata da diaconia. Nessa tese 

defenderemos que não há uma soteriologia se ela não for social e não há o social se não hou-

ver aspectos soteriológicos. Porém iremos entender esta conceituação não meramente como a 

frase “não há diaconia sem igreja e não há igreja sem diaconia”. Esta pergunta é certamente 

um dos desafios da eclesiologia protestante mal resolvidos, em geral, até os nossos dias. O 

metodismo, no seu início, integrou a diaconia através de sua ampla visão da soteriologia na 

eclesiologia. Entretanto, existe aqui hoje um desafio profundamente hermenêutico. A igreja 

metodista brasileira, hoje em dia, sofre uma crescente perda da capacidade de compreender e 

de falar tanto da salvação como do social, nos seus  múltiplos aspectos. Esta falta, é fruto de 

uma teologia conceitualmente empobrecida que surge da sua falta de contato com a vida da 

grande maioria das pessoas, especialmente, de pessoas menos privilegiadas da sociedade. 

Uma soteriologia que não faça isso não é mais social no sentido comunitário e relacional, e, 

provavelmente, também não seria mais social no sentido do seu desdobramento na sociedade 

e do seu aspecto diaconal. 

                                                 
4 S. N. Artigo “social” em Wikipedia: The free Encyclopedia. Disponível em: < http://en.wikipedia.org/wiki 
/Social >. Acesso em: 12 ago. 2005. 
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Finalmente, acreditamos que o social não somente traz algo para a sociedade e para a 

igreja, o social no sentido comunitário faz também parte da matriz cultural brasileira. Tanto as 

culturas afr icanas como as culturas indígenas representam uma memória comunitária extraor-

dinária e o cristianismo, se quiser comunicar com eles, deve comunicar com este aspecto tam-

bém. Uma teologia metodista brasileira precisa dialogar com este aspecto da matriz cultural 

brasileira. 

5. O caminho desse trabalho 

Como indicado no projeto, formalmente desenvolvemos a tese como um contínuo pro-

cesso hermenêutico de leituras, re-leituras, de desconstrução e re-construção, a partir das ne-

cessidades contextuais de nossa época. Com essa estrutura propomos que a teologia wesleya-

na deveria se destacar pela sua ênfase na contemporaneidade, descrevendo a existência do/a 

teólogo/a como “ecônomo/a” da economia salvífica de Deus, com ajuda da experiência acu-

mulada no passado por toda a igreja. A detalhada reconstrução da teologia por Wesley serve 

então como um exemplo, porém, não como um modelo a ser traduzido exatamente para o pre-

sente. Sonhamos com um texto que indique caminhos de como se pode fazer teologia Wesle-

yana hoje a partir da leitura da vida e do passado. 

No primeiro capítulo fazemos um levantamento da pesquisa metodista e das suas con-

clusões centrais. Trata-se de um olhar crítico de uma teologia predominantemente conceitual 

que se inscreve na biografia de Wesley a partir da sua periodização, e que, dessa forma perde 

tanto a noção das suas rupturas como da sua estrutura principal, a construção da sua teologia 

como theologia viatorum, uma teologia de peregrinação, uma religião não somente da experi-

ência, mas também experimental, uma procura contínua de caminhos. No segundo capítulo, 

investigamos como o próprio Wesley se inscreve nas tradições da sua época, suas alianças, 

dependências e os rompimentos, em busca de uma lógica subjacente. No terceiro capítulo, que 

serve como centro hermenêutico, concluímos que a soteriologia de Wesley focaliza o resgate 

e a promoção da vida – com ênfase na vida terrestre – como um compromisso declarado em 

favor do povo e do pobre. Desta forma apresentamos a nossa compreensão do metodismo co-

mo um dos movimentos religiosos que desafia sistemas econômicos, culturais e religiosos fe-

chados e excludentes. No quarto capítulo, verificamos esta conclusão na reconstrução da teo-

logia feita pelo Wesley, mostrando até que ponto os elementos da soteriologia social em Wes-
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ley compõem realmente um entrelaçamento dinâmico entre um teonomismo, uma sinergia  co-

operante, uma eclesiologia comunitária, entre a fé privada e pública, com dimensões cósmicas 

e aspectos da corporeidade. Aproveitamos o suposto legado da tentativa de criar um entrela-

çamento dinâmico, para descrever a sua respectiva espiritualidade a partir do seu acento pes-

soal-relacional, social-comunitário e público-utópico. Levamos esta discussão ao ponto de in-

dicar também as limitações da proposta de Wesley que precisam ser re-lidas para garantir a 

essência do seu legado, no cotidiano. 

Em tempos supostamente pós-modernos, qualquer aproximação da teologia-

sistemática parece ser anacrônica e um correr atrás do impossível. Apesar do problema que 

uma análise da complexidade da vida, tanto do passado como do presente, realmente apresen-

ta e tendo a noção do perigo de criar respostas que funcionem como modelos fechados para 

esta complexidade, acreditamos que seja ainda uma aproximação importante em busca de, 

como Cobb Jr. descreve a tarefa do empreendimento da teológica sistemática, “ganhar uma 

compreensão da totalidade da vida”5. Entendemos este processo, buscando a compreensão de 

algumas das suas dinâmicas centrais, como elas se apresentam em relação ao discurso sobre a 

salvação e suas subjacentes compreensões. Afinal 

No século vinte, a tradição wesleyana estava, em geral, mais preocupada em 
mudar o mundo do que em interpretá-lo, ou em interpretar as razões segun-
do as quais as mudanças deveriam ser procuradas. [...] A teologia pode se 
tornar especulativa e a ética meramente pragmática; mas, de vez em quan-
do, elas se encontram e desafiam-se mutuamente.6 

Contribuir para este tipo de encontro, exercendo uma reflexão teológica responsável é 

o nosso objetivo. As metáforas daqui adiante usadas para explorar e interpretar a soteriologia 

social de John Wesley e do metodismo primitivo como, por exemplo, caminho, tecido, etc. 

requerem em sim também uma forma “aberta” de construção de texto. Em algumas partes isso 

leva a um texto mais “exploratório” do que “conclusivo”. Enquanto acreditamos que os crité-

rios desta soteriologia social sejam claramente definidos pela nossa tese, os seus caminhos 

são, necessariamente, abertos. Neste caso, os seus objetivos não sejam alcançados se não for 

pelo próprio caminhar que não se faz de forma solitária, mas de forma comunitária, compro-

missada, pública e contínua. 

                                                 
5 John B. COBB, Jr. Two types of postmodernism: deconstruction and process. Theology Today, vol. 47, n. 2, 
1990, Princeton, NY, 1990, 149-158. 
6 Thomas LANGFORD. Practical divinity: theology in the Wesleyan tradition. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1993, p. 268. 



I – SOTERIOLOGIA METODISTA: TENDÊNCIAS, A-

VANÇOS E RAMIFICAÇÕES 

Enfoque Histórico-Teológico 

Introdução 

A tarefa desse primeiro capítulo é relacionar a proposta de investigação da soteriolo-

gia de John Wesley com a pesquisa metodista contemporânea.7 Quais são as suas tendên-

cias? A quais necessidades elas respondem? A quais perguntas elas não atendem? Há trilhas 

abandonadas que merecem ser re-descobertas ou re-tomadas? Depois desse levantamento, 

acentuaremos e defenderemos uma específica interpretação de John Wesley na direção de 

uma soteriologia, predominantemente, direcionada “ad populum”, desenvolvida como “the-

ologia viatorum” (teologia de peregrinos)8 ou a partir da vida e desdobrada como religião 

social com foco na santidade social. 

Antes de entrar na pesquisa em termos gerais, é preciso fazer uma observação a res-

peito das fontes. Faz-se necessário distinguir entre resultados de investigações teológicas 

que orientam a igreja e a doutrina oficialmente acolhida pela igreja.9 Num sentido exato, por 

“doutrina oficial” entenda-se somente os textos aprovados pelos Concílios Gerais da(s) Igr e-

                                                 
7 Escolhi a designação  “pesquisa metodista” para sinalizar a minha concentração em autores da antiga Igreja Me-
todista Episcopal (EUA), a Igreja Metodista da Inglaterra e as igrejas sucessoras sem ignorar totalmente outras 
tradições. A opção brasileira pelo nome “estudos wesleyanos” segue o argumento de Thomas LANGFORD. 
Practical divinity: theology in the Wesleyan tradition. Nashville, TN: Abingdon Press, 1993, p. 5-6. 
8 Walter KLAIBER; Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio da teologia metodista. São 
Bernardo do Campo: Editeo, 1999, p. 4. 
9 Walter KLAIBER; Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio da teologia metodista. São 
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ja(s) Metodista(s).10 Isso não significa que a definição dos textos referenciais wesleyanos 

indicados pelos próprios Cânones da Igreja Metodista sempre esteja clara ou que eles esta-

vam disponíveis na língua portuguesa. 

Isso não impede que a academia, ou a igreja em todos os seus níveis, possa seguir 

outras significações da vida e da sua compreensão do que oficialmente foi canonizado. Para 

a soteriologia, isso é extraordinariamente relevante. Por um lado, ela é desenvolvida diante 

das necessidades do mundo inteiro. Por outro lado, ela é um empreendimento eclesiástico. 

Uma soteriologia não encarnada, sem corpo, é como a palha que o vento dispersa. Essa é, 

certamente, uma das grandes lições da própria teologia da libertação e uma das suas tragé-

dias – e talvez seja uma das razões mais profundas para manter firmemente o aspecto ecle-

siástico da teologia sistemática. Apesar disso, a teologia precisa registrar que a igreja, como 

instituição, segue a lógica institucional, às vezes mais, às vezes menos. Essa lógica institu-

cional pode andar na contramão de uma soteriologia comprometida. A academia teológica 

não está livre dessa tensão e precisa encontrar caminhos para uma soteriologia engajada sem 

perder de vista que a reforma da nação e a salvação das almas da morte envolve para ela 

também a sua contribuição para a reforma da igreja.  

Neste momento, gostaria de fazer algumas observações quanto às tendências gerais 

do desenvolvimento dos Cânones da Igreja Metodista e da pesquisa relacionada a elas. Estas 

observações deverão ser retomadas no terceiro capítulo dessa pesquisa. 

Encontramos, fora do contexto brasileiro, estudos sobre o desenvolvimento contínuo 

da constituição, da doutrina, disciplina e organização da igreja através de edições coment a-

das dos Cânones11 da Igreja Metodista Episcopal ou exposições minuciosas das mudanças 

ocorridas em todos os seus artigos e parágrafos.12 Esses textos foram, para o Brasil, direta-

                                                                                                                                                         
Bernardo do Campo: Editeo, 1999, p. xix. 
10 Methodist Episcopal Church (1784-1930); Methodist Episcopal Church, South (1845-1930); Methodist 
Church (1930-1968); United Methodist Church (1968-…); Igreja Metodista do Brasil (1930-1972) e Igreja Me-
todista (no Brasil) (a partir de 1972).  
11 METHODIST EPISCOPAL CHURCH. The doctrines and discipline of the Methodist Episcopal Church in 
America: With explanatory notes by Thomas Coke and Francis Asbury. Philadelphia: Printed by Henry 
Tuckniss, sold by John Dickins, no. 41, Market-Street, between Front and Second-Streets, and by the Methodist 
ministers and preachers throughout the United States, 1798. 
12 Apesar da literatura apologética, especialmente na defesa do episcopado, houve guias e manuais das revisões 
contínuas dos “Cânones” (inglês: Doutrina e Disciplina) autorizadas pelos Concílios Gerais. P. A. PETERSON.  
History of the revisions of the discipline of the Methodist Episcopal Church, South. Nashville, TN: Publishing 
House of the M.E. Church, South, J. D. Barbie, agent, 1889. Stephen Mason MERILL. A digest of Methodist 
law; or, helps in the administration of the discipline of the Methodist Episcopal Church . Cincinnati, Cranston 
and Stowe, 1885. David SHERMAN. History of the revisions of the discipline of the Methodist Episcopal 
Church. New York / Cincinnati: Hunt & Eaton / Cranston & Stowe, 1890. Uma primeira edição foi publicada em 
1874: David SHERMAN. History of the revisions of the discipline of the Methodist Episcopal Church . New 
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mente relevantes até a sua autonomia institucional em 1930. Relacionadas a isso estão as 

discussões sobre novas inclusões nos Cânones ou sobre a autoridade doutrinária de textos 

não inclusos. Surgiu aqui a discussão sobre a autoridade do corpus wesleyanum para a teo-

logia wesleyana: distinguem-se textos de autoria ou de redação de John Wesley cuja autori-

dade foi explicitamente confirmada (os Artigos da Fé (articles of faith), as Regras Gerais 

(General Rules), os Comentários do Antigo e Novo Testamento (Notas explanatórias sobre 

o Antigo e Novo Testamento), os 52 (53) ou 44 sermões13 (Standard Sermons) e outros tex-

tos, publicados pelo próprio John Wesley nas suas obras ou além dessa coletânea.14 Os Câ-

nones da Igreja Metodista do Brasil eram, até 1934, traduções do inglês.15 Depois de 1934, 

eles mantiveram, inicialmente, a sua forma em termos essenciais16, com exceção da locali-

                                                                                                                                                         
York: Nelson & Phillips, 1874. Mas a reflexão iniciou-se muito mais cedo: Bostwick HAWLEY. Manual of 
Methodism: or, the doctrines, general rules, and usages of the Methodist Episcopal Church, with Scripture proofs 
and explanations. New York: Carlton & Lanahan, 1868. Osmon Cleander BAKER. A guide-book in the admini-
stration of the discipline of the Methodist Episcopal Church. New York: Carlton & Phillips, 1855. Moses Mont-
gomery HENKLE. Analysis of the principles of church government: particularly that of the Methodist Episcopal 
Church. Nashville, TN: Printed at the office of the Christian advocate, 1852. Nathan BANGS. An original 
church of Christ: or, A Scriptural vindication of the orders and powers of the ministry of the Methodist Episco-
pal Church. New York: Published by T. Mason and G. Lane, for the Methodist Episcopal Church, 1837. David  
FISHER. A narration of facts, relative to the proceedings of the Methodist Episcopal Church, against certain lo-
cal preachers and lay-members, in Cincinnati : with some arguments in favor of the government of said church. 
[Cincinnati?]: Williamson & Strong, printers, 1828. 
13 Enquanto aos 121 sermões de Wesley publicados, numa coletânea de 1782 em 4 volumes, temos atualmente 
três tradições distintas no nível do metodismo mundial. A Igreja Metodista na Inglaterra se baseia em 44 ser-
mões, a Igreja Metodista Unida reuniu 53 sermões como Standard Sermons e a Igreja Metodista no Brasil 52 
sermões.  
Quanto a discussão na IMU veja: Richard P. HEITZENRATER. At full liberty: doctrinal standards in early 
American Methodism. Doctrine and theology in the United Methodist Church. LANGFORD, Thomas (ed.). Na-
shville, TN: Kingswood Books, 1991, p. 110. Oden menciona “os 44 sermões” e as Notas do NT” como referên-
cia mínima. Thomas C. ODEN. What are “established standards of Doctrine”? A response to Richard Heitzen-
rater. Doctrine and theology in the United Methodist Church . LANGFORD, Thomas (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 1991, p. 125-142. Enquanto Heitzenrater constata um esquecimento dos sermões e das Notas 
sobre o NT na fase inicial da Igreja Metodista Episcopal, Oden defende a sua contínua apreciação. É minha im-
pressão que ambos autores simplificam o fenômeno. A costa do leste e os Cânones representam uma realidade, a 
fronteira e o oeste, uma outra. 
No Brasil precisa-se distinguir uma práxis do texto dos Cânones. Na práxis, consulta-se 52 sermões. O sermão 
53 da edição da IMU e da sua antecessora Igreja Metodista Episcopal, a pregação do funeral de Whitefield, é 
omitida. O texto dos Cânones, entretanto, não definem quantos sermões podem ou devem ser consultados e fala 
de forma mais genérica somente “dos sermões”. 
14 Um peso doutrinário representa o fato de que, tanto a grande parte das Notas sobre o Novo Testamento, como 
os sermões 53 a 121 e a grande maioria do restante das obras de Wesley não estão disponíveis em português. 
15 No momento da sua autonomia em 1930, a então Igreja Metodista do Brasil optou por nenhuma mudança nos 
Cânones. Eles ocorreram somente a partir de 1934. 
16 Nos Cânones distinguem-se, classicamente, três partes: 1) Constituição; 2) Doutrina; 3) Disciplina. Os Câno-
nes da Igreja Metodista (no Brasil) mantiveram essa organização: 1) Proclamação da autonomia da Igreja Me-
todista; Constituição da Igreja Metodista; 2) Parte Geral  (Doutrinas; Costumes; Credo Social; Normas do Ritu-
al; Plano para a Vida e Missão; Diretrizes para a Educação da Igreja Metodista; Do Plano Diretor Missionário); 
3) Parte Especial  (Cânones 2002-2006). A ordem descreve também a proteção da integridade do texto: as duas 
primeiras partes são mais protegidas (mudanças somente com 2/3 de votos). Quanto à Parte Geral se afirma na 
IGREJA METODISTA. Cânones 2002 Igreja Metodista. São Paulo, SP: Editora Cedro, 2002, p.29: “Em ne-
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zação do Credo Social.17 Somente a partir de 1968/1972, houve profundas mudanças na Par-

te Geral, até incluir, no ano 1982 – além do Credo Social – textos sobre a relação entre mis-

são e educação (Diretrizes para a educação na Igreja Metodista18), missão e cidadania 

(Plano para a Vida e a Missão da Igreja)19 e a missão como tal (Plano diretor missioná-

rio20). Esses textos, apesar de deixarem transparecer três perspectivas de missão distintas, 

mas não necessariamente contraditórias, propuseram uma participação ativa da igreja no es-

paço público ou na sociedade, tanto na área da educação como na área da cidadania em ge-

ral. Mais adiante, ainda investigaremos a educação como soteriologia e esperamos que, des-

sa forma, possamos contribuir para uma renovada compreensão dos esforços diaconais e 

educacionais da Igreja Metodista no Brasil em relação ao campo maior da soteriologia soci-

al. Essa soteriologia constitucionalizada nos interessará no terceiro capítulo dessa pesquisa. 

Uma reflexão genuinamente brasileira sobre a relação entre a doutrina eclesiástica docu-

mentada nos Cânones e a herança wesleyana maior ainda se espera. Isso é uma pena, pois os 

Cânones brasileiros passaram por amplas transformações desde a autonomia eclesiástica em 

1930.21 

A discussão sobre a relevância constitucional de textos de John Wesley nos leva a 

buscar uma visão mais ampla da compreensão da vida e obra de John Wesley. Há aqui mais 

um fato significativo  que não se reflete na práxis e discussão doutrinária: a publicação das 

obras de Wesley por ele mesmo entre 1771 e 1774.22 Essas Obras de Wesley representam 

uma abrangência de temas e textos que vai muito além dos textos referenciais descritos nos 

parágrafos anteriores.23 A razão pela sua publicação o próprio Wesley descreve como a vo n-

tade de “Apresentar os seus escritos numa forma em que eles se explicam mutuamente”.24 

                                                                                                                                                         
nhuma circunstância, qualquer igreja local, órgãos ou instituições podem planejar, decidir ou executar, ou ainda 
posicionar-se contra os elementos indicados nesse artigo, porque deles decorre a característica metodista”. 
17 (1908 / 1918: Social Creed; a partir de 1972: Social Confession e Social Creed). O Credo Social perdeu sua 
posição destacada nos Cânones de 1934 na década sessenta. 1982 restabeleceu-se a posição do Credo de 1934, 
a posição dos pais e das mães da autonomia de 1930. Isso nunca foi devidamente registrado e interpretado pe-
la pesquisa brasileira e é extremamente relevante pela soteriologia social contemporânea da Igreja Metodista. 
18 IGREJA METODISTA. Cânones 2002 Igreja Metodista. São Paulo, SP: Editora Cedro, 2002, p. 111-128. 
19 Ibidem,  p. 71-109. 
20 Ibidem, p. 129-141. 
21 Veja uma recente tentativa paralela na Igreja Metodista da Inglaterra. MARSH, Clive et al. (eds.). Unmasking 
Methodist Theology. New York & London: Continuum, 2004. Este estudo, porém, introduz um diálogo entre 
Cânones – Tradição Wesleyana – e teologia contemporânea.  
22 John WESLEY. The works of the rev. John Wesley, M. A., late Fellow of Lincoln-College, Oxford , 1771 (vol. 
1-5), 1772 (vol. 6-16), 1773 (vol. 17-25), 1774 (vol. 26-32). 
23 Uma parte significativa desses text os está agora disponível no Brasil numa tradição em espanhol. Isso deve ter 
conseqüências na discussão doutrinária da igreja, porém não imediatamente. 
24 John WESLEY. The works of the rev. John Wesley, vol. 1, 1771, p. iii. (Introdução, §2). 
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Com base nesses textos, ou seja, do corpus wesleyanum numa maior abrangênc ia, estudar-

se-á, nesse primeiro capítulo, a compreensão e imagem de John Wesley segundo a pesquisa 

contemporânea e as suas implicações soteriológicas.25 

Para desdobrar o tema desse primeiro capítulo, partiremos da discussão sobre a peri-

odização da vida e obra de John Wesley. A periodização da sua vida de 88 anos é uma ten-

tativa de compreender e, ao mesmo tempo, de introduzir-se nas fases fundamentais e trans-

versais de sua vida e obra. A periodização é um modelo, uma tentativa de redução ao que é 

considerado essencial para a compreensão do Metodismo nascente. Mas, longe de ser uma 

mera ferramenta pedagógica, uma periodização cronológica estabelece compreensões e in-

terpretações de momentos ou épocas como chave ou marginal. A partir da periodização des-

taca-se uma ou outra preferência espiritual (Wesley, o pietista, o puritano), confessional 

(Wesley, o católico, o anglicano, o teólogo da reforma) ou ocupacional (Wesley, o evange-

lista, o teólogo, o reformador social). A periodização é também assunto de estudos que  enfa-

tizam mais os temas e pensamentos transversais em John Wesley (por exemplo, a teologia 

da graça e a ênfase na santificação) ou de investigações que enfatizam mais as rupturas (a 

conversão de Wesley) com fases anteriores. Na periodização, aplicam-se também outros 

modelos de interpretação da vida e obra de uma pessoa como, por exemplo, o modelo tese-

antítese-síntese ou as leituras na perspectiva de uma história decadente, triunfal ou desen-

volvimentista. Tudo isso é soteriologicamente relevante porque ocupações, ênfases na obra, 

em momentos específicos da vida ou a leitura dos sinais dos tempos representam e moldam 

a soteriologia ou se alimentam de categorias soteriológicas. 

A questão da ocupação central de John Wesley está relacionada com a periodização, 

mas tem, na interpretação da sua pessoa, uma vida própria, representando um nível ainda 

maior de redução, abstração ou projeção (por exemplo, o “evangelista”, o “reformador”, o 

“ativista social”, o “teólogo equilibrado”). Novamente, trata-se de conceitos soteriologica-

mente relevantes na história da igreja. Relacionam-se com essas ênfases, distinções do tipo 

“essencial – não essencial” (a salvação de “almas” contra a promoção da “vida”), com efei-

to, para a organização e programação da igreja como “sacramento” e como “proclamadora”, 

“facilitadora” ou “colaboradora” da salvação, como communio sanctorum ou sal e luz do 

mundo etc. 

                                                 
25 Timothy Macquiban documenta como na Inglaterra os textos de Wesley foram tanto idolatrados como comple-
tamente ignorados. Timothy S. A. MACQUIBAN. Dialogue with the Wesleys: Remembering Origins. Unmask-
ing Methodist Theology. MARSH, Clive et al. (eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 27. 
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Depois dessas breves reflexões sobre a autoridade dos textos – investigados em se-

guida – no ambiente eclesiástico, voltaremos para o tema inicial. A periodização, compre-

endida como partida da vida mesmo, combinaremos com um foco na soteriologia por dive r-

sas razões. Primeiro, trata-se da mais antiga e contínua tradição da própria teologia metodis-

ta, descrever a sua essência como soteriológica. Thomas Langford introduz os caminhos 

tomados pelos teólogos metodistas e contempla as maiores fases e seus representantes, con-

centrando-se, em grande parte, no desenvolvimento na Inglaterra e nos EUA. Para ele, o 

grande parêntese, de pano de fundo teológico metodista tanto do século XIX como do sécu-

lo XX, é composto pela soteriologia: 

...enquanto Wesley explica [a graça] de forma consistente em conceitos 
cristológicos, a tradição [metodista] desenvolveu uma variedade de alterna-
tivas. Para alguns (Whedon e Bledsoe) a graça é centralmente expressa na 
constituição da pessoa humana (human personhood); para outros (Knudson 
e Tillett) é fundada na presença imanente de Deus. Para alguns (Cobb e Od-
gen), graça refere à criação de Deus; para outros (Outler e Cushman), per-
manece especificamente a referência a Jesus Cristo. Mas em todas essas op-
ções, a graça tem que ser atendida explicitamente.26 

Esta constatação é muito importante. O eixo fundamental é a experiência da graça 

divina nas suas múltiplas formas seja ela registrada mais no processo da criação – inclusive 

da criação contínua –, como operante na pessoa humana, ou como elemento essencial da 

cristologia. As ênfases representam diálogos com destaques teológicas de certas épocas: a 

filosofia de processo, o personalismo de Boston no fim do século XIX (Boston Persona-

lism), ou a concentração na teologia mais clássica. Quanto a ela, Frank Baker destaca, numa 

visão panorâmica da pesquisa metodista entre 1964 e 1984 – a centralidade de reflexões so-

teriológicas. 

Muito trabalho pioneiro foi feito nas últimas quatro décadas do século quan-
to aos maiores aspectos do sistema soteriológico de Wesley, inclusive de 
volumes de W. B. Cannon e Franz Hildebrandt sobre justificação, A. S. Ya-
tes sobre certeza cristã e Newton Flew, W. E. Sangster e Harald Lindström 
sobre a santificação. [...] O período iniciou-se com um estudo sobre a sum-
ma soteriológica (e um pouco mais) por Colin W. Williams, intitulado A teo-
logia de John Wesley hoje. [...] No mesmo ano viria um volume mais deta-
lhado, A cristologia de Wesley, de John Deschner.27 

                                                 
26 Thomas LANGFORD. Practical divinity: theology in the Wesleyan tradition. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1993, p. 264. 
27 Frank BAKER. Unfolding John Wesley: a survey of twenty year’s studies in Wesley’s thought. Quarterly Re-
view, ano I, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, outono 1980, p. 51. As refe-
rências bibliográficas são (na ordem da sua aparência): Arthur S. YATES. The doctrine of assurance, with spe-
cial reference to John Wesley. London: Epworth Press,1952; Robert Newton FLEW. The idea of perfection in 
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A mesma opinião encontra-se em muitos outros estudos.28 Para mim como teólogo alemão, 

de raízes luteranas, isso significa uma re-orientação da perspectiva sistemático-teológica29. 

Porém, para a América Latina, trata-se de uma preocupação teológica central dos últimos 

trinta anos: 

A teologia da libertação é uma teologia da salvação nas condições concre-
tas, históricas e políticas de hoje. Essas mediações históricas e políticas atu-
ais, valorizadas por si mesmas, alteram a vivência e a reflexão sobre o mis-
tério escondido desde todos os tempos e revelado agora, sobre o amor do 
Pai e a fraternidade humana, sobre a salvação. Isso é que pretende significar 
na hora presente o termo libertação.30 

A ênfase na soteriologia inclui também teólogos e teólogas metodistas latino-

americanos como Mortimer Árias, José Miguez Bonino e Elza Tamez. Ele constitui também 

o pano de fundo do Plano para a Vida e a Missão da Igreja Metodista de 1982 e seus cola-

boradores como Ely Éser Bareto César e Rui de Souza Josgrilberg. Da mesma forma, a sal-

vação é tema central no movimento carismático, pentecostal, e neopentecostal, e representa, 

dessa forma um campo de diálogo central para uma teologia latino-americana, preocupada 

com e partindo da vida, e por causa disso, ecumenicamente desenvolvida. 

Como se constrói, então, na pesquisa histórica, a compreensão da vida e da obra de 

John Wesley? Como isso marcou a soteriologia? Quais são as razões que transparecem atra-

vés dessas construções? 

                                                                                                                                                         
Christian theology: an historical study of the Christian ideal for the present life. London, H. Milford, Oxford 
University Press, 1934 (Baker se refere a re -edição dessa obra, New York: Humanities Press, 1968); William 
Edwin SANGSTER. Holiness. London: The Epworth Press, 1950; Colin Wilbur WILLIAMS. John Wesley's 
theology today. New York: Abingdon Press, 1960; Harald LINDSTRÖM. Wesley and sanctification: a study in 
the doctrine of salvation. London: Epworth Press, 1946; John DESCHNER. Wesley's Christology: an interpreta-
tion. Dallas: Southern Methodist University Press, 1960. 
28 William Ragsdale CANNON. Salvation in the theology of John Wesley. Methodist History, vol. 9, n. 7, Madi-
son, NJ: General Co mmission on Archives and History of the UMC, outubro 1970, p. 3; H. Ray DUNNING. 
Systematic theology in a Wesleyan mode. Wesleyan Theological Journal, vol. 17, n 1, primavera, 1982. Dispo-
nível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/16-20/17-02.htm >. Acesso em: 4 maio 2004.  
29 O centro da teologia luterana é certamente a cristologia. A obra de Cristo faz, certamente, parte da soteriologi-
a, mas o vasto campo da práxis da fé nunca encontrou a sua devida atenção. Rolf Schäfer comenta, no seu artigo 
sobre as recentes tendências na dogmática na Alemanha, a “desunião dos temas soteriológicos” nas publicações 
alemãs: “O que se deve pensar sobre a fé e a experiência da fé continua sendo, por enquanto, discutível.” Rolf 
SCHAEFER. Evangelische Dogmatik. Theologische Rundschau, ano 66, caderno 2, Tübingen: H. C. B. Mohr, 
2001, p. 174. 
30 Thomas LANGFORD. Practical divinity: theology in the Wesleyan tradition. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1993, p. 268. 
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1. Leituras clássicas da soteriologia wesleyana e suas expres-

sões contemporâneas 

A pesquisa sobre Wesley avançou muito nos últimos sessenta anos. Pode-se dizer 

que o século XIX foi o século da pesquisa inglesa, substituída, na segunda parte do século 

XX, por uma predominância norte-americana.31 Na América Latina, destaca-se até a década 

setenta a importância da pesquisa de língua espanhola (Uruguai, Argentina, México) e, hoje 

em dia, a crescente importância dos centros brasileiros de estudos wesleyanos (UNIMEP, 

UMESP). Na Europa, destacam-se alguns bispos e docentes das respectivas conferências 

centrais (Noruega, Suécia, Suíça, Alemanha). 

Tanto nas biografias como nas teologias sistemáticas metodistas do século XIX e 

XX, percebem-se duas tendências: a busca da superação de uma literatura hagiográfica por 

estudos mais críticos (isso vale especialmente para as biografias) e a crescente inclusão não 

somente do diálogo com o seu próprio contexto, mas também com o metodismo nascente 

(teologias sistemáticas). Ambas as tendências, representam a transição de uma época de 

grande sucesso da missão wesleyana nos EUA, e parcialmente, na Europa, Inglaterra e nas 

suas colônias, para uma época de estagnação periódica ou de dissolução em corpos eclesiás-

ticos ecumênicos, além de crescimento na América do Sul, na África e na Ásia. A pesquisa, 

no sentido próprio da palavra, inicia-se, então, com as crises – tanto da sociedade como da 

igreja – do século XIX e XX e predominantemente das sociedades européias com seus  re-

flexos no mundo inteiro. Quanto ao Brasil, esse processo acelerou-se com a ditadura militar 

(1964-1985/89). Estudos de Wesley forneceram argumentos em favor da introdução do e-

vangelho social,32 e de movimentos mais tradicionais.33 Apesar disso, cresceu o interesse 

nas suas obras. Edições mais completas das cartas e do diário foram publicadas nos anos 

193134 e 193835, seguidas pela primeira edição crítica a partir de 197536. Fora disso, existe 

                                                 
31 Porém, com uma forte infusão da academia inglesa: Frank Baker, David Lowes Watson e Geoffrey Wainright 
– e também o alemão Franz Hildebrandt, um pastor luterano que abraçou a causa metodista. Estes vieram ou 
passaram pela Inglaterra. 
32 Veja o título John WESLEY. Christian citizen: selections from his social teaching. London: Epworth Press, 
1937.  
33 O projeto de Burtner Chiles na década de cinqüenta, cuja obra foi traduzida no Brasil, era conservador e res-
taurativo. 
34 John WESLEY. The Letters of Rev. John Wesley, A.M., sometime fellow of Lincoln College, Oxford. 
TELFORD, John (ed.). London: The Epworth Press, 1960. (1ª edição: London: The Epworth Press, 1931). 
35 John WESLEY. The Journal of John Wesley, vol. I – VIII. CURNOCK, John (ed.). London: Epworth Press, 
1952 (1ª edição: 1938). 
36 John WESLEY. The Bicentennial Edition of Works of John Wesley, vol. 1, 2, 3. Oxford: Clarendon Press 
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uma edição mais abrangente das obras, somente em espanhol, mas sem aparato crítico 1994-

1998.37 

1.1 A questão da periodização da vida e obra de Wesley 

O crescente interesse no método das releituras mostra-se na volta do interesse em a-

proximações biográficas. A longa vida de John Wesley (1703- 1791) representa um desafio 

especial para essas abordagens. Resumir os 88 anos de uma vida altamente ativa, movimen-

tada e pública a partir de alguns conceitos centrais, não pode ser uma tarefa fácil. David 

Hempton alerta que pessoas que vivem durante muito tempo, não produzem, necessariamen-

te, textos plenamente consistentes. Deve-se esperar, ao lado dos grandes temas transversais, 

também rupturas que fogem da sistematização e obrigam à interpretação mais cuidadosa. 

“Homens de princípio que vivem suficientemente para se tornarem assunto, e que escrevem 

mais do que é totalmente sábio, raramente são modelos de consistência”. 38 Levar a sério a 

condição humana com os seus limites e seu potencial desafia qualquer tentativa de criar 

uma imagem de um John Wesley, por exemplo, tipo “ser teológico” perfeito, porém mal 

compreendido. Por outro lado, não podemos rapidamente desistir da idéia de que uma vida 

que orienta, por tantos anos, um movimento tão vibrante, diverso e dinâmico como o meto-

dismo nascente, deva ter algo consistente, e, ao mesmo tempo, tão flexível, para se manter 

apesar das profundas mudanças ocorridas na Inglaterra entre os anos 1703 e 1791.  

Para não se perder na complexidade da vida, utiliza-se de modelos que se baseiam, ne-

cessariamente, em decisões e simplificações. Relacionado tanto com o estilo da biografia he-

róica – seja de forma idealizadora e romântica ou dramatizadora e trágica – como com a des-

construção irônica39 encontra-se, com freqüência, o método da periodização – como tentativa 

de fornecer uma orientação numa quase infinidade de eventos e decisões na vida de Wesley. 

Busca-se identificar os fatos considerados mais importantes e apresentá- los de forma convin-

cente e compreensível. Por meio de cortes em períodos e fases de vida, o/a historiador/a con-

                                                                                                                                                         
(1975-1983: BAKER, Frank (ed. geral) Nashville, TN: Abingdon Press: (1984ss: HEITZENRATER, Richard P. 
(ed. geral); BAKER, Frank (ed. textual). 
37 Uma das razões da sua produção era a migração em grande escala da América Espanhola para os EUA. Apesar 
disso, foram envolvidos representantes da América Latina. John WESLEY. Obras de Juan Wesley. Vol. 1 a 14. 
GONZÁLEZ, Justo L. (ed. geral). Franklin, TN: Providence House Publishers, 1994 a 1998. 
38 David HEMPTON. The religion of the people: Methodism and popular religion 1750-1900. London; New 
York: Routledge, 1996, p. 78. 
39 James W. FOWLER. Weaving the new creation: stages of faith and public church. New York: Harper Collins, 
1991, p. 33-36.  
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figura, organiza, destaca, mas também ignora ou deixa desaparecer fontes, perspectivas e ên-

fases, inclusive acentos soteriológicos. 

Já num primeiro olhar, a periodização da vida de John Wesley, destaca-se pela diver-

sidade de interpretações. Encontram-se modelos baseados em dois (1703-1738, 1738-179140), 

três (1703-1738, 1738-1760, 1760-179141; 1725-1735, 1735-1740, 1740-179142; 1733-1738, 

1738-1765, 1765-179143) e quatro períodos (1725-1738, 1738-1750, 1750-1770 e 1770-

1791)44.  

Ao lado destas propostas de periodização, há propostas que tomam uma direção mais 

transversal. Grace Harrison interpreta John Wesley a partir das suas relações com mulheres 

numa perspectiva freudiana 45 e James W. Fowler enfatiza estágios de desenvolvimento pesso-

al de John Wesley a partir de uma perspectiva psico-social.46 Enquanto Harrison enfatiza a in-

fância e juventude como épocas formativas, Fowler olha para diversos momentos chaves da 

vida na tentativa de mostrar que as interações psico-sociais possam levar para uma interação 

integradora com o mundo a partir de uma fé “conjuntiva” e, finalmente, “univerasalizante”. 47  

1.2 Ênfase na fase inicial do compromisso religioso de John Wesley 

1.2.1 Partindo de 1703 

Os estudos que enfatizam o período inicial investigam a importância da família, da es-

cola e da universidade para a vida e obra de John Wesley. Quanto à importância da família, 

                                                 
40 Veja mais detalhes em Martin SCHMIDT. John Wesley: Die Zeit vom 17. Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738 (vol 
I). Gotthelf-Verlag: Zürich / Frankfurt am Main, 1953; Martin SCHMIDT. John Wesley : Das Lebenswerk John 
Wesleys (vol II). Gotthelf-Verlag: Zürich / Frankfurt am Main, 1966. 
41 Henry D. RACK. Henry D. RACK. Reasonable enthusiast: John Wesley and the rise of Methodism. London: 
Epworth Press, 1992. 
42 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 1660-
1780. Vol. 1 Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Cambridge 
University Press, 1991, p. 208-210. 
43 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 9. 
44 Tore MEISTAD. Systematic theology and ethics in the Wesleyan tradition: some methodological reflections. 
Quarterly Review, vol. 19, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, primavera 
1999, p. 60-62. 
45 Grace Elisabeth Simon (Elsie) HARRISON.  Son to Susanna: the private life of John Wesley. Nashville, TN: 
Cokesbury Press,1938. Segundo a sua análise freudiana, John Wesley nunca se emancipou da relação com a sua 
mãe.  
46 Sua teoria veja James W. FOWLER. Estágios da fé: Psicologia do desenvolvimento e a busca de sentido. São 
Leopoldo, RS: Sinodal, 1992.  
47 James W. FOWLER. John Wesley´s development in faith. The future of the Methodist theological tradition. 
MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: Abingdon, 1985, 172-193. [Palestras do 7th Oxford Institute 1982]. 
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em especial da mãe, Susanna, há na pesquisa afirmações gerais48, estudos estatísticos49 ou es-

tudos psicológicos.50 Além disso, investigou-se a contribuição do tempo na escola (Charte-

rhouse) e no estudo (Lincoln College).51  

Martin Schmidt comenta – mas depois não aprofunda – que, para John Wesley, já nes-

sa fase, experiências comunitárias foram mais formativas do que o contato com os represen-

tantes oficiais dos seus respectivos grupos.52 Isso vale, certamente, tanto para a convivência 

no Charterhouse como no Lincoln College. Posteriormente, Wesley se apresentará em muitas 

obras como “sometimes fellow of Lincoln College” que o relaciona com uma instituição de 

ensino de destaque, e identifica-o como integrante de uma fellowship, uma fraternidade aca-

dêmica.53 A convivência numa família, com um total de dezenove crianças, dos quais nove 

não sobreviveram, restringiu, naturalmente, o acesso aos pais e Susanna Wesley precisava es-

tabelecer um cronograma semanal rigoroso para ensinar todas as crianças, inclusive as meni-

nas, a ler e a escrever. Mais, tarde, em Oxford, os três irmãos Samuel, Charles e John compo-

riam o Clube Santo. A importância do aspecto comunitário-societário na vida e na obra de 

John Wesley já toma seu início na sua infância e adolescência como experiência fundamental 

da vida. Martin Schmidt comenta: “De casa, Wesley tinha recebido uma atitude colegial, não 

monárquica.”54 Aqui temos já uma primeira e importante contribuição dos historiadores (S-

chmidt, Rack, Heitzenrater, Reily) e psicólogos (Fowler e Harrison). Enquanto eles contem-

plam nos seus estudos a fase entre 1703 e 1725 como formativa, os teólogos como Cobb e 

Maddox relacionam as suas conclusões com eventos depois desse período. Isso facilita a abs-

                                                 
48 Veja o capítulo “Momentos decisivos em Epworth” em Duncan Alexander REILY. Momentos decisivos do 
metodismo . São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1991, 17-24. (coleção metodista). 
49 Frank BAKER. Investigating Wes ley family traditions. Methodist History, vol. 26, n. 3, Madison, NJ: General 
Commission on Archives and History of the UMC, abril 1988, p. 164-162. 
50 Grace Elisabeth Simon (Elsie) HARRISON, Son to Susanna: the private life of John Wesley. Nashville, TN: 
Cokesbury Press, 1938. 
51 GREEN, Vivian Hubert Howard. The young Mr. Wesley: a study of John Wesley and Oxford. London. Ar-
nold. 1961; Vivian Hubert Howard GREEN. Religion at Oxford and Cambridge. London, SCM Press, 1964.  
52 Martin SCHMIDT. John Wesley. Vol. I. Die Zeit vom 17 Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738. Zürich / Frankfurt 
am Main: Gotthelf-Verlag / Christliches Verlagshaus, 1953, p. 265: “Der nüchterne, kritische Wesley empfing 
den bestimmenden Eindruck gerade nicht von ihm [Zinzendorf] sondern von der Gemeinschaft. Er setzte 
damit seine frühere Lebenslinie fort. Immer waren es Kreise von Menschen gewesen, die ihn gefordert hatten. 
Einzelpersonen meist nur als Repräsentanten solcher Kreise. Das Elternhaus, die Internatsschule im Charterhaus 
in London, das englische Universitätsleben mit der Grundeinheit des College hatten an ihm gebildet, vor allem 
aber der Oxforder Methodistenkreis, die Herrnhuter und die Salzburger in Georgia, Peter Böhlers 
Studentengemeinde in Oxford und die von ihm zu herrnhutischen `Banden´ umgeschaffenen religiösen 
Gesellschaften in London.” 
53 Nas suas obras, e em muitos tratados, a referência “fellow of Lincoln College” aparece com freqüência. Veja 
John WESLEY. The Works of the rev. John Wesley, A. M., sometimes fellow of Lincoln College, Oxford, with 
the last corrections of the author, vol. I. JACKSON, Thomas (ed.). 1831, p. III. 3a edição. 
54 Martin SCHMIDT. John Wesley. Vol. I. Das Lebenswerk John Wesleys. Zürich / Frankfurt am Main: 
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tração da pessoa do seu mundo de vida e a sua interpretação por conceitos chaves introduzi-

dos na sua vida em épocas posteriores. Já o perigo da perspectiva freudiana (Harrison) e da 

psicologia do desenvolvimento (Fowler) é que a sua visão pessoal ou individual se torna uma 

perspectiva individualista. Apesar do aspecto comunitário, temos mais um aspecto importante 

relacionada com a casa e a escola. Quanto a Susanna Wesley, enfatiza-se muito o seu papel de 

conselheira ou o seu método educativo. Esta visão corre o perigo de limitar a sua contribuição 

que se expressa, por exemplo, também em costumes e crenças populares, em opiniões e idéi-

as. Mas, a casa transmite também o universo cultural no qual foi formado. A família e a esco-

la são transmissoras culturais, inclusive da cultura religiosa e formam uma mentalidade com 

um efeito de longa duração. Gostaria de destacar três aspectos do momento cultural da Ingla-

terra: as crenças populares em espíritos, o fenômeno da transição de leis de costumes para o 

vigor de um código penal, o papel das mulheres e a questão da educação. Todos contribuem 

para a nossa compreensão de John Wesley e da sua soteriologia social.  

Uma dessas heranças da casa, segundo um relato de Wesley, é a sua convicção em re-

lação à existência de fantasmas. Já de idade, e na fase que se costuma chamar de fase madura 

e sintética de Wesley, ele iniciou no Arminian Magazine uma série de artigos sobre bruxaria 

com a memória de um fantasma que pertencia à casa da família Wesley em Epworth. Para 

Mingay, a abertura a crenças populares garantiu a introdução do movimento nas classes popu-

lares. “O metodismo não substitui tanto as crenças populares, mas as traduziu num idioma re-

ligioso. [...] o metodismo primitivo era tanto mais aceitável para o povo da zona rural quanto 

menos ele tentou impor um olhar racional do mundo.”55 Keith Thomas, E. P. Thompson con-

clui desta imersão popular que se deveria “...compreender wesleyanism como um movimento 

explícito do contra- iluminismo”,56 e John Rule afirma que o metodismo “`nem tanto substitu-

iu crenças populares, mas as traduziu num idioma religioso´”. 57 Um dos problemas que a tese 

de Thompson enfrenta é a observação que a identidade cultural no século XVIII ainda não se-

guia diferenciações tão claras entre classes altas e baixas e que as categorias para fo rmular a 

idéia de uma cultura popular distinta se afinaram somente no fim do século XVIII.58 A trans-

                                                                                                                                                         
Gotthelf-Verlag / Christliches Verlagshaus, 1966, p. 30. 
55 G. E. MINGAY. Land and society in England : 1750-1980. London & New York: Longman, 1994, p. 121. 
56 E. P. THOMPSON. Anthropology and the discipline of historical context. Midland History, ano 1, n. 3, 1972, 
p. 41-55, apud David HAMPTON. Methodism and politics in British society. Stanford, California : Stanford Uni-
versity Press, 1984, p. 26. 
57 John RULE. Methodism, popular believes and village culture in Cornwell 1800-1850. Popular culture and 
custom in nineteenth-century England. STOCK, D. (ed.). London: 1982, apud David HAMPTON. Methodism 
and politics in British society. Stanford, California: Stanford University Press, 1984, p. 27. 
58 John MULLAN, & Christopher REID. Eighteenth-century popular culture: a selection. Oxford / New York: 
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versalidade social de imaginários, comprova-se, por exemplo, pela abertura de Newton a 

“crenças populares”. Wesley era filho de um pastor “rururbano”, cujos conflitos contínuos 

com os seus paroquianos. Eles quase custaram a vida do s John, mas que por outro lado, de-

ram origem à idéia de que sobre a sua vida governava uma providência divina especial.59 No-

ta-se, assim, que Wesley viveu, em sua juventude numa interface das culturas urbana e rural.60 

Mas, em relação à soteriologia este fenômeno precisa ser interpretado por fazer parte da cos-

movisão. Ela foi dicotômica, e se for: até que ponto? Até que ponto Wesley cedeu à influência 

do dualismo platônico na sociedade ocidental, geralmente responsabilizado pela criação de 

hierarquias de valores em quais “a alma está acima do corpo” e “...a corporeidade, não é leva-

da devidamente a sério...?”61 Historicamente, esta rica e, ao mesmo tempo, ambígua cultura 

popular inglesa sofreu mudanças significativas durante o século XVIII mediante a lenta, mas 

contínua, substituição de leis e costumes por um código penal real. Durante este tempo, a re-

sistência contra a perda de direitos locais partia de culturas locais. Nessa resistência, a religião 

tradicional tinha um papel significativo, e a sua racionalização em certos ambientes anglica-

nos esvaziou essa resistência. E o metodismo? 

Voltemos para a abordagem biográfica. A importância da educação na infância de 

Wesley é geralmente mais interpretada como dom pessoal da mãe Susanna. De fato, temos 

aqui uma grande contribuição já defendida pelo puritanismo. Susanna Wesley, certamente, era 

uma pessoa extraordinária, mas ela participou de um momento cultural que foi bem além do 

seu esforço, da sua disciplina ou criatividade pessoal. O fa to de ambos os pais de John Wesley 

deixarem famílias importantes do ambiente puritano para ingressarem no mundo anglicano  

destaca a importância de escolhas e uma percepção de um mundo diversificado, mas também 

o desgosto com uma religiosidade puritana que tinha revelado um lado ditatorial e monstruo-

so. De qualquer forma, o tema puritanismo – anglicanismo foi um tema presente desde o ber-

ço de John Wesley e que o acompanhou durante toda a sua vida.  

Um importante aspecto da cultura da época é a compreensão pública da fé. Christo-

pher Hill mostra esse fenômeno em relação ao universo puritano,62, mas da mesma forma, va-

                                                                                                                                                         
Oxford University Press, 2000, p. 3 e 4. 
59 Na ocasião, paroquianos irritados colocaram fogo na casa pastoral da família Wesley. John Wesley escapou 
das chames por pouco. 
60 Assim a situação do pastor rural da época, veja John MULLAN, & Christopher REID. Eighteenth-century po-
pular culture, p. 13. 
61 Campanha da Fraternidade 2006, p.81. 
62 Veja os estudos de Christopher HILL. A Bíblia inglesa e as revoluções do século XVII. Tradução de Cynthia 
Marques. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003; O mundo de ponta-cabeça: idéias radicais durante a revo-
lução inglesa de 1640. Tradução de Renato Janine Ribeiro. São Paulo: Companhia das Letras, 1991; O eleito de 
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le para outros ramos, quer sejam católicos, anglicanos ou reformados.63 Esta dimensão pública 

da fé não era somente uma via única e pode ser até interpretada como a razão do nascimento 

de John Wesley. Um desentendimento sobre a eleição de um monarca levou os pais de Wes-

ley a separarem as suas camas. O resultado da reconciliação (depois da morte do rei) foi o 

nascimento de John Wesley. A relação pública da fé girou também expectativas. Veja o se-

guinte exemplo. O pai, Samuel Wesley, depois de ter terminado seu comentário sobre o livro 

de Jó64 dedicou-o ao rei, entregando um exemplar pessoalmente a ele. A forma, digamos, de-

sinteressada, da recepção da obra de Samuel Wesley pelo rei, irritou John Wesley profunda-

mente: a fé é pública e essencial também para os governantes. Essa questão da relação da reli-

gião com o espaço público será um tema importante para o diálogo com a teologia da Améri-

ca Latina contemporânea. Ela marcou a teologia de libertação de Gustavo Gutierrez65 e é uma 

preocupação da nova teologia metodista brasileira.66 

1.2.2 1725 – Da vida estudantil sem direção à ênfase anglo-católica em disciplina/ obras 

e a busca de ser um “cristão verdadeiro” 

Em 1725, John Wesley respondeu às leituras de Thomas a Kempis (1380-1471) e Je-

remy Taylor (1613-1667) com a decisão de viver uma vida mais disciplinada. Na retro-

perspectiva, John Wesley pode afirmar de ter sido em 1725 um “cristão verdadeiro” (real C-

hristian).67 Mas até chegar a essa interpretação, o próprio Wesley demorou a defender, ao re-

                                                                                                                                                         
Deus: Oliver Cromwell e a revolução inglesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
63 O cuius regio eius religio da Paz da Augsburgo respira a mesma compreensão da fé pública. Apesar disso, há 
acentos diferentes. A doutrina de dois reinos de Martinho Lutero projeta esferas “seculares” e “eclesiásticas”, 
sendo que Calvino destacará – uma geração depois de Lutero – o reinado do Cristo ressurreto. 
64 Samuel WESLEY. Dissertationes in Librum Jobi, 1736. 
65 Gustavo GUTIÉRREZ. Teologia da libertação: perspectivas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1975 (5a edição). p. 189. 
A sua referência é Johann Baptist Metz, na base de Jürgen Habermas. 
66 Clóvis Pinto CASTRO. Por uma fé cidadã: A dimensão pública da Igreja. Fundamentos para uma pastoral da 
cidadania. Coleção Ciência da Religião 4, São Bernardo do Campo: Umesp, 2000. Rui de Souza 
JOSGRILBERG. Notas para uma filosofia da educação de inspiração wesleyana. Revista de educação do 
COGEIME. Ano 12, n. 23: São Paulo: COGEIME, dezembro 2003, p. 61-70. 
67 O conceito “cristão verdadeiro” (real Christian) está totalmente ausente do diário até o dia 15 de maio de 
1765. O discurso defende a idéia de que indivíduos podem ser cristãos verdadeiros mesmo que tenham opiniões 
teológicas diferentes. No mesmo texto, Wesley menciona a sua leitura de Jeremy Taylor, em 1725, e de William 
Law, em 1727. Wesley menciona a expressão ainda sem auto-referência. Nos sermões há referências em 2, 
I.4.10; 3.III.7; 21.I.1; 40.II.17; 55.17; 77.III.6; 81.23; 93.III.7; 94.II; 97.III.3; 108.II.9; 116.7; 118.3; nos tratados 
ele aparece a partir de 1745 em WJW, vol. IX, 1749, p. 124 – Advice to the people called Methodists,§5; WJW, 
vol. 9, 1746, p. 225-228 – The principles of a Methodist farther explained, §VI.3.4. Em 1761 Wesley afirma: 
“We believe a man can be a real Christian without being`assured of his salvation´.” [“Nós acreditamos que uma 
pessoa pode ser um cristão verdadeiro sem ter a `certeza da sua salvação´.”] O inglês mantem o passivo. LJW, 
vol. 4, Londres, 2 abril 1761, p. 144 – carta para o Dr. Green Importante é o seguinte pronunciamento na con-
trovérsia calvinista em 1770, na Declaração de Bristol 9 ago. 1771: “E mesmo que ninguém seja um crente cris-
tão verdadeiro (e conseqüentemente não possa ser salvo) sem fazer boas obras quando há tempo e oportunidade; 
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dor de 1738, o contrário, que o caminho para uma vida piedosa passaria pela ruptura com o 

caminho iniciado em 1725. Tuttle investigou esta descontinuidade em relação aos místicos, a 

partir de cinco elementos do seu caminho da salvação: “(1) Acordar, (2) purgatório [purgati-

on], (3) iluminação, (4) a noite escura da alma e (5) união com Deus.”68 De fato, Wesley rejei-

tou dos cinco elementos especialmente o quarto. O quinto ele usa, mas não no sentido da anu-

lação da pessoa. Por causa disso, publicou, na sua Biblioteca Cristã, obras de Francis Rous,69 

do Bispo Leighton, Henry Scougal e de místicos (românticos) católicos (franceses e espa-

nhóis).70 

Schmidt tem razão quando distingue em Wesley a rejeição da mística alemã da recep-

ção do misticismo romântico que favorece a idéia de uma união – no sentido de uma relação 

impactante. Num recente artigo, defendemos que a transferência de uma piedade mais mística 

para uma espiritualidade mais protestante não representa, necessariamente, uma ruptura radi-

cal.71 Trata-se, em ambos os casos, de uma experiência do tipo face-a-face: Wesley buscava a 

face de Deus no exercício místico e encontrou Deus na experiência comunitária da comunida-

de moraviano-metodista de Aldersgate, em 1738. Soteriologicamente falando, nessa perspec-

tiva aproxima-se a questão da união com Cristo (ou Deus) com a descoberta do Cristo no ros-

to do outro72 e valoriza-se uma espiritualidade comunitária em vez de uma espiritualidade 

mais individualista.  

Concordamos com G. Melton que Maximim Piette73, um católico francês, deveria 

ser considerado o mentor de uma leitura católica de John Wesley e lembra que já William 

H. Meredith74 tinha difundido essa perspectiva.75 Todd76 e Knox77 – um autor que critica e 

                                                                                                                                                         
as nossas obras não são o mérito da justificação nem a compram, do início ao fim, nem totalmente nem parcia l-
mente.” 
68 Robert G. TUTTLE, Jr. Mysticism in the Wesleyan Tradition. Grand Raids, Michigan: Francis Asbury Press of 
Zondervan Publishing House, 1989, p. 127. 
69 John C. ENGLISH. John Wesley and Francis Rous. Methodist History, vol. 6, n. 4, Lake Junaluska, NC: As-
sociation of Methodist Historical Societies, jul. 1968, p. 28-35. 
70 Martin SCHMIDT. John Wesley: Das Lebenswerk John Wesleys (vol II). Gotthelf-Verlag: Zürich / Frankfurt 
am Main, 1966, p. 328-330. 
71 Helmut RENDERS. Papel social e subjeção no metodismo primitivo. Caminhando , ano VIII, n. 13, SBC-SP: 
Faculdade de Teologia, 1o semestre 2004, p. 92-93. 
72 Uma perspectiva importante também na teologia latino-americana, por exemplo em Enrique Dussel, e na tra-
dição de Mateus 25. 
73 Maximim PIETTE. John Wesley in the evolution of Protestantism. New York: Sheed and Ward, 1937. 
74 William Henry MEREDITH. John Wesley: his courage and ambition. Cincinnati: Jennings and Graham, 1904. 
75 J. Gordon MELTON. An annotated bibliography of publications about the life and work of John Wesley, 
1791-1966. Methodist History, vol. 7, n. 4, Lake Junaluska, NC: Association of Methodist Historical Societies, 
jul. 1969, p. 45. 
76 John Murray TODD. John Wesley and the Catholic Church. London: Hodder and Stoughton, 1958. 
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rejeita Wesley como entusiasta – retomaram o assunto depois. Meredith defende a sua tese 

no fim do debate inglês sobre a relação entre Wesley e o anglicanismo. Esse debate tinha si-

do iniciado na segunda parte do século XIX e sustenta em Meredith uma tendência anglo-

católica típica da época na Igreja da Inglaterra. De tempos mais recentes, o interesse católi-

co em Wesley explora mais campos em comum com os protestantes, acentuando a relação 

entre a doutrina e a práxis. Apesar da aparente tendência de Rigl78 a ler Wesley a partir do 

conceito da graça irresistível de Agostinho, ele não se distancia de trabalhos anglicanos ou 

metodistas quanto à ênfase no efeito transformador da graça divina. Apesar disso, não pode 

ser ignorado o fato de que John Wesley realmente enfatizou, logo depois dos problemas 

com os entusiastas nas sociedades metodistas de Londres (1760-1763), as suas decisões to-

madas no ano 1725 como essenciais para a sua caminhada cristã.79 Mas, nessa ocasião, ele 

não se define como católico, nem como anglo-católico80, mas como anglicano.  

Certamente, Wesley iniciou, a partir de 1725, práticas como o uso de um diário que 

formariam para sempre a sua práxis pietatis (orações breves e concentradas, comungar re-

gularmente, auto-exame diário).81 Combinam-se aqui acentos da espiritualidade tanto pur i-

tana quanto católica, mas numa mistura característica para o anglicanismo da época. O 

mesmo vale para o acento na santificação que precisa ser investigado mais adiant e. Apesar 

disso, um reflexo do lado mais católico desses impulsos, a práxis e teologia sacramental de 

John Wesley, é uma das mais esquecidas no meio do metodismo latino-americano. Enquan-

to a maior regularidade e freqüência na celebração da Santa Ceia foi recentemente aceita e 

introduzida, a teologia batismal de John Wesley continua sendo ignorada em grande parte,82 

até o ponto em que o respectivo tratado não entrou na edição espanhola das obras de John 

Wesley. 83 Para a soteriologia, a teologia sacramental tem um papel fundamental. Numa 

perspectiva da soteriologia social, os sacramentos unem tanto a dimensão da relação divino-

humana como a relação inter-humana. Isso precisa ser retomado nos próximos capítulos. Fi-

nalmente, encontra-se nessa fase, por mediação da leitura de Jeremy Taylor, o primeiro con-

                                                                                                                                                         
77 Roland A. KNOX. Enthusiasm. Oxford: Oxford University Press, 1950. 
78 Thomas RIGL. Die Gnade wirken lassen: Methodistische Soteriologie im ökumenischen Dialog. Paderborn: 
Bonifazius, 2001. 
79 John WESLEY. A plain account of Christian perfection, as believed and taught by the Rev. Mr. John Wesley: 
from the year 1725 to the year 1765, 1766. 
80 O mais significativo representante de um metodismo anglicano é Geoffrey Wainwright. 
81 Martin SCHMIDT. John Wesley. Vol. I. Die Zeit vom 17 Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738. Zürich / Frankfurt 
am Main: Gotthelf-Verlag / Christliches Verlagshaus, 1953, p. 70. 
82 John WESLEY (ed.). Thoughts upon infant-baptism. W. Wall (edição parcial), 1751. 
83 Edição de Gustavo González das Obras de John Wesley.  
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tato com a teologia de criação. Martin Schmidt escreve sobre o livro A Santa Ceia de Ta-

ylor: “Todo o livro parece ser uma sinfonia, com base no tema da relação entre o ser huma-

no e o criador. Numa transição harmônica, a religião natural se torna fé cristã. [...] Deus e-

xiste, Deus é invisível, Deus cuida de todas as coisas e está no governo do mundo.”84 Esta 

visão não somente relaciona a teologia da criação com a soteriologia, mas orienta também a 

compreensão do processo histórico, relacionando a criação com a escatologia.85 Esse pri-

meiro contato com o tema da criação e a transversalidade do tema na obra de Wesley nos in-

teressará ainda mais adiante. 

Voltando a um último aspecto mais biográfico, notamos que há poucas investigações 

sobre os estudos feitos por Wesley durante a sua vida em Oxford como estudante, ao lado da 

sua registrada ênfase empirista. Taylor e Law parecem ser leituras melhor compreendidas co-

mo paralelas ao ambiente do estudo universitário. Provavelmente, haveria algumas perspecti-

vas interessantes em relação aos temas mais transversais em Wesley sabendo mais sobre os 

seus estudos.  

Apesar dessa concentração de John Wesley na leitura anglo-católica e mística entre 

1725 e 1729, ela aparentemente não respondia por muito tempo à procura pessoal de John 

Wesley de viver uma vida santa. No nível pessoal, tanto a busca da salvação mediante uma 

mediação, predominantemente, sacramental, como a sua busca através da mística, não atende-

ram a busca de Wesley de forma satisfatória. Ao redor de 1729, Wesley entrou numa crise es-

piritual que durou nove anos. Por causa disso, esse ano é considerado mais um outro marco 

importante na caminhada pessoal de John Wesley. 

1.2.3 1729 – Da rejeição de uma “religião solitária” à procura da religião e santidade 

social 

Theodore Jennings considera a importância de 1725, mas defende 1729 como o “co-

meço verdadeiro” do metodismo. Segundo ele, vincular o início do metodismo simplesmente 

com o ano de 1725 é incompleto, especialmente pela “falta de companheiros” na fase da bus-

ca.86 Apesar de que a discussão sobre a crise do ano 1729 geralmente é desenvolvida como 

                                                 
84 Martin SCHMIDT . John Wesley. Vol. I. Die Zeit vom 17 Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738. Zürich / Frankfurt 
am Main: Gotthelf-Verlag / Christliches Verlagshaus, 1953, p. 69-71. 
85 Ken MACMILLAN. John Wesley and the enlightened historians. Methodist History, vol. 28, n. 2. Madison, 
NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, jan. 2000, p. 21-132. 
86 Theodore W. JENNINGS. John Wesley on the origin of Methodism. Methodist History, vol. 29, n. 2, jan. 
1991, p. 79. 
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um conflito com as propostas de um ou do outro ramo espiritual, gostaria de chamar a atenção 

às entrelinhas. Dez anos depois de 1729, os irmãos Wesley irão comentar na introdução de um 

hinário 87 como ponto de divergência com um desses ramos, os místicos, a falta do aspecto 

comunitário. 

Porque a religião, na qual estes autores [os místicos, o autor] pretendem nos 
edificar, é uma religião solitária [...] O evangelho de Cristo está diretamente 
oposto a isso. Religião solitária não se encontra aqui. “Santos solitários” 
é uma frase nada mais consistente com o evangelho do que adúlteros santos. 
O evangelho de Cristo não reconhece nenhuma religião que não seja 
social; nenhuma outra santidade que não seja a (santidade) social; “Fé 
operando pelo amor” é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura 
da perfeição cristã. 88 (grifo deste autor) 

Em relação a isso, um testemunho de um evento supostament e acontecido em 1729 e 

resgatado para a memória brasileira por Rui de Souza Josgrilberg merece agora a nossa ob-

servação. Trata-se do encontro entre um “homem sério” e John Wesley. Na dúvida sobre o 

seu próximo passo vocacional – de assumir a paróquia do pai Samuel ou de contribuir para a 

reorganização da Universidade de Oxford – John Wesley procurou a orientação de um ho-

mem, na literatura designado como “homem sério”. Esse conselheiro de fato não respondeu 

a pergunta, mas aconselhou Wesley a redirecionar a sua espiritualidade de forma mais fun-

damental: “O senhor deseja servir a Deus e ir para céu. Lembre-se que o senhor não poderá 

servi- lo sozinho. Por isso o senhor deve encontrar seus companheiros; ou então, fazê- los. A 

Bíblia não sabe nada de uma religião solitária.” 89 

Quanto à probabilidade da historicidade, pode-se verificar que, a partir do final do 

ano 1729, Wesley se integrou num grupo de Oxford (liderado por seu irmão Charles, mas 

inspirado por um terceiro irmão, Samuel). Além disso, há, como já vimos antes, uma evi-

dência de que o tema é crucial para John Wesley, quando ele, na sua própria linguagem, 

destaca que a religião verdadeira teria um caráter fundamentalmente social. Apesar disso, o 

evento não é lembrado por Wesley nas suas obras.90 Entretanto, menciona-se o evento na 

                                                 
87 Hinários metodistas promovem o canto com quatro vozes, ou seja, o aspecto comunitário da hinologia, rela-
cionando, ao mesmo tempo, a diversidade e a unidade. Compare isso com os hinários luteranos e católicos. 
88 Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns and Sacred Poems, s.l., 1739, p. 321-322. “Directly oppo-
site to this is the gospel of Christ. Solitary religion is not to be found there. `Holy solitaries  ́is a phrase no 
more consistent with the gospel than holy adulterers. The gospel of Christ knows of no religion, but social; no 
holiness but social holiness. `Faith working by love´ is the length and breadth and depth and height of Christian 
perfection.” (grifos deste autor). 
89 Rui de Souza JOSGRILBERG. A motivação originária da teologia wesleyana: o caminho da salvação. Cami-
nhando, ano VIII, n. 12, 2º semestre 2003, p. 110.  
90 Aqui há dois problemas distintos: primeiro, a “memória” de John e Charles Wesley não era sempre exata. Veja 
Frank BAKER. Investigating Wesley family traditions. Methodist History, vol. 26, n. 3, Madison, NJ: General 
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primeira biografia oficial de John Wesley. 

Nessa época, um homem sério, a quem ele tinha viajado muitas milhas para 
vê-lo, disse para ele: “Senhor, você quer servir Deus e ir para o céu. Lem-
bre-se que não poderá servi-lo sozinho. Por isso, você deve encontrar com-
panheiros ou fazê-los. A Bíblia não sabe nada de uma religião solitária.” Ele 
nunca esqueceu isso.91 

Com este texto, este evento tornou-se, então, parte da memória coletiva metodista. 

Rui Josgrilberg cita, provavelmente a partir da introdução do Diário de John Wesley editado 

por Percy Livingstone Parker ,92 cujo texto ainda está quase idêntico à versão escrita por Co-

ke e Moore. Quanto ao significado dessa tradição, pode-se dizer que o Revdo. Thomas Coke 

(1747-1815) foi uma pessoa de confiança de John Wesley, e seu sucessor, Moore, um amigo 

pessoal de Wesley. Mas mesmo sendo uma biografia de caráter oficial, os especialistas con-

sideram essa vita de Wesley uma cópia “pesadamente encostada em Hampson”93 ou “...feita 

depressa depois de um desentendimento com John Whitehead sobre o texto dele”.94 A de-

                                                                                                                                                         
Commission on Archives  and History of the UMC, abril 1988, p. 164-162; segundo, uma narrativa como esta 
pertenceria aos diários, mas o diário publicado por John Wesley inicia somente com o ano 1735. 
91 “About this time a serious man, whom he had traveled may miles to see, said to him, "Sir, wish to serve God 
and go to heaven. Remember you cannot serve him alone. You must therefore find companions or make them: 
the Bible knows nothing of solitary religion." He never forgot this.” Thomas COKE, e Henry MOORE. The life 
of the Rev. John Wesley, A. M., including an account of the great revival of religion in Europe and America. 
Philadelphia: Printed by Parry Hall, n. 149, Chesnut street, and sold by John Dickins, n. 182, Race Street, near 
Sixth street. 1793. (1ª edição americana). E. 4 / p. 55. Thomas Coke. Thomas COKE e Henry MOORE. The life 
of the Rev. John Wesley, A. M., including an account of the great revival of religion in Europe and America. 
Philadelphia: Printed by Parry Hall. 1793. (1a edição americana). London: printed by G. Paramore, 1792 p. E. 4 
ou p. 55. 
92 John WESLEY. Journal of John Wesley. PARKER, Percy Livingstone (ed.). Chicago: Moody Press, 1951. 
Citamos aqui o texto – por causa da sua importância -na sua integra e marcamos as passagens chaves: “Wes-
ley’s motive never eludes us. In his early manhood, after being greatly affected by Jeremy Taylor’s Holy Liv-
ing and Dying and the Imitatio Christi, and by Law’s Serious Call and Christian Perfection, he met `a serious 
man´ who said to him, `Sir, you wish to serve God and go to heaven. Remember you cannot serve Him alone. 
You must therefore find companions or make them. The Bible knows nothing of solitary religion.´ He was 
very confident, this serious man, and Wesley never forgot his message. These words  forever sounded in 
Wesley’s ears, determining his theology, which re jected the stern individualism of Calvin, and fashioning 
his whole polity, his famous class meetings and generally gregarious methods .” (Grifo deste autor). A o-
bra original foi editada por Parker (1867-1925) em 1903. 
93 Frederick E. MASER. The early biographers of John Wesley. Methodist History, vol. 1, n. 2 (nova série) [vol. 
40, n. 1 (série completa)]. Lake Junaluska, NC: Association of Methodist Historical Societies, jan. 1963, p. 33. O 
subtítulo dessa obra “desde os seus começos em 1729” é curioso, mas encontrei uma cópia do livro. John 
HAMPSON. Memories of the late rev. John Wesley A. M .: with a review of his life and writings; and a history of 
Methodism from its commencement in 1729 to the present time. 3. vol. Sunderland: printed for the Author by 
James Graham, 1791. 
94 J. Gordon MELTON. An annotated bibliography of publications about the life and work of John Wesley, 
1791-1966. Methodist History, vol. 7, n. 4, Lake Junaluska, NC: Association of Methodist Historical Societies, 
jul. 1969, p. 30. Whitehead publicou o primeiro volume da sua biografia um ano depois. John WHITEHEAD. 
The life of rev. John Wesley, A. M., sometimes fellow of Lincoln College, Oxford . Collected from his private pa-
pers and printed works; and written at the request of his executors. To which is prefixed some account of his an-
cestors and relations: with the life of the rev. Charles Wesley, M. A., etc., vol. 1 e 2 London: printed by Stephen 
Couchman, 1793 e 1776. 
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cepção com a edição de Coke e Moore, entretanto, não está em relatos falsos ou em erros 

cometidos, mas na falta de comentários aproveitando a proximidade com John Wesley. Nes-

se sentido, o relato do evento representaria até um desses comentários tão desejados. Por ser 

um assunto importante em relação à tese deste trabalho, vamos em seguida documentar a 

importância do tema nas obras de Wesley e investigar a possibilidade da historicidade desse 

evento. 

Excurso I: Historicidade do evento e identidade  do conselheiro 

O argumento sobre a historicidade será construído em três etapas. Primeiro, investi-

gamos a presença do tema em outros escritos de Wesley. Depois discutimos os resultados da 

pesquisa. Finalmente, avaliamos a possibilidade de um encontro e a personalidade do anôni-

mo. 

Com certeza, o tema da religião social e, não, solitária, encontra-se em lugares chaves 

do corpus wesleyanum a partir de 1739, no hinário de 1739 e o sermão 24. Na sua primeira 

parte, o texto do hinário dirige-se contra uma mística cristã que isola as pessoas:  

A forma como São Paulo ensina a edificação das almas é tão distante da 
forma ensinada pelos místicos! A religião na qual esses autores nos edifica-
riam, é religião solitária. “Se você quer ser perfeito”, eles dizem, “não se 
preocupe com obras externas. É melhor trabalhar virtudes e o querer. […] 
Para eles, a contemplação é o cumprimento da lei, ainda mais, [trata-se de] 
uma contemplação que consiste na cessão de todas obras”.95  

Na sua segunda parte, ela desafia a mística moraviana de Londres, o quietismo, por 

Cobb classificado como mística cristocêntrica96: 

Porque a religião, na qual estes autores [os místicos, o autor] pretendem nos 
edificar, é uma religião solitária [...] O evangelho de Cristo está diretamente 
oposto a isso. Religião solitária não se encontra aqui. “Santos solitários” 
é uma frase nada mais consistente com o evangelho do que adúlteros santos. 
O evangelho de Cristo não reconhece nenhuma religião que não seja 
social; nenhuma outra santidade que não seja a (santidade) social; “Fé 
operando pelo amor” é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura 

                                                 
95 Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns and sacred poems . S.l., 1739, p. 223. “4. So widely dis-
tant is the manner of building up souls in Christ taught by St. Paul, from that taught by the Mystics! […] For 
the religion these authors would edify us in, is solitary religion. `f thou wilt be perfect,´ say they, `trouble not 
thyself about outward works. It is better to work virtues in the will. […] For contemplation is, with them, the 
fulfilling of the law, even a contemplation that `consists in a cessation from all works´.” 
96 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 48. 
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da perfeição cristã.97 (grifo deste autor) 

A crítica cumulou um ano depois na ruptura entre os metodistas e os moravianos. Na 

primeira edição dos sermões (1746) o tema é reafirmado no sermão 24: 

Primeiro, tratarei de demonstrar que o cristianismo é essencialmente uma 
religião social, e tratar de torná-lo uma religião solitária é, na verdade, des-
truí-lo. [...] Por cristianismo quero dizer esse método de adorar a Deus que 
Jesus Cristo revelou à humanidade. Quando digo que esta é essencialmente 
uma religião social, quero dizer que não apenas não pode substituir, mas de 
nenhuma maneira pode existir sem a sociedade, sem viver e misturar-se 
com os [outros] seres humanos.98 

A contínua relevância do tema em Wesley transparece numa carta de 1764: “…Eu 

não sou um grande amigo de um cristianismo solitário; mesmo assim, no caso tão particular 

como o seu, penso que uma exceção deve ser admitida. Parece o melhor para você retirar-se 

da cidade, no mínimo, durante uma estação, até Deus ter reconstituído a tua força.”99 A 

convicção ainda é mantida, mas razões pastorais podem ausentar, temporariamente, este 

meio de graça ao qual Charles Wesley se refere como graça social. 

Deixe- nos unir (é o mandamento de Deus), 
Unir os nossos corações e as nossas mãos; 
Ajude-nos a alcançar a esperança da nossa vocação, 
Enquanto edificamo-nos mutuamente. 
Deus derramará a sua bênção, 
Deus coroará o seu mandamento, 
Se encontrar como sugerido por ele, 
Alimenta-nos com graça social. 100 

Segundo nossa compreensão, “graça social” e “religião social” estão mais ligadas ao 

aspecto comunitário do que à ação social. Diferentemente, “santidade social” engloba um as-

                                                 
97 Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns and Sacred Poems. S.l., 1739, p. 321-322. “Directly oppo-
site to this is the gospel of Christ. Solitary religion is not to be found there. `Holy solitaries  ́is a phrase no 
more consistent with the gospel than holy adulterers. The gospel of Christ knows of no religion, but social; no 
holiness but social holiness. `Faith working by love´ is the length and breadth and depth and height of Christian 
perfection.” (Grifos deste autor). 
98 WJW, vol. 1, 1748, p. 533-534 – sermão 24, §4 e §I.1 [Upon the Lord´s sermon on the mount, IV]. “In order 
fully to explain and enforce these important words, I shall endeavour to show, First, that Christianity is essen-
tially a social religion; and that to turn it into a solitary one is to destroy it. […] By Christianity I mean that 
method of worshipping God which is here revealed to man by Jesus Christ. When I say, this is essentially a so-
cial religion, I mean not only that it cannot subsist so well, but that it cannot subsist at all, without society, – 
without living and conversing with other men.” (grifos deste autor). 
99 John WESLEY. To Lady M–. LONDON, August 17, 1764. “…I am no great friend to solitary Christianity; 
nevertheless, in so peculiar a case as yours, I think an exception may be admitted. It does seem most expedient 
for you to retire out of the city, at least for a season, till God has increased your strength.” (Grifo deste autor). 
100 WJW, vol. 7, 1780, p. 698 – Collection of hymns, hino 507, parte III: “Let us join (’tis God command), / 
Let us join our hearts and hands; / Help to gain our calling’s hope, / Build we each the other up. / God his 
blessing shall dispense, / God shall crown his ordinance, / Meet in his appointed ways, / Nourish us with so-
cial grace.” 
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pecto público.101 De qualquer forma, a presença pública é uma presença comunitária. Assim 

afirma também Justo González: 

...esta vida comunitária entre as pessoas de fé é somente um aspecto daquilo 
que Wesley entende por dimensão social ou comunitária da santificação. 
Embora ninguém possa colocar em dúvida que, para sermos fiéis, necessi-
tamos do apoio e companhia de outras pessoas da fé, por certo há quem 
pense que o contato com o resto da sociedade não é necessário para santida-
de e obediência.102 

  Verificamos até aqui a transversalidade do tema tanto na sua formulação negativa (re-

jeição de uma religião solitária) como positiva (defesa da religião e santidade social) na obra 

de John Wesley a partir de 1739. 10 anos depois Wesley descreve a religição social como vi-

vência comunitária como uma contribuição espécifica metodista com efeitos transformadores. 

“Nós introduzimos a comunhão cristã onde ela era totalmente destruída. Os frutos foram paz, 

alegria, amor e zelo para qualquer palavra ou obra boa”. 103 Mais uma dimensão traz o uso da 

expressão paralela “comunhão cristã” (Christian fellowship). No sermão 28, §28, Wesley re-

laciona a koinonia, também designada como santa comunhão (holy fellowship), na direção da 

comunhão dos bens. Nesta direção indica também explicação do campo da palavra comun- ... 

no seu dicionário inglês que relaciona uma comunicação aberta, a capacidade de compartilhar, 

o intercâmbio aberto entre os membros e a comunhão de bens e boas obras.104 Da mesma 

forma, uma “sociedade” é descrita como “...companhia, conversa, um corpo de homens uni-

dos pelo negócio”. 105 Há um entrelaçamento abrangente entre religião social, santidade social 

e comunhão cristã. 

Em relação à evidência histórica do evento, a pesquisa é dividida. Richard Heitzenra-

ter, Ayling106 Schmidt107, Telford108, Lelievre109, Watson110 e Tyerman111 não mencionam ne-

                                                 
101 Helmut RENDERS. Einen anderen Himmel erbitten wir nicht: urchristliche Agapen und methodistische 
Liebesfeste. Stuttgart: Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche, 2001, p. 49, roda-pé 129: “John 
Wesleys Sprachgebrauch kennt zwei Bedeutungen: Im Zusammenhang mit `religion´ wird `social´ besser als 
kommunitär / gemeinschaftlich übersetzt, wohingegen `sozial´ besser die Bedeutung in Verbindung mit 
`santification´ wiedergibt. Hier ist wohl ersteres anzunehmen”. 
102 Justo L. GONZÁLEZ. Wesley para a América Latina hoje . São Bernardo do Campo: Editeo, 2003, p. 53. 
103 “We introduce Christian fellowship where it was utterly destroyed. And the fruits of it have been peace, joy, 
love, and zeal for every good word and work.” WJW, vol. 9, 1749, p. 259 – A plain account of the people called 
Methodists, 1749, §I.11. 
104 EDJW, 1764, p. C O: “To COMMUNE, to talk together”; “To COMMUNICATE,to impart, discover, reveal”; 
“COMMUNICATIVE, free, openm ready to distribute”; “COMMUNION, union, fellowship”; “A COMMUNITY, 
a society, company of men, common possession”. 
105 EDJW, 1764, p. S O: “A SOCIETY , a company; conversation, a body of men that join in trade.” 
106 Stanley AYLING. John Wesley. Nashville, TN: Abingdon Press. 1979, p. 42-43. 
107 Martin SCHMIDT. John Wesley. Vol. I. Die Zeit vom 17 Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738. Zürich / Frankfurt 
am Main: Gotthelf-Verlag / Christliches Verlagshaus, 1953, p. 85. 
108 John TELFORD. The Life of John Wesley. New York / Cincinnati: Mains / Curts & Jennings, s.a., p. 54.  
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nhum conselho de um “homem sério”. Segundo Tuttle 112, John Wesley encerrou, com o con-

selho de um “homem sério”, a busca de Deus através de uma experiência mística.113 Como 

memória do mero fato, Tuttle baseia-se em Moore114, enquanto na identificação da pessoa ele 

segue a tese de Curnock de que o “homem sério” teria sido o reverendo Hoole 115. Rack pre-

serva também na memória a “ajuda de um `amigo espiritual´”, atendendo a busca de uma vida 

mais santa por João Wesley, sem relacioná-lo com o “homem sério”. 116 A pesquisa metodista 

alemã sempre cultivou a memória desse evento, mas Zehrer depende de Nuelsen e Nuelsen de 

Stevens,117 que reflete, com Hurst e Parker118 o interesse da época da efervescência do evan-

gelho social em qual a memória numa religião “social” encontrou uma grande aceitação. Ape-

sar disso, encontra-se o relato em muitas histórias de caráter mais popular do metodismo du-

rante todo o século XIX. 119 Resumindo: a memória mais antiga é de 1793, ela é cultivada nas 

puplicações populares durante o século XIX e reinterpretada no seu fim como uma fé engaja-

da na esfera pública. Há então duas linhas de memória sobre este evento. 

As referências anônimas nas obras de John Wesley 

Ao lado da referência ao “homem sério”, encontram-se também outras referências a-

                                                                                                                                                         
109 Mathew LELIÈVRE. John Wesley: his life and his work. Tradução A. J. French. London: Wesleyan Confe-
rence Office, 1871. Essa obra [e importante na América Latina pelas suas traduções para o espanhol (1988) e o 
portguês (2005). 
110 Richard WATSON. The life of the rev. John Wesley. Nashville, TN: Methodist Episcopal Church, South, 
1876, p. 19. 
111 L. TYERMAN. The life and times of the rev. John Wesley M.A., founder of Methodism, 3 vol. London: Hod-
der & Staughton, 1870. 
112 Robert G. TUTTLE, Jr. Mysticism in the Wesleyan Tradition. Grand Raids, Michigan: Francis Asbury Press 
of Zondervan Publishing House, 1989, p. 74. 
113 Essa tese foi antes dele defendida por Mathew LELIÈVRE. John Wesley: his life and his work. Tradução A. 
J. French. London: Wesleyan Conference Office, 1871, p. 14-15. 
114 Henry MOORE. The life of the Rev. John Wesley, A.M., fellow of Lincoln college, Oxford; in which are in-
cluded, the life of his brother, the Rev. Charles Wesley, A.M., student of Christ church, and memoirs of their 
family: comprehending an account of the great revival of religion, in which they were the first and chief instru-
ments. London: Printed for John Kershaw, 1824-1825, p. 96. 
115 Nehemiah CURNOCK (ed.). The John Wesley's Journal, vol. 1. London: Epworth Press, 1952, 469. 
116 Henry D. RACK. Reasonable enthusiast: John Wesley and the rise of Methodism. London: Epworth Press, 
1992 (2ª edição), p. 73. 
117 Karl ZEHRER. Mit ruhigem Herzen vertraute er Gott: John Wesleys Leben und Wirken (1703-1791). 
Leipzig: Evangeliche Verlagsanstalt, 2003, p. 52, cita John NUELSEN; Theophil MANN; J. J. SOMMER. 
Kurzgefaßte Geschichte des Methodismus von seinen Anfängen bis zur Gegenwart. Bremen: Buchhandlung und 
Verlag des Traktathauses, [s. a.], p. 28 qe se baseia em STEVENS, History of Methodism I, p. 71. 
118 John Fletcher HURST. John Wesley the Methodist; a plain account of his life and work, by a Methodist 
preacher. With one hundred portraits, views, and facsimiles. New York, Eaton & Mains; Cincinnati, Jennings & 
Pye 1903; Percy Livingstone PARKER. The heart of John Wesley's journal. Com uma introdução de Hugh Price 
Hughes e uma apreciação de Augustine Birrell. New York, Chicago: Fleming H. Revell Company, [1903?]. 
119 Uma rápida pesquisa em Google Livro mostra quantos textos “populares” metodistas do século XIX cultivam 
esta memória como importante. Por causa do espaço não iremos documentar estes dezenas de textos. 
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nônimas como “homem contemplativo”120 e “clérigo com conhecida sabedoria e integrida-

de”121. Segundo Curnock trata-se também no segundo caso de Joseph Hoole, um reverendo 

que atuou na paróquia vizinha de Epworth,122 mas Tuttle favorece William Law.123 Para Tel-

ford124 e J. Green125 o último desconhecido é, novamente, Joseph Hoole, e Green até afirma 

que não seja Law. Unindo as perspectivas de Curnock e Telford, existe uma tendência de atri-

buir estes três textos a uma pessoa, no caso, o rev. Hoole.126 Tuttle relaciona a terceira desig-

nação com William Law, e Green exclui esta possibilidade. 

 Homem sério Clérigo com conhecida sabe-
doria e integridade 

Homem contemplativo 

 1729 18/10/1732 24/05/1738 

Curnock Hoole  Hoole 

Telford  Hoole  

Tuttle  Hoole  William Law 

J. B. Green  Não William Law  

Rack (p. 100) Sem nome Não menciona Hoole, mais provável é James 
Garden, talvez até William Law. 

Se William Law se escondesse atrás dessas três designações, Wesley deveria ter inic i-

ado seus encontros com ele antes de 1729. Começamos com as memórias explícitas de encon-

tros entre os irmãos Wesley e William Law. Segundo o diário de John Wesley, houve encon-

tros com Law em julho de 1732, no dia 28/11/1733, e entre 28/08/35 e 08/09/1735. Os encon-

tros se encerram por causa da viagem dos irmãos Wesley para a Geórgia no dia 15/10/1735. 

Charles retornou antes de John, e teve mais dois encontros com William Law: em 31/08/1737 

e 09/09/1737. Isso coincide, quase completamente, com uma defesa do grupo de Oxford escri-

ta pelo  próprio William Law, publicada, pela primeira vez em 1733, pela segunda vez em 

                                                 
120 WJW, vol. 18, 24 maio 1738, p. 245 – diário: “Soon after, a contemplative man convinced me...”. 
121 WJW, vol. 25, 18/19 out. 1732 – carta para Richard Morgan, sr. [o pai de William Morgan]. 
122 Nehemiah CURNOCK (ed.). The John Wesley's Journal, vol. 1. London: Epworth Press, 1952, 468s. Martin 
SCHMIDT. John Wesley, p. 79. 88 (edição alemã), menciona a importância de Joseph Hoole, reverendo na pa-
róquia de Haxey, como consultor em 1728 e 1730. 
123 Robert G. TUTTLE, Jr. Mysticism in the Wesleyan Tradition. Grand Raids, Michigan: Francis Asbury Press 
of Zondervan Publishing House, 1989, p. 76. 
124 John WESLEY. The letters of the rev. John Wesley. Vol I. TELFORD, John (ed.). London: Epworth Press, 
1931, p. 9 . 
125 J. Brazier GREEN. John Wesley and William Law. London: Epworth Press, 1945, p. 42. Green cita William 
LAW. Works of William Law. Vol. IX. London: Printed for J. Richardson, 1762, p. 54 e 55. 
126 John Wesley fala de Hoole de uma forma parecida: “…Mr. Hoole, the Vicar of Haxey, an eminently pious 
and sensible man […]” (grifo deste autor) WW, XIII, p. 504. 
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1737 e pela última vez, em 1738.127 

Importante para a questão da identidade do “homem sério” é, também, o ano da publi-

cação de Um sério chamado a uma vida devota e santa128 e o ano da sua leitura por Wesley. 

Para a primeira edição, discutem-se as datas de 1726129, 1728130 e 1729131. Mas a partir de 

quando John Wesley estudava este texto? “Em 1727 eu li `Perfeição Cristã´ e `Um sério cha-

mado´ do senhor Law e decidi me dedicar de forma mais  explicita a Deus, no corpo, na alma, 

no espírito. Me tornei um homo unius libri…”132 Outros defendem 1728133, 1729134 ou 

1730.135 O ano de 1727 não é provável. Mas, há uma memória em uma biografia publicada 

em 1847 que traz o contato pessoal entre Law e Wesley até 1728.136 O mesmo autor relata 

também o encontro com o homem sério e encontros regulares. 

Por volta deste tempo [1728, o autor] Wesley conheceu pessoalmente Willi-
am Law. [...] Quando ele visitou-o a primeira vez, ele estava preparado para 
desafiar o seu ponto de vista [...] Mas, Law silenciou-o e satisfê-lo pela res-
posta: “Teríamos feito a coisa certa se apontássemos para os mais altos 
graus de perfeição e alcançassemos, assim, pelo menos a mediocridade.” 
Essas visitas a Law, que nessa época residia perto de Londres, eram realiza-
das a pé. Viajando dessa forma, os irmão Wesley, economizaram dinheiro 
para os pobres.137 

                                                 
127 William LAW. The Oxford Methodists: being some account of a society of young gentlemen in that city, so 
denominated; setting forth their rise, views and designs. With some occasional remarks on a letter inserted in 
Fog's Journal of December 9th, relating to them. In a letter from a gentleman near Oxford, to his friend at Lon-
don. London: Printed for J. Roberts, 1733. 
128 William LAW. A Serious Call to a Devout and Holy Life and the Spirit of Love. 1728. 
129 Justo L. GONZÁLEZ, Wesley para a América Latina hoje . São Bernardo do Campo: Editeo, 2003, p. 31. 
130 Tuttle, p. 68 e Schmidt, 93 (versão alemã), Kenneth HARPER. [William] Law and [John] Wesley. Church 
Quarterly Review, 163, Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, jan.-mar. 1962, p. 61. 
131 J. Brazier GREEN. John Wesley and William Law. London: Epworth Press, 1945, p. 42. 
132 WJW, vol. 20, 14 maio 1765, p. 510 – diário. 
133 1728-1729: Richard P. HEITZENRATER. Great expectations: Aldersgate and the evidences of genuine 
Christianity. Aldersgate reconsidered. MADDOX, Randy L. (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 1990, p. 
55. 
134 Assim L. TYERMAN. The life and times of the rev. John Wesley M.A., founder of Methodism, vol. 1, Lon-
don: Hodder & Staughton, 1870, p. 87; Colwyn Edward VULLIAMY. John Wesley. London: G. Bles. 1931, p. 
30; Richard P. HEITZENRATER. The elusive Mr. Wesley : John Wesley as seen by contemporaries and biogra-
phers. Volume II. Nashville, TN: Abingdon Press, 1984, p. 151: “Mas o que predominantemente o caracterizou 
na idade de 26 anos foi piedade. Lendo as obras do famoso William Law, ele, seu irmão Charles e alguns amigos 
jovens, iniciaram o caminho mais estrito da vida.” 
135 Richard HEITZENRATER. Wesley and the people called Methodists. Nashville – TN: Abingdon Press, 1995, 
p. 43; Henry D. Reasonable enthusiast: John Wesley and the rise of Methodism. London: Epworth Press, 1992 
(2ª edição), p. 73: “no fim de 1730”. Heitzenrater fala, então, tanto de 1728-1729, 1729 e 1730. 
136 Robert SOUTHEY (ed.). The life of Wesley and rise and progress of Methodism. With notes by the late Sam-
uel Taylor COLERIDGE [...] and remarks of the life and character of John Wesley, by the late Alexander Knox, 
edited by Charles Cuthbert Southey. Second American edition. With notes, etc. by Daniel Curry. Vol. I, New 
York: Harper & Brothers, 1847, p. 88. 
137 Ibidem, p. 80. “About this time [1728, o autor] Wesley became personally acquainted with William Law [...] 
When first he visited him, he was prepared to object his views [...] but Law silenced him and satisfied him by re-
plying, „We shall do well to aim at the highest degrees of perfection, if we may thereby at least attain medioc-
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O próprio John Wesley lembra de Law, em 1760, como seu “oráculo” temporário,138 

e seu distanciamento de Law começa ao redor de 1738 quando Law começava a se interes-

sar mais para Jacob Boehme.139 Os textos de Law da fase anterior tinham um enorme im-

pacto durante toda vida de Wesley − “Tudo aparecia numa nova perspectiva”140. Depois de 

uma fase conflitante iniciada em 1738, ele editou, na década de quarenta, cinco obras de 

William Law entre eles, 1744, o Serious call141 e mais tarde um texto de um dos seus discí-

pulos, Henry Brooke (1781).142 No fim da sua vida, numa pregação, do dia 25 de setembro 

de 1788, ele chama o Um sério chamado “um ensaio na língua inglesa que dificilmente será 

superado, se for alcançado, ou pela sua beleza na expressão, ou pela sua adequação e sua 

profundidade de pensamento”.143 

Chegamos à conclusão que William Law não foi consultor espiritual dos irmãos 

Wesley antes de 1728, mas, provavelmente, antes de 1732. Portanto, “o homem sério” pode 

ter sido tanto o puritano e não-jurado Law, como o anglicano Hoole, porém, o mistério so-

bre a pessoa combina melhor com a rejeição posterior de Law. Já a relação com Hoole nun-

ca foi problemática. Segundo, a narração integra-se bem nos acontecimentos do metodismo 

de Oxford de 1729 a 1735. No caso da historicidade, o evento teria sido o catalisador de 

uma espiritualidade comunitária e pública.144 Todavia, o motivo de um conselheiro anônimo 

é conhecido na época. É o próprio Jakob Boehme, o místico alemão responsável pela re-

orientação espiritual de William Law, que inicia a sua peregrinação espiritual depois de um 

encontro com um “homem misterioso”. Em ambos os casos, a narração reforça a idéia do 

caráter divino e providencial do caminho tomado não somente no sentido cronológico – ou 

                                                                                                                                                         
rity. [...] These visits to Law, who at that time resided near London, were performed on foot, the Wesleys travel-
ing in this manner that they might save the more money for the poor.” 
138 LJW, vol. 4, 17 sep. 1760, p. 106 – carta para o editor do London Chronicle: “It is true that Mr. Law, whom I 
loved e reference now, was once `a kind of oracle´ to me.” 
139 Richard P. HEITZENRATER. Great expectations: Aldersgate and the evidences of genuine Christianity. Al-
dersgate reconsidered. MADDOX, Randy L. (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 1990, p. 59. 
140 WJW, vol. 18, 24 maio 1738, p. 244 – diário: “…everything appeared in a new view.” 
141 Veja: John WESLEY (ed.). An extract from Mr. Law's serious call to a holy life . Newcastle upon Tyne: 
Printed by John Gooding, 1744. 
142 John WESLEY (ed.). The History of Henry, Earl of Moreland. Henry BROOKE. 1781. 
143 WJW, vol. 4, 25 sep. 1789, p. 121 – sermão 125, §1 [On a single eye]: “A treatise which will hardly be ex-
celled, if it be equaled, in the English tongue, either for beauty of expression, or for justness and depth of 
thought.” 
144 Menciono aqui, somente, que o puritanismo em geral e William Law em especial compreenderam a realiza-
ção da fé cristã no público e que o aspecto comunitário tinha também uma expressão de envolvimento social. Es-
se aspecto, porém, não é somente “puritano”, mas também “anglicano”: Veja John R. H. MOORMAN, A history 
of the Church of England. London: Adam e Charles Block, 1961, 267-268, que fala a respeito do fim do século 
XVII: “Houve também um crescente interesse humanitário nos pobres”. 
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seja desde do seu início145 – mas também em relação à sua ênfase num empreendimento, es-

sencialmente, comunitário. “Comunitário” abrange aqui um entrelaçamento entre a relação 

divino-humana e as relações intra-humanas. Nesta compreensão, Deus se encontra através 

do encontro com outros seres humanos. Face-a-face com outros seres humnaos estamos fa-

ce-a-face com Deus. Olhando, em termos cronológicos e biográficos para frente: a experi-

ência do coração aquecido (Aldersgate 1738) é uma experiência da graça divina mediada 

por um encontro comunitário, girando uma certeza pessoal em relação ao perdão divino.  

Ao lado de John Clayton, William Law reafirmou para Wesley a importância do pen-

samento patrístico.146 Acreditamos que se trata de mais um exemplo de que uma rígida distin-

ção entre uma apreciação puritana e anglicana dos pais da igreja é exagerada e desnecessá-

ria.147 

Relacionada com a questão da herança religiosa, está a pergunta sobre se o grupo teria  

promovido um tipo de justificação pelas obras ou se baseado nela. Heitzenrater reconhece que 

a soteriologia da época não enfatizava “uma doutrina da salvação pela fé”, mas, mesmo assim, 

segundo ele, os diversos grupos e subgrupos do metodismo de Oxford teria mantido a “salva-

ção pela graça” e “não pelas obras”.  148 Acreditamos que esta distinção teria encontrado a a-

provação de Wesley tardiamente, porém talvez não do Wesley entre os anos 1738 a 1745.  

1.2.4 Da crescente importância da influência puritana à crise da busca de santidade  

Para Rui de Souza Josgrilberg, o ano de 1729 não marca somente a dimensão social da 

religião em Wesley, mas, também, a influência puritana na sua práxis e no trabalho doutriná-

rio. Josgrilberg parte de observações de R. C. Monk sobre a herança puritana em John Wes-

ley149, mas distingue entre a linguagem do discurso e o seu conteúdo: 

Wesley opta pela teologia prática de expressão puritana ao mesmo tempo 
em que se tornou um dos seus críticos. [...] O discurso puritano de Wesley 

                                                 
145 Esta compreensão estabelece-se já bem antes, pela contínua promoção da história do seu salvamento de um 
incêndio na sua juventude. Sua mãe, Susanna, interpretou este evento como a mão providencial de Deus e como 
um sinal de uma futura importância da vida de John Wesley. 
146 Michael J. CHRISTENSEN. Theosis and sanctification: John Wesley's reformulation of a patristic doctrine. 
Wesleyan Theological Journal , vol. 31, n. 2, Primavera 1996, Disponível em: < http://wesley.nnu.edu 
/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/31-2-4.htm >. Acesso em: 2 mar. 2004.  
147 Kelly D. CARTER. The high church roots of John Wesley’s appeal to primitive Christianity. Restoration 
Quarterly, vol. 37, n. 2, 2004. Disponível em: < www.restorationquarterly.org/Volume_037/ rq03702carter.htm 
>. Acesso em: 31 maio 2004. 
148 Richard P. HEITZENRATER (ed.). Diary of an Oxford Methodist: Benjamin Ingham, 1733-1734. Durham: 
Duke University, 1985, p. 30. 
149 Robert C. MONK. John Wesley, his puritan heritage: a study of the Christian life. Nashville, TN: Abingdon 
Press, 1966. (2a edição: Lanham, Md.: Scarecrow Press, 1999). 



 

 

56 

justamente aponta a possibilidade de outras articulações. Sem ser fragmen-
tado, é multifacetado. O discurso puritano-pietista de Wesley vai se fazendo 
e se modificando na medida mesmo de sua práxis e das suas leituras acom-
panham essa práxis. Sem as condições desenvolvidas pelo puritanismo in-
glês e pelo pietismo alemão, porém, não haveria nenhuma condição para tal 
discurso. 150 

Por um lado, esta tendência manifesta-se no amplo uso da linguagem bíblica em Wes-

ley. Wesley jamais abandonou esta tendência puritana, ela transparece em todos seus escritos. 

Por outro lado, esta influência mostra-se em sua consideração ao indivíduo. A re- leitura acon-

tece quando Wesley não cede ao perigo de transformar a ênfase num acento fechado, mas 

quando ele relaciona o acento no sacramento, na graça universal e na providência de Deus 

com a responsabilidade humana e com a construção comunitária de caminhos. Isto representa 

uma re- leitura, re-significação e re-construção das posições classicamente relacionadas com o 

puritanismo. Já em relação a dois outros casos mostra-se o mesmo modelo de uma “apropria-

ção crítica” de uma tradição por Wesley. É o caso da re- leitura wesleyana do pietismo ale-

mão151 e a re-leitura dos pais da igreja.152 

A partir de 1765, Wesley tinha freqüentemente mencionado as leituras de Jeremy Ta-

ylor, Thomas a Kempis e William Law como momento inicial da sua viagem espiritual. 153 In-

teressantemente, ele menciona esses três autores também em 1741 na introdução à experiência 

do dia 24 maio de 1738,154 que domina os discursos sobre a importância da fase central da vi-

da de John Wesley. 

                                                 
150 Rui de Souza JOSGRILBERG. O “caminho da salvação”: a teologia peregrina de John Wesley em nossos 
caminhos. Teologia e prática na tradição wesleyana: uma leitura a partir da América Latina e Caribe. Cláudio de 
Oliveira Ribeiro, Helmut Renders, José Carlos de Souza, Rui de Souza Josgrilberg (org.). São Bernardo do 
Campo, SP: Editeo, 2005, p. 37-55. 
151 Kenneth COLLINS. John Wesley's critical appropriation of early German pietism. Wesleyan Theological 
Journal , vol. 27, 1992. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/26-30/27.3.htm >. 
Acesso em: 2 fev. 2004. 
152 Michael J. CHRISTENSEN. Theosis and Sanctification: John Wesley's Reformulation of a Patristic Doctrine. 
Wesleyan Theological Journal, vol. 31, Number 2, Fall 1996. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu 
/Wesleyan_theology/theojrnl/31-35/31-2-4.htm >. Acesso 2 mar. 2004. 
153 LJW, vol. 5, 14 maio 1765, p. 115-118 – carta para John Newton; Uma breve história do metodismo  (1765), 
Explicação clara da perfeição crista (1766 / edição ampliada em 1777) e A breve História do povo chamado 
Metodista  (1781); e nos sermões da edição Outler: WJW, vol. 3, 1777, p. 580-585 – sermão 112 [On laying the 
foundtion of the new chapel]; WJW, vol. 3, 1783, p. 335 – sermão 94, §4 [On family religion]; WJW, vol. 3, 
1784, p. 152 – sermão 81. §22 e §23 [In what sense we are to leave the world]; WJW, vol. 3, 1791, p. 503 – ser-
mão 107, §2 [On God’s vineyard], menciona Law como impulso central. 
154 WJW, vol. 18, 24 maio 1738, §5, p. 244 – diário, menciona a importância de a Kempis (Christian Pattern = 
Holy Living) e “But meeting now with Mr. Law's "Christian Perfection" and "Serious Call," although I was 
much offended at many parts of both, yet they convinced me more than ever of the exceeding height and breadth 
and depth of the law of God. The light flowed in so mightily upon my soul, that every thing appeared in a new 
view.” 
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1.3 A Ênfase na fase central da vida de John Wesley 

Em termos gerais, a fase central da vida de John Wesley é, hoje em dia, a mais enfati-

zada na Igreja Metodista do Brasil. Aqui se detecta um modelo de uma espiritualidade viva a 

fim de investir num evangelismo contínuo e eficaz, porém, em grande parte concentrado no 

indivíduo. Tanto a vertente mais tradicional (evangelical), quanto a vertente mais carismática 

têm esta leitura. 

1.3.1 1734, 1738 e 1755: Da crise da busca da santidade  à justificação pela fé sobre ên-

fase no aspecto comunitário-social da fé: Wesley e o pietismo alemão 

Historicamente, representam os anos 1734, 1738 e 1755 três encontros com três tipos 

diferentes do pietismo alemão. Em 1734, Wesley encontrou os moravianos na viagem para a 

colônia da Geórgia. Iniciou-se uma longa e complexa relação entre Wesley e os Moravia-

nos155 cuja espiritualidade, alegria e certeza da fé profundamente o impressionaram. O clímax 

dessa relação é certamente a experiência do coração estranhamente aquecido na sociedade re-

ligiosa, formada por metodistas e moravianos, localizada na rua Aldersgate em Londres (24 

maio 1738). Com essa data iniciou-se a fase central da vida de John Wesley. Além disso, em 

1738, Wesley embarcou para a Alemanha, e conheceu, não somente Herrnhut e o conde Zin-

zendorf, mas também Halle e a obra de August Hermann Francke (1663-1727). 1755 lembra, 

finalmente, a publicação das Notas explanatórias sobre o Novo Testamento, uma obra direta-

mente vinculada com Johann Albrecht Bengel (1687-1752). 

Quanto à pesquisa brasileira sobre a relação entre o metodismo e o pietismo, encon-

tram-se, às vezes, generalizações. 

Os estudos indicam que o metodismo implantado no Brasil é pouco wesle-
yano e reduziu-se a uma forma especial de pietismo: o implantado pelos 
missionários norte-americanos no século XIX. [...] O filtro ideológico pie-
tista não possibilita – como de fato não possibilitou para os metodistas no 
Brasil – o despertar da responsabilidade social dos cristãos.156 

O pietismo, aqui, é identificado com individualismo religioso ou uma espiritualidade 

                                                 
155 Warren Thomas SMITH. Eighteen century encounters: Methodist-Moravian. Methodist History, vol. 24, n. 3, 
Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, abril 1986, p. 141-156. 
156 Claudio de Oliveira RIBEIRO. Por uma eclesiologia metodista brasileira. Caminhando, ano IX, n. 13, p. 44 e 
45. O fenômeno de uma americanização do metodismo (inglês) é assunto de artigos de dois artigos de 1974 e 
1975. Douglas R. CHANDLER. Towards the americanizing of Methodism. Methodist History, vol. 13, n. 1, La-
ke Junaluska, NC: Association of Methodist Historical Societies, out. 1974, p. 3-16, argumenta que o metodismo 
estadunidense preservou mais a tradição inglesa do que se defende em geral. Frank BAKER. The americanizing 
of Methodism. A. M. E. Zion Quarterly Review, abr. 1975, p. 5-20, destaca mais as mudanças. 
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intimista. Certamente, há fenômenos que correspondem a esse julgamento e importantes teó-

logos como Albrecht Ritschl e Karl Barth formularam críticas parecidas. O mesmo julgamen-

to apareceu na Alemanha no início da década de sessenta, quando o metodismo alemão se au-

todenominou como “pietismo progressista”.157 Na mesma época surgiram, novas leituras lide-

radas por F. Ernst Stoeffler. Esse alemão-americano desafiou com os seus estudos qualquer 

rejeição geral ou leitura unilateral do pietismo. 158 Assim, voltou-se a definir esse complexo 

movimento, não somente a partir do pietismo do século XIX, mas incluindo uma re- leitura 

dos seus iniciadores. Possibilitou com isso a enxergar melhor a complexa relação entre o pur i-

tanismo inglês e norte-americano e o pietismo alemão. 

Em relação ao pietismo alemão, há um número considerável de possíveis referências. 

Devem ser contemplados, no mínimo, Johann Arndt (1555-1621), Philipp Jakob Spener 

(1635-1705), August Hermann Francke (1663-1727) e Johann Albrecht Bengel (1687-1752). 

Os estudos que nós em seguida discutimos, mostrarão como a especialização em uma das re-

lações entre Wesley e uma dessas pessoas acaba contribuindo para uma idéia exagerada da 

importância de um ou outro desses líderes pietistas. A pesquisa sobre o pietismo mostrará, no 

particular, o que queremos mostrar no geral. 

Sobre a relação entre Wesley e o pietismo alemão, destaca-se a obra de Martin Sch-

midt. Schmidt iniciou a sua discussão sobre Wesley em 1938, com uma tese sobre a impor-

tância de Lutero para a conversão de Wesley. 159 A sua pesquisa foi bem aceita entre os meto-

distas alemães da época que, já entre as duas Guerras mundiais, tinham contextualizado Wes-

ley como filho fiel de Lutero, mais fiel do que os próprios luteranos.160 Depois da II. Guerra 

                                                 
157 A designação vem provavelmente do bispo da Igreja Metodista Dr. Ernst Sommer. Dr. Siegfried Lodewigs re-
tomou o tema no fim dos anos, mas depois ela se perdeu. Dr. Carl Ernst SOMMER. Bericht an die 
Zentralkonferenz 1972. Stuttgart: EmK, 1972. Dr. Siegfried LODEWIGS. Methodismus als progressiver Pietis-
mus. Loccum: 1976. 
158 F. Ernst STOEFFLER. Religious roots of the early Moravian and Methodist movements. Methodist History, 
vol. 14, n. 3, Madison, NJ: General Commis sion on Archives and History of the UMC, abril 1986, p. 132-140. O 
alemão F. Ernst Stoeffler especialista na pesquisa do pietismo (F. Ernest STOEFFLER. German pietism during 
the eighteenth century. Leiden: E. J. Brill, 1973; F. Ernest STOEFFLER. The Rise of evangelical pietism. Lei-
den: E. J. Brill, 1971. (Studies in the history of religions; 1a edição 1965)) desenvolveu a sua vida acadêmica nos 
EUA, e influenciou, sua vez a pesquisa alemã do pietismo, especialmente Martin BRECHT (ed.). Geschichte des 
Pietismus: das 17. und 18. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1993. O capítulo sobre o pietismo 
escreveu o metodista Patrick Streiff. Outras referências como Beyreuther veja Kenneth COLLINS. John Wes-
ley's critical appropriation of early German pietism. Wesleyan Theological Journal, vol. 27, 1992. Disponível 
em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/ 26-30/27.3.htm >. Acesso em: 2 fev. 2004. 
159 Martin SCHMIDT. Die Bedeutung Luthers für John Wesleys Bekehrung. Lutherisches Jahrbuch, ano xx, 
1938, p. 125-159. 
160 J. W. Ernst SOMMER. John Wesley und die soziale Frage. Bremen: Verlagshaus der Methodistenkirche, [s. 
a.], S. 6. “Auch in dieser Frage dürfte sich im Gegensatz zum Lutheranertum des 18. und 19. Jahrhunderts der 
Methodismus als `rechtverstandenes Luthertum´ und Wesley als der direkte geistige Nachkomme Luthers 
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Mundial, a Igreja Metodista na Alemanha solicitou de Schmidt uma biografia de Wesley. Se-

gundo Baker161, Schmidt manteve a tendência de ler Wesley a partir de Lutero também nessa 

obra,162 e Outler comentou já em 1964: “Schmidt transformou-o num moraviano.”163 A orga-

nização da obra, melhor preservada na edição alemã em dois volumes, mostra uma clara ênfa-

se do dia 24 de maio de 1738.164 Segundo Schmidt, é o momento culminante do preparo de 

John Wesley para a sua missão, sendo que o último capítulo do volume I intitula-se “A con-

versão” (Die Bekehrung).165 O volume II desenvolve, depois, A obra da vida166 de John Wes-

ley.167 Com a sua tradução para o inglês, esta obra influenciou a pesquisa no mundo inteiro. A 

ênfase unilateral no evento de Aldersgate para a interpretação de Wesley é, hoje, na academia 

anglo-saxônica168, alemã169 e brasileira170 relativada, porém, ainda, altamente difundida na i-

greja. 

Richard Heitzenrater opta, como historiador, por uma periodização local-biográfica e 

destaca Oxford, Geórgia e Londres como os três inícios distintos do metodismo.171 Ele enfati-

za, então, não somente a fase central, mas também acontecimentos dos inícios da obra em Ox-

ford (1729), na Geórgia (1734) e em Londres (1738).172 Na percepção de Heitzenrater, trata-

                                                                                                                                                         
erweisen.” 
161 Frank BAKER. Unfolding John Wesley: a survey of twenty year’s studies in Wesley’s thought. Quarterly Re-
view, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, outono 1980, p. 47. 
162 Martin SCHMIDT. John Wesley: A theological biography. 3 volumes. Translated by Norman P. Goldhawk. 
New York, Abingdon Press 1962. 1972 e 1973 (1a edição alemão em 1953). Realmente, encontram-se compara-
ções com uma certa regularidade. Baker menciona um (vol. 2, parte II, p. 116-117 (vol II, p. 337 edição alemã)), 
mas veja também, por exemplo, vol. 1, capítulo 2, p. 82 e p. 261 (edição alemã): “Wenn es die Ordination war, 
die John Wesley in Bewegung gebracht hatte, so kann man darin ein Luther verwandtes Element finden”. 
163 Albert OUTLER (ed.). John Wesley. New York: Oxford University Press, 1964, p. 18 rodapé 61.  
164 O comentário de Baker, então, não é muito exato. A ênfase na conversão representa certamente mais um es-
pecífico t ipo do pietismo (Francke) do que a teologia de Martinho Lutero (ênfase na conversão diária). 
165 Martin SCHMIDT. John Wesley: Die Zeit vom 17. Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738 (vol I). Gotthelf-Verlag: 
Zürich / Frankfurt am Main, 1953. A ênfase na conversão mantém também Henry D. RACK. Reasonable enthu-
siast: John Wesley and the rise of Methodism. London: Epworth Press, 1992 (2ª edição), p. 137ss.  
166 “Lebenswerk”: O alemão distingue entre “Arbeit” e “Werk”. “Arbeit” descreve a atividade, “Werk” o resul-
tado, o “elaborado”. 
167 Martin SCHMIDT. John Wesley: Das Lebenswerk John Wesleys (vol II). Gotthelf-Verlag: Zürich / Frankfurt 
am Main, 1966. 
168 Segundo Theodore W. JENNINGS, John Wesley on the origem of Methodism. Methodist History, vol. 29, n. 
2, jan. 1991, p. 86, a ênfase em Aldersgate marca “o fim, não o começo do metodismo”.  
169 Michel WEYER. Die Bedeutung von `Aldersgate´ in Wesleys Leben und Denken. Im Glauben gewiss: die 
bleibende Bedeutung der Aldersgate Erfahrung John Wesleys. Stuttgart: Christliches Verlagshaus, p. 7-39. 
(Beiträge zur Geschichte der EmK n. 32). 
170 Duncan Alexander REILY. Metodismo brasileiro e wesleyano. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 
1981, p. 82-102. Helmut RENDERS. O dia do coração aquecido. Expositor Cristão, ano 119, n. 5, maio. 2005, 
p. 11. 
171 Richard P. HEITZENRATER. The Oxford diaries and the first rise of Methodism. Methodist History, jul. 
1974, p. 110-135. Richard P. HEITZENRATER. John Wesley e o povo chamado Metodista. São Bernardo do 
Campo & Rio de Janeiro: Editeo & Bennett, 1998, p. 33-95. 
172 Ele segue aqui a pesquisa inglesa da década de trinta. A expressão “Oxford Methodism” – em distinção de um 
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se de dois inícios interrompidos e, desta forma, destaca-se, novamente, a importância dos a-

contecimentos de Londres em 1738. Já Jennings constata mais continuidade, no sentido de 

uma contínua ampliação do grupo alvo que depois jamais teria sido perdida: Oxford envolve 

professores universitários e pastores, Savannah (Geórgia) predominantemente leigos e leigas e 

Londres representa dimensão “ecumênica”, tanto em termos de colaboração como em relação 

à abertura das sociedades metodistas para membros das demais igrejas, não somente de paró-

quias anglicanas.173 Concordamos com a interpretação de Heitzenrater que o puritanismo da 

época de Wesley já estava em decadência e o pietismo em alta, mas interpretamos a ênfase de 

Wesley no aspecto comunitário não somente como um impulso do pietismo alemão. O purita-

nismo inglês, com a sua compreensão que as questões sociais também dependiam de ações e 

legislações públicas, foi bem além do pietismo alemão. Ainda menos conseguimos concordar 

com a ênfase na importância da conversão isolada das experiências entre 1725, especialmente 

1729, e 1738. Isso, porém, acontece em Schmidt. Ele organiza a sua obra separando a salva-

ção, o essencial da fé, da obra, da resposta, do “não essencial”; a soteriologia no sentido pró-

prio, culmina em Schmidt na conversão. Nessa perspectiva, o foco de Wesley na santificação 

como parte integral da soteriologia representa um problema grave e não, por acaso, é a teolo-

gia metodista alemã que dialoga sobre esse tema de forma mais intensa, até o ponto de modi-

ficar o ensaio metodista sobre a santificação na direção de uma interpretação mais luterana.174 

Mas a ênfase em Aldersgate leva Schmidt a uma concentração no pietismo moraviano (lutera-

no) e hallense, partindo de Arndt e Spener175 e a uma desconsideração completa de Bengel.176 

Apesar disso, Wesley publicou, numa ordem cronológica, obras de Francke (1739)177 seguido 

por Zinzendorf (1744)178, Arndt (1755)179 e Bengel (1756). Por causa disso, Stoeffler resumiu 

                                                                                                                                                         
metodismo centrado em Aldersgate – foi criado por Telford. John TELFORD. The life of John Wesley. Popular 
revised edition. London: Charles H. Kelly, [s.a.], p. 55. 
173 Theodore W. JENNINGS. John Wesley on the origin of Methodism. Methodist History, vol. 29, n. 2, jan. 
1991, p. 89. 
174 Um exemplo é Walter KLAIBER. Wo Leben wieder Leben ist : Bekehrung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, 
Heiligung: Dimensionen eines Lebens mit Gott, Christliches Verlagshaus, 1991, 2ª edição (1a edição: 1984). 
Klaiber usa a imagem do caminho, porém omita plenamente o tema da perfeição cristã. 
175 Essa acentuação unilateral nos moravianos encontra-se também em Frank Baker ainda em 1987! Frank 
BAKER. Practical divinity: John Wesley’s doctrinal agenda for Methodism. Wesleyan Theological Journal, vol. 
22, Number 1, primavera, 1987. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/21-25    
/22-01.htm >. Acesso em: 2 abr. 2004. 
176 Martin SCHMIDT. John Wesley. Vol II, p. 545, 548, 554 e 556: Veja o registro cuidadoso das partes que tra-
tam de Johann Arndt, August Hermann Francke, Philipp Jakob Spener e Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ben-
gel não aparece no registro. 
177 John WESLEY (ed.). Nicodemus: or, a treatise on the fear of man, August Hermann Francke (edição abrevia-
da por John Wesley). S.l., 1739 (10 edições). O texto enfatiza a luta de arrependimento como fase importante do 
caminho da salvação. 
178 John WESLEY (ed.). Extract of the Count Zinzendorf's discourses on the redemption of man by the death of 
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a influência do pietismo alemão de forma mais abrangente: Zinzendorf (e os moravianos) 

transmitiram a herança pietista alemã para Wesley, a leitura de textos de Francke aprofundou 

seu conhecimento do pietismo e contribui para uma visão educacional e social e Bengel teve 

uma particular influência através das Notas explanatórias sobre o Novo Testamento de Wes-

ley. Na caminhada, as soteriologias moravianas e halenses foram enriquecidas pela variante 

wuertenbergiense, apesar do Gnomon representar seus próprios desafios, especialmente quan-

to a sua escatologia do “milênio”, um tema que causaria Wesley ainda muita dor de cabeça 30 

anos de pois da publicação das Notas explanatórias sobre o Novo Testamento.180 De forma 

próxima a Stoeffler, Collins concentra-se na relação entre Wesley, Johann Arndt, Spener e 

Francke, porém, não inclui as relações com Zinzendorf e Bengel, chegando à conclusão de 

que a descontinuidade entre Wesley e o pietismo alemão está na substituição de sua base mís-

tica por uma espiritualidade grega ou oriental. 181 Josgrilberg acresce, à tese de Collins, que es-

sa espiritualidade grega seria para Wesley integrada somente numa forte perspectiva puritana 

ou pietista.182 Isso precisa ser verificado no segundo capítulo desta pesquisa.183 Quanto a 

Francke, Thomas Kraft apresentou uma comparação dos programas sociais de Francke e Wes-

ley.184 Martin Schmidt já havia documentado como Wesley, durante a sua viagem para Halle, 

tinha ficado impressionado com o pietismo hallense.185 Porém, os laços fraternais diretos com 

esse ramo do pietismo tinham sido estabelecidos anteriormente por Whitefield. Mas, apesar 

da admiração de Wesley pelo trabalho educacional de Halle, houve uma diferença fundamen-

tal. Kraft e Stoeffler mostram a forte relação entre o pietismo ha llense e a aristocracia gover-

                                                                                                                                                         
Christ, 1744; John WESLEY. A short view of the differences between the Moravian Brethren, lately in England, 
and the reverend Mr. John and Charles Wesley, 1745; John WESLEY (ed.?). The contents of a folio history of 
the Moravians, 1750. 
179 O verdadeiro cristianismo; publicado no primeiro volume da biblioteca cristã. 
180 John WESLEY. Explanatory notes upon the New Testament. (Edição na base do Gnomon Novi Testamenti de 
Johann Albrecht Bengels), 1755.Veja em relação à escatologia. Um “gnomon”, literalmente, “vara”, é usado, 
desde a antigüidade, como cronômetro (relógio de sol) ou para a definição da longitude na orientação geográfica. 
181 Kenneth COLLINS. John Wesley's critical appropriation of early German pietism. Wesleyan Theological 
Journal , vol. 27, 1992. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/26-30/27.3.htm >. 
Acesso em: 2 fev. 2004. 
182 Rui de Souza JOSGRILBERG. O “caminho da salvação”: a teologia peregrina de John Wesley em nossos 
caminhos. Teologia e prática na tradição wesleyana: uma leitura a partir da América Latina e Caribe. Cláudio de 
Oliveira Ribeiro, Helmut Renders, José Carlos de Souza, Rui de Souza Josgrilberg (org.). São Bernardo do 
Campo, SP: Editeo, 2005, p. 37-55. 
183 A tarefa não será fácil. Por exemplo, a compreensão da santificação como caminho é, entre outros, também 
puritana. A forma como Wesley enfatiza a perfeição cristã, porém, distancia-se do puritanismo pela sua ênfase 
na dimensão terrestre da “perfeição cristã”. 
184 Thomas KRAFT. Pietismus und Methodismus: Sozialethik und Reformprogramme von August Hermann 
Francke und John Wesley im Vergleich. Stuttgart: Ankerbuch und Medien, 2001. (EmK Geschichte 
Monografien, n. 47). 
185 Martin SCHMIDT . John Wesley: Die Zeit vom 17. Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738 (vol I). Gotthelf-Verlag: 
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nante e Weyer defende que a relação entre o metodismo e Halle sofreu com a discordância 

sobre a pregação ao ar livre.186 Corresponde a essa visão que numa biografia de John Wesley, 

publicada em Halle em 1793 Whitefield é descrito como amigo dos ricos. “Comentava-se que 

Whitefield encontrou muitos seguidores entre os ricos. Em vez disso, Wesley tinha sido mais 

eficaz entre os pobres.”187 Em 1793, o desentendimento sobre a pregação metodista ao ar livre, 

inicialmente começada por Whitefield, e não por Wesley, não tinha mais o peso dos anos an-

teriores.188 Apesar disso, ela tem fortes implicações para o aspecto público da soteriologia e 

significa um dos diferenciadores entre o puritanismo e o pietismo em geral. 189 A grande con-

tribuição do pietismo hallense é a re-confirmação da importância da educação no processo da 

salvação. Isso corresponde a um acento no próprio puritanismo, ao projeto de escola de 

Kingswood e o orfanato de Geórgia, duas iniciativas de George Whitefield.190 Podemos então 

esperar que em Wesley, educação e salvação sejam relacionadas. Outros seguiram o exemplo  

de Halle, como Wesley registra no seu diário.191 Mas como se compreende essa relação? De-

ver-se- ia, predominantemente, imaginar a escola – e especialmente a educação confessional – 

como um mero instrumento de doutrinação? Ou trata-se de uma apreciação mais complexa 

entre a arte de saber e o saber da fé? 

Retornamos, para isso, agora ao terceiro ramo do pietismo e o seu representante Ben-

gel. Sua obra mais importante, o Gnomon (1755) foi transformado por John Wesley num texto 

de referência para os metodistas,192 mesmo que não tenha sido sempre apreciado na história 

do Metodismo com a mesma intensidade. Apesar da grande dependência, Wesley nem sempre 

segue Bengel nos casos de leituras alternativas do texto Bíblico em grego.193 Na atual pesqui-

                                                                                                                                                         
Zürich / Frankfurt am Main, 1953, p. 185. 
186 Michel WEYER. Johann Gottlieb Burckhardt und seine Zeit, die Umstände seiner Veröffentlichung und die 
Wirkungsgeschichte. Vollständige Geschichte der Methodisten in England . BURCKHARDT, Johann Gottlieb 
(ed.). Fac-símile da edição de Nürnberg, 1795. Stuttgart: Christliches Verlagshaus, 1995, p. 58. 
187 August Hermann NIEMEYER (Königlich preus. Consistorialrath und Professor der Theologie). Leben 
Johann Wesleys: Stifter der Methodisten nebst einer Geschichte des Methodismus von J. Hampson. Vol. II, Aus 
dem Englischen. Halle: In der Buchhandlung des Waisenhauses, 1793, p. 3-4. 
188 WJW, vol. 23, 2 mar. 1777, p. 43 – diário: “Being a warm sunshiny day, I preached in Moorfields, in the 
evening. There were thousands upon thousands; and all were still as night. Not only violence and rioting, but 
even scoffing at field-preachers is now over.” 
189 Nota-se que Richard Heitzenrater. Wesley e o povo chamado metodista. Tradução: Cleide Zerlotti Wolf. São 
Bernardo do Campo: Editeo, 1996, p. 17-25, favorece mais o pietismo alemão em vez de um puritanismo polít i-
co.  
190 Kingswood passa mais tarde para os cuidados dos irmãos Wesley. 
191 WJW, vol. 21, 1 dez. 1764, p. 495 – diário: “It is exactly Pietas Hallensis in miniatures.” 
192 John WESLEY. Explanatory notes upon the New Testament. (Edição na base do Gnomon Novi Testamenti de 
Johann Albrecht Bengels), 1755. 
193 LJW, vol. 5, 26 nov. 1762, p. 347 – carta para Dr. Warburton, bispo de Gloucester: “The fruit of the Spirit" 
(rather, `of the light,´ which Bengelius proves to be the true reading, opposite to "the unfruitful works of dark-
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sa brasileira, na descrição das relações entre Wesley e o pietismo, pode se esquecer Bengel.194 

Notável é também a proximidade entre Bengel e a expressão “piedade e ciência”, usada por 

Charles Wesley na canção composta para a abertura da escola em Kingswood.195 Nesta esco-

la, textos de Bengel fizeram parte do currículo.196 Rui de Souza Josgrilberg, recentemente, re-

enfatizou a contribuição de Bengel para Wesley. Como Stoeffler,197 Josgrilberg vê em Bengel, 

especialmente, dois acentos significativos para o metodismo: a ênfase num pietismo popular e 

o projeto de uma relação mais harmônica entre piedade e ciência.198  

Quanto aos acentos mais luteranos da teologia anglicana em geral, haveria mais um 

outro caminho, uma investigação a partir das Homilias da Igreja Anglicana. Patrick Streiff in-

vestigou o seu uso por Wesley e descreve como o contato com os moravianos o levou a estu-

dá-las em relação à justificação pela fé.199 No nível existencial: foi a leitura da introdução do 

comentário aos Romanos de Martim Lutero, lido em comunhão com os moravianos na socie-

dade localizada na Rua de Aldersgate que confirmou para Wesley que todos seus pecados e-

ram perdoados por Deus. 

1.3.2 As ênfases nas fases iniciais e centrais da vida de Wesley e a leitura na perspecti-

va de uma história da decadência 

Às ênfases nas fases iniciais e centrais da vida de Wesley junta-se, às vezes, uma 

compreensão geral da história como decadente, ou seja, esta leitura combina-se com mais fa-

cilidade com uma escatologia de interrupção. Pessoas que lêem a história como decadente, 

têm a tendência de favorecer e idealizar as origens e criticar e rejeitar desmadiamente os tem-

                                                                                                                                                         
ness," mentioned verse 11).” 
194 Levy da Costa BASTOS. Para além de Aldersgate: considerações para uma teologia da experiência em John 
Wesley. Caminhando , ano VVIII, n. 12. São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2003, p. 66-81, trata somente de 
Coccejus, Arndt, Spener, Francke e Zinzendorf. 
195 José Carlos BARBOSA. O caminho para a cabeça precisa ser aberto pelo coração. Caminhando, ano VIII, n. 
12. São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2004, p.85: “É necessário a firmar que J. W. consegui se descolar deste 
movimento [pietista]. Ele desenvolveu uma trilha própria procurando conciliar coração e cabeça, piedade e ciên-
cia (grifo deste autor), animus e anima .”  
196 John WESLEY. A short Account of the school in Kingswood, near Bristol, 1749, 3: “…they learn `Bengeli In-
troductio ad Chronologiam,´ […] `translate Bengelius into English´.” Também se estudava lá William Law e de 
Renty. 
197 F. Ernest STOEFFLER. German pietism during the eighteenth century. Leiden: E. J. Brill, 1973, p. 92, refere-
se a “...forte inclinação nativa na direção de uma piedade pessoal e sensibilidade social...” do pietismo dessa re-
gião: “O impetus de Spener – Halle não deve ser sobre-estimado”.  
198 Rui de Souza. JOSGRILBERG, O “caminho da salvação”: a teologia peregrina de John Wesley em nossos 
caminhos. Ensaio apresentado no III. Encontro de Estudos Wesleyanos Latino-Americanos e Caribenses. São 
Bernardo do Campo, nov. 2003, p. 53. 
199 Patrick STREIFF. John Wesley und die Homilien der Kirche von England. Theologie für die Praxis, ano 28, 
n. 1-2, 2002, p. 12-21. 
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pos mais recentes. Trazido para o nível biográfico, depois de Aldersgate há ainda uma fase 

importante de evangelização (1738 – 1745), mas o Wesley de 1750 para frente é menos co-

nhecido e interessante. Em relação a isso, veremos, mais adiante, como Wesley, de forma bas-

tante dinâmica, relaciona o “cristianismo antigo” com o “cristianismo moderno”, ou seja, co-

mo ele desafia a compreensão de uma história decadente por princípio.  

1.4 Ênfase na fase central e fase final da vida de John Wesley 

John Cobb Jr. toma um outro caminho e defende a ênfase no “...Wesley da fase central 

e das fases finais”.200 No corte cronológico de Cobb, a fase central vai até 1765 e inclui a épo-

ca na qual Wesley se expressa, de novo e mais decididamente, contra o antinomismo e, em 

seguida, contra o entusiasmo. 

1.4.1 1740, 1750: Da sola gratia à fé operando no amor: e o re -aproveitamento da lei de 

Cristo para o caminho da salvação 

O terceiro uso da lei, tão comum no calvinismo, porém, pouco defendido no lutera-

nismo, começa a ser enfatizado nos anos seguintes.201 Um resultado muito significativo é a 

publicação dos sermões sobre o Sermão do Monte segundo o evangelho de Mateus. Tore 

Meistad enfatiza, na sua periodização, a importância dessa re- introdução da lei, depois de um 

tempo de ênfase na graça e na atividade humana. Certamente, aqui há um núcleo muito im-

portante para compreender os temas transversais em John Wesley, inclusive a questão da san-

tificação e da perfeição cristã. 

1.4.2 1743 – 1750 e a re -avaliação da própria herança anglicana 

William Shontz202 não parte da visão de um Wesley predominantemente puritano, pie-

tista, místico ou católico, mas enfatiza o seu lado anglicano. Texto chave na sua argumentação 

é o tratado Apelo sério a pessoas de razão e religião de 1743.203 Concordamos com Shontz 

                                                 
200 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 9. 
201 As três formas de uso aparecem em WJW, vol. 2, 1750, p. 15-16 – sermão 34, §IV.1, 2 e 3 [The original, na-
ture, properties and use of the law]. 
202 William H. SHONTZ. Anglican influence on John Wesley’s soteriology. Wesleyan Theological Journal, vol. 
33, n. 1, 1998. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/32-1-3.htm >. Acesso 
em: 13 jun. 2004. 
203 John WESLEY. An earnest appeal to men of reason and religion, 1743. 
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que Wesley estava altamente interessado em mostrar que ele e o movimento metodista esta-

vam caminhando dentro da tradição anglicana. Shontz segue aqui uma ampla tendência da 

pesquisa metodista inglesa representada por Frank Baker e George Wainwright e que corres-

pondem, por sua vez, à apreciação de Wesley pelos historiadores anglicanos até ao redor de 

1960.204 Entretanto, o mero fato da publicação do Apelo... não sustenta suficientemente a tese 

de uma divisora de águas entre um acento puritano e, ao redor de 1743, um retorno a um a-

cento anglicano. Shontz não considera a função apologética do Apelo... – os pregadores deve-

riam entregá-lo para os magistrados quando começassem a trabalhar numa cidade – e outras 

publicações do mesmo ano: em 1743 Wesley editou dois textos de William Law, ou seja de 

um representante do ramo puritano do anglicanismo.205 Dois outros textos marcantes, O cará-

ter de um metodista206 e Os princípios de um Metodista, 207 publicados em 1742 não enfatiza-

ram a confessionalidade, mas a biblicidade do metodismo nascente, defendendo – ou no mí-

nimo procurando defender – o metodismo como a antiga religião da Bíblia.208 Nos Princí-

pios... Wesley orienta o povo metodista a como reagir diante das contínuas perseguições, mui-

tas vezes, em nome da ordem e da igreja oficial. Em Wesley, como iremos ver mais à frente, 

essa fidelidade às origens (bíblicas) incluía a disponibilidade de assumir a causa do evangelho 

e de responder a esse sofrimento com mansidão e amor. Essas perseguições eram, em grande 

parte, causadas por representantes da Igreja Anglicana. Wesley recorre, então, a uma argu-

mentação típica do anglicanismo (comprovação pela práxis bíblica e pela práxis da Igreja 

primitiva dos primeiros quatro séculos) para mostrar a sua “ortopraxia” e “ortodoxia”, mas, 

criou, ao mesmo tempo, espaços semi-autônomos para um movimento metodista parcialmente 

não tolerado pela Igreja da Inglaterra. Apesar disso, Wesley pode-se envolver em iniciativas 

parlamentares em favor da reforma das prisões. Isso significa nada menos do que a sua pri-

meira grande participação numa iniciativa pública de reforma social. Mais uma vez, não vale 

a confessionalidade num sentido abstrato, mas uma práxis que defende o necessitado usando 

todas as alianças possíveis sem perder de vista a livre dinâmica do movimento.  

                                                 
204 M. W. PATTERSON, A history of the Church of England. London / New York / Toronto / Bombay / Calcutta 
/ Madras: Longmans, Green & Co.: 1925, 391. John R. H. MOORMAN. A history of the Church of England. 
London: Adam e Charles Block, 1961, p. 293-314: “The age of Wesley (1738-1791)”. Trata-se, de fato, da ten-
dência dos professores de Rack, Wainright e Baker. 
205 John WESLEY (ed.). A practical treatise on Christian perfection. (edição em parte) William Law, 1743; John 
WESLEY (ed.). The pilgrim's progress from this world to that which is to come . William Law, 1743. 
206 John WESLEY.  The character of a Methodist, 1742. 
207 WJW, vol. 9, 1742, p. 47-66 – The principles of a Methodist: Occasioned by a late pamphlet, entitled “A brief 
History of the Principles of Methodism” by Joseph Tucker. 
208 Wesley re-enfatizou o tema em 1749: John WESLEY (ed.). The manners of the ancient Christians. Claude 
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1.4.3 1760-1765 Do alto sonho na transformação da vida e a crise sobre a “perfeição 

cristã” 

A partir de 1760, há um indício mais claro no discurso de Wesley para uma transição 

de perspectiva. Trata-se da re-integração do conceito da via media, que poderia ser lido facil-

mente como retorno completo à anglicanicidade. Porém, o aparecimento do conceito explica-

se melhor pelos acontecimentos nas sociedades metodistas de Londres nos anos de 1760-

1763, quando um número significativo de membros daquelas sociedades dizem ter alcançado 

a “perfeição cristã”.209 George Bell, um dos lideres do movimento, previa também numa ati-

tude milenarista o fim do mundo para o dia 28 de feveiro de 1763. É isso que Wesley rejeitou 

primeiro, porém, somente depois de uma longa espera e Hempton tem razão quando ele con-

clui: “A tática de Wesley era esperar e ver os resultados do ministério de Bell que, no caso, 

causou mais danos do que ele deveria se ele tivesse atuado mais imediatamente”. 210 Numa das 

suas avaliações, Wesley caracteriza o movimento como caracterizado por “fanatismo, orgulho 

e a falta de caridade”. 211 De fato, como vamos ainda mostrar posteriormente, Wesley usou o 

conceito do equilíbrio com muito mais sensibilidade do que os defensores ou críticos da sua 

anglicanicidade registram. Um pesquisador que considerou este momento como chave para 

compreender o conjunto do caminho de Wesley e, posteriormente, da igreja metodista, era Pe-

ters, na sua obra clássica sobre a Perfeição Cristã.212 Segundo Peters, o fenômeno do perfe-

cionismo entusiasta em combinação com uma atitude de superioridade por Bell levou à rejei-

ção da doutrina entre os pregadores de Wesley. Nos EUA, a doutrina da perfeição cristã teria 

sido literalmente “esquecida” entre 1812 e 1832 e quando foi reconsiderada, a ênfase teria si-

do mais na santidade individual do que na santidade social. Eli resume: 

Enquanto a piedade individual ganhou força, a relação vital entre fé e obras 
do amor, que John Wesley tinha mantido com sucesso, perdeu-se agora. No 
lugar dela, a experiência subjetiva do êxtase foi enfatizada, e esta experiên-
cia, em si, tornou-se um evento válido por si mesmo. A experiência emo-
cional da fé individual da pessoa tornou-se mais importante como testemu-

                                                                                                                                                         
Fleury (edição parcial), 1749. 
209 Nos subseqüentes tumultos John Wesley demorou quase 1 ano para discutir o fenômeno. Veja Gareth 
LLOYD. “A cloud of perfect witnesses”: John Wesley and the London Disturbance 1760-1763. The Asbury 
Theological Journal, vol. 56 n. 2 e vol. 57 n. 1, Fall 2001 & spring 2002p. 117-135. Na hagiografia metodista da 
pessoa de John Wesley ignora-se que “o mais equilibrado” entre os dois irmãos era certamente Charles, não 
John. 
210 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
39. 
211 WJW, vol. 21, 23 abril 1763, §13, p. 410 – diário: “…Enthusiasm, pride, and great uncharitableness in many 
that once had much grace” caracteriza o movimento. 
212 John L. PETERS. Christian Perfection and American Methodism. Nashville, TN: Abingdon Press, 1985.  
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nho de fé, deixando atrás a importância dos valores éticos mútuos e das ca-
racterísticas distintas da comunidade da fé.213 

Se no início da década 60 a ênfase na perfeição cristã tinha contribuida ao conflito 

com Bell, o acento no terceiro uso da lei levou à crise calvinista de 1770. O destaque anti-

calvinista no concílio dos pregadores de 1770, afirmando que sem obras ninguém seria salvo, 

Wesley retomou depois. Apesar desta correção importante, Wesley continuou mantendo fir-

memente a frente contra o calvinismo, enquanto, depois de 1770, as suas disputas com o an-

glicanismo diminuíram. Esta nova situação tinha um impacto significativo em relação à sua 

soteriologia social. Wesley ganhou espaço e tempo para desdobrá- la com mais vigor em rela-

ção à esfera pública. 

1.5 Ênfase na fase final da vida de John Wesley 

Esta ênfase abrange os últimos 21 anos da vida de John Wesley, mas, como meu co-

mentário a respeito da participação de Wesley na luta pela reforma das prisões mostrou, hou-

ve precedentes já a partir de 1745. 

1.5.1 1770: A ampliação da visão e a inserção na sociedade  

O defensor clássico da importância desta fase é Albert Outler. Na introdução ao quarto 

volume dos Sermões para diversas ocasiões, Outler afirma: 

[Seus últimos vinte anos] representam um período de amadurecimentos teo-
lógicos ainda maiores, especialmente na sua visão da práxis cristã. Parece 
que, depois de ter criado os fundamentos firmes da sua soteriologia, Wesley 
se dedicou a elaborar as suas conseqüências práticas [...] [esses volumes 
tardios] revelam novas [...] facetas da mente e do coração de Wesley.214 

Segundo Outler, Wesley, a partir de 1770, abriu novas frentes além das iniciativas 

anteriores. Retornando ao tema desse capítulo, Theodore Runyon opta também pela fase fi-

nal como chave de leitura da teologia wesleyana,215 e identifica o tema nova criação como 

                                                 
213 R. Georg ELI . Social holiness: John Wesley's thinking on Christian community and its relationship to the so-
cial order. New York: Peter Lang, 1993, p. 27. Eli critica em toda sua obra que a maioria das pesquisas atuais – 
independente de ter ou uma perspetiva teológica, sócio-política ou econômica – desconhecem a importância da 
relação entre vida comunitária religiosa e presença pública. 
214 Albert OUTLER. Wesley Works, vol. 1, p. 35-37, apud Frank BAKER. Unfolding John Wesley: a survey of 
twenty year’s studies in Wesley’s thought. Quarterly Review, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board 
of Higher Education, outono 1980, p. 49. 
215 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002. 
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centro da teologia de John Wesley. 216 Como a nossa anterior observação sobre Jeremy Ta-

ylor já indica, acreditamos que a relação entre criação e soteriologia seja em Wesley mais 

transversal do que Runyon afirma. 

Apesar de defender o surgimento múltiplo do metodismo, em no mínimo um de seus 

artigos, Richard Heitzenrater lança também a idéia que Aldersgate seja o ponto de partida. 

Ele enfatiza a fase central: 

Aldersgate foi um passo significativo para Wesley na sua peregrinação espi-
ritual, na qual ele experimentou a certeza da fé. Obviamente, ele definiu, em 
1738, essa experiência do testemunho do Espírito como a sua conversão 
porque, ele partiu, nessa época, do sistema teológico dos Moravianos. [...] 
Da mesma forma, está evidente que ele subseqüentemente rejeitou muitas 
das equações da teologia moraviana [...] A ironia de Aldersgate, porém, está 
na sua relevância teológica e na eventual modificação de quase toda percep-
ção e explicação de Wesley dos eventos nessa época. [...] Wesley [...] não se 
referiu a Aldersgate como modelo de experiência que deveria ser universa-
lizado. Diferentemente, as suas subseqüentes tentativas de explicar essa noi-
te [...] levaram-no para desenvolvimentos teológicos significativos que e-
ventualmente ajudaram a formar a sua própria compreensão madura.217 

Tore Meistad enxerga, na fase a partir de 1770, a inclusão da “responsabilidade pela 

mudança social nas boas obras mostradas por cristãos santificados”. 218 Em outras palavras, a 

dimensão social da soteriologia transpõe as paredes das sociedades metodistas. Manfred Mar-

quardt, em sua investigação sobre a atitude de John Wesley diante da escravidão, propõe os 

anos depois de 1770 como momento de avanço de uma tímida fase inicial a uma fase mais de-

terminada e mantida até o fim da sua vida. 

Essa fase inicial de iniciativas de Wesley em busca de melhorar a situação 
dos escravos africanos, era caracterizada por um protesto suave, a aprova-
ção da decisão da administração colonial de não deixar escravos entrar e pe-
la preocupação pastoral para com alguns africanos. Ele usou o método de 
conversas particulares e falou com eles sobre Deus e a alma, como era seu 
costume com os membros brancos. Também cuidou que fosse realizado en-
tre eles um trabalho educativo.219 

                                                 
216 O fenômeno em sim registra já John B. Cobb sendo bem em sintonia com a teologia de processo defendido 
por ele. John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon 
Press, 1995, p. 19. “Wesley concentra a sua pregação e o seu ensino no processo da salvação humana [...] Deus 
está ativo nesse processo. [...] Deus está ativo e presente na criação inteira”. Veja também o título James W. 
FOWLER. Weaving the New Creation . San Francisco: Harper, 1991. Runyon e Fowler eram professores da 
Candler School of Theology da Emory University, Atlanta. 
217 Richard P. HEITZENRATER. Great expectations: Aldersgate and the evidences of genuine Christianity. Al-
dersgate reconsidered. MADDOX, Randy L. (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 1990, p. 91. 
218 Tore MEISTAD. Systematic theology and ethics in the Wesleyan tradition: some methodological reflections. 
Quarterly Review, vol. 19, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, primavera 
1999, p. 62. 
219 Manfred MARQUARDT. Praxis und Prinzipien der Sozialethik John Wesleys. Göttingen: Vandenhoeck & 
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Marquardt, como Meistad, relaciona a mudança com a publicação de especialmente 

três textos distintos: Pensamentos sobre a origem do poder (1772)220, Pensamentos sobre a 

presente escassez de alimentos (1773)221 e Pensamentos sobre a escravidão (1773)222. Inclu-

imos nessa lista ainda os Pensamentos sobre a liberdade (1772)223. Com estes textos e outros, 

por exemplo, o texto sobre a guerra colonial nas colônias, Wesley dirige-se ao povo inglês, 

inclusive aos colonos na América do Norte, e não exclusivamente ao povo metodista. Em 

termos soteriológicos, Justo González comenta em relação a estes textos: 

Com tudo isso – com sua crítica à ordem econômica, ao sistema colonial, à 
escravidão, e até à revolução norte-americana – Wesley simplesmente está 
aplicando o que disse naquele Prefácio que citamos, a princípio: “O evan-
gelho não reconhece nenhuma religião que não seja social, nenhuma outra 
santidade que não seja a santidade social”.224 

Quanto à soteriologia, interpreta-se essa fase final como um desdobramento da sant i-

dade social na esfera pública.225 Em relação ao contexto eclesiástico inglês, houve uma mu-

dança significativa que possibilitou ou, no mínimo, contribuiu para, essa abertura. Enquanto 

as controvérsias com o calvinismo ainda aumentaram depois do difícil ano 1770,226 os confli-

tos com o anglicanismo diminuíram significativamente. Isso pode ser visto pelo fato da publi-

cação do Arminian Magazine, a partir de 1778 por Wesley e pela mudança do clima dos co-

mentários sobre os metodistas no Gentleman´s Magazine de Londres.  

Por um lado, o esforço editorial e redacional do Arminian Magazine é claramente anti-

calvinista, e se dirigia contra o jornal Gospel Magazine, um jornal calvinista. O subtítulo do 

Arminian Magazine era “composto por extratos ou tratados originais sobre a redenção unive r-

sal”.227 Por exemplo, aparece já na primeira edição uma biografia do próprio Arminius.  

Por outro lado, o próprio tema da universalidade da graça, nos dias de Wesley, não foi 

somente entendido como o conceito meramente anticalvinista, mas como projeção de inclusão 

                                                                                                                                                         
Ruprecht, 1977, p. 67. 
220 John WESLEY. Thoughts concerning the origin of power. 1772. 
221 John WESLEY. Thoughts on the present Scarcity of Provision. 1773. 
222 John WESLEY. Thought upon slavery. 1774. 
223 John WESLEY. Some observations on liberty. 1772. 
224 Justo L. GONZÁLEZ. Wesley para a América Latina hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2003. 
225 A questão desse desdobramento é independente da questão da transformação do espaço público.  
226 Um dos textos mais equilibrados da época é John WESLEY. The question, what is an Arminian? Answered, 
By a lover of grace, 1770. “The errors charged upon these (usually termed Arminians) by their opponents, are 
five: (1.) That they deny original sin; (2.) That they deny justification by faith; (3.) That they deny absolute pre-
destination; (4.) That they deny the grace of God to be irresistible; and, (5.) That they affirm, a believer may fall 
from grace.” Wesley rejeita a primeira e as últimas três dessas afirmações. 
227 Arminian Magazine: consisting of extracts and original treatises on universal redemption.  
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social. Isso transparece num comentário do anúncio do Tratado contra a escravidão de John 

Wesley, publicado em 1773 no Gentleman´s Magazine: “Mr. Wesley deve ser muito louvado 

no seu empredimento a extender a liberdade na qual Cristo nos todos libertou a um grupo tão 

grande e miserável da criação racional.”228 O comentário amigável sobre os metodistas não 

representava a linha editoral oficial do jornal por muitos anos. Até 1760 o metodismo é apre-

sentado de forma desfavorável, como composto por fanáticos, pouco educados, sendo assim 

uma ameaça para a ordem pública. 

1.5.2 A ênfase na fase final pelo uso do método tese, antítese, síntese 

Por último, gostaríamos de lembrar que também o uso do modelo “tese – antítese – 

síntese” leva a uma ênfase na fase final. Nessa perspectiva, nem a fase inicial e “católica” 

nem a fase seguinte ou central, considerada “evangélica”, carregariam as informações mais 

importantes, mas, sim, uma terceira fase, compreendida como a fase mais sintética superando 

os desequilíbrios das fases anteriores. O destaque da fase final da vida e obra de Wesley como 

síntese leva a construção de um Wesley como um típico teólogo da via media anglicana. Ge-

ralmente, combina-se esta posição com a defesa de uma teologia pública, sem considerar estes 

e outros elementos da sua theologia viatorum como aspextos mais transversais. 

1.6 Considerações quanto às periodizações encontradas 

O exercício de vincular o próprio acento teológico wesleyano com a vida de Wesley 

representa um importante passo no resgate de uma theologia viatorum. Apesar disso, a perio-

dização da vida e obra de John Wesley revela, com freqüência, as preferências dos/as auto-

res/as quanto às possíveis ênfases da práxis e da teologia das suas próprias vidas. Qualquer 

periodização, porém, precisa dar conta de que, dentro de uma vida, podem existir re- leituras e 

re-significações da própria vida e de suas fases. As periodizações podem criar a ilusão de uma 

seqüência, de um desenvolvimento linear da doutrina, que deixa algo para trás para chegar 

num próximo nível, deixando atrás níveis menos elevados e mais imaturos. Ao invés disso, 

compreendo a teologia muito mais relacionada com o desafio de cada momento da vida. Po-

dem-se encontrar leituras diferentes do mesmo evento a longo da sua vida. Entretanto, há uma 

certa necessidade de re-construção e de continuidade(s) quando se trata de reflexões dentro de 

                                                 
228 GMSU, 1773, p. 137. “Mr. Wesley is highly laudable in thus endeavouring to extend that liberty with which 
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uma tradição religiosa, no caso de John Wesley, a tradição anglicana. Aqui o re-

estabelecimento de coerências passa, muitas vezes, pela re-construção de continuidade(s) para 

provar a compatibilidade com a própria tradição. 

Mas, mesmo assim, eventos do passado mostram-se, às vezes, numa nova luz; alguns 

perdem a sua importância, outros se tornam, de repente, significativos. Rupturas podem, mas 

não precisam, representar incoerências da práxis e da reflexão. Quanto mais se parte da idéia 

de que John Wesley representou mais um interlocutor com as vidas de outros/as do que um 

teólogo que aplica o apreendido, dever-se-ia esperar uma certa flexibilidade desta parte. 

Além de não passar por meros critérios biográficos, a periodização também não segue 

meros critérios teológicos. Uma qualificação de Wesley como teólogo prático, teórico ou até 

especulativo tem seu peso também. Para alguns, a ênfase tanto na fase inicial como na fase 

central está relacionada com a imagem do teólogo prático, sendo que o acento na fase final 

destaca o teólogo mais teórico. 

A discussão sobre a periodização já revelou a importância da re-lecture para a teologia 

wesleyana. Diferente do desenvolvimento da doutrina no ensino na tradição luterana, refo r-

mada ou católica e seus estudos das próprias tradições por meio de uma historia do dogma ou 

historia da lei da igreja, na teologia wesleyana, há duas tendências contraditórias: por um la-

do, a tendência de pular diretamente da própria época para a época de John Wesley. Os resul-

tados deste método levaram a desperceber que as fases posteriores a Wesley eram não somen-

te fases de um metodismo decadente e alienado das suas origens. Por outro lado, existem fases 

da pesquisa wesleyana nas quais se, se não se ignorava em grande parte, o spiritus rector do 

movimento metodista nascente, no mínimo não se sabia muito sobre uma grande parte da sua 

obra sem sentir muita falta disso. Neste clima construiu-se lendas consideradas hoje fatos da 

herança metodista baseados na vida e obra de Wesley. 

Relacionada com a questão da periodização da vida de Wesley, surgiu uma pesquisa 

sobre o papel central ocupado pelo mesmo. John Wesley era, essencialmente, um evangelista 

abençoado? Um organizador de movimento religioso? Um agente social? Um reformador? 

Um grande teólogo? Um precursor de uma teologia ecumênica? Ou segundo a classificação 

de Runyon: “Wesley, o protestante; Wesley, o anglicano; Wesley, o católico; Wesley, o pri-

mitivista; Wesley e a ortodoxia oriental”?229 

                                                                                                                                                         
Christ has made us all free to so large and miserable part of the rational creation.” 
229 Randy L. MADDOX, Reading Wesley as theologian. Wesleyan Theological Journal, vol. 30, n. 1, primavera, 
1995.  
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1.6.1 Da concentração e repetição do discurso puritano e pietista em Wesley à afirma-

ção do “Wesley evangelista” e “Wesley organizador” 

A interpretação mais popula r de John Wesley é a do evangelista e organizador do me-

todismo nascente. O tema central dessa visão depende da perspectiva tomada: na ótica purita-

na enfatiza-se o caminho da salvação e, na ótica pietista (hallense), a luta pelo arrependimento 

(Bußkampf) ou a conversão pessoal. Dependendo da ênfase puritana ou pietista, promove-se 

santificação (puritanismo) ou não (luteranos). Um exemplo dessa literatura é o livro de Arthur 

S. Wood interpretando Wesley como evangelista, motivado pelo seu “coração em chamas”. 230 

Concordamos com a descrição de Frank Baker que o autor “trata mais do método do que da 

teologia do evangelismo”. 231 Certamente, trata-se de um desafio notório desse tipo de literatu-

ra de propor modelos sem refleti- los.232 Já mencionamos que essa literatura aposta mais na fa-

se central da vida de John Wesley, com forte ênfase na conversão de John Wesley como even-

to. Fora disso, se aposta na discussão de modelos para a organização da igreja, atualmente, 

com ênfase nos pequenos grupos. Mas lembra-se também que esta interpretação converge 

com uma clássica interpretação de Wesley a partir da teologia da libertação no início de déca-

da de oitenta: “Pergunto-me às vezes: e por que não brota [...] no coração deste ativismo, um 

saboroso e substancial alimento teológico? O administrador não chegou a devorar o pregador, 

mas parece ter impedido que o fogoso pregador tomasse consciência da teologia implicada em 

suas atitudes e práticas.”233 Mas, mesmo que não concordemos com a interpretação de Ass-

mann que “Wesley parece estar profundamente convencido da força nutricional [...] de uma 

espiritualidade que se contenta com [...] enunciados básicos. Em outras palavras: uma fé e 

uma espiritualidade que não chega a tomar consciência da sua  inelutável imersão [...] na ideo-

logia”234, a sua pergunta continua sobre a mesa e precisa ser retomada mais à frente. 

Quanto ao puritanismo, encontramos o diálogo com Jonathan Edwards e William Law. 

                                                 
230 Assim destaca já o título: Arthur Skevington WOOD. The burning heart: John Wesley, Evangelist. Grand 
Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1967. 
231 Frank BAKER. Unfolding John Wesley: a survey of twenty year’s studies in Wesley’s thought. Quarterly Re-
view, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, outono 1980, p. 51. 
232 Uma ampla discussão sobre as diversas teologias de evangelização e suas implicações são raras no ambiente 
metodista. Uma das raras exceções desta regra, com ênfase na teologia, apresentou Walter KLAIBER. Call and 
response: biblical foundations of a theology of evangelism. Tradução: Howard Perry-Trauthig e James A. 
Dwyer. Nashville, TN: Abingdon Press, 1997. 
233 Hugo ASSMANN. Basta a santidade social? Hipóteses de um católico romano sobre a fidelidade metodista. 
Luta pela Vida e Evangelização . Piracicaba / São Paulo: Editora UNIMEP / Edições Paulinas, 1985, p. 200-201.  
234 Hugo ASSMANN. Basta a santidade social? Hipóteses de um católico romano sobre a fidelidade metodista. 
Luta pela Vida e Evangelização . Piracicaba / São Paulo: Editora UNIMEP / Edições Paulinas, 1985, p. 201. 
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Wesley incluiu ambos autores na sua biblioteca cristã.235 Richard Steele descreve a contribui-

ção de Edwards para o estilo de avivamento do metodismo nascente.236 O relatório de Ed-

wards sobre o avivamento na Nova-Inglaterra impressionou John Wesley. Naturalmente, a re-

lação entre Edwards e Wesley interessa mais à pesquisa anglo-saxônica, por exemplo, na 

compreensão da experiência.237 

A discussão sobre os impulsos, tanto do puritanismo como do pietismo para Wesley 

leva-nos a concordar com a excelente introdução, sobre a relação entre o puritanismo inglês, o 

“pietismo” reformado (holandês), o pietismo alemão (Zinzendorf, Francke, Bengel) e o meto-

dismo inglês, apresentada por F. Ernest Stoeffler.238 No momento em que o puritanismo in-

glês tinha perdido muito da sua força formativa, são os contatos com pietismo alemão que a-

judam a introduzir novas ênfases e re-vitalizar aspectos do próprio puritanismo inglês. Essa 

direção é indicada também pelas investigações de Richard Steele sobre os empréstimos feitos 

por Wesley de Edwards, Whitefield e Zinzendorf quanto à práxis de avivamento.239 Além dis-

so, verifica-se uma certa relação circular entre o puritanismo, pietismo e metodismo. Philipp 

Jakob Spener não leu somente Lutero e Johann Arndt, mas também o puritano Lewis Ba-

yly.240 Francke tinha recebido de Oxford a primeira edição crítica do Novo Testamento usada 

por Bengel.241 Enquanto a pesquisa caiu, no passado, na armadilha da especialização, a pers-

pectiva de Stoeffler visa mais as conexões entre os diversos ramos do puritanismo e do pie-

tismo, sem desconsiderar a complexidade da herança anglicana. Conforme Gonzalez: 

                                                 
235 John WESLEY. The distinguishing marks of a work of the Spirit of God, (edição em parte) Jonathan Edwards, 
1744. Segundo Martin SCHMIDT. John Wesley: Das Lebenswerk John Wesleys (vol II). Gotthelf-Verlag: 
Zürich / Frankfurt am Main, 1966, p. 325, a literatura puritana formou o maior grupo na Biblioteca Cristã e 
incluiu os nomes de “...Joseph Alleine, Isaac Ambrose, Samuel Annesley, seu avô materno, Richard Baxter, 
Robert Bolton, John Brown, John Buyan, Edmund Calamy, Stephen Charnock, Nicholas Culverwell, William 
Dell, Thomas Goodwin, John Howe, Richard Lucas, Thomas Manton, John Owen, John Preston, Richasrd Sibbs, 
John Smith, John Worthington...”. 
236 Richard B. STEELE. John Wesley’s synthesis of the revival practices of Jonathan Edwards, George White-
field, Nicholas von Zinzendorf. Wesleyan Theological Journal, vol. 30, n. 1, primavera, 1995. Disponível em: < 
http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/26-30/30-1-07.htm >. Acesso em: 26 maio 2004. 
237 Robert Doyle SMITH. John Wesley and Jonathan Edwards on Religious Experience: A Comparative Analy-
sis. Wesleyan Theological Journal, vol. 25, n. 1, primavera 1990. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu   
/wesleyan_Theology/theojrnl/21-25/25-08.htm >. Acesso em: 4 maio 2004. 
238 F. Ernest STOEFFLER. Religious roots of the early Moravian and Methodist movements. Methodist History, 
vol. 14, n. 3, Madison, NJ: Ge neral Commission on Archives and History of the UMC, abril 1986, p. 132-140. 
239 Richard B. STEELE. John Wesley’s synthesis of the revival practices of Jonathan Edwards, George White-
field, Nicholas von Zinzendorf. Wesleyan Theological Journal, vol. 30, n. 1, primavera, 1995. Disponível em: < 
http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/26-30/30-1-07.htm >. Acesso em: 26 maio 2004. 
240 Emmanuel SOTHOM. Golden Crown-Jewels of the Children of God. S.l.: s.a.; Bayly foi também editado e 
lido nos EUA e há uma tradução do seu livro para uma língua indigina. Lewis BAYLY. The practice of piety: d i-
recting a Christian how to walk, that he may please God. Amplified by the aut’ : [One line from I Timothy]. Bos-
ton in New-England: Reprinted by B. Green, for Benj. Eliot, and Daniel Henchman. Sold at their shops, 1718. 
241 F. Ernest STOEFFLER. German pietism during the eighteenth century. Leiden: E. J. Brill, 1973, p. 98. 
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...Wesley é herdeiro dessa tradição reformada e puritana de ênfase na santi-
dade, que logrou tanta proeminência na Inglaterra dos séculos dezessete e 
dezoito. Porém, por outro lado, Wesley sabia, por experiência própria, que 
essa ênfase na santidade, se não fosse acompanhada de outra ênfase ainda 
maior na graça [...] poderia ter conseqüências desastrosas.242  

Dessa forma, a soteriologia é menos tentada a destacar somente certos momentos (ar-

rependimento, conversão) da vida cristã como central. A soteriologia abre-se para um maior 

realismo, com a noção de que uma múltipla influência significa, normalmente, também ruptu-

ras ou, no mínimo, viradas mais bruscas. No entanto, a re-consideração da contribuição do pu-

ritanismo e pietismo culmina, certamente, no desafio de, por um lado, re-apreciar uma teolo-

gia que parte predominantemente da vida, sem, por outro lado, projetar na linguagem puritana 

e pietista de Wesley o atual individualismo. 

Wesley, como organizador do movimento metodista, é o outro grande tema nessa 

perspectiva, sendo que a ênfase maior está na revitalização das classes. As pesquisas são de 

David Lowes Watson243, e em português dos bispos Josué Adam Lazier244, Paulo Lock-

mann245 e de Paulo Ayres246, como de Helmut Renders247. No Brasil, essa perspectiva relacio-

na-se com a visão eclesiástica e missionária, em busca de compreender melhor o papel dos 

pequenos grupos no metodismo nascente. O interesse é pragmático porque parte da observa-

ção do sucesso de programas de expansão eclesiástica, ou seja, o tema vem de fora e com uma 

perspectiva explícita. Descrevemos a diversidade de pequenos grupos no metodismo nascente 

e defendemos a tese de que a eclesiologia metodista, como eclesiologia soteriológica distin-

gue mais entre “evangelismo” e “busca da santidade pessoal” do que se percebe hoje. Paulo 

                                                 
242 Justo L. GONZÁLEZ. Wesley para a América Latina hoje . São Bernardo do Campo: Editeo, 2003, p. 33. 
243 David Lowes WATSON. Class leaders: recovering a tradition. Nashville, TN: Discipleship Resources, 1991; 
David Lowes WATSON. Covenant discipleship : Christian formation through mutual accountability. Nashville, 
TN: Discipleship Resources, 1991; David Lowes WATSON. Forming Christian disciples: the role of covenant 
discipleship and class leaders in the congregation. Nashville, TN: Discipleship Resources, 1991. David Lowes 
WATSON. God does not foreclose: the universal promise of salvation. Nashville, TN: Abingdon Press, 1990; 
David Lowes WATSON. God does not foreclose: the universal promise of salvation Nashville: Abingdon Press, 
1990; David Lowes WATSON. Methodist Spirituality. Protestant Spiritual Traditions. SENN, Frank C. (ed.). 
Paulist Press: New York, 1986, p. 217-273; David Lowes WATSON. The early Methodist class meeting: its ori-
gins and significance. Nashville, TN: Discipleship Resources, 1985; David Lowes WATSON. Accountable dis-
cipleship: handbook for covenant discipleship groups in the congregation. Nashville, TN: Discipleship Re-
sources, 1984; David Lowes WATSON. The origins and significance of the early Methodist class meeting. [Du-
rham, N. C.]: Watson, 1978. 
244 Josué Adam LAZIER. Aspectos bíblicos e conceituação do discipulado . São Paulo, SP: Cedro, 2004. 
245 Paulo Tarso de Oliveira LOCKMANN. O caminho do discipulado: de Jesus a nos. Rio de Janeiro, RJ: s.e., 
2000. 
246 Paulo Ayres MATTOS. Wesley e os encontros de pequenos grupos. Caminhando, Ano VIII, n. 12, 2º semes-
tre 2003, p. 144-160. 
247 Helmut RENDERS. `Pequenos Grupos´ na tradição metodista: observações, análises e teses. Caminhando, 
São Bernardo do Campo: Faculdade de Teologia da Universidade Metodista de São Paulo, ano VII, n. 10, 2. 
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Ayres dá continuidade à pesquisa através de uma análise teológica dos pequenos grupos.  

O Wesley “organizador”, “administrador” ou “criador” é o Wesley na promoção do 

desenvolvimento de pessoas promotoras da religião social. Um dos grandes problemas dessa 

perspectiva seria manter a dinâmica de um grupo sem cair na armadilha das padronizações de 

grupos, programas e, finalmente, da membresia. Para a soteriologia social, porém, o aspecto 

comunitário precisa ser traduzido numa dinâmica contínua. 

1.6.2 Da descoberta de Wesley como teólogo à construção da sua imagem como “o úl-

timo dos grandes reformadores” e “precursor ecumênico” 

Segundo Melton, o rótulo de Wesley como teólogo aparece, pela primeira vez, em 

Cell248 em 1904.249 Mais recentemente, R. Maddox retomou essa perspectiva.250 O fenômeno 

não é isolado. Quase em toda introdução de um livro teológico sobre Wesley ou sobre a tradi-

ção Wesleyana há hoje um discurso que enfatiza que Wesley teria sido não “somente um e-

vangelista ou um organizador” mas – no mínimo também – um “teólogo”. Por um lado deve-

se concordar com essa observação porque cada exercício de reflexão sobre a práxis na luz do 

evangelho é teologia. Por outro lado, precisa-se estudar melhor o que se quer passar quando se 

apresenta John Wesley como teólogo. Randy Maddox, por exemplo, apresenta Wesley na 

primeira página da sua introdução da seguinte forma: 

Wesley era um estudante sério de teologia, na verdade um dos estudantes 
com a melhor formação da sua época: ele cumpriu quase todos os créditos 
requeridos para o grau de bacharelo em divindade consideravelmente mais 
do que é necessário para um programa de um mestrado em divindade. (...) 
Ele não se limitou a doutrinas com implicações para a vida cristã. (...) Ele 
tratou também de assuntos tão especulativos como da natureza de animais 
no céu. (...) Talvez seja o aspecto mais surpreendente de estudos recentes 
qual grau de atenção seu modelo da atividade teológica começa a receber.251 

A contribuição da herança puritana e pietista para a vida e obra de Wesley, Maddox 

deixa ao lado.252 O teólogo conceitual substitui o estudioso do aspecto dinâmico da fé que to-

                                                                                                                                                         
sem. 2002, p. 68-95. 
248 George Croft CELL. The rediscovery of John Wesley. New York: Henry Holt and Co.1935. 
249 J. Gordon MELTON. An annotated bibliography of publications about the life and work of John Wesley, 
1791-1966. Methodist History, vol. 7, n. 4, Lake Junaluska, NC: Association of Methodist Historical Societies, 
jul. 1969, p. 45. 
250 Randy L. MADDOX, Reading Wesley as theologian. Wesleyan Theological Journal, vol. 30, n. 1, primavera, 
1995. 
251 Randy L. MADDOX. Responsible grace: John Wesley’s practical theology. Nashville, TN: Kingswood Bo-
oks, 1994, p. 15 
252 Essa questão foi levantado por Rui de Souza JOSGRILBERG. A motivação originária da teologia wesleyana: 
o caminho da salvação. Caminhando, ano VIII, n. 12, 2º semestre 2003, p. 123-124. 
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ma a vida como o seu ponto de partida. O discurso não parte mais da centralidade de uma 

práxis salvífica ou do contato com a realidade, mas da cátedra do universitário. Theodore 

Runyon parte também da observação da importância do pano de fundo teológico em Wesley. 

“Eu logo descobri que o testemunho social não se sustenta por si mesmo. Ele está radicado e 

fundamentado numa teologia (compreensiva) que tem na soteriologia o seu ponto de partida, 

mas que vê a “grande salvação” – embora ela comece no indivíduo – como de alcance cósmi-

co.”253 Mesmo assim, ele destaca a centralidade da vida pelo método de John Wesley: 

Embora nunca tenha tido a ambição de ser um “teólogo sistemático”, no 
sentido atual, ele atuava a partir de uma abordagem teológica compreensiva 
e soteriologicamente centrada. (...) O que diferência a teologia de Wesley é 
sua capacidade de manter unidos, numa associação funcional, dois fatores 
absolutamente importantes na vida cristã (...):a renovação dessa relação 
(justificação) e a vivência dela (santificação), nenhuma das quais é possível 
sem a outra.254 

John Cobb Jr. parte da noção de que “John Wesley deveria ser considerado o último 

grande reformador”255 com base em três comparações: aqueles reformadores não eram somen-

te pensadores, mas organizadores; eles tinham uma cosmovisão parecida que não permitia 

sentir “...uma tensão significativa  entre o mundo da Escritura e o pensamento tradicional cris-

tão, por um lado, e a nova cosmovisão da ciência, por outro lado”; e eles tocam em assuntos 

teológicos com a mesma abrangência.256 Para Cobb ,“o foco central [para os reformadores] 

era “o caminho da salvação”257 e quem gostaria de destacar esse tema deveria, “certamente, 

retornar para Lutero, Calvino, Wesley e outras figuras do período da reforma, além de pensa-

dores católicos romanos que debatem o assunto”.258 Como um bom reformador, ele parte da 

teologia paulina e da clássica distinção reformadora entre a salvação pela graça ou pelas o-

bras. A comparação entre Wesley e os reformadores pode ter diversas razões. Por um lado, há 

preocupações contextuais. Na Alemanha e na Escandinávia o diálogo entre luteranos e meto-

distas é essencial e deve envolver, certamente, comparações dos seus fundadores “contra a 

própria vontade”. Na Suíça, no Alsácia (França), na Holanda e em outras partes do protestan-

                                                 
253 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 11. 
254 Id., ibid., p. 275. 
255 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 21. 
256 Id., ibid., p. 25. 
257 Id., ibid., p. 10, ele comenta a diferença enquanto processo entre “ordem da salvação” e “caminho da salva-
ção” sem se dar conta que a ortodoxia do protestantismo preferia ordo salutis. “Caminho da salvação” é mais a 
linguagem pietista ou puritana. 
258 Id., ibid., p. 77. 
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tismo não-metodista e não- luterano, interessa o diálogo Wesley – Calvino ou arminianismo 

wesleyano – calvinismo. A questão é saber se essas comparações representam a referência 

central ou, no mínimo, um eixo essencial da produção teológica de John Wesley.  

Certamente, Wesley usou ferramentas teológicas para desenvolver a sua missão. Uma 

mera perspectiva conceitual, porém, perde essa ênfase na práxis. Por exemplo, de Lutero, 

Wesley vai publicar duas vezes a sua biografia, mas não seus textos teológicos.259 Dunning 

vai ainda mais longe na sua aná lise dos conceitos predominantemente usados: a ênfase na teo-

logia reformada, comum entre muitos teólogos conservadores metodistas, teria causado uma 

re-leitura deformadora da soteriologia de Wesley. 260 Imagine-se que um teólogo formado na 

tradição reformada estuda o discurso puritano de Wesley! Qual será a sua compreensão? A 

leitura de Wesley, num país como Brasil, cujo protestantismo mais vital é predominantemente 

calvinista, exige ainda mais do que em outros contextos ser confirmada pela aná lise da teolo-

gia peregrina de Wesley. Em termos conceituais, Wesley conhece a palavra “ecumênico” e in-

terpreta-o, estritamente, segundo o  sentido da palavra , como “universal”.261 Apesar disso, 

Wesley usa para expressar uma atitude respeitosa para com outras denominações e igrejas 

mais o conceito paralelo “católico”. 

Combinou-se, a longo do tempo, à ênfase de Wesley como teólogo, o Wesley precur-

sor do ecumenismo, que atende mais uma outra necessidade contemporânea: “...a Igreja E-

vangélica-Metodista deve, a si mesma e aos seus interlocutores ecumênicos, uma informação 

mais precisa a respeito da sua teologia.”262 

Os primeiros que interpretaram Wesley como um tipo de teólogo ecumênico, foram 

Martin Schmidt263, Colin Williams264 e Albert Outler265. Paralelamente, surgiu o discurso de 

um Wesley “equilibrado”. A pesquisa metodista participou aqui, provavelmente, das ciências 

humanas. Foi o funcionalismo que introduziu o conceito “equilíbrio” nas primeiras décadas 

                                                 
259 John WESLEY. Biblioteca Cristã, vol. 20, 1755 e AMJW, vol. 1, fev. 1778, p. 49-96. 
260 H. Ray DUNNING. Systematic theology in a Wesleyan mode. Wesleyan Theological Journal, vol. 17, n. 1, 
primavera, 1982. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/16-20/17-02.htm >. A-
cesso em: 4 maio 2004. 
261 EDJW, 1764, p. O R: “OECUMENICAL , universal.” 
262 Veja pro exemplo, Walter KLAIBER; Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio da 
teologia metodista. São Bernardo do Campo: Editeo, 1999, p. xvii. 
263 Martin SCHMIDT começa o primeiro capítulo com a afirmação: “Ele [John Wesley] entendeu o mundo intei-
ro como a sua paróquia; ele viveu e trabalhou como cristão ecumênico e sabia de deixar isso transparecer nas 
menores detalhes.” (Grifo deste autor). Martin SCHMIDT. John Wesley: Die Zeit vom 17. Juni 1703 bis zum 24 
Mai 1738 (vol I). Gotthelf-Verlag: Zürich / Frankfurt am Main, 1953, p. 9. 
264 Colin Wilbur WILLIAMS. John Wesley's theology today. New York: Abingdon Press, 1960. 
265 Albert OUTLER. Methodist theological heritage: a study in perspective. Methodist destiny in an ecumenical 
age. MINUS, Paul (ed.). Nashville, TN: Abingdon, 1969, p. 49-66. 



 

 

78 

do século XX. Da sociologia e antropologia ele passou, nos anos sessenta, para a história e de 

lá para a teologia, inclusive a teologia metodista.  

Williams e Outler apresentaram o equilíbrio teológico de Wesley como exemplo de 

uma teologia ecumênica. Outros os seguiram. Para Durnbaugh, o metodismo desenvolveu – 

em comparação com as grandes tradições cristãs – a eclesiologia mais equilibrada.266 William 

Hinson aplica o conceito de um equilíbrio  dinâmico à teologia de Wesley (1962)267, Rack usa 

o conceito para construir uma biografia de John Wesley (1989)268 e Collins faz deste o concei-

to central da doutrina metodista (2002).269 Mais fundamental ainda é que o conceito transpa-

rece no quadrilátero, o método teológico metodista em uso desde 1972.270 Ele define a função 

dos elementos”Bíblia, tradição, experiência e razão” (e criação: quadrilátero brasileiro271) no 

trabalho teológico. Resultado de uma fusão de diferentes corpos eclesiásticos, o método quer 

garantir uma teologia dinâmica, porém também “sadia” e equilibrada. 

Por um lado, a teologia tem essa tarefa “apologético-explicativa” de se entender como 

voz na sinfonia ecumênica; por outro lado, dificilmente isso pode ser considerado como a ta-

refa chave da teologia do ponto de vista de John Wesley. Concordamos com Rui Josgrilberg e 

a sua alerta de que uma teologia predominantemente conceitual corre o risco de iniciar uma 

fase de neo-ortodoxia metodista, sendo que, no mínimo, Wesley não tinha se concentrado 

nessa tarefa. Bem diferente, ele disse que “…ortodoxia ou opiniões corretas representam, na 

melhor das hipóteses, uma parte insuficiente da religião, se podem ser aceitas como parte de-

la.”272 Finalizando esse sub-capítulo : entre as três tipologias aqui apresentadas, a do Wesley 

evangelista deve ser a mais popular nas igrejas locais. Pode ser que essa identificação – que 

                                                 
266 Donald F. DURBAUGH. The believers´ church: The history and character of radical Protestantism. Scotdale 
– PA: Herald Press, 1985, 31. Confere também Donald W. DAYTON. “`Good News to the poor´: The methodist 
experience after Wesley”. MEEKS, Douglas (ed.) The portion of the poor: Good News to the poor in the 
Wesleyan tradition. Nashville –TN: Kingswood Books, 1995, p. 72. 
267 William J. HINSON. A Dinâmica do Pensamento de Wesley. Quatro estudos sobre a Teologia de João Wes-
ley. São Bernardo do Campo: Imprensa Metodista, 1982. (Publicação de uma palestra de 1962). 
268 Henry D. RACK. Reasonable Enthusiast: John Wesley and the Rise of Methodism. London: Epworth Press, 
1989. 
269 Scott J. JONES. United Methodist Doctrine: the extreme center. Nashville, TN: Abingdon Press, 2002. O títu-
lo comunica uma certa ambigüidade. 
270 Donaldo A. D. THORSEN. The Wesleyan quadrilateral: scripture, tradition, reason and experience as a 
model of evangelical theology. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1990. Thomas LANGFORD. Doctrine and theol-
ogy in the United Methodist Church. Nashville, TN: Kingswood Books, 1991.VV.AA. Wesley and the Quadri-
lateral: Renewing the conversation. Nashville, TN: Abingdon, 1997. 
271 José Carlos de SOUZA. Criação, nova criação e método na perspectiva wesleyana. Meio ambiente e missão: a 
responsabilidade ecológica das igrejas . 51a Semana Wesleyana, 2002. São Bernardo Campo: EDITEO, 2003, p. 
67-88. 
272 WJW, vol. 9, 1749, p. 254-255 – A plain account of the People called Methodists, §I.2. “…orthodoxy, or 
right opinions, is, at best, but a very slender part of religion, if it can be allowed to be any part of it at all” .  
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interpretamos, em primeiro lugar, como auto-identificação – representa um tipo de chave 

hermenêutica que parte da vida? Afinal, pode-se talvez esperar que igreja se torne mais “ecu-

mênica” e “teológica” quando trata de coisas da vida, e isso numa forma compreens ível? 

1.6.3 Da descoberta do Wesley comprometido à construção do Wesley revolucionário 

ou libertador 

Para que Deus chamou os metodistas?  
Não para criar uma nova seita,  

mas para reformar a nação e, especialmente, a igreja, 
e para espalhar a santidade em todo país.273 

John Wesley 
  

Para reformar o continente e  
espalhar a santidade sobre a terra.274  

Metodismo dos EUA 

Wesley e um cristianismo comprometido é assunto dos estudos contemporâneos de 

metodistas como Isac Aço275, Mortimer Árias276, José Míguez Bonino277, Eugene Buyers,278 

Emilio Castro279, Rui Josgrilberg280, Julio de Santa Ana 281, Elza Tamez, Theodore Jen-

                                                 
273 JJW, vol. 8, 1789 – 31, p. 299 – Minutes of several conversations between the rev. Mr. Wesley and others 
from the year 1744 to the year 1789, Q.3.A: “Not to form a new sect, but to reform the nation, particularly the 
Church, and to spread holiness over the country.” 
274 Dos primeiros Cânones norte-americanos de 1785, Q 4: Emory BUCKE. The History of American Metho-
dism, vol. 1. Nashville, TN: Abingdon, 1964, p. 226 e 700: “To reform the continent and to spread holiness over 
the lands.” 
275 Norberto da Cunha GARIN. Isaac Aço. SINNER, Rudolf von et al (eds.). Vidas ecumênicas: Testemiunhas 
do ecumensimo no Brasil. São Leopoldo, RS e Porto Alegre, RS: Sinodal e Padre Réus, 2006.  
276 Mortimer ÁRIAS. A mediação norte-americana da herança metodista na América Latina. Luta pela vida e e-
vangelização . Piracicaba/São Paulo: Editora UNIMEP/ Edições Paulinas, 1985, p. 96-113; Mortimer ÁRIAS. 
Salvação hoje: entre o cativeiro e a libertação. Tradução: Santo Rosetto. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vo-
zes/Tempo e Presença, 1974; Mortimer ÁRIAS. Venga tu reino: (la memoria subversiva de Jésus). México: Casa 
Unida de Publicaciones, 1980; Esther ÁRIAS; Mortimer ÁRIAS. The cry of my people: out of captivity in Latin 
America. New York: Friendship Press, 1980. 
277 José Míguez BONINO. Faces of Latin American Protestantism: 1993 Carnahan lectures. Grand Rapids, 
Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co., 1997; José Míguez BONINO. Conflicto y unidad en la iglesia: San José, C.R.: 
Sebila, 1992; José Míguez BONINO. Metodismo: releitura latino-americana. Luta pela vida e evangelização. Pi-
racicaba/São Paulo: Editora Unimep/Edições Paulinas, 1985, p.131-168; José Míguez BONINO. Christians and 
Marxists: the mutual challenge to revolution. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1976. 
278 Paul Eugene BUYERS. Manual para os membros da Egreja Methodista. São Paulo: Imprensa Methodista, 
1921. (Manual popular sobre o Credo Social). 
279 Emilio Castro se dedicou mais a questão da unidade da igreja e a relação criação, diálogo religioso e missão, 
reino de Deus e espiritualidade. Emilio CASTRO. Amidst revolution. Tradução: James e Margaret Goff. Belfast: 
Christian Journals, 1975; Emilio CASTRO. Come Holy Spirit, renew the whole creation: six Bible studies on the 
theme of the seventh assembly of the World Council of Churches. Geneva: WCC Publications, 1989; Emilio 
CASTRO. To the wind of God's spirit: reflections on the Canberra theme. Geneva: WCC Publications, 1990; 
Emilio CASTRO. A passion for unity: essays on ecumenical hopes and challenges. Geneva: WCC Publications, 
1992; Emilio CASTRO. Sent free: mission and unity in the perspective of the kingdom. Geneva: World Council 
of Churches, 1985.  
280 Rui de Souza JOSGRILBERG. Opção e evangelização na teologia metodista. Luta pela vida e evangelização. 
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nings282, Manfred Marquardt283, Douglas Meeks284, Theodore Runyon285, Jörg Rieger286 e 

John Vincent 287. O compromisso de John Wesley com os pobres passa, geralmente, por três 

leituras288: 

Dialogando com as críticas de um Wesley conservador e desinteressado em assuntos 

da sociedade, especialmente a partir de desenvo lvimentos do metodismo majoritário até os 

primeiros dois terços do século XIX, surgiu uma leitura mais diferenciada. Primeiro, enfatiza-

se, inicialmente ou predominantemente, em Wesley seu amor para com o povo simples e a sua 

ampla dedicação para com os pobres, a sua tentativa de levar a igreja a seguir o seu exemplo e 

a tentativa de construir uma igreja na qual os pobres tenham, não somente um espaço garant i-

do, mas tenham algo a compartilhar: é o Wesley compassivo. Segundo, há uma leitura que 

destaca mais o crescente interesse de John Wesley na análise das causas da pobreza e do im-

pedimento da sua superação: é o Wesley analítico. Terceiro, descreve-se Wesley como mili-

tante da ação social: é o Wesley militante.  

                                                                                                                                                         
José Míguez BONINO et al. (eds.). Piracicaba/São Paulo: Editora UNIMEP/ Edições Paulinas, p. 259-269. 
281 Júlio de SANTA ANA. Herança e responsabilidade do metodismo na América Latina: reflexões sobre a tradi-
ção metodista e a responsabilidade de torna-la atual numa perspectiva latino- americana. Luta pela vida e evan-
gelização. José Míguez BONINO et al. (eds.). Piracicaba/São Paulo: Editora Unimep/Edições Paulinas, 1985, p. 
47-72; Júlio de SANTA ANA. El desafío de los pobres a la Iglesia . [San José, Costa Rica]: Departamento Ecu-
ménico de Investigaciones (DEI), [1985]; Júlio de SANTA ANA. Good news to the poor: the challenge of the 
poor in the history of the church. Geneva: Commission on the Churches' Participation in Development, World 
Council of Churches, 1977; Júlio de SANTA ANA . Id por el mundo: estructuras para la misión. Buenos Aires: 
Methopress, 1966; Júlio de SANTA ANA. La iglesia y el desafio de la pobreza : un estudio del desafió de los 
pobres y de la pobreza a la comunidad cristiana, desde los primeros siglos de la historia de la iglesia hasta fines 
de la Edad Media. Buenos Aires: Tierra Nueva, 1978; Júlio de SANTA ANA. Pan, Vino y Amistad. San José, 
Costa Rica: Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), [1985]. 
282 Theodore W. JENNINGS. Good news to the poor: John Wesley’s Evangelical Economics. Nashville, TN: 
Abingdon, 1990. 
283 Manfred MARQUARDT. Praxis und Prinzipien der Sozialethik John Wesleys. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1977. 
284 Douglas MEEKS (ed.). The portion of the poor: good news to the poor in the Wesleyan tradition. Nashville, 
TN: Kingswood Books, 1995. 
285 Theodore RUNYON. Sanctification and liberation: liberation theology in the light of the Wesleyan tradition. 
Nashville, TN: Abingdon Press, 1981. 
286 Jörg RIEGER, John J. VINCENT (eds.). Methodist and radical: rejuvenating a tradition. Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2003; Jörg RIEGER. God and the excluded: visions and blind spots in contemporary theol-
ogy. Minneapolis: Fortress Press, 2001; Jörg RIEGER (ed.). Theology from the belly of the whale. Frederick 
Herzog reader. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1999; Jörg RIEGER (ed.) Liberating the 
future: God, mammon and theology. Minneapolis: Fortress Press, 1998; Jörg RIEGER. Remember the poor: the 
challenge to theology in the twenty-first-century. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International, 1998. 
287 Chris ROWLAND, John VINCENT. Liberation spirituality. Sheffield: Urban theology unit, 1999; Chris 
ROWLAND; John VINCENT. Liberation theology UK . Sheffield: Urban Theology Unit, 1995. John VINCENT. 
Radical Jesus: the heart of radical discipleship. Basingstoke: Marshall Pickering, 1986; John VINCENT. OK, 
let's be Methodists. London: Epworth Press, 1984; John VINCENT. Alternative church. Belfast: Christian Jour-
nals Ltd, 1976. John VINCENT. Stirrings: essays Christian and radical. London: Epworth Press, 1976; John 
VINCENT. Here I stand: the faith of a radical London, Epworth Press, 1967; John VINCENT. Christ and 
Methodism: towards a new Christianity for a new age. London, Epworth Press, 1965. 
288 De longe elas nos lembram de dos aspectos do método “ver – julgar – agir”. 
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Os/As representantes que mais enfatizam esse lado de John Wesley foram os represen-

tantes metodistas do evangelho social (1900–1918), do movimento ecumênico (1948-) e da 

teologia da libertação (1972–1988289). Estes três grupos desenvolvem a soteriologia como 

empreendimento interconfessional (ecumênico) e internacional. Quanto as suas próprias de-

nominações, procurava-se integrar as mesmas nesse grande movimento salvífico. Com a re-

jeição dessa proposta, perdeu-se nas igrejas um contato com uma visão soteriológica mais 

ampla. Essa visão soteriológica varia entre a indignação da igreja (por exemplo, a Igreja Me-

todista Unida na Bolívia) e a igreja como “sacramento da história” (Igreja Metodista no Bra-

sil290). Além disso, cresce a percepção de que o movimento da santidade tinha aspectos pró-

ximos, até pelo fato de que muitos dos representantes do movimento da santidade se tornaram 

“social-gospelers” com uma grande proximidade doutrinal e pastoral. 291 Vale a pena registrar 

que essa proximidade entre os integrantes do movimento da santidade, do evangelho social e 

da teologia da libertação se verifica, predominantemente, entre as pessoas que juntaram, ao 

mesmo tempo, um compromisso eclesiástico com um compromisso social. 

Na perspectiva soteriológica, há pessoas que compreendem o compromisso social co-

mo parte da proposta soteriológica divina sobre a inclusão da igreja. É o caso de teólogos da 

libertação como Gustavo Gutierrez e Sobrino, integrantes do evangelho social como Walter 

Rauschenbusch, participantes do movimento da santidade como Finney, mas, não Moody. 

Certamente, encaixa nessa perspectiva o próprio John Wesley que, por um lado tentou contri-

buir para a reforma da Igreja Anglicana e, por outro lado, orientou, cada vez mais, os/as inte-

grantes do movimento metodista a serem uma igreja ao lado dos/as pobres, com espaço para 

os/as pobres e em busca de servir os/as pobres. 

Nessa discussão, parece-nós importante a alegação de Kenneth Collins que o envolvi-

mento de Wesley com os pobres deveria ser compreendido como parte da sua soteriologia.292 

Concluímos com alguns pontos da relação entre a soteriologia e o compromisso com os po-

bres, em Wesley.  

                                                 
289 Supondo que a teologia da libertação tem a sua voz inicial mais importante em Gustavo Gutierrez e entrou 
numa nova fase a partir da democratização do Brasil no fim da década 80 do século passado.  
290 Veja o Plano para a Vida e a Missão da Igreja . Na Igreja Metodista (no Brasil) houve também uma reflexão 
sobre o trabalho indigenista. Que falta é um acento mais étnico enquanto aos/às afro-brasileiros/as. O conceito é, 
originalmente, católico. 
291 Christopher H. EVANS. History and theology in the American Methodist social gospel: the public/private 
split revisited. Wesleyan Theological Journal, ano 35, n. 2, outono 2000, p 159-178. Da mesma forma, como 
muitos pietistas se re-encontraram na teologia de Bultmann. 
292 Kenneth J. COLLINS. The soteriological orientation of John Wesley’s ministry of the poor. The Asbury 
Theological Journal. Volume 50, n. 1. Primavera 1993, p. 75-91. 
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Na historiografia inglesa há um longo debate sobre o real caráter desses acentos. O me-

todismo atuou na Inglaterra, especialmente, no século XIX, de forma revolucionária, restaura-

dora ou reformadora? Thomas Kraft apresenta a mais recente versão da respectiva discussão e 

chega à conclusão de que o metodismo, nos seus melhores momentos, representou um poten-

cial transformador sem ser revolucionário.293 Josgrilberg e, mais tarde, Langford294 tratam do 

mesmo grupo de autores, sendo que Josgrilberg alega: 

Os bons estudos [...] mostram que o metodismo teve sensibilidade para com 
o povo e a prática social, mas sua atitude sociopolítica era direcionada para 
os valores e atitudes da burguesia, ora conservadora ora liberal. [...] Wesley 
foi filho da ideologia dominante de seu tempo. A mediação crítica da ideo-
logia a serviço do povo é fruto recente da história. [...] O que Wesley pro-
pôs, em termos de um cristianismo socialmente encarnado, provém do flan-
co liberal. Mas Wesley não tematizou teologicamente o social, o social 
permaneceu para Wesley uma dimensão do indivíduo natural. 295 

Concordamos que Wesley representa valores da burguesia, especialmente, em relação 

à propriedade. Apesar disso Wesley aprende sobre o assunto: 

                                                 
293 Thomas KRAFT. Pietismus und Methodismus: Sozialethik und Reformprogramme von August Hermann 
Francke und John Wesley im Vergleich. Coletânea: EmK Geschichte Monografien 47. Stuttgart: Ankerbuch und 
Medien, 2001; ele menciona as obras de Elie Halévy (1913), Bárbara Hammiond (1920), Earnest Rattenbury 
(1928), Eric J. Hobsbawm (1957), Edward P. Thompson (1963), Bernard Semel (1974), David Hempton (1984) 
e Alan D. Gilbert (1993).  
Incluo aqui essa bibliografia de forma ampliada e atualizada: 
Barbara HAMMOND. The skilled labourer: 1760-1832. London, New York [etc.] Longmans, Green, and co., 
1920; Barbara HAMMOND. The town labourer 1760-1832: the new civilization. Longmans, Green and co., 
1917. 
John Ernest RATTENBURY. Wesley's legacy to the world: six studies in the permanent values of the evangeli-
cal revival. Nashville, TN: Cokesbury Press, 1928. 
Eric J. HOBSBAWM. Primitive rebels: studies in archaic forms of social movement in the 19th and 20th centu-
ries. Manchester [Eng.]: University Press 1959; Eric J. HOBSBAWM. Industry and empire: the making of mo d-
ern English society, 1750 to the present day. New York: Pantheon Books, 1968. 
Edward P. THOMPSON. The making of the English working class: London, V. Gollancz 1963; Edward P. 
THOMPSON. The romantics: England in a revolutionary age. New York: New Press: Distributed by W.W. Nor-
ton, 1997; Edward P. THOMPSON. Family and inheritance: rural society in Western Europe, 1200-1800. Ca m-
bridge, England; New York: Cambridge University Press, 1976. 
Elie HALÉVY. The birth of Methodism in England . SEMEL, Bernard (ed.). Chicago: University of Chicago 
Press 1971; Elie HALÉVY. A history of the English people . Introdução: Graham Wallas, tradução: E. I. Watkin 
e E. A. Barker. New York: Harcourt, Brace, 1924-1948. 
David HEMPTON. Methodism and politics in British society: 1750-1850. Stanford, Calif.: Stanford University 
Press, 1984; David HEMPTON. Religion and political culture in Britain and Ireland: from the glorious revolu-
tion to the decline of empire. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1996; David HEMPTON; 
Myrtle HILL. Evangelical Protestantism in Ulster society 1740-1890 . London; New York: Routledge, 1992; 
David HEMPTON. The religion of the people: Methodism and popular religion 1750-1900. London; New York: 
Routledge, 1996. 
Alan D. GILBERT. Religion and society in industrial England: church, chapel, and social change, 1740-1914. 
London; New York: Longman, 1976. 
294 Thomas. LANGFORD. Practical divinity: theology in the Wesleyan tradition. Nashville, TN: Abingdon 
Press, 1993, p. 273, roda-pé 7. 
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O “povo metodista” e o povo inglês empurraram Wesley para o envol-
vimento da fé no corpo social. Podemos constatar esse progressivo envol-
vimento no decorrer dos próprios escritos de wesleyanos até culminar com 
as suas reflexões (que não eram originais) sobre o comércio de escravos e 
seus protestos contra a escravidão enquanto pecado social.296 (grifo deste 
autor). 

O tema do envolvimento progressivo, motivado pelo contato com o povo inglês e me-

todista, representa uma perspectiva chave para nós. Wesley aprendeu com o povo a desdobrar 

a sua compreensão soteriológica e atender os desafios do seu mundo de vida. Precisa ser dis-

cutido, porém, se a linha inicial desse desdobramento foi somente o ano 1770 ou, como su-

pomos, bem mais cedo. A observação quanto à importância do povo – não somente da gente 

da igreja, mas do povo inglês – para esse desdobramento tem que ser sublinhada também. Es-

sa perspectiva está presente em nosso recente artigo enfatizando que o contato com o “povo” 

significava também o mergulho na “cultura”. 

A pedagogia e a teologia de Wesley foram profundamente configuradas pe-
lo cotidiano, pela “participação no social e na cultura”. Até hoje, negligen-
ciamos, em nossa memória de Wesley, a sua participação cultural e, em se-
guida, a cultura da América Latina presente em nosso meio metodista. De-
vemos nos lembrar que Wesley chegou à participação cultural pelo “mergu-
lho” e pela luta contra preconceitos em relação a uma participação ativa dos 
cristãos na sociedade, ao lado dos excluídos, na cultura popular. 297 

Mas, quais são as implicações soteriológicas dessa percepção? Essa será mais uma das 

perguntas a serem atendidas no segundo capítulo, em qual tentamos esclarecer até que ponto 

os impulsos soteriológicos do puritanismo, pietismo, anglicanismo e outros movimentos não 

receberam re- leituras a partir do contato com o declarado “grupo alvo número um” da pro-

clamação do evangelho, o povo, o povo pobre. 

1.6.4 Da discussão sobre Wesley e o movimento da santificação à construção de um 

Wesley carismático ou pe ntecostal 

A centralidade da perfeição cristã é, na literatura do século XIX e XX, enfatizada pe-

los/as teólogos/as do movimento da santidade e chamou a atenção dos movimentos contempo-

                                                                                                                                                         
295 Rui de Souza JOSGRILBERG. Opção e evangelização na teologia metodista. Luta pela vida e evangelização. 
BONINO, José Míguez et al. (eds.). Piracicaba / São Paulo: Editora UNIMEP/ Edições Paulinas, p. 263-264. 
296 Rui de Souza JOSGRILBERG. Opção e evangelização na teologia metodista. Luta pela vida e evangelização. 
BONINO, José Míguez et al. (eds.). Piracicaba / São Paulo: Editora UNIMEP/ Edições Paulinas, p. 265. 
297 Helmut RENDERS. A memória de John Wesley: `mergulho no social´, `participação cultural´ e confessiona-
lidade. Revista da Educação do COGEIME: 300 anos do nascimento de John Wesley, ano 12, n. 22. São Paulo: 
Editora da COGEIME, jun. 2003, p. 58. 
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râneos carismáticos ou pentecostais. Um ramo da pesquisa argumenta que os acontecimentos 

de 1760-1763, em Londres, levaram Wesley para uma direção menos entusiasta, entusiasta 

aqui usado no seu sentido contemporâneo.298 Outros, vêem, aqui, o ponto final de um cami-

nho errado desde do início: “O conceito da perfeição não mais pode ser visto como doutrina, 

mas com acentuação, e até exagero, de determinadas tendências da doutrina da salvação.”299 

O pentecostalismo – e uma ala do movimento da santificação – identificam a “perfe i-

ção cristã” com o “batismo no Espírito”. Há tentativas de identificar um respectivo momento 

na vida de John Wesley e de incluir este conceito no caminho da salvação. Quando Wesley se 

torna um dos “heróis da fé”, problemas pessoais e ministeriais, por exemplo, na Geórgia, são 

simplesmente ignorados: não se vive de graça em graça, mas de vitória em vitória. Clara é es-

ta inscrição do jeito pentecostal de ver o mundo no próximo parágrafo: “...depois de Aldersga-

te, Wesley aspirava bênçãos ainda maiores do Senhor [...] Essa unção do Espírito Santo dila-

tou grandemente os horizontes espirituais de Wesley.”300 Soteriologicamente, trata-se da ne-

cessária distinção entre modelos mais instantâneos e imediatos ou processuais da transforma-

ção humana pela presença divina. Cobb, o teólogo do processo, por exemplo, defende a im-

portância do sinal teleológico da doutrina da perfeição cristã e afirma que o amor perfeito po-

deria ser experimentado instantaneamente, sim.301 Mas uma soteriologia social precisa ir além 

disso e refletir questões de possíveis transformações reais e concretas em relação à corporei-

dade e mentalidade, sejam elas interpretadas como acontecimentos instantâneos ou processu-

ais. A relação entre physis e salvação, entre educação e salvação, precisa ser explorada, sem 

cair num mero cognitivismo ou imediatismo. Ao mesmo tempo, há uma particulariedade do 

protestantismo histórico brasileiro, levantada por Élton de Oliveira Nunes, que precisa ser in-

vestigada no meio metodista também: 

O neopentecostalismo é mais uma etapa na história do universo religioso 
brasileiro em sua efervescência. [...] Isso explicaria em parte porque o Pro-
testantismo brasileiro não sofreu com o decrescimento da religião protestan-

                                                 
298 Cf. Charles H. GOODWIN. Setting perfecting to high: John Wesley’s changing attitudes toward the `London 
Blessing´. Methodist History, vol. 36, n. 2, Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the 
UMC, jan. 1998, p. 86-96. 
299 Walter KLAIBER, e Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia metodista. 
São Bernardo do Campo e São Paulo, Editora: Cedro, 1999, p. 317. Conseqüentemente, falta o tema da “perfe i-
ção cristã” num respectivo guia espiritual. Walter KLAIBER. Wo Leben wieder Leben ist: Bekehrung, 
Wiedergeburt, Rechtfertigung, Heiligung: Dimensionen eines Lebens mit Gott, Christliches Verlagshaus, 1991. 
300 O exemplo claro disso é Orlando BOYER. Heróis da fé: Vinte homens extraordinários que incendiaram o 
mundo. Rio de Janeiro, RJ: CPAD, 1985, p. 67-68.  
301 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 109. 
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te como em outros países. Dados indicam que o chamado Protestantismo 
Histórico está dando lugar a práticas do Pentecostalis mo e mesmo do 
neopentecostalismo. Esta situação é uma peculiaridade latino-
americana e mais precisamente brasileira.302 (grifo por este autor) 

Se Nunes estiver certo, reações que desqualificam a referência a John Wesley como 

“idolatria” seriam mais do que um acidente, elas fariam parte de um projeto maior da des-

construção de qualquer tipo de referência à tradição. Em relação a Wesley, a inscrição de uma 

teologia de prosperidade, de fato, ainda não foi tentada. O que nós temos, é a inscrição de o-

brigatoriedade do dízimo que se aproxima ao elemento da reinterpretação neopentecostal da 

sola gratia. Veja, mais uma vez, Nunes: 

                                                 
302 Élton de Oliveira NUNES. Protestantismos ou Pós-Protestantismo: por uma nova tipologia do campo protes-
tante no Brasil, p. 20. Página da CEHILA [Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina, Área Bra-
sil]. Simpósio “As muitas fazes do protestantismo”, Cehila -Brasil, 2005. Coordenadores: Sérgio Ricardo Couti-
nho e Lyndon de Araújo Santos. Disponível em: < www.cehila-brasil.com.br/Biblioteca/ Arquivo_121.doc>. 
Acesso em: 22 ago. 2006. 
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A TRANSFORMAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PROTESTANTES 

Sola Protestantismo histórico Neopentecostalismo 

Gratia  
Ação voluntária e soberana de Deus para a 

salvação dos seres humanos em relação ao pe-
cado. 

Ato de bênção material, mas não per-
manente. Deve ser cobrada de Deus 

mediante a palavra de confissão posi-
tiva pelo dizimista fiel. 

 Fide Ação de crer na salvação oriunda do sacrifício 
de Cristo mediante a ajuda do Espír ito Santo. 

Ação de cobrança através do ato de 
dar e requerer o cumprimento das 

promessas de prosperidade. 

Scriptura Única regra de fé e prática. Manual de bênçãos e situações de 
prosperidade. 

Elton de Oliveira NUNES303 

De fato, a proposta neopentecostal modifica também uma perspectiva inerente ao cal-

vinismo quanto à relação entre poder divino, obediência humana e bênção divina. A novidade 

“neopentecostal” na práxis da fé seria o estímulo à cobrança pelo fiel dos seus direitos. A co-

brança se torna uma prova da qualidade da sua fé: quem não cobra não tem fé “suficiente”.  

Nesta perspectiva, a hora de Deus é sempre, ou, como variação, o pregador sabe a hora de 

Deus com exatidão e a anuncia em público. Usar meios da graça sem efeito – ou seja, usando-

os na atitude de espera da hora de Deus com paciência – não fazem parte deste universo de 

crer. Estes tipos de sacramentos cairão obrigatoriamente em decadência. 

2. A necessidade da re-leitura e re-dimensionalização da 

soteriologia wesleyana 

2.1 A organização das obras de John Wesley como guia de interpre-
tação 

Como a nossa proposta é uma releitura da soteriologia como “social” de John Wesley, 

introduzimos, neste ponto da argumentação, uma observação a respeito da organização das 

                                                 
303 Élton de Oliveira NUNES. Protestantismos ou Pós-Protestantismo: por uma nova tipologia do campo protes-
tante no Brasil, p. 19. Página da CEHILA [Centro de Estudos de História da Igreja na América Latina, Área Bra-
sil]. Simpósio “As muitas fazes do protestantismo”, Cehila -Brasil, 2005. Coordenadores: Sérgio Ricardo Couti-
nho e Lyndon de Araújo Santos. Disponível em: < www.cehila-brasil.com.br/Biblioteca/ Arquivo_121.doc>. 
Acesso em: 22 ago. 2006. 
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obras de Wesley por suas próprias mãos. Entre 1771 e 1774, John Wesley editou uma boa 

parte das suas publicações numa coletânea. Estas obras de Wesley unem textos apologéticos 

(diários, sermões, cartas, tratados, atas de concílios etc.) – no sentido original da palavra (arte 

de responder e representar) – e educativos (por exemplo: uma lógica, diversas gramáticas de 

linguagens clássicas (hebraico, grego, latim) e contemporâneas (inglês, francês), uma história 

da Inglaterra). 

Trata-se, então, de textos teológicos tematicamente organizados, mas não de uma teo-

logia sistemática, de uma composição de textos publicados durante a longa vida de Wesley, 

com o objetivo de que estes se “explicassem mutuamente”. 304 Esse método une duas vanta-

gens: primeiro, ele permite relacionar práticas e doutrinas com situações concretas e de fo rma 

bastante acentuada (que para um olhar rápido possa aparecer até um conjunto de partes sem 

nexos); segundo, ele impede que acentuações, uma vez sendo feitas, ganhem, necessariamen-

te, um caráter universal se sobreponham a outras. Os detalhes das ênfases de etapas da vida 

são importantes, introduzindo as lutas, decisões, aos passos existenciais e essenciais e enr i-

quecem a theologia viatorum. O exemplo da composição dos Sermões para diversas ocasiões, 

um dos textos mais lidos e traduzidos de Wesley, confirma como essa proposta foi realizada 

de forma detalhada.  

Primeiro, percebe-se que os sermões não foram publicados na seqüência cronológica 

de sua elaboração, mas segundo uma lógica temática305: 

Sermão no Título Ano 

10 O testemunho do Espírito Santo I 1746 

11 O testemunho do Espírito Santo II 1767 

12 O testemunho do nosso próprio espírito  1746 

13 Sobre o pecado entre crentes 1763 

14 O arrependimento dos crentes 1767 

105 A consciência  1788 

Segundo, a seqüência leva a esta exp licação mútua de um tema. No caso, o primeiro 

                                                 
304 John WESLEY. The Works of the rev. John Wesley, A. M., sometimes fellow of Lincoln College, Oxford, 
with the last corrections of the author, vol. I. JACKSON, Thomas (ed.). 1831, p. iii: “Revisando que eu tinha es-
crito sobre tantos e vários itens e ocasiões e durante tantos anos eu encontrei razoes […] para corrigir o sentido 
também […] Em accordo a isso eu alterei muitas palavras e orações, e muitos outros e omiti, e em diversas par-
tes eu acresci um pouco mais ou menos.” 
305 Baseamos-nos aqui num sub-capítulo do nosso livro Helmut RENDERS. John Wesley als Apologet: 
Systematisch-theologische Hintergründe und Praxis wesleyanischer Apologetik und ihre missionarische 
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sermão defende a certeza da fé contra a crítica feita pelos deístas de representar um entusias-

mo; o segundo sermão acentua os fundamentos objetivos da salvação; o terceiro sermão sub-

linha o lado subjetivo da certeza da fé e o triunfo da fé sobre uma religiosidade sem vida; o 

quarto sermão fala da importância da humildade para uma vida cristã que supere o orgulho e o 

triunfalismo; o quinto sermão promove mais o lado objetivo da fé como base para a reintegra-

ção na peregrinação cristã; e o sexto sermão tem muita semelhança com o primeiro, mas não 

entrou nessa coletânea. Essa forma de organização não sacrifica a atualidade e a contextuali-

dade para manter um equilíbrio artificial e descomprometido, e, também, não generaliza acen-

tos contextuais e temporais. O foco é pastoral, o interesse está em possibilitar e manter a di-

nâmica da peregrinação. O perigo dessa forma de organizar a teologia é, certamente, a sua 

vulnerabilidade a leituras ecléticas e unilaterais. O seu grande potencial está na ênfase de uma 

teologia que sempre focaliza a práxis, ou como Donald English afirmou: “A maior contribui-

ção de Wesley de todas foi a sua habilidade de encarar problemas aparentemente intratáveis e 

de colocá- los numa tensão criativa que não foi dissolvida mas que promoveu a vida.”306 

2.2 A superação das simplificações da periodização da vida e obra 

de John Wesley e a metáfora da sedimentação de experiências 

A periodização em si leva os/as seus/suas idealizadores/as quase automaticamente pa-

ra a universalização de ênfases temporais e locais. Propomos, primeiro, como alternativa a 

imagem guia de camadas ou sedimentações de experiências, não no sentido meramente adit i-

vo, mas no sentido de uma presença potencial que pode ser ou não marcante em certos mo-

mentos da vida de Wesley – e, certamente também, da igreja que surgiu do metodismo nas-

cente ou primitivo.307 A metáfora da sedimentação descreve, então, um processo de significa-

ção intersubjetiva e contínua. Neste sentido, a transmissão cultural religiosa, é, por um lado, 

uma construção que não somente repete a tradição e, por outro lado, sempre uma re-

interpretação, re- composição e re-construção dessa mesma tradição. O novo nunca foge ple-

namente do antigo, e o antigo não serve plenamente para explicar e compreender o novo. Te-

                                                                                                                                                         
Bedeutung. Stuttgart: Christliches Verlagshaus Stuttgart, 1990. p. 39-40. 
306 Donald ENGLISH. From Wesley´s Chair. London: Epworth Press, 1979, p. 91; apud Unmasking Methodist 
Theology. MARSH, Clive et al. (eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 148. 
307 Um exemplo de uma “linguagem do aditivo” transparece em Ulrich JAHREISS. Estudos sobre o Metodismo: 
I O movimento metodista primitivo; II. O projeto metodista: missão = evangelização + ação social; III. Como o 
metodismo chegou às Américas. Recife, PE: Sede Regional da REMNE, 1995, p. 29-49 (Coletânea Nordestina 
Vida e Missão n. 3). 
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mas surgem e desaparecem segundo a sua importância contemporânea e compõem, desta for-

ma, o ritmo da teologia sistemática. Essa perspectiva possibilita, por exemplo, compreender 

as relações entre Jeremy Taylor (1725) e a ênfase tardia na nova criação (1775), ou a relação 

entre a rejeição de uma religião solitária (1729) e a tentativa de entender as razões da injustiça 

social (econômica, étnica ou econômica, 1743 e 1770) sem precisar construir uma causalidade 

direta ou imediata. Permite-nos, também,  não enfatizar ou isolar ou escolher somente um ra-

mo espiritual ou doutrinal (puritanismo, pietismo, anglicanismo, misticismo), mas a entender 

o fenômeno da recepção ou do desenvolvimento paralelo de temas. Por exemplo: o múltiplo 

uso da imagem do “caminho da salvação”, da peregrinação e da viagem tanto na tradição pu-

ritana, na tradição mística, na teologia oriental, na tradição anglicana e, em termos ainda mais 

gerais, na herança cultural inglesa (no caso, como reflexo da cultura celta e seus monges pe-

regrinos) e sua complexa interação. A idéia da sedimentação nos faz pensar em mais um desa-

fio: ela veste-se de forma lingüística, e, às vezes, se usa uma linguagem mais sedimentada, cu-

jos sentidos já são bem ocupados e fixados pelas suas subjacentes compreensões. Assim, a 

tentativa de tornar as inovações comunicáveis, de repente, não esclarece o assunto, mas, o en-

cobre. No caso de John Wesley, suas múltip las relações com os mais diversos setores da soci-

edade, sua preferência pelo texto Bíblico e pela cristandade antiga, devemos esperar como re-

sultado uma sedimentação complexa e, provavelmente, também antagônica. 

Neste sentido, fala James W. Fowler, ao lado da apresentação heróica ou irônica, de 

uma terceira possibilidade de construir biografias, uma perspectiva “teológica”. Os “estágios 

da fé” valorizam, numa perspectiva psico-social, cada momento, ou melhor, cada fase da vida 

como importante. O individuo, interagindo com o seu redor, recebe-se, encontra-se, é criado e 

cria-se. Mas, para Fowler, as biografias heróicas e irônicas não fazem suficiente sentido de 

uma vida, porque elas desconsideram um outro elemento fundamental para a auto-

compreensão de pessoas e dos caminhos idos por elas. Fowler propõe uma “perspectiva teo-

lógica” a partir da “práxis de Deus”. Ele estuda Martin Luther King e Thomas Merton e chega 

à conclusão que eles são 

...símbolos, sinais e articuladores de algo muito mais primordial e vasto. 
De forma, que nem a perspectiva heróico ou irônica sabem perceber, eles 
são formados por uma story e nascendo dessa story eles carregam em si o 
Espírito de Deus que cria, governa e liberta. Nas suas profundas lutas 
cheias de graça vemos a combinação entre uma individualidade única e de 
algo novo na história, dádiva de Deus. [...] Deus abre caminhos onde não 
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há nenhum caminho.308 

A dimensão psico-social explica muitos aspectos da individualidade. A perspectiva 

sociológica e histórica abre outros horizontes. E agrega-se a elas uma perspectiva que relacio-

na as escolhas com base nas experiências da providência divina, da graça divina, da reconcili-

ação e da vocação. “E esta novidade abre, como, nos melhores casos as parábolas sempre fa-

zem, novas trilhas de ser.” 309 Colocamos ao lado da metáfora da sedimentação, a metáfora do 

tecido, do ser tecido pelas e do tecer das relações psico-sociais e relações entre Deus e o ser 

humano. Providência e responsabildiade como os fios básicos da vida humana. 

Essa visão inter-relacional tem também seu significado para a construção contemporâ-

nea de uma soteriologia latino-americana. Partimos da proposta de Robert J. Schreiter e sua 

reflexão sobre a construção teológica entre o local e o global310 que foi refortalecida por Vol-

ker Kuester311. Substituímos, porém, o conceito de uma “nova catolicidade” por “nova cone-

xidade”.312 Pronunciamos, dessa forma, a relação entre os diversos sem destacar um ou outro 

como o centro; nessa perspectiva, o diálogo é estabelecido entre teologias locais sob a percep-

ção de que as diversas localidades envolvidas nesse diálogo não são tão isoladas umas das ou-

tras como talvez até hoje se imagine. Imaginamos uma série de teologias locais em conexão, 

menos numa perspectiva cross-cultural, mas intercultural, etno-social, gênero-social, eco-

social construindo caminhos e desafiando sistemas fechados ou sistemas no processo do auto- 

fechamento. 

2.3 Aspecto histórico-teológico: a necessidade da superação da 
denominacionalização e institucionalização da herança wesleyana 
e do cativeiro dos discursos dicotômicos e definitivos 

Quanto a denominacionalização da tradição metodista, poder-se-ia falar de um respei-

tável número de tentativas da sua catolização, anglicanização, da cato-anglicanização, luteri-

                                                 
308 James W. FOWLER. Weaving the new creation: stages of faith and public church. New York: Harper Collins, 
1991, p. 38.  
309 Id., ibid., p. 38.  
310 Robert J. SCHREITER. Constructing local theologies. Prefácio de Edward Schillebeeckx. Maryknoll: Orbis 
Books, 1999. Robert J. SCHREITER. A nova catolicidade: a teologia entre o global e o local. Tradução: Cecília 
Camargo Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 1998. 
311 Volker KUESTER. Von der lokalen Theologie zur neuen Katholizität: Robert J. Schreiters Suche nach einer 
Theologie zwischen dem Lokalen und dem Globalen. Evangelische Theologie, Gütersloh: Gütersloher Verlag-
shaus, 2003, ano 63, n. 5. p. 362-374. 
312 O conceito catolicidade representou, no decorrer dos séculos, diversas vezes, as pretensões de um centro di-
ante do universo do outro, do que o diálogo entre pares iguais. 
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zação e calvinização – ou da tentativa da prova da sua incompatibilidade com todos esses ra-

mos. As duas últimas tentativas interessam-me, especialmente, por duas razões. Primeiro, 

ambas têm um respaldo mundial, ou seja, universal. Segundo, cada um delas influencia os 

dois contextos metodistas mais significativos para nós: o contexto alemão e o contexto brasi-

leiro.313 

2.3.1 A luteranização e calvinização da teologia wesleyana 

Começamos com uma dupla crítica, aparentemente, contrária. Rui Josgrilberg critica a 

luteranização da teologia metodista,314 e Ray Dunning a sua calvinização: 

É a minha suspeita que – talvez por causa da dominância da tradição refor-
mada entre os teólogos conservadores da nossa cultura – nós tendemos para 
o lado latino do pensamento de John Wesley e que tentamos desenvolver a 
nossa teologia dentro dessa perspectiva que faz a mesma, muitas vezes, 
mais calvinista do que wesleyana, especialmente em relação a nossa teoria 
de redenção.315 

Ambas as críticas detectam as tendências de pôr conceitos confessionais ou denomina-

cionais acima de uma investigação mais cuidadosa. O que parece, num primeiro olhar, irre-

conciliável, torna-se significativo numa perspectiva mais contextual. No Brasil, por exemplo, 

constata-se uma forte calvinização (Deus poderoso em vez de Deus de amor) 316 e na Alema-

nha, uma forte luteranização (dissolução da santificação na justificação). Isso não significa 

que essas duas tradições não poderiam representar, em certos momentos, valiosas correções 

de uma tendência de dissolução da soteriologia na ética (moralismo) ou da limitação da sote-

riologia ao espaço privado. Certamente, os dois representam, também, modelos de uma neces-

sária contextualização da práxis religiosa. Entretanto, essas críticas mostram o limite de qua l-

quer universalização de acentuações contextuais, fato importante para quem quer desenvolver 

uma teologia metodista brasileira, ou seja, contextual. 

A dinâmica da escolha da ênfase não pode ser deduzida segundo um princípio teológi-

                                                 
313 Vale a pena se perguntar até que ponto a teologia metodista brasileira poderia ser considerada “catolizada”.  
314 Rui de Souza JOSGRILBERG. O “caminho da salvação”: a teologia peregrina de John Wesley em nossos 
caminhos. Teologia e prática na tradição Wesleyana: uma leitura a partir da América Latina e Caribe. 
RIBEIRO, Claudio et al. (orgs.), SBC, SP: Editeo, 2005, p. 41. 
315 H. Ray DUNNING. Systematic theology in a Wesleyan mode. Wesleyan Theological Journal , vol. 17, n 1, 
primavera, 1982. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/16-20/17-02.htm >. A-
cesso em: 4 maio 2004. 
316 Veja as minhas alegações sobre a relação entre a doutrina de Deus calvinista e a mordomia cristã, entre o 
Deus poderoso, a obediência e a bênção. Veja Helmut RENDERS. Toma as providências consigo mesmo e dis-
tribua todo restante – Acentos de uma mordomia cristã em favor dos pobres, segundo a herança metodista. Revis-
ta Teológica de Londrina, n. 5, 2003, Londrina, PR: STAGS e UNIFIL, 2003, p. 39-58. 
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co pré-estabelecido, mas deve partir do desafio real e concreto da vida. Nesse sentido, as o-

bras de Wesley representam um interessante modelo composto por ele mesmo, não pelas tan-

tas vezes, reclamada falta de consistência, mas pelas suas ênfases, às vezes, até opostas, mas 

nem por isso irrelevantes. Uma teologia para a caminhada acentua-se, necessariamente em 

certos momentos, de forma diferente, e a longo do tempo, até de forma contraditória. Nesse 

sentido, seria mais interessante mostrar as possíveis dinâmicas e possíveis oscilações temáti-

cas, ou de ênfases, do que optar por uma ou outra conceituação unilateral. 

2.3.2 A tarefa da superação das dicotomias da modernida de e da fragmentação pós-

moderna 

Em grande parte, parece-nos que esses antagonismos são um resultado do desenvo l-

vimento da modernidade e da sua transição para a modernidade tardia. Vemos um desafio du-

plo: por um lado, a própria modernidade em si carrega dicotomias. Nessa época, termina a 

tensão criativa entre transcendência e imanência, o divino e o humano, o conhecimento e a 

experiência, o espírito e o físico, o imediato e o processual, o privado e o público; permane-

cem as leituras alternativas e unilaterais, inclusive os conceitos soteriológicos. Por outro lado, 

são os fundamentalismos cristãos herdeiros diretos dessa lógica dicotômica, somente de fo rma 

inversa e, agora, com a bandeira da contra-modernidade ou do antiliberalismo. Os dois posi-

cionamentos respiram ainda os conflitos e desafios do século XIX e podem levar a soteriolo-

gia a um beco sem saída. Eles impedem a criação de coalizões necessárias para enfrentar os 

desafios contemporâneos e obrigam, quase automaticamente, a teologia a se concentrar a dis-

cussões internas da igreja. Para a soteriologia isso pode mudar o foco de forma significativa, 

sendo agora não a salvação do mundo, mas a salvação da instituição ou de um certo ramo es-

piritual dentro da igreja cristã o ponto principal da agenda soteriológica.  

Apesar disso tudo, transparece no discurso de Wesley com certa freuência a sua fo r-

mação clássica, por exemplo, no seu uso de palavras como “ecumênico”, católico”, “micro-

cosmo” e “tolerar”. Em geral, Wesley usa o seu sentido clássico literal, e não as suas deriva-

ções. Sem o respectivo conhecimento, mal- interpretações são inevitáveis. Durante esta tese, 

documentamos este discurso espécífico com base no seu dicionário inglês. 

2.3.3 Os limites das definições histórico-teológicas e a promessa de uma linguagem me-

tafórica 

O caminho de aferir compreensões corre o risco de prender e definir demais. Preten-
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demos acompanhar Wesley no seu trajeto de captar dinâmicas, ambigüidades, atitudes. Uma 

metáfora transfere sentidos para um outro lugar (meta – pheren), sem perder a relação como a 

similaridade do seu significado anterior. O processo aberto da sedimentação contínua de expe-

riências e sentidos necessita da metáfora para manter-se aberto. Metáforas, então, são inseri-

das tanto na vida do cotidiano como na sedimentação de experiências do passado - que se 

chama também tradição. A Tradição, lida na perspectiva da busca de respostas “definitivas”, 

está correndo o risco de representar e recriar somente sistemas, tendencialmente, fechados. 

2.4 Aspecto sistemático-teológico: A necessidade da re-construção 
de uma teologia sistemática como um organismo dinâmico constru-
indo um diálogo entre a tradição e a contemporaneidade 

As tentações de uma perspectiva mais doutrinal não devem nos levar a abrir as mãos a 

possível contribuição dessa tradição. O fenômeno do desprezo da tradição encontra-se não 

somente na teologia, mas aparece também nas palavras de Benjamin Britten, sobre atitudes de 

compositores jovens: “...seus contemporâneos mais jovens não empregam o poder da tradição 

para apreender como tratar complexos problemas [...] Sem a inspiração e o exemplo das gran-

des forças criativas do passado, sua própria obra teria sido muito mais pobre.”317 A teologia 

sistemática é uma forma de busca da composição de uma nova melodia diante dos desafios e 

costumes do cotidiano, é a inclusão da tradição – sendo que o grau e a forma desta inclusão 

são perguntas atualmente abertas. Isso nos levará, no segundo capítulo, a uma cuidadosa in-

vestigação e releitura dos aspectos soteriológicos da teologia de John Wesley que, por sua 

vez, procurava os recursos para compor um movimento capaz de atender os desafios da sua 

época. A teologia sistemática é uma tentativa de compreender as experiências contemporâ-

neas na luz das experiências do passado. Partindo da práxis de Wesley em desenvolver o dis-

curso teológico como theologia viatorum, pretendemos investigar como em Wesley o olhar 

doutrinal trouxe aspectos vitalizantes e corretivos contornando uma doutrinação morta e a 

serviço do status quo social. Uma teologia sistemática semelhante a um organismo cujos dife-

rentes loci funcionam como diferentes logoi que mutuamente fortalecem, desafiam e corrigem 

a caminhada. 

                                                 
317 Jonathan DEAN. Spontaneity, tradition and renewal. Unmasking Methodist Theology. MARSH, Clive et al. 
(eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 220. 
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2.5 Aspecto sócio-cultural: A necessidade da re-construção de uma 

teologia a partir dos mundos da vida e seus contextos 

Vimos nas partes anteriores, estudos sobre a vida de Wesley que criam soteriologias. 

A afirmação de Rui Josgrilberg de que se fala muito de Wesley e se esquece de mais do povo 

na história do metodismo nascente, reflete a preocupação do próprio John Wesley para com as 

pessoas e suas vidas. Até que ponto a soteriologia deve ser interpretada a partir da vida, do 

mundo, dos mundos da vida? O que significa formular uma verdade simples para pessoas 

simples (plain truth for plain people) e para a humanidade na sua grande maioria (bulk of 

mankind) em relação à sua cultura? Como aspectos culturais e sociais são intercalados em 

Wesley e devem ser abordados na teologia metodista latino-americana? 

2.5.1 A investigação da dinâmica sócio-comunitária 

Já em 2000, havíamos registrado o duplo significado da palavra “social” em Wesley.  

“A expressão de João Wesley, `Não haver religião cristã, se não for social, não haver santida-

de, se não for uma santidade social´, fala, em primeiro lugar, da necessidade da comunhão, 

em segundo da atividade social além do individual.”318 Mais recentemente, encontramos uma 

afirmação e distinção parecida em Albert Truesdale: “Para Wesley, não há uma santidade se 

não for santidade social. Wesley usou essa frase para contrariar o atomismo religioso dos mís-

ticos. Mas isso não é somente aplicável à koinonia da igreja, mas também às dimensões soci-

ais do evangelho.” 319 

Em geral, porém, define-se o uso desse termo à participação em dois ramos distintos. 

Por um lado, limita-se o social ao aspecto comunitário-eclesiológico 

Segundo a compreensão de Wesley da natureza de Deus e dos requisitos da 
redenção e libertação humana, a salvação é necessariamente de natureza 
comunitária. Isso quer dizer que a salvação sempre envolve a morte de uma 
independência pecaminosa [...] e ser integrado em algo maior e mais signi-
ficativo, mais explícito, o corpo de Cristo, a comunidade dos redimidos, a 
igreja.320 

                                                 
318 Helmut RENDERS. Crescendo na aliança com deus, da forma mútua e íntegra: os pequenos grupos numa 
perspectiva metodista. Mosaico. Apoio Pastoral. São Bernardo do Campo: Faculdade de Teologia da Igreja Me-
todista, Centro de Teologia e Filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, Ano VIII – n. 17, abril/maio de 
2000, p. 7, roda-pé 7. 
319 Albert TRUESDALE. Christian holiness and the problem of systematic evil. Wesleyan Theological Journal, 
vol. 19, n. 1, primavera 1984, p. 51. 
320 Kenneth COLLINS. A reconfiguration of power: the basic trajectory in John Wesley’s practical theology. 
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Na perspectiva de Collins, a religião social se torna completamente privada. Faz parte 

dessa perspectiva, a defesa do social como programa, como uma obra adicional, depois de ter 

feito o realmente essencial. É esta a única forma de uma soteriologia relacionar dois aspectos 

da vida? Concordamos, ao invés disso, com Margaret Jones que destaca “Nós precisamos en-

contrar um jeito de falar que possibilite que a realidade interna e externa possam se enriquecer 

mutuamente”, e afirma: “O metodismo tem um discurso [...] disponível: seu compromisso de 

(trans)formação-em-comunhão / comunidade que exige que as pessoas permaneçam fieis tan-

to a sua própria experiência de vida como à experiência de vida da tradição cristã.”321 Isto re-

presenta uma leitura teológica e não, predominantemente, sociológica: a religião social e a 

santidade social descrevem o caminho da fé e os caminhos da salvação como por “natureza” 

relacional, interativa e comunitária. Isto não exclui a ênfase num compromisso com um certo 

grupo social, mas inclui, talvez de forma ideal, o tipo de relacionamento com este grupo. Isso 

faz da dinâmica sócio-coumunitária um eixo importante da re- leitura soteriológica proposta 

nesta tese.  

2.5.2 O aspecto étnico-cultural da dinâmica sócio-comunitária 

Valentin Dedji, teólogo africano, enfatiza também a importância do aspecto comunitá-

rio do metodismo, mas focaliza mais o aspecto a partir do olhar étnico-cultural. Ele vincula 

uma experiência essencial africana – o “pertencer a” ou o “fazer parte de” (belonging to) – 

com o sucesso do sistema de classes, bandas e sociedades metodistas no continente africano. 

Segundo ele, a membresia na Igreja Metodista do Brasil segue a mesma lógica que, por sua 

vez, explicaria o contínuo crescimento dessa igreja.322 Uma comparação extensa de desenvol-

vimentos regionais da Igreja Metodista – ou outras igrejas – vinculando o aspecto étnico e es-

truturas eclesiásticas que enfatizam o aspecto comunitário não existe, e um rápido olhar indica 

que pode ser um, mas não o único parâmetro para explicar um enraizamento da igreja em di-

ferentes contextos étnico-culturais brasileiros. Mas a soteriologia social como parte de uma 

theologia viatorum é sempre vivenciada em mundos de vida concretos. Costumes étnico-

                                                                                                                                                         
Wesleyan Theological Journal, vol. 33, n. 1, 1998. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology 
/theojrnl/31-35/33-1-9.htm >. Acesso em: 13 jun. 2004: “…given Wesley’s understanding of the nature of God 
and the requisites for human redemption and liberation, salvation is necessarily communal in nature. That is, sal-
vation ever involves a death to sinful independence, pride, and exploitative self-will to become a part of a larger 
and more meaningful whole, namely, the body of Christ, the community of the redeemed, the church.” 
321 Margaret JONES. Growing in grace and holiness. Unmasking Methodist Theology. MARSH, Clive et al. 
(eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 164. 
322 Valentin DEDJI. Methodis t Theology – where is it heading?: an African perspective. Unmasking Methodist 
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culturais favorecem, impedem e transformam eclesiologias soteriológicas propostas. Um país 

como Brasil com uma topografia étnico-cultural tão rica e diversa precisará talvez de diversas 

soteriologias sociais acentuadas. 

2.5.3 O aspecto lingüístico: O desafio da análise de discurso de Wesley 

Wesley trata da questão da relação entre teologia e linguagem de diversas formas. Por 

um lado, para ele a “...teologia é nada mais do que a gramática da linguagem do Espírito San-

to”323 e gramática é art de falar e escrever de um assunto de forma adequada324. Apesar disso, 

Wesley reconhecia também os limites do discurso teológico, por exemplo, em relação à sua 

capacidade de explicar o que se chama hoje a Trindade imanente. Como veremos mais adian-

te, Wesley recorria, aqui, à idéia do mistério. Outro desafio do discurso teológico, reconheci-

do por Wesley, era em relação aos/às seus/suas ouvintes. Por um lado, Wesley optou por um 

discurso que seguia, o quanto fosse possível, a linguagem bíblica. Nossa impressão é que isso 

não era somente uma decisão por meras razões teológicas. Houve também razões sociológicas 

no sentido de uma preocupação com a mediação adequada do conteúdo a grupos alvos distin-

tos. Partindo de uma clássica distinção entre ad scholam, ad populum... Wesley faz uma op-

ção clara em favor do povo e entre o povo o grupo dos pobres. Ela nos interessará ainda mais 

adiante. Apesar disso, Wesley dialogará com grupos diferentes e pode se esperar uma lingua-

gem diferenciada. Terceiro, o discurso de Wesley era um discurso desafiante, ele não foi 

construído na tranqüilidade da academia, num ambiente favorável e amigável ao aumento de 

conhecimento, mas na apologia e organização de um movimento dinâmico, diverso, plurifor-

mo e até antígono. Quarto, o discurso escrito por Wesley se alimenta de diversas fontes. 

Quem lê suas afirmações fora dos seus múltiplos contextos e objetivos será obrigado, quase 

automaticamente, a mal entendê- los. A multicip lidade de ramos espirituais e tradições doutri-

nárias que contribuíram, com compreensões distintas de metáforas parecidas, é um dos exem-

plos que deve motivar cuidados dobrados em relação ao uso de textos isolados de Wesley para 

fazer afirmações generalizadoras.  

Uma última observação quanto à diversidade de formas usadas nas quais os irmãos 

Wesley apresentam os seus discursos. Manter um diário é um exercício espiritual original do 

                                                                                                                                                         
Theology. MARSH, Clive et al. (eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 214. 
323 NTJW, 1754, p. 6 – Introdução, §6. 
324 EDJW, 1764, p. G R: “A GRAMMAR, the art of speaking and writing properly.” 
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meio puritano e pietista que, por Wesley, é ampliado para um uso apologético.325 O uso de 

sermões é considerado um meio “protestante”, apesar da tradição das homilias na igreja pri-

mitiva. Como veremos mais adiante, os sermões de Wesley pretendem se dirigir ad populum, 

porém, sem seguir algumas das clássicas formas da pregação puritana da sua época. Registra-

remos também que Wesley produziu poucos tratados teológicos, no sentido mais restrito. Car-

tas são um outro meio muito importante usado por Wesley, tanto as cartas escritas para pesso-

as com as cartas enviadas aos jornais da época. Tratados éticos, políticos, econômicos e espi-

rituais, guias de oração e cancioneiros mostram a abrangência de uma fé pública. 

Quanto às canções e o grande número de poesias reproduzidas nos hinários e no Armi-

nian Magazine e na Coletânea de Poemas, precisa-se saber que antes de Daniel Defoe (1660-

1731), o inventor da novela inglesa [english novel], histórias ou narrativas de acontecimentos 

foram transmitidas por extensas poemas, e isso não somente na Inglaterra.326 É a arte do pai 

Samuel Wesley que transforma até o livro Jó numa extensa poesia. Pode-se perguntar se essa 

forma não era também uma forma mais popular por ser composto por frases curtas fáceis de 

decorar pelo seu ritmo e por suas rimas. Charles Wesley herdou a habilidade poética do seu 

pai. Mas enquanto a novela substituiu, no século XVIII, o poema pela narração de eventos, a 

narração poética mediante canções estava somente começando. Os irmãos Wesley emprega-

ram essa contribuição do compositor puritano Isaac Watts e tornaram as canções imensamente 

populares no meio metodista para narrar a história do caminho da salvação, sem substituir 

plenamente o canto de salmos, tão característico para o culto anglicano. Olhando para toda es-

ta diversidade de formas usadas por Wesley, para a promoção do movimento metodista, pare-

ce-nos que a grande maioria delas tem um ponto em comum: trata-se de formas mais popula-

res da comunicação de idéias e ações e acessíveis para o povo. 

                                                 
325 De fato, Wesley manteve também um diário pessoal que ele não publicou. 
326 Veja, por exemplo, a Comédia Divina de Dante. 



II – SOTERIOLOGIA WESLEYANA COMO 

SOTERIOLOGIA SOCIAL: A DESCONSTRUÇÃO DE 

CAMINHOS CONTEMPORÂNEOS POR WESLEY 

Enfoque sistemático-teológico I 

No primeiro capítulo investigamos as grandes tendências na interpretação da práxis e 

teologia de John Wesley e refletimos, ao final, sobre a finalidade desse empreendimento. 

Chegamos a duas conclusões: primeiro, trata-se de re- leituras a partir de interesses e necessi-

dades de cada época, contexto e vertentes distintas. Segundo, as re- leituras aparecem em mo-

mentos de crise, em busca da inspiração e da visão inicial do movimento. Isso, entretanto, não 

pode impedir que esse empreendimento teológico se tornesse, cada dia mais, dependente das 

exigências institucionais da igreja. De repente, não se discute mais a missão, mas uma boa 

parte da reflexão sobre a essência da identidade wesleyana tem a tarefa de justificar ou estabe-

lecer posições das diversas ramificações do metodismo dentro do seu corpo eclesiástico, tanto 

no nível nacional como no nível mundial, mediante a comprovação da sua ortodoxia e da sua 

fidelidade em relação ao seu carisma original. Em termos soteriológicos, pode-se dizer que se 

passou da promoção do evangelho aos menos privilegiados à busca da salvação da instituição, 

da administração de grupos de poder, da manutenção eclesiástica. Poder-se- ia interpretar isso 

como uma mudança de foco soteriológico. Houve uma honrosa tentativa de escapar dessa ar-

madilha ou auto-amputação eclesiástica: a ênfase soteriológica na promoção do Reino de 

Deus, que se tornou o discurso oficial da igreja metodista brasileira segundo os seus docu-

mentos principais, especialmente, a partir de 1982, discurso que, contudo, não marca o meto-
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dismo brasileiro de 2006. 

Neste segundo capítulo, investigamos como Wesley interpretou o drama eclesiástico 

da sua época e como desenvolveu a sua proposta. Antecipando um dos resultados, parece-nos 

evidente que Wesley não colocou o drama eclesiástico da sua época em primeiro lugar, mas o 

drama do seu mundo. A sua ênfase era soteriológica, e a nossa hipótese é que essa ênfase ca-

racterizou outros loci da teologia. Conseqüentemente, isso transformaria a sua eclesiologia, 

por exemplo, numa eclesiologia soteriológica. Há mais debates interessantes diante da tentati-

va de substituir o soteriocentrismo por um cristocentrismo ou um pneumatocentrismo teológi-

co. Segundo a nossa hipótese, a ênfase de Wesley, então, também não era pneumatológica, 

mas ele sustentou a sua soteriologia por uma pneumatologia soteriológica. Além disso, a a-

brangência da sua visão soteriológica deveu-se ao entrelaçamento com um movimento maior, 

com dimensões internacionais e “ecumênicas” e um mergulho profundo na tradição cristã em 

geral.  

Gostaríamos, então, de mostrar que as necessidades da vida e da missão levaram John 

Wesley a um amplo diálogo e a uma criteriosa adaptação, às vezes, transformação, mas cer-

tamente, acentuação de doutrinas clássicas do cristianismo, como ele as encontrou preserva-

das nas igrejas e nos movimentos da sua época. A originalidade do trabalho teológico de John 

Wesley não está tanto na invenção ou criação de novas doutrinas – fato que ele mesmo não 

cansou de repetir – mas na combinação de propostas dinâmicas, na identificação e rejeição de 

doutrinas opostas à sua visão do objetivo principal da soteriologia: ser útil para operacionali-

zar ações salvíficas concretas.327 Neste segundo capítulo, documentamos, então, este trabalho 

teológico de desconstrução e reconstrução em Wesley e, no capítulo seguinte, iremos apro-

fundar a hipótese que esta desconstrução e reconstrução feitas por Wesley seguem uma agen-

da estabelecida segundo a sua própria inserção social. Neste caminho, John Wesley abraçou 

sucessivamente, em termos gerais, o meio popular como seu ambiente de atuação, e em ter-

mos especiais, o ambiente dos pobres.  

                                                 
327 Em 1742, porém, Wesley se defende contra a crítica que a doutrina metodista representasse uma mera mistura 
inconsistente de doutrinas cristãs. WJW, vol. 9, 1742, p. 65 –  The principles of a Methodist, §30: “That I may 
say many things which have been said before, and perhaps by Calvin or Arminius, by Montanus or Barclay, or 
the Archbishop of Chambray, is highly probable. But it cannot thence be inferred that I hold "a medley of all 
their Principles; – Calvinism, Arminianism, Montanism, Quakerism, Quietism, all thrown together." There might 
as well have been added, Judaism, Mahometanism, and Paganism. It would have made the period rounder, and 
been full as easily proved; I mean asserted. For no other proof is  yet produced.” 
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1. A desconstrução das soteriologias herdadas em John 

Wesley 

O método da desconstrução e da reconstrução, a chamada re-leitura, é um velho co-

nhecido na pesquisa brasileira e foi aplicado, a partir da década de 80, nas interpretações de 

John Wesley e do metodismo nascente328. Paralelamente, a re- leitura dentro de uma perspec-

tiva mais intimista da fé nunca desapareceu plenamente, ela, meramente, não dominou a aca-

demia.329 As novas reconstruções teológicas acompanharam o amplo debate sobre a adequada 

desconstrução e reconstrução do papel social do movimento metodista na historiografia ingle-

sa. Essa perspectiva da história social foi introduzida no debate teológico e enriqueceu a com-

preensão da soteriologia do metodismo nascente na sua dimensão de compromisso social e 

com abrangência pública. Além disso, introduzimos aqui a relevância das observações e dis-

tinções lingüísticas, a desconstrução e re-construção do seu discurso. Essa mistura de métodos 

sociológicos,330 teológicos e lingüísticos fornece um conjunto de perspectivas mais ricas do 

que os olhares metodologicamente unilaterais que se concentram ou na diversidade de tradi-

ções teológicas, comparando discursos, ou nas interações com grupos sociais. 

Mas, a re- leitura não somente aumenta a nossa compreensão de Wesley no seu tempo, 

ela deve ser também usada para analisar e apresentar o método teológico do próprio Wesley 

como uma re- leitura das diversas tradições espirituais vitais da sua época.331 Essas releituras 

das releituras de John Wesley parecem, porém, até mais recentemente, bastante estreitas e li-

mitadas a uns ou outros ramos eclesiásticos, teológicos ou espirituais. Da mesma forma, for-

maram-se escolas sociológicas que, por exemplo, baseadas numa perspectiva historiográfica 

marxista, certamente enriqueceram a nossa compreensão do metodismo nascente. Por outro 

lado, utilizou-se a re- leitura da re- leitura de Wesley para defender posições parecidas com as 

do capítulo anterior. Às vezes, concentrava-se em procurar, em Wesley, referências que com-

provassem a ortodoxia do próprio eixo temático preferido, sem olhar para a riqueza de pers-

pectivas abordadas por Wesley e sua forma de dialogar entre elas. Assim, falta uma aproxi-

                                                 
328 Veja VV.AA. Luta pela vida e evangelização: A tradição metodista na teologia latino-americana. Piracicaba, 
SP / São Paulo, SP: Editora Unimep / Edições Paulinas, 1985. 
329 Talvez não seja acidental que a harmatologia tenha perdido seu destaque explicito nos planos do ensino, 
mesmo que ainda estivesse incluída nos grandes temas da antropologia e escatologia. 
330 No terceiro capítulo introduzimos ainda algumas reflexões do cunho mais jurídico em relação às leis para os 
pobres [poor laws]. 
331 E para adiantar, iremos usar esse método também para uma releitura do metodismo brasileiro em busca de 
descrição de um projeto soteriológico no Brasil contemporâneo. 
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mação que enfatize a releitura do próprio Wesley como capacidade, primeiro, de interagir e 

dialogar com diversos grupos e, segundo, como convite para re-construir ou reformar mutua-

mente a igreja e a nação e para dedicar suficiente energia nessa comunicação e interação. Para 

usar uma imagem, as re- leituras de Wesley mexem com um tecido teológico de uma época 

como uma totalidade, não com alguns fios isolados, e, como a proposta de Wesley é pública, 

ele precisa interagir com toda topografia sociocultural e suas subseqüentes práticas. Temos, 

então, dois desafios: enriquecer a leitura intra-teológica e relacioná- la com a leitura da vida. 

Quem lê o metodismo como uma aula de história da doutrina, gosta de identificar os seus fios 

soltos, e não vai muito além de registrar como eles ficam entre si, às vezes mais finos e, às 

vezes mais grossos, como eles, às vezes ficam abaixo de outros e, em outros momentos, aci-

ma. Em vez disso partimos da imagem de um tecido teológico que acompanha – interpreta – a 

topografia sócio-cultural e as bases fundantes da sua tradição religiosa.  

Abrimos aqui mais um parêntese. Compreender o metodismo como um tecido que a-

companha a topografia maior da vida, da sua época e do seu contexto, tem mais um efeito. O 

que vale para o passado deve valer também para hoje. A teologia metodista fiel ao seu passa-

do, simplesmente, não pode se manter por uma repetição de posições ou práticas identificadas 

e comprovadas num certo momento e local na história, sem se relacionar com a topografia 

contemporânea marcada pela cultura e por suas características sociais, econômicas, políticas e 

religiosas. Angela Shier-Jones alerta, com toda razão, que “Não há nenhuma razão de supor 

que posições teológicas particulares que motivaram a criação, implementação e ou modifica-

ção de uma particular Standing Order, Act and Declaration – os `Cânones´ da Igreja Metodis-

ta da Inglaterra – sejam hoje ou evidentes ou representem uma verdade incontestável (tru-

e).”332 Na mesma direção afirma Long: “Os/As metodistas devem fazer o que Wesley diz, mas 

não sempre como ele fez. Precisamos nos basear nos recursos mais abrangentes da igreja uni-

versal, sem a qual nos iríamos deteriorar rapidamente na pior forma de sectarismo.”333 Essa 

observação é desafiadora, não facilmente assimilada por estruturas eclesiásticas. Certamente, 

ela não deve ser confundida com uma simples ausência de reflexões responsáveis ou uma de-

claração categórica da inutilidade das experiências do passado. Diferente disso, o método de 

desconstrução e reconstrução e o método da re- leitura, usados de forma responsável, ou seja, 

em diálogo, abrem um caminho e levam à direção de uma verdadeira teologia a partir da vida, 

                                                 
332 Angela SHIER-JONES. Being methodical: theology within church-structures. Unmasking Methodist Theol-
ogy. MARSH, Clive et al. (eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 30. 
333 Stephen D. LONG. John Wesley’s moral theology : the quest for God and goodness. Nashville, TN: Kingswo-
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sob consulta do passado e da experiência coletiva da igreja de todos os séculos. 

Quais foram os grupos ativos na época de metodismo nascente que contribuíram para 

o seu tecido soteriológico? Usando o método da história literária de idéias, Isabel Rivers in-

terpreta a linguagem de John Wesley como interação com as linguagens do latitudinarismo, 

do não-conformismo e da tradição antiga dos dissidentes, e destaca nessas linguagens os ele-

mentos “Bíblia, razão e experiência”. 334 Uma breve e meramente quantitativa investigação i-

nicial das obras de Wesley mostra quantos grupos distintos estiveram presentes nas suas di-

versas iniciativas publicitárias. 

 Biblioteca Cristã 
1748-55 

Arminian Magazine 
1778-1791 

Publicações    
à parte 

Igreja Anglicana 
(influência mais lu-
terana) 

  Homilies da Igreja 
Anglicana 1738. 

Igreja Anglicana 
Igreja Alta 

Anton Horneck; Edward Young; Henry 
Hammond; Jeremy Taylor; John Donne; John 
Norris; John Reynolds; Joseph Hall; Nicholas 
Sanderson; Robert South; Seth Ward; William 
Beveridge; William Cave. 

Jeremy Taylor; John Norris; 
John Donne; William Law. 

John Norris (1734) 
William Law  
(1740; 1743a; 1743b; 
1744; 1748; 1768). 

Latitudinaristas Henry More; John Smith; John Tillotson; 
Ralph Cudworth; Simon Patrick; Thomas Ken. 

John Smith, John Tillotson; Ralph 
Cudworth; Simon Patrick; Barrow. 

 

Não-conformistas John Bunyon; John Brown; John Owen; John 
Preston; John Smith; John Worthingt on; Jo-
seph Alleine; Joseph Hall; Isaac Ambrose; 
Richard Baxter; Richard Lucas; Richard Sibbs; 
Robert Bolton; Thomas Manton. 

Annesley; John Bunyon; 
Godwin John Owen; Dell;  
Thomas Howe; Philip Doddridge; 
Richard Baxter; Richard Sibbs; 
Howe; Robert Bo lton,. 

Richard Baxter  
(1745; 1754; 1783). 

Presbiterianos   Thomas Haliburton 
(1739). 

Reformadores Martim Lutero; João Calvino.  Albrecht Bengel. 

Pietistas Johann Arndt; August Hermann Francke; 
Albrecht Bengel. 

August Hermann Francke.  

Calvinistas / EUA John Edwards. John Edwards.  

Místicos Henry Scougal; Juan d´Avila; Miguel Molin i-
os. 

 Gaston Jean-Baptiste 
de Renty (1741). 

Católicos Gregory Lopez. 
 

Gregory Lopez. Renty (1741); Tomas 
a Kempis (1735).  

Pais da Igreja Clemente; Ignátio; Macarius o Egípcio .   
Filósofos Blaise Pascal. John Locke. John Locke. 

Optamos, nesse capítulo, por uma organização segundo os grupos confessionais prin-

cipais. Apesar disso, tentamos indicar, nos seus devidos lugares, temas mais transversais ou 

paralelos presentes nas diversas tradições. De qualquer modo, documentaremos assim o refle-

xo da riqueza de diálogos do século XVIII e pretenderemos introduzir como John Wesley 

acolheu, re-leu, rejeitou e ignorou esses impulsos. O fato da releitura não é sempre tão visível 

                                                                                                                                                         
od Books, 2005, p. 44. 
334 Ele se concentra, então, na linguagem dos grupos atuantes do fim do século XVII. Isabel RIVERS. Reason, 
grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 1660-1780. Vol. 1 Whichcote to 
Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Cambridge University Press, 1991, p. 205-
253. 
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como quando Wesley, nas suas re-edições de obras de terceiros, fez cortes e mudanças do tex-

to, as quais causaram, em alguns casos, ásperas controvérsias. Mas, investigando caso por ca-

so, revelam-se critérios da re- leitura de integração de tradições diversas que iremos, num pas-

so posterior, discutir no capítulo seguinte. 

Começaremos com a relação entre a teologia anglicana e John Wesley, que ele mesmo 

considerava a melhor das tradições possíveis diante das circunstâncias da sua época. Iremos 

discutir essa releitura através do seu uso em Wesley, de um conceito consagrado da Igreja 

Anglicana : a via media. Como ele deve ser interpretado e como Wesley o leu, na sua luta 

constante para motivar um movimento religioso a ficar dentro da igreja, sem se fechar total-

mente contra os grupos não-conformistas e dissidentes? Como manter a sua integridade sem 

perder a identidade? Como manter, afinal, um grupo capaz de promover a missão entre as 

pessoas não alcançadas por grande parte tanto do Anglicanismo como do não-conformismo, 

durante grande parte do século XVIII? 

1.1 A releitura da soteriologia anglicana por Wesley 

A teologia anglicana é um complexo construto de tradições católicas, influências ini-

ciais luteranas e de fortes marcas calvinistas.335 Essa complexidade criou uma longa discussão 

sobre a figura central da fase inicial (1500-1559), o teólogo Richard Hooker, que formulou o 

chamado Acordo de Elizabete de 1559. Há uma interessante discussão no meio anglicano so-

bre Hooker, se a sua descrição como teólogo da mediação teria sido uma invenção do século 

XIX para agradar o espírito vitoriano da época. Enquanto isto, concordamos mais com a posi-

ção de Lee W. Gibbs,336 mas chama a nossa atenção um certo paralelo das discussões sobre o 

grau exato da anglicanicidade tanto de Hooker como de Wesley. De fato, Hooker tinha distin-

guido entre doutrinas necessárias – “...o que todas pessoas precisam saber ou fazer para serem 

salvas” e doutrinas acessórias – “(cerimônias, ordem, e governo da igreja) [...] aqueles assun-

tos que, sendo alteráveis, não mudariam o caminho da salvação”337 e introduziu os conceitos 

                                                 
335 Veja Guenter GASSMANN. Die Lehrentwicklung im Anglikanismus: von Heinrich dem VIII. bis zu William 
Temple. Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, vol. II, ANDERSEN, Carl e RITTER, Adolf Martin 
(eds.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, p. 353-409. 
336 Com isso discorda Lee W. GIBBS. Richard Hooker’s via media doctrine of scripture and tradition. Harvard 
Theological Review, vol. 95, n. 2, 2002, p. 227-235, que defende Richard Hooker como teólogo da via media 
contra a tese que essa interpretação fosse uma invenção do século XIX.  
337 Howe Octavius THOMAS, Jr. John Wesley’s awareness and application of the method of distinguishing be-
tween theological essentials and theological opinions. Methodist History, vol. 26, n. 2., jan. 1988, p. 86. Thomas 
mostra a história de parecidas distinções em Orígines, o Melanchthon, Cassandar e Episcopius.  
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“inclusividade” e “tolerância”. 338 Rasmussen mostra de forma convincente que Hooker de-

senvolveu sua teologia pela necessidade de atender a duas frentes opostas: 

Em vez de encontrar um “equilíbrio” [middle] aristotélico, a hermenêutica 
de Hooker é em oposição tanto ao movimento puritano como às suposições 
que eventualmente conduziram para o secularismo ocidental. [...] A herme-
nêutica de Hooker resistiu ao nominalismo característico para os dois: os 
secularizadores e os puritanos.339 

Em diálogo com a tese de Michel Foucault, de que a era moderna iniciou-se com a 

perda da definição do finito pelo infinito, Rasmussen mostra a resistência de Hooker contra os 

reflexos da modernidade no secularismo e no puritanismo fenômeno, como nós achamos, que 

se repetirá na luta de Wesley contra a dupla frente de “moralismo” e “antinomismo” sem re-

correr, como iremos mostrar, mais adiante, ao uso teológico do conceito aristotélico do equi-

líbrio340. Historicamente, foi John Donne (1573-1631) – e não Hooker – quem introduziu a 

leitura aristotélica na teologia Anglicana, quando consagrou o termo via media. Por outro la-

do, a tradição anglicana foi representada por grupos tão diferentes como os platonistas de 

Cambridge, os latitudinaristas e grandes personalidades como Jeremy Taylor (1613-1667). De 

qualquer forma, os defensores de uma via media foram suspeitos de promover uma atitude 

“em cima do muro”, um retiro aos acordos minimalistas e pouco duradouros. A situação se 

tornou violenta quando a casa de Stuart tentou estabelecer uma monarquia absolutista e, 

quando, depois da morte do pretendente Carlos I, os puritanos promoveram, na época de 

Cromwell, um tipo de absolutismo evangélico. O Ato de Tolerância pôs um fim às tendências 

absolutistas garantindo o direito de existir no mesmo país aos dissidentes, não-conformistas e 

anglicanos, porém excluiu católicos e protestantes não trinitários dos direitos desse ato.341 

A relação entre o metodismo nascente e a Igreja Anglicana precisa ser lida diante des-

sa complexa realidade. Por um lado, estava se estabelecendo um movimento com pretensões 

de transformação pessoal e reforma nacional, por outro lado, o movimento estava sempre em 

perigo de perder a proteção do Ato de Tolerância. Às vezes, o movimento foi aceito como di-

nâmico, mas, suficientemente ortodoxo. Muitas vezes, porém, tornou-se centro de distúrbios 

até com ameaça à vida e à propriedade dos seus membros. Isso dependeu do momento, do lo-

cal e das autoridades atuantes. Além de tudo isso, Rack aponta mais um fato interno do mo-

                                                 
338 Veja James KIEFER. “Richard Hooker, Doctor of the Church. 3th of november 1700”. Portal Society of Ar-
chbishop Justus. Disponível em: < justus.anglican.org/resources/bio/64.html >. Acesso em: 23 fev. 2004. 
339 Barry RASMUSSEN. Richard Hooker’s Trinitarian hermeneutic. Anglican Theological Review, vol. 84, n. 4, 
outono 2002, p. 929. 
340 A escolha, diante de dois extremos, da via media é a definição aristotélica da virtude. 
341 Isso foi bem além do cuis regio eius religio  da Paz de Westfalia de 1648. 
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vimento que contribui para a complexidade dessa relação, os dois irmãos John e Charles de-

fenderam duas agendas muito distintas: enquanto Charles Wesley defendeu primeiro os inte-

resses da Igreja Anglicana, depois os do movimento metodista e, finalmente, os dos pregado-

res metodistas. John Wesley tinha uma preferência exatamente oposta.342 Assim, não pode 

surpreender o fato dos irmãos Wesley manterem um discurso de proximidade com o anglica-

nismo, tanto organizacional como doutrinal. Para isso Wesley fez muito uso tanto das Homili-

as da Igreja Anglicana e do Livro de Oração Comum, como dos Artigos da Fé e da liturgia. 

Na argumentação interna, como teólogo anglicano, Wesley afirmou, mediante essas referên-

cias, a ortodoxia do seu movimento. Mas, elas também serviram como critério da suas experi-

ências. Nas Homilias ele baseia a reafirmação da importância da justificação pela fé 343 e en-

controu a distinção, melhor, a relação insolúvel, entre obras de misericórdia e obras da pieda-

de344. Em relação à liturgia há, por outro lado, criativas re-leituras, como, por exemplo, em re-

lação à perfeição cristã, mencionada por Tracy: “A oração para o amor perfeito em busca da 

pureza que se encontrava na abertura do culto de Santa Ceia (Communal service) foi sem de-

mora recrutada e posta para fazer efeito”. 345 

Geralmente, John Wesley argumentou, então, em duas direções. Primeiro, ele mostrou 

que a doutrina da justificação pela fé e da santificação eram, segundo esses documentos, ro-

chas da doutrina anglicana. Segundo, ele criticou que a Igreja Anglicana tinha se desviado das 

suas origens. Isso não significava uma adoção a-crítica dos conceitos anglicanos e da sua pre-

sença pública, tão importante para um movimento que promovia a “reforma da nação”. Jona-

than Clark defende, por exemplo, a tese que “Wesley herdou de forma quase intacta a teologia 

política do Anglicanismo”.  346 Diferentemente, David Hempton, argumenta que “As atitudes 

de Wesley diante das quatro pedras angulares da sociedade britânica e da ideologia do século 

XVIII, a constituinte, a Igreja da Inglaterra, a propriedade e a lei” precisam ser estudadas com 

mais cautela porque “...os princípios de Wesley contêm elementos radicais importantes”. 347 E, 

                                                 
342 Henry D. RACK. Reasonable enthusiast: John Wesley and the ris e of Methodism. London: Epworth Press, 
1992 p. 302. 
343 Patrick STREIFF. John Wesley und die Homilien der Kirche von England. Theologie für die Praxis, ano 28, 
n. 1-2, 2002, p. 12-21.  
344 A expressão “obras de misericórdia” encontra-se também na Summa Theologica de Tomás de Aquino, II-i; Q. 
32, art. 2, e na Devotio moderna e em Um chamado sério de William Law, ou seja, tanto a escolástica como a 
mística popular e leiga usam o conceito. 
345 Wesley D. TRACY. Economic policies and judicial oppression as formative influences on the theology of 
John Wesley. Wesleyan Theological Journal, vol. 27, n.1-2, primavera -outono 1992, p. 47. 
346 Jonathan CLARK. English Society 1688-1832. Cambridge, 1985. 
347 David HEMPTON. The religion of the people: Methodism and popular religion 1750-1900. London; New 
York: Routledge, 1996, p. 77. 78. 
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realmente, ao redor dos temas acentuados por Hempton concentraram-se muitas polêmicas 

entre o movimento metodista e a Igreja Anglicana. A relação estrutural com a igreja oficial, as 

discussões sobre ênfases doutrinárias, a compra de propriedades pelo movimento metodista e 

a discussão das leis eclesiásticas e estaduais ocorreram muitas vezes de forma polêmica.  

Para compreender melhor tanto a continuidade como a re- leitura do anglicanismo em 

Wesley investigaremos, em seguida, o seu uso do conceito via media e de seus conceitos para-

lelos, como “equilíbrio”, e acreditamos que isso nos introduzirá de forma muito clara à sua 

agenda por trás das suas respectivas escolhas conceituais e teológicas. O nosso interesse nesse 

conceito se deve ao fato que ele ocupa até hoje um espaço significativo no anglicanismo,348 – 

inclusive no Brasil349 – e no metodismo. Ele conquistou as publicações teológicas metodistas 

dos últimos 50 anos e a sua apreciação ainda não perdeu fôlego 350.351 A leitura crítica do con-

ceito via media, feita, por exemplo, pelo missiólogo Paulo Suess, não penetrou a leitura meto-

dista, em geral, ou brasileira, em especial. 352 O conceito “equilíbrio”, no entanto, vem de lon-

ge e tem aplicações diferentes. No mundo ocidental, encontra-se a idéia do equilíbrio em dife-

rentes culturas, como na cultura grega e na cultura celta. Em Hipócrates, há um uso medicinal 

(uma doença corresponde a um desequilíbrio ou uma desarmonia corporal). No século XVI e 

XVII em Veneza, no berço do renascimento, há uma aplicação política com conseqüênc ias 

econômicas,353 e na Inglaterra surgiu o seu primeiro aproveitamento teológico, posteriormente 

chamado via media. O ideal do equilíbrio projetava uma sociedade mais irênica, porém limi-

tou seus benefícios às classes altas, na época, a aristocracia rural e urbana e os negociantes, 

enriquecidos com as colônias. Assim, o conceito equilíbrio favorecia o status quo socialmente 

estabelecido e ignorava as vítimas das transformações desta sociedade, fato que sustenta a 

                                                 
348 “Timothy F. SEDGWICK. Selected Bibliography: Anglican Thought. Portal de Virginia Episcopal Seminary. 
Disponível em: < http://www.vts.edu/resources/classnotes/Selectedbibanglican.htm >. Acesso em: 26 abr. 2004. 
349 Jaci Correia MARASCHIN. Quem somos. Portal da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Disponível em: < 
http://www.ieab.org.br/quemsomos.cfm>. Acesso em: 26 mar. 2004. 
350 Veja, por exemplo, COLLINS, Kenneth J. Wesley on salvation : a study in the standard sermons. Grand Ra-
pids, Mich.: Francis Asbury Press, 1989, p. 87: “De fato, a doutrina da graça de Wesley, vista de forma adequa-
da, emerge de um dos muitos exemplos finos da via media anglicana.” 
351 Na época da Rainha Vitória, o metodismo inglês já pronunciava mais a sua respeitabilidade do que seu lado 
revolucionário, porém, sem usar o conceito. Foi a época na qual William Booth deixou o metodismo inglês para 
fundar o Exercito da Salvação .  
352 Paulo SUESS. “Etíope resgatado. Para a história e ideologia da escravidão e libertação dos escravos do Bra-
sil”. Raul FORNET-BETANCOURT (organizador) A teologia na história social e cultural da América Latina. 
Livro 2. São Leopoldo – RS: Editora UNISINOS, 1996, p. 204 e 211. Segundo ele, o conceito via media está 
somente favorece as classes dominantes. O texto não deixa plenamente claro se ele encontra o conceito nos tex-
tos investigados do século XVIII ou somente o aplica. 
353 Peter BURKE. História e teoria social. São Paulo: Editora UNESP, 2000, p. 50. Burke destaca que jamais se 
tratava de uma democracia, porém, garantia espaço para a nova burguesia dos negociantes enriquecidos.  
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maior sensibilidade de Suess em relação ao uso do conceito. 

1.1.1 O discurso sobre o equilíbrio em Wesley como teste da sua anglicanicidade 

Wesley incluiu na Biblioteca Cristã uma breve biografia de Hooker e apresenta-o co-

mo uma pessoa educada, prudente, acolhedora, piedosa e pastoral: “Da mesma forma que ele 

era cuidadoso e caridoso com os doentes, insistiu em não procurar os tribunais; sempre incen-

tivou seus paroquianos e vizinhos a agüentar mutuamente a falta de firmeza e viver em a-

mor.”354 

  Em Wesley o uso de conceito via media, e de conceitos paralelos como “equilíbrio” 

(inglês balance)355 ou seu oposto, “desequilíbrio” (disorder), seguem uma lógica clara.356 Li-

teralmente, Wesley fala muito pouco de via media num sentido positivo. Entretanto, Wesley 

aborda os conceitos “equilíbrio” e “desequilíbrio” de maneira abrangente, e, dependendo da 

sua abordagem específica (medicinal, antropológica, sócio-política, teológica, cosmológica e 

filosófica), também muito diferente. 

Quanto à primeira abordagem, Wesley interpreta as doenças na tradição de Hipocrates 

como desequilíbrio (disorder). “...quando o ser humano se revoltou [...] milhares de desequi-

líbrios (disorders) surgiram permanentemente, até sem ajuda alguma de violência externa”. 357 

“Violência externa” poderia se referir a um conceito concorrente da antigüidade, a idéia que 

as doenças fossem causadas por daimons (poderes) que invadem o corpo. Uma afirmação in-

direta dessa proposição pode ser o próprio título Primitive physick: David Lederer lembra que 

o exorcismo era considerado spiritual physick e que esta tarefa era oficialmente vinculado 

com o clero, obviamente em busca de controlar uma práxis exorcista popular.358 Houve ex-

pectativas também em relação a Wesley e a sua atividade ministerial. Com o título, Wesley 

toma posição e relaciona com os leigos auto-tratamentos medicinais. De qualquer forma, as 

doenças fazem parte da natureza humana no seu estado comum. Há uma relação entre o físico 

e o espir itual; uma saúde desequilibrada prejudica a alegria da fé e a felicidade em Deus tem 

                                                 
354 CLJW, vol. 15, 1752, Life of Richard Hooker: “And as he was thus watchful and charitable to the sick, so he 
was diligent to prevent law-suits; still urging his parishioners and neighbors to bear with each other's infirmities, 
and to live in love.” 
355  Veja também EDJW, 1764, p. A G: “An ÆQUILIBRIUM , equality og weight, of evidence.”  
356 Seguem aqui os resultados de um estudo parcialmente publicado. Helmut RENDERS. Papel social e subjeti-
vação no metodismo nascente. Caminhando , São Bernardo do Campo, SP: Faculdade de Teologia, Universidade 
Metodista de São Paulo, ano IX, n. 13, 1 semestre 2004, p. 212-225. 
357 PPJW, 1747, p. III-VI. Numa outra edição lê -se “disorder” em vez de “diseases ”. 
358 David Madness LEDERER. Religion and the State in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2006, p. 14-16.  
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um efeito curativo. Satanás pode se aproveitar de uma fragilidade física, mas não é a sua cau-

sa: 

Realmente, nervosismos desequilibrados são, como se observa, inimigos da 
alegria da fé. [...] Há três razões para suas provações internas: (1) desequilí-
brio corporal, (2) Satanás que não falha e se aproveita disso, (3) a sua pró-
pria fragilidade em argumentar com ele em vez de buscar a força no que é 
forte.359  

Mais adiante iremos ainda documentar que 

Wesley defendeu causas supranaturais de doenças 

contra a sua mera compreensão como doenças natu-

rais. O interessante é que este aspecto está ausente no 

Primitive physick. A busca de um equilíbrio psíquico 

garante que uma vida comprometida pode ser mant i-

da sem acabar em excessos. A humildade humana 

não destrói, mas “...equilibra (balance) as afecções”,  

não acaba com o zelo por Deus, mas “...equilibra (ba-

lance) raiva e medo”. 360 Os mansos, segundo Mt. 5.5 

e Gl 5.23, “mantêm todas as suas paixões e seus afe-

tos plenamente equilibrados”. 361 O Senhor equilibra 

na vida “louvor e sofrimento” de forma sábia (Lc 

9.45),362 sendo que o aplauso é mais perigoso do que 

a rejeição (censure) humana para manter seu equilí-

brio (balance), porém os dois podem se equilibrar 

mutuamente.363 Todo esse discurso enfatiza a participação ativa do ser humana na construção 

de uma vida plena e saudável em comunhão. 

Já num nível sócio-político, os metodistas foram freqüentemente acusados de que a 

sua pregação ao ar livre promovia desequilíbrio (disorder) social e confusão na sociedade por 

                                                 
359 LJW, vol. 5, Londres 17 fev. 1770, p. 182 – carta para Lady Maxwell: “Indeed, nervous disorders are […] as 
one observes, enemies to the joy of faith.”; LJW, vol. 6, Londres 29 nov. 1776, p. 241 – carta para William Mi-
nethorp: “There are three causes of your inward trials: (1) bodily disorder, by means of which the body presses 
down the soul; (2) Satan, who does not fail to avail himself of this; (3) your own frailty in reasoning with him 
instead of looking to the Strong for strength.” 
360 WJW, vol. 1, 1748, p. 489 – sermão 22, §I.3 [Upon our Lord´s sermon on the mount, II]. 
361 NTJW, 1754, p. 19 – Mt 5.5: “Happy are the meek – They that hold all their passions and affections evenly 
balanced.” também Gl 5.23: “Meekness – Holding all the affections and passions in even balance.” 
362 NTJW, 1754, p. 165 – Lc 9.45: “So wisely does our Lord balance praise with sufferings.” 
363 LJW, vol. 8, Londres, 2 ago. 1788, p. 78 – carta para Sarah Mallet: “But you are in far greater danger from 
applause than from censure; and it is well for you that one balances the other.” 
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edição de 1772 

 



 

 

109 

“inflamar o imaginário do povo”. Wesley defendeu, com freqüência, o contrário. A pregação 

ao ar livre, segundo Wesley, transformou os mineiros de Kingswood – uma população fre-

qüentemente relacionada com distúrbios e caos – de tal maneira– e pelo contrário do que foi 

dito dos metodistas – que  a ordem substituiu em seu cotid iano a desordem (disorder).364 Mas 

Wesley foi mais além ainda na desconstrução do discurso oficial, quando começa a analisar a 

qualidade da ordem estabelecida e supostamente tão ideal. Para isso ele usa, mais de cinqüen-

ta vezes, a palavra balance, entretanto, não no sentido de “equilíbrio”, mas de “balança” e 

“balanço”, ou seja, um tipo de avaliação e análise “conjuntural”. Nunca afirma, do ponto de 

vista do povo, a situação na Inglaterra como sócio-político e economicamente equilibrada. 

Oh! Como podem seres humanos incultos e ignorantes sustentar sua causa 
na presença de tais oponentes? Estes não são os únicos com quem são obr i-
gados a contender, mesmo em condições de aparente inferioridade; porque 
há tantos seres humanos poderosos, tão nobres e influentes quanto sábios, 
no caminho que leva à destruição e eles têm meios mais fáceis de refutar do 
que o raciocínio e o argumento. Usualmente apelam, não para o entendi-
mento, mas para o terror que sabem inspirar a quem quer que lhes oponha, 
método raramente falho, mesmo onde o argumento nada aproveita, nivelan-
do as capacidades de todos seres humanos; porque todos podem temer, quer 
possam raciocinar, quer não possam. E todos os que não têm uma firme 
confiança em Deus, uma confiança segura em seu poder e em seu amor, na-
da podem fazer senão temer desgostar aos que têm o poder do mundo em 
suas mãos.365 

Esta citação mostra que a defesa das qualidades da Inglaterra, tão freqüentemente en-

contrada em Wesley, não o levaram a ignorar e esconder os graves problemas do país. Bem 

diferente, as tensões sociais, segundo Wesley, causam o caos e contribuem para a ingoverna-

bilidade das cidades. A opressão do povo resulta em “discórdia civil”: 

Não haverá […] nenhuma […] cidade [city] dividida contra si mesma e des-
pedaçando as próprias entranhas. A discórdia civil se acabará para sempre, e 
nada ficará para servir de fomento de destruição ou até ofensa ao próximo. 
Não haverá nenhuma opressão que “transforme o sábio em louco”/ nenhu-
ma extorsão capaz de “oprimir [grind] a face do pobre”; nenhum furto ou 
dano; nenhuma injustiça ou rapina: todos estarão “contentes com as coisas 
que possuem”. Assim, “A justiça e a paz se beijaram” (Sl 85.10): elas “en-
raizaram-se e encheram a terra”; “a justiça floresceu sobre a terra” e a “paz 
deitou seus olhos desde os céus”.366 

                                                 
364 LJW, vol. 4, 26 nov. 1762, p. 351 – carta para Dr. Warburton, Bishop of Gloucester: “What is a `fanatic 
manner of preaching´? Is it field-preaching? But this has no such effect, even among the wildest of men. This has 
not `bewildered the imagination´ even of the Kingswood colliers or `inflamed their passions.´ It has not spread 
disorder or confusion among them, but just the contrary. From the time it was heard in that chaos, Confusion 
heard the voice, and wild uproar stood ruled, and order from disorder sprung. [Paradise Lost, iii. 710-713].” 
365 A tradução segue em grande parte a edição em português. WJW, vol. 1, 1750, p. 670 – sermão 31, §II.7 
[Upon the Lord’s sermon on the mount, XI]. 
366 WJW, vol. 1, 1744, p. 170 – sermão 4, §III.3 [O cristianismo Bíblico]: “…no […] city divided against itself, 
and tearing out its own bowels. Civil discord is at an end for evermore, and none is left either to destroy or hurt 
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A superação da opressão e da concupiscência marcará a transformação do espaço ur-

bano ideal cristão. Como instrumento da mencionada “opressão” serviram, na época de Wes-

ley, predominantemente, o exército e a legislação. 

Em vez disso, Wesley introduz o amor cristã “...como medicamento da vida, o remé-

dio para todos os males de um mundo tumultuado (disorder), para toda a miséria e todos os 

vícios do ser humano.”367 Balance é muitas vezes, somente uma questão de aparência, um e-

quilíbrio fa lso enganador, que se reflete, por exemplo, no uso de pesos e medidas falsas na 

economia.  368 É uma realidade, um mundo, construído contra a vontade de Deus. O que pesa, 

no balanço de Deus, é o amor ao próximo ou a sua falta.369  

A única referência positiva ao uso político de equilíbrio encontra-se somente em 1790 

quando Wesley concorda com o Tratado sobre o equilíbrio do poder na Europa de um rei su-

eco.370 A desordem da vida pessoal aparece na avaliação divina, critério chave da leitura da 

realidade. Assim, Wesley comenta Jó 31.6: “Eu não desejo mais do que isto: o meu coração e 

a minha vida sejam pesados por uma balança justa, e investigados por Deus quem enxerga tu-

do.”371 Conseqüentemente, Wesley orienta que cada membro da sociedade deve pesar-se con-

tinuamente na “balança do santuário”. 372 

Finalmente, balance aparece também num sentido cosmológico quando Wesley inter-

preta a ação divina na criação como força que mantem o equilíbrio.373 

Significativamente diferente é em Wesley o aproveitamento do conceito via media. 

Antes de 1760, o conceito aparece somente uma vez e é rejeitado: são os falsos profetas que 

                                                                                                                                                         
his neighbour. Here is no oppression to `make (even) the wise man mad´; no extortion to `grind the face of the 
poor´; no robbery or wrong; no rapine or injustice; for all are `content with such things as they possess´. Thus 
`righteousness and peace have kissed each other´; they have `taken root and filled the land´; righteousness flour-
ishing out of the earth, and `peace looking down from heaven´.” 
367 WJW, vol. 3, 21 abr. 1777, p. 585 – sermão 112, §II.1 [On Laying the Foundation of the New Chapel]: “This 
love is the great medicine of life; the never failing remedy for all the evils of a disordered world, for all the mis-
eries and vices of men.” 
368 OTJW, 1765, [vol. 3,] p. 1849 – Pv 11.1: “A false balance – The use of all false weights and measures in 
commerce.” 
369 WJW, vol. 23, 1 set. 1784, p. 330 – diário: “I opened and applied, "Thou shalt love thy neighbor as thyself." 
And many were laid in the balance and found wanting, even of those who had often appealed to this very rule.” 
370 WJW, vol. 24, 19 set. 1790, p. 188 – diário: “I read over the King of Sweden's tract, upon the Balance of 
Power in Europe. If it be really his, he is certainly one of the most sensible, as well as one of the bravest, Princes 
in Europe.” 
371 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1592 – Jó 31.6: “Let me – I desire nothing more than to have my heart and life 
weighed in just balances, and searched out by the all – seeing God.” Veja também LJW, vol. 6, Londres, 26 nov. 
1775, p.191 – carta para Ann Bolton: “I have carefully weighed you in the balance; and, blessed be God, I have 
not found you wanting.” 
372 LJW, vol. 8, Norwich, 10 out. 1790, p. 241 – carta para Jasper Robinson: “Every member of our Society 
should weigh himself in the balances of the Sanctuary, and try whether his walk is acceptable before God.” 
373 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1609 – Jó 37.16: “Balancings – How God doth as it were weigh the clouds in bal-
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pregam a via media: “...eles lhes aconselham a se manter quieto, bem no centro do caminho 

do meio; e se cuidar para `não ser justo demais´, para que você não se destrua no final.”374 A 

ameaça atrás da falsa gentileza – “Acima de tudo, eles chegam a você com a aparência do 

amor”375 é claramente captada e denunciada. O sistema do poder compra ou ameaça, mas não 

dá trégua. Mas em dois sermões mais tardios, (20 e 83 I.3) e em cartas a partir de 1760, Wes-

ley orienta, de repente: “siga a via média”. Parale lamente, aparece em 1764 no diário um co-

mentário parecido: “Eu li o livro de senhor Baxter sobre separação (da Igreja Anglicana, o au-

tor). Ele contém alguns relatos bem testados, entre eles alguns os quais eu não assinaria. Co-

mo é difícil manter a via media, não crer demais, não crer de menos.”376 

Finalmente, no uso filosófico, Wesley busca o caminho no meio (middle way), entre a 

escolha neoplatônica de Cambridge e aristotélica de Oxford e aconselha o uso da razão dentro 

do seu propósito como ferramenta. 

Não é o caminho no meio o melhor? Deixe a razão fazer o que a razão pode 
fazer: Empregue-a até onde ela possa ir. Mas, ao mesmo tempo, reconheça 
que ela é extremamente incapaz de produzir fé, esperança ou amor, e conse-
qüentemente, de produzir tanto a virtude real, quanto a felicidade substanci-
al. 377 

Esta aprovação diferenciada do uso da razão tem a sua continuidade em 1778, quando 

Wesley promete, na introdução do Arminian Magazine, usar argumentos bíblicos e racionais:  

Nós continuamos a defender que Deus quer salvar todos os seres humanos 
falando a verdade com amor, mediante argumentos e ilustrações tiradas, em 
parte, das Escrituras e em parte, da razão, apresentados de forma inofensiva 
enquanto a natureza do assunto permitir. [...] esperamos que nada nos leve a 
retornar o mal com mal.378 

Wesley mantém, então, o uso médico, critica especialmente o uso político, re-

                                                                                                                                                         
ances, so that although they are full of water, yet they are kept up by the thin air.” 
374 WJW, vol. 1, 1750, p. 679 – sermão 32, §II.5 [Upon the Lord’s sermon on the mount, XII]: “…they advise 
you to keep still, in the plain middle way; and to beware of "being righteous overmuch," lest you should "destroy 
yourself."” 
375 WJW, vol. 1, 1750, p. 679 – sermão 32, §II.5 [Upon the Lord’s sermon on the mount, XII]: “Above all, they 
come with an appearance of love.” 
376 WJW, vol. 21, 17 dez. 1764, p. 499 - diário: “…I read Mr. Baxter's book upon apparitions. It contains several 
well-attested accounts; but there are some which I cannot subscribe to. How hard is it to keep the middle way; 
not to believe too little or too much!” 
377 WJW, vol. 2, p. 591. 600. Sermão 70, §10 [The case of reason unpartially considered], 1781: “Is not the mid-
dle way best? Let reason do all that reason can: Employ it as far as it will go. But, at the same time, acknowledge 
it is utterly incapable of giving either faith, or hope, or love; and, consequently, of producing either real virtue, or 
substantial happiness.” 
378 AMJW, vol. 1, jan. 1778, §3, p. iv e v: “We maintain, that God willeth all men to be saved, by speaking the 
truth in love: by arguments and illustrations drawn, partly from Scripture and partly from reason; proposed in as 
inoffensive a manner as the nature of the thing will permit. […] we hope, nothing will move us to return evil 
with evil.” 
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aproveita, a partir de 1760, o uso teológico e afirma um uso filosófico. O método anglicano é 

parcialmente usado como ferramenta na argumentação, porém, de forma crítica e dentro de 

uma visão maior que abrange também os negativos efeitos colaterais desse discurso. Apesar 

de ter seguido um caminho próprio na argumentação, concordo com David Hempton: 

Wesley desenvolve a posição mais radical em relação à propriedade. [...] 
Wesley, dificilmente, pode ser considerado um exemplar impecável da tra-
dição anglicana majoritária do século XVIII. [...] A dedicação de Wesley, 
durante toda a sua vida, ao cristianismo primitivo e a uma religião vital im-
pregnou nas suas opiniões um grau de pragmatismo e radicalismo que so-
mente pode ser ignorado ao custo da credibilidade histórica. Mesmo não 
sendo um rebelde autoconsciente, certamente Wesley estava longe de ser 
um conformista confortável. 379 

Mas, isso não significa que Wesley distingue-se em todos os aspectos do anglicanis-

mo. Ele encarnou “a ênfase do pensamento anglicano na capacidade e no livre arbítrio da raça 

humana e para cooperar com a graça divina com o objetivo de alcançar uma vida santa e fe-

liz.”380 O uso das escrituras, da tradição e da razão e a ênfase na transformação e, não somen-

te, no perdão do culpado é definitivamente algo comum no anglicanismo, e baseia-se nos es-

tudos dos pais da igreja.381 Em termos soteriológicos, Wesley usou o conceito via media de tal 

forma que foi possível cumprir a missão, especialmente em solidaridade com aquelas pessoas 

às quais o uso opressor desse conceito prejudicou. Mantendo o seu espaço na Igreja Anglica-

na, Wesley conseguiu garantir uma soteriologia mais abrangente, relacioná- la com toda a na-

ção e projetar uma reforma, não somente da igreja, mas de toda nação. A vocação do movi-

mento e dos pregadores metodistas deveria ser cumprida sem romper com a igreja mãe. A vo-

cação era “Não de criar uma nova seita, mas de reformar a nação, em particular a igreja, e es-

palhar a santidade bíblica sobre a terra”. 382 

A comparação com as premissas soteriológicas dos não-conformistas e batistas da é-

poca mostra uma diferença significativa. Estes grupos, freqüentemente excluídos do projeto 

                                                 
379 David HEMPTON. The religion of the people: Methodism and popular religion 1750-1900. London; New 
York: Routledge, 1996, p. 77 e 78. 
380 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 – Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 1. Wesley não relacionou o livre arbítrio com escolhas salvíficas. Estas se fun-
damentam em Wesley sempre na graça preveniente. 
381 Kelly D. CARTER. The high church roots of John Wesley’s appeal to primitive Christianity. Restoration 
Quarterly, vol. 37, n. 2, 2004. Disponível em: < www.restorationquarterly.org/Volume_037/rq03702carter. htm 
>. Acesso em: 31 maio 2004. 
382 John WESLEY. Minutes of Several Conversations between the Rev. Mr. Wesley and others from the year 
1744, to the year 1789. “Q[uestion]. 3. What may we reasonably believe to be God's design in raising up the 
Preachers called Methodists? A[nswere]. Not to form any new sect; but to reform the nation, particularly the 
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nacional, desenvolveram eclesiologias com uma rígida distinção de dentro e de fora da igreja, 

de salvo ou não salvo, dos anátemas em vez do respeito e da colaboração mútua. No decorrer 

do tempo, estes grupos incorporaram a exclusão e investiram menos e menos em projetos a-

lém dos limites das suas comunidades. Já em Wesley, a compreensão da santidade ocupava 

um espaço maior. Mediante essa localização no mundo inglês, os problemas da nação nunca 

saíram da pauta dos metodistas. Em outras palavras, para Wesley como anglicano da sua épo-

ca, a exclusão, não a inclusão, dessas perguntas da sua agenda teria sido a surpresa. O meto-

dismo manteve essa característica na sua passagem para os Estados Unidos e para a América 

Latina, mesmo que com intensidades diferentes. A abordagem de Wesley do conceito via me-

dia, porém, mostra uma forma particular de se posicionar no espectro daqueles que pensaram 

as reformas. É um olhar que avalia as conseqüências para os mais necessitados. A reforma da 

Igreja é necessária porque ela não serve aos mais necessitados. E para chegar lá, Wesley toma 

os caminhos estabelecidos pela igreja, o estudo da Bíblia e o estudo dos pais da igreja, até sa-

ber imaginar também a reforma da nação.  

Precisamos mencionar, um outro projeto de re-construção da religião, o chamado lati-

tudinarismo e sua proposta de reconstruir a religião cristã numa base mais racional defenden-

do a liberdade de idéias e a redução da religião a alguns conceitos compreensíveis para cada 

um. Um dos conceitos preferidos do latitudinarismo era a enfase na “sinceridade” que se en-

contra em Wesley com freqüência: “Sinceridade eu entendo com um real e interno princípio 

da religião do qual [...] ações externas seguem. 383 Outler comenta a transversalidade do uso 

em Wesley entre 1725 e 1787.384 Com isso a “sinceridade” dos latitudinaristas e a “seriedade” 

dos puritanos se completam em Wesley. Com o zelo dos latitudinaristas da primeira geração 

pela simplificação da fé mediante a sua redução a alguns fundamentos morais, compreensíveis 

para o ser humano racional comum, Wesley concordou sobre outras condições,385 e preferiu 

falar de uma “verdade simples para pessoas simples”. No sentido de ser acessível para essas 

pessoas simples, Wesley criou uma política de venda de livros escritos ou editados por ele em 

                                                                                                                                                         
Church; and to spread scriptural holiness over the land.” 
383 WJW, vol. 1, 1741, p. 134 – sermão 2, §III.1 [The almost Christian]: “By sincerity I mean a real, inward 
principle of religion from whence these outward actions flow”. 
384 WJW, vol. 1, 25 jul. 1741, p. 134-135, roda-pé 19 – sermão 2, §III.1 [The Almost Christian]: “O jovem Wes-
ley tinha mencionado a primeira importância da sinceridade numa carta para a sua mãe em 29 de julho de 1725, 
e para Ann Granville em 3 de out. de 1731; o velho Wesley repete o mesmo de forma quase idêntica numa carta 
para Arthur Keene de 25 de dez. de 1787.”  
385 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 25. 
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porções pequenas, mas pagáveis. Veremos isso mais adiante, de forma mais detalhada. Pela 

sua posição “não-ortodoxa”, os latitudinaristas sofreram muita rejeição, especialmente por 

parte do puritanismo, dos calvinistas e dos batistas. “O clamor geral era que toda a universi-

dade teria sido invadida pelo Arminianism...”386. Essa designação projeta uma visão calvinista 

numa vertente anglicana, porque a disputa sobre Arminius era mais uma discussão intradissi-

dente do que anglicana. Wesley aceitou certas propostas dos latitudinaristas, publicou obras 

de Henry More, John Smith, John Tillotson, Ralph Cudworth, Simon Patrick e Thomas Ken 

na sua Biblioteca Cristã e considerou, no mínimo Patrick e Ken “ornamentos (de ortodoxia) 

da Igreja Anglicana”387 e Tillotson um “grande homem”.388 Wesley não seguiu o projeto de 

construir uma religião em bases meramente racionais, mas abraçou a iniciativa de uma religi-

ão compreensível para o ser humano simples, de pouca educação, e encontrou na ênfase no 

duplo mandamento do amor um dos eixos argumentativos da sua teologia voltada à práxis. 

…Bispo Ken […] dissolveu de forma tão bonita cada mandamento em a-
mor, e mostrou com tanto vigor, que isso é “o cumprimento da lei.” Entre-
tanto, até ele  é menos explícito do que desejável em relação à fé, ao funda-
mento da lei; o único fundamento da lei escrito no coração, sem o qual nos 
não podemos amar nem obedecer.389 

Uma contribuição crucial para a caminhada do movimento metodista foi o livro Ireni-

cum do bispo latitudinarista Edward Stillingfleet. Ele também argumentou em favor da distin-

ção entre doutrinas necessárias para a salvação e opiniões, baseando-se nos evangelhos e nos 

pais da igreja. “Stillingfleet, como Episcopius e Chillingworth para as suas gerações, mostrou 

para Wesley os princípios sobre os quais a comunhão deveria ser construída”. 390 Basicamente 

era uma argumentação bíblica sobre o governo da igreja, incluíndo o direito de ordenação de 

pastores, escrito, originalmente, para aproximar presbiterianos e anglicanos. Wesley funda-

                                                 
386 Samuel PATRICK. A brief account of the new sect of latitude-men.1662, p. 5, apud Rivers, p. 27. Samuel Pa-
trick é também incluso por Wesley na Biblioteca Cristã.  
387 Acusado de ter incluído dissidentes demais na sua Biblioteca Cristã, um fato quantitativamente correto, Wes-
ley respondeu: “In the first ten volumes there is not a line from any Dissenter of any sort; and the greatest part of 
the other forty is extracted from Archbishop Leighton, Bishops Taylor, Patrick, Ken, Reynolds, Sanderson, and 
other ornaments of the Church of England.” John Wesley carta para sr. T. H. alias Philodemas, alias Somebody, 
alias Stephen Church, alias R. W, pergunta 3. London Magazine, 1760, p. 651. 
388 CLJW, vol. 45, p. 295. “I HAVE the rather inserted the following Extracts for the sake of two sorts of people, 
– those who are unreasonably prejudiced for, and those who are unreasonably prejudiced against, this great 
man.” 
389 John WESLEY. A short exposition of the ten commandments. Ezekiel Hopkins (ext rato), 1759, prefácio, §3: 
“…Bishop Ken […] has so beautifully resolved every commandment into love, and so strongly shown, that this 
is "the fulfilling of the law." Yet even he is less explicit than might be desired on faith, the foundation of the law; 
the one foundation of the law written in the heart, without which we can neither love nor obey.” 
390 Howe Octavius THOMAS, Jr. John Wesley’s awareness and application of the method of distinguishing be-
tween theological essentials and theological opinions. Methodist History, vol. 26, n. 2, jan. 1988, p. 90. 
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mentou-se nele na decisão de ordenar pastores para os EUA. 391 A visão mais universal de 

Wesley tem, então, duas inspirações, a perspectiva típica e geral de uma igreja territorial e a 

contribuição do programa reformador e irênico dos latitudinaristas. Interessantemente, D. 

Green introduz como sinônimo moderno para “latitudinarista” “pessoa com espírito ecumêni-

co.”392 Parece que Wesley registrou uma abertura semelhante, porém questionou na sua época 

a suposta tendência “macro-ecumênica” dos latitudinarista.393 Essa visão mais universal está 

fundamentada em mais uma característica da teologia anglicana, ainda não mencionada nesse 

capítulo: a sua ênfase na criação e no Deus criador, como ela se encontra, por exemplo, nos 

escritos de Jeremy Taylor, leitura obrigatória para Wesley desde 1725. A importância da teo-

logia da criação para Wesley explica, talvez, como Martin Schmidt supõe, a ausência do an-

glicano Lewis Bayly na Biblioteca Cristã, apesar dele ser uma das figuras irênicas e mediado-

ras do anglicanismo do século XVII.394 Em termos soteriológicos, vamos retomar a importân-

cia da teologia da criação em relação à harmatologia e à escatologia de John Wesley, desta-

cando a possibilidade da eficácia e ampla abrangência da soteriologia. No próximo sub-

capítulo, entretanto, estudaremos as contribuições de um recurso clássico da teologia anglica-

na – a sua investigação dos pais da igreja. Encerremos este sub-capítulo com uma observação 

em relação à piedade prática (practical piety) como atitude bem anglicana encontrada em 

Wesley: “O anglicanismo de Wesley não somente serviu para superar as diferenças entre sua 

teologia e o iluminismo, mas tratava-se de uma piedade prática, ou uma fé ativa, que utilizou 

o pensamento cristão iluminista para promover cura mediante reformas morais e medic i-

nais.”395 

Diversos sacerdotes anglicanos, destacando a “piedade prática”, desenvolveram um 

cuidado especial com a saúde dos seus paroquianos. Porém, esta ênfase em práticas medic i-

nais como parte da piedade prática era também conhecido na tradição puritana: 

                                                 
391 LJW, vol. 7, Thorn, 8 jun. 1780, p. 21 – carta para Charles Wesley: “DEAR BROTHER,--Read Bishop 
Stillingfleet’s Irenicon or any impartial history of the Ancient Church, and I believe you will think as I do. I 
verily believe I have as good a right to ordain as to administer the Lord's supper. But I see abundance of re a-
sons why I should not use that right, unless I was turned out of the Church. At present we are just in our 
place.” 
392 Donald GREEN. Latitudinarism reconsidered: a review essay. Anglican and Episcopal History, vol. 62, n. 2. 
Austin, Texas: Historical Society of the Anglican Church, jun. 1993, p. 171. 
393 EDJW, 1764, p. L E: “A LATITUDINARIAN, one that fancies all religions are saving.” Deduzir disso, entren-
tanto, uma rejeção do “micro-ecomenismo” o ecumenismo intracristã seria, certamente, inadequado. 
394 Martin SCHMIDT. John Wesley. Vol II, p. 326 comenta que Wesley provavelmente não incluiu na Livraria 
Cristã a obra A prática de piedade do bispo anglicano com tendências puritanas, Lewis Bayly, tutor de Carlos I, 
pela falta de uma teologia da criação nessa obra. 
395 Deborah MADDEN. Medicine and moral reform: the place of practical piety in John Wesley’s art of physic. 
Church History, ano 73, n. 4, Wilson Company: 2004, p. 742. 
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...uma grande parte de pastores não-conformistas foi forçada a se manter 
com seu trabalho como médicos depois da sua expulsão em 1662. O bisavô 
de Wesley, Bartholomew Westley […] vivia sob estas condições. […] en-
quanto o pai de Wesley se adaptou na Igreja Anglicana, seu tio, Matthew 
Wesley, permaneceu um não-conformista e praticava medicina.396 

Podemos dizer, então, que a ênfase na prática da fé, tanto entre anglicanos como entre 

puritanos, leva os próprios sacerdotes e pastores a relacionarem salus e sanus. Assim, guias 

medicinais, por exemplo, do suíço Doutor Samuel Tissot de 1762, também não faltam em 

Wesley que o usou, a partir de 1769 com base em uma tradução de James Kirkpatrick.397 

1.2 A releitura da soteriologia ocidental e oriental da igreja primitiva 
por Wesley 

“Deus se tornou ser humano  
para que o ser humano  

possa se tornar Deus.” 398 

Atanásio  

Os pais da Igreja contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da sote-

riologia de John Wesley. Ele estudou os pais da Igreja durante a sua formação, conforme o 

costume na academia anglicana, e orientou os seus pregadores a fazerem o mesmo, com ênfa-

se em Tertuliano, Cipriano, Clemente de Alexandria e Orígenes.399 O seu pai da Igreja prefe-

rido era Macário o Egípcio, cujas homilias ele publicou na sua Biblioteca Cristã. Clemente o 

levou a distinguir entre pessoas não convertidas, cristãos convertidos, mas imaturos e cristãos 

maduros ou perfeitos, e no hinário de 1739 aparece um poema “Sobre a descrição de um cris-

tão perfeito de Clemens Alexandrius.”400 Diferente de Clemente, Wesley enfatizou que cris-

tãos teriam comunhão com Deus, mas não união. Aqui transparece uma escolha antimística 

explícita também na introdução do hinário, já mencionada no primeiro capítulo: 

Porque a religião, na qual estes autores [os místicos, o autor] pretendem nos 
edificar, é uma religião solitária [...] O evangelho de Cristo está diretamente 
oposto a isso. Religião solitária não se encontra aqui. “Santos solitários” é 

                                                 
396 Id., ibid., p. 744-745. Madden lembra também de iniciativas parecidas dos dissidentes Baxter e George He r-
bert. 
397 John WESLEY (ed.). Advices with respect to health, Dr. Tissot, 1769. 
398 ATHANASIUS. On the incarnation of the word , Bk. IV, §65, apud Michael J. CHRISTENSEN. Theosis and 
sanctification: John Wesley's reformulation of a patristic doctrine. Wesleyan Theological Journal, vol. 31, n. 2, 
Primavera 1996. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/31-2-4.htm >. Aces-
so em: 2 mar. 2004. Esse capítulo se fundamenta em grande parte na sua pesquisa. 
399 John WESLEY. An address to the clergy, 1756. 
400 Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns and Sacred Poems. S.l., 1739. 
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uma frase nada mais consistente com o evangelho do que adúlteros santos. 
O evangelho de Cristo não reconhece nenhuma religião que não seja social; 
nenhuma outra santidade que não seja a (santidade) social; “Fé operando 
pelo amor” é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura da perfei-
ção cristã. 401 

Em relação a Origines, Wesley afirmou que a santificação não significa ascendência 

da alma para Deus ou a imputação de uma natureza divina, mas o amor feito perfeito e em 

busca de cumprir a vontade de Deus. Wesley corrige, então, as tendências platônicas de Orí-

genes e dialoga, ao mesmo tempo, com a mística e a teologia especulativa da sua época. A va-

lorização de outros teólogos gregos passa pelo fato de que eles desenvolveram sua práxis e te-

ologia fora do perímetro do império romano e sua acolhida do cristianismo como religião ofi-

cial. Apesar disso, a teologia de Wesley não pode negar dependências de trechos agostinianos 

que ele, no debate contra a predestinação, também usa com exatidão. Veja, por exemplo, a sua 

clássica afirmação soteriológica, “Deus que nos fez sem nós, não nos salvará sem nós.” Da 

época pós-constantina Wesley enfatiza a importância dos teólogos gregos como Ephrem e o 

Pseudo-Macarius sobre os teólogos latinos. Em Ephrem, Wesley encontra um grande poeta 

focalizando na theosis e na compreensão da Santa Ceia como “remédio de vida”. Wesley o 

chama de “o mais desperto escritor [...] de todos os antigos”. 402 Em relação a Pseudo – Macá-

rio, David Ford constata uma significativa releitura por Wesley, especialmente, a tradução de 

theosis por santificação403. Shontz comenta que o método teológico da busca de referência na 

Antigüidade resultou numa preferência para o Arminianismo, que fortaleceu também uma vi-

são mais terapêutica e menos forense da soteriologia.404 A seguinte interpretação contemporâ-

nea dessa doutrina seria certamente aceita por John Wesley: “Theosis é o mistério da perfe i-

ção da natureza humana, não a sua alteração ou destruição. [...] Na visão da theosis, o alvo na-

tural e a perfeição da humanidade é viver no amor de Deus. Mas, como o amor de Deus não 

tem limitação, a theosis também não tem.”405 Wesley, apesar de que não usar conceitos como 

                                                 
401 Ibidem, S.l., 1739, p. 321-322. “Directly opposite to this is the gospel of Christ. Solitary religion is not to be 
found there. `Holy solitaries  ́is a phrase no more consistent with the gospel than holy adulterers. The gospel of 
Christ knows of no religion, but social; no holiness but social holiness. `Faith working by love´ is the length 
and breadth and depth and height of Christian perfection.” (grifos deste autor). 
402 WJW, vol. 23, 12 out. 1736, p. 172 – diário: “…Ephraem Syrus, the most awakening writer (I think) of all the 
ancients.”  
403 David C. FORD. Saint Makarios of Egypt and John Wesley: variations of the theme of sanctification. Greek 
Orthodox Theological Review, vol. 33, n. 3, 1988, p. 288-289. 
404 William H. SHONTZ. Anglican influence on John Wesley’s soteriology. Wesleyan Theological Journal, vol. 
33, n. 1, 1998. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/32-1-3.htm >. Acesso 
em: 13 jun. 2004. 
405 Kenneth Paul. WESCHE. Eastern Orthodox spirituality: union with God in theosis. Theology Today, vol. 46, 
n. 1, Princeton, NY: 1999, p. 31. 40. 
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deificação ou divinização, conceitos mais platônicos, fala do contínuo caminho da santifica-

ção e perfeição cristã em busca da transformação das pessoas e da reforma da igreja e da na-

ção. 

Acrescemos aqui o caso particular da releitura de Pelágio por Wesley, que também in-

dica os limites da recepção de Agostinho em Wesley e que corresponde à sua apreciação dos 

teólogos gregos. Na Biblioteca Cristã, ainda se encontra um eco da clássica rejeição de Pelá-

gio pela teologia ocidental.406 Já em Predestinação calmamente considerada (1752) Wesley 

fala de Pelágio e de Armínio de forma paralela. Os calvinistas não podem modificar a doutri-

na da predestinação “porque, nesse caso, poderiam ser designados como pelagianos, arminia-

nos ou, nem se saiba, o que mais ainda. Você tem medo de designações pesadas? Então você 

ainda não começou a se tornar um discípulo de Cristo.”407 Em 1761, Wesley escreve numa 

carta: “Quem era Pelágio? Com tudo que consigo levantar com os autores antigos, eu o supo-

nho um homem sábio e santo. Mas não sabemos nada além do seu nome, porque todos os seus 

livros foram destruídos.”408 Em 1775, Wesley comenta para John Fletcher que “Pelágio, pro-

vavelmente, não defendeu mais heresia do que eu e você...”,409 e, na sua História do Cristia-

nismo Concisa, ele julga a apresentação do caráter de Pelágio por Jerônimo injusta. Nota-se, 

em comparação, um reconhecimento maior em Agostinho destacando o seu “progresso em 

virtude e piedade” e registra a apreciação maior de Pelágio pelos teólogos gregos. Num roda-

pé, ele retoma a observação da carta de 1761 e conclui: “Eu duvido que ele tivesse sido mais 

herético do que Castélio ou Arminius.”410 De qualquer modo interpretava Wesley “heresia” 

no sentido original da palavra como “uma seita ou um grupo, uma opinião perigosa”. 411 As-

sim, ele afirma numa pregação do ano 1784: 

Eu acredito muito que a heresia real de Pelágio nem era mais nem menos do 

                                                 
406 CLJW, vol. 10. The Life of Mr. Thomas Wilson: “It is observed by some as a special providence of GOD, 
that the same day in which PELAGIUS the heretic was born in Britain, ST. AUGUSTINE, the great confuter 
of his heresy, was born in Africa; GOD so disposing it, that the poison and the antidote should come into the 
world together.” 
407 John WESLEY. Predestination calmly considered, 1752, §45: “…for then you should be called a Pelagian, an 
Arminian, and what not." And are you afraid of hard names? Then you have not begun to be a disciple of Jesus 
Christ.” 
408 LJW, vol. 4, Otley, 7 jul. 1761, p. 158 – carta para sr. Alexander Coates: “Who was Pelagius? By all I can 
pick up from ancient authors, I guess he was both a wise and a holy man. But we know nothing but his name; for 
his writings are all destroyed.” 
409 LJW, vol. 6, 18 ago. 1775, Brecon, p. 175 – carta para John Fletcher: “…Pelagius (who very probably held 
no other heresy than you and I do now).” 
410 EHJW, vol. 1, 1781, p. 246. 248: “It is fearce possible at this distance of time to know, what Pelagius really 
held. All his writings are destroyed: and we have account of them but from Augustin, his furious, implacable en-
emy. I doubt whether he was any more heretic than Castellio, or Arminius .” (grifo deste autor). 
411 EDJW, 1764, p. H O: “An HERESY, a sect or party, a dangerous opinion.” 
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que essa: a convicção que cristãos poderiam, pela graça de Deus (não sem 
ela, isso eu considero uma mera difamação) “procurar a perfeição” ou, em 
outras palavras, “cumprir a lei de Cristo”. “Mas Sto. Agostinho diz:” – 
Quando as paixões de Agostinho aqueceram, as suas palavras não valeram 
nada. E aqui está o segredo: St. Agostinho estava irritado com Pelágio: ele o 
difamou e o abusou, (como era a sua conduta), sem medo e sem vergonha. 
Assim Agostinho se tornou no mundo cristão, o que Aristóteles foi depois: 
qualquer afirmação não precisava mais de nenhuma prova além do ipse di-
xit: Santo Agostinho disse.412 

Tratamos aqui Pelágio por ser um representante da antigüidade tardia. Mas, também 

por causa da sua maior aceitação pela teologia oriental. Wesley captou isso e comenta que Pe-

lágio ainda teria tido, antes da sua condenação pelo Concílio de Éfeso, uma boa recepção na 

igreja oriental, especialmente na Palestina. Em termos soteriológicos, tanto as referências aos 

teólogos gregos como a crescente tentativa de reabilitação de Pelágio contribuíram para uma 

visão mais cooperativa e processual da salvação. O ser humano se torna importante, sem rejei-

tar a unicidade da obra salvífica de Deus. O drama da vida, nessa perspectiva religiosa, não é 

mais totalmente preconfigurado seja pela doutrina do pecado original ou pela dupla predesti-

nação. Cada pessoa que creia verdadeiramente em Cristo, pode-se considerar eleita por 

Deus.413 Deus, conforme a convicção de Wesley, abre caminhos para o ser humano que aceita 

caminhar com ele, e designa o alvo dessa caminhada como perfeição cristã. Neste texto Wes-

ley se expressa também contra um absolutismo aristotélico na teologia cristã. 

Abrimos aqui um parêntese em relação à questão cultural. Em Wesley, a recuperação do celta 

Pelágio serve como antídoto contra a doutrina da predestinação agostiniana e sua influência 

na teologia ocidental. De fato, o cristianismo celta tinha sido mais influenciado pela teologia 

grega do que pela teologia ocidental.  Isso escapou aos olhos de Wesley. Registra-se que ele 

não recorreu à tradição do cristianismo celta.414 Isso é uma pena, porque temos, aqui, uma cir-

cularidade de tradição teológica que explica, numa perspectiva das mentalidades, a receptivi-

dade do anglicanismo para a teologia grega e que seu espírito pragmático e sintético, mais 

grego do que romano, tem uma pré-história na própria forma do cristianismo celta. 

                                                 
412 WJW, vol. 2, 1784, p. 556 – sermão 68. 9 [The wisdom of God’s counsels]: “I verily believe, the real heresy 
of Pelagius was neither more nor less than this: The holding that Christians may, by the grace of God, (not with-
out it; that I take to be a mere slander,) "go on to perfection;" or, in other words, "fulfill the law of Christ." "But 
St. Augustine says:" – When Augustine's passions were heated, his word is not worth a rush. And here is the se-
cret: St. Augustine was angry at Pelagius: Hence he slandered and abused him, (as his manner was,) without ei-
ther fear or shame. And St. Augustine was then in the Christian world, what Aristotle was afterwards: There 
needed no other proof of any assertion, than ipse dixit: "St. Augustine said it.” 
413 EDJW, 1764, p. E L: “The ELLECT, all those who truly believe in Christ.” 
414 CHJW, vol. 1, 1776, p. 9-10. 
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1.3 A releitura da soteriologia deísta e dos acentos filosóficos sub-

jacentes da soteriologia por John Wesley 

Eu fiz uma coleção pública para um fundo de empréstimo pa-
ra os pobres. Nossa regra é emprestar somente vinte shillings 
de cada vez que são reembolsadas semanalmente durante três 
meses. Eu comecei com isso aproximadamente um ano meio 

atrás: desde então, trinta libras e dezesseis shillings foram co-
letados; e com isso, em dezoito meses, nada menos de duzen-

tos e cinqüenta e cinco pessoas foram aliviadas. Dr. W. [...] 
mandou um guine para o fundo; como um deista importante 

fez na manhã seguinte .415 (grifo deste autor) 

John Wesley 

John Wesley nos não revela  o nome deste “Deista eminente”. A sua doação para o 

fundo metodista mostra, primeiro, sua liberdade de sustentar um movimento, em 1748,416  

pouco favorável ao deísmo. Wesley não é menos corajoso: ele aceita a ajuda de um deista e 

faz isso público. Nas duas atitudes não rege um purismo por princípio. Apesar das diferenças, 

há contatos e colaborações pontuais entre deístas e metodistas. 

Apesar disso, a expressão “soteriologia deísta” merece um comentário inicial. Per de-

finitionem, especialmente o deísmo tardio não manteve uma soteriologia no sentido clássico 

religioso, porém promove soteriologias “seculares”. As suas utopias envolvem uma escatolo-

gia do presente e uma visão da história como em contínuo desenvolvimento, cujo motor, o 

próprio ser humano, encontra-se mesmo num processo contínuo de desenvolvimento. A mu-

dança paradigmática entre a época medieval e a renascença é uma reconstrução da cosmovi-

são com um novo acento antropocêntrico, com mudanças sucessivas da mentalidade de me-

do417 e do além, para a convicção de que a busca da “felicidade” humana é um empreend i-

mento alcançável e uma responsabilidade terrestre. A busca da felicidade já era central na fi-

losofia aristotélica, aparece no contrato familiar de John Locke418, constituía-se como um eixo 

                                                 
415 WJW, vol. 20, 17 jan. 1748, p. 204 – diário: “I made a public collection towards a lending-stock for the poor. 
Our rule is, to lend only twenty shillings at once, which is repaid weekly within three months. I began this about 
a year and a half ago: Thirty pounds sixteen shillings were then collected; and out of this, no less than two hun-
dred and fifty-five persons have been relieved in eighteen months. Dr. W., hearing of this design, sent a guinea 
toward it; as did an eminent Deist the next morning.” 
416 AInda em 1764 Wesley pode identificar com eles os “pensadores-livres”. EDJW, 1764, p. F R: “A FREE-
THINKER, a deist.” 
417 Jean DELUMEAU. O pecado e o medo: a culpabilização no Ocidente (séculos 13 – 18), 2 vol. Tradução: Ál-
varo Lorencini. Bauru, SP: EDUSC, 2003. 
418 “...governos são formados para proteger os direitos de propriedade, vida, liberdade e busca da felicidade...”, 
apud Bethania MARIANI. Colonização lingüística : Línguas, política e religião no Brasil (séculos XVI a XVIII) 
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básico da filosofia utilitarista e, no fim do século XVIII, foi declarada um direto universal se-

gundo a Constituinte dos EUA. 419 Mas também contemporâneos anglicanos de Locke, como 

Jeremy Taylor, afirmaram muitas razões para ser feliz, entre elas, as amizades, a criação e as 

oportunidades que o simples fato de poder viver oferece: “Se tu estás bem hoje, seria uma 

loucura transformar o presente em algo miserável pelo medo de estar doente amanhã. [...] pela 

felicidade deveríamos deixar a nossa miséria atrás.”420 

Segundo Runyon, cabe a John Wesley, a introdução da experiência como categoria te-

ológica de peso.421 Madox é mais moderado e diz que Wesley “...fez a consideração da expe-

riência mais explícita.”422 Long rejeita esta aproximação entre Wesley e os empiristas por 

causa do seu, supostamente, subjacente cientificismo e alega que a rejeição da matemática por 

Wesley deveria ser compreendida como rejeição da tentação de “desviar a atenção do eterno 

para o empírico”. 423Wesley seria, então, mais influenciado pela escola do pensamento neo-

platônico?  

Wesley foi formado em Oxford, uma universidade com forte tendência aristotélica, em 

distinção à escola neoplatônica da Universidade Cambridge e sua escola racionalista.424 Em 

oposição ao racionalismo de Cambridge, a universidade de Oxford defendeu o empirismo. 

Wesley apreciava a contribuição do empirismo para o campo religioso e da filosofia de John 

Locke (1632–1704) em particular.425 De um jeito bem empirista, John Wesley compreendeu a 

experiência religiosa como meio de evidenciar a presença de Deus na vida.426 A procura da 

                                                                                                                                                         
e nos Estados Unidos da América (século XVIII). Campinas, SP: Pontes, 2004, p. 161.  
419 “The pursuit of happiness”. 
420 Jeremy TAYLOR. The rule and exercises of holy living, 1650, capítulo “Instruments or Exercises to procure 
Contentedness”, §4: “If it be well to-day, it is madness to make the present miserable by fearing it may be ill to-
morrow.” Ve ja também o sub-capítulo anterior e o capítulo “Helps to increase our Love to God, by Way of Ex-
ercise”, §6, “...for felicity, we should part with our misery”. 
421 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 35. 
422 Randy L MADDOX. Responsible grace: John Wesley’s Practical Theology. Nashville, TN: Kingswood 
Books, 1994, p. 44. 
423 Stephen D. LONG. John Wesley’s moral theology: the quest for God and goodness. Nashville, TN: Kings-
wood Books, 2005, p. 6. 
424 No século XIX, refere-se a este grupo como os “platonistas de Cambridge”. 
425 Veja WJW, vol. 2, 1781, p. 590-591 – sermão 70, §I.3 [The case of reason impartially considered], John 
WESLEY. Remarks on John Locke’s “Essay On Human Understanding”, 1781, e sua publicação em AMJW, 
vol. 7, 1784, p. 32ss, 91ss, 148ss, 201ss, 254ss e 314ss. Além de textos primários de Locke, Wesley consultou 
também seu aluno Henry Grove (1648-1738). Segundo Outler, em WJW, vol. 1, 1748, p. 500, roda-pé 83 – ser-
mão 22, §III.6 [Upon our Lord’s sermon on the mount, II], Wesley cita uma frase de Locke baseado em Grove. 
426 LJW, vol. 8, Londres, 17 dez. 1787, p. 27 – carta para Jane Bisson: “MY DEAR SISTER, […] Do you al-
ways find a clear sense of the presence of the ever-blessed Trinity?” LJW, vol. 8, LEEDS, 3 ago. 1789, p. 169 – 
carta para Sarah Mallet: “DEAR SALLY, […] tell me, on the other hand, whatever manifestations of the ever-
blessed Trinity you find, and whatever uncommon degree of faith or hope or love you are favored with from 
time to time.” 
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experiência religiosa é claramente expressa na seguinte oração de 1733: “Deixa-me sentir, e 

assim saberia o que significa amar-te com todo o meu coração.”427 A experiência é a base do 

conhecimento do mundo físico e por causa disso, Wesley a menciona na introdução da sua 

obra Panorama da presença de Deus na criação: 

Os fatos ficam ao alcance dos nossos sentidos e da nossa compreensão, as 
causas são mais remotas. Que as coisas são de tal forma, sabemos com cer-
teza: mas porque elas são assim, nós não sabemos. Em muitos casos nem 
podemos saber, e quanto mais tentamos, mais ficamos perplexos.428  

A experiência leva o ser humano a adquirir certezas, e certezas ocupam um papel cen-

tral na compreensão da fé cristã em Wesley: apesar disso, no fim da sua vida, ele reconhecerá 

que uma pessoa pode ser salva sem ter alcançado a certeza da fé.  

Apesar da preferência aristotélica, encontramos nos primeiros textos de Wesley tam-

bém teses mais platônicas. Trata-se de um reflexo da leitura da obra de William Cave (1637-

1713), Cristianismo Primitivo429, que mostra uma clara preferência pelos cristãos platonistas 

como Clemente, Orígenes, Evagrius e Nyssa.430 Entretanto, quando Wesley cita o conceito 

platônico da “razão eterna” no Sério apelo para seres humanos de razão e religião, em 1743, 

esta citação não combina mais com a descrição da depravação total da natureza humana no 

mesmo tratado.431 Assim, Rivers constata aqui uma paródia, mas talvez seja mais uma restan-

te inconsistência na argumentação do próprio Wesley.432 Apesar disso, mantém-se na lingua-

gem soteriológica de Wesley, em comparação com conceitos jurídicos ou forenses, uma pre-

ferência pelo conceito platônico da θεραπεια ψυχης. Deste modo, na introdução do seu trata-

do sobre Pecado Original, Wesley usa talvez o próprio Platão contra um “deísmo aberto”.433 

                                                 
427 FPJW, 1742, p. 4: “Let me feel, and than I shall know what it is, to love Thee with all my heart.” 
428 John WESLEY. Survey o f the wisdom of God in Creation, introdução da edição de 1777. “It will be easily 
observed, that I endeavor throughout, not to account for things; but only to describe them. I undertake barely to 
set down what appears in nature; not the cause of those appearances. The facts lie within the reach of our 
senses and understanding; the causes are more remote. That things are so, we know with certainty: but 
why they are so, we know not. In many cases we cannot know; and the more we enquire, the more we are 
perplexed […]” (grifo deste autor) 
429 William CAVE. Primitive Christianity: or The Religion of the Ancient Christians in the First Ages of the 
Gospel. London: [s. ed.], 1673. O livro também foi integrado à Biblioteca Cristã.  
430 Michael J. CHRISTENSEN. Theosis and sanctification: John Wesley's reformulation of a patristic doctrine. 
Wesleyan Theological Journal, vol. 31, n. 2, outono 1996. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/ 
wesleyan_theology/theojrnl/31-35/31-2-4.htm >. Acesso em: 2 mar. 2004. 
431 WJW, vol. 11, 1745, p. 114-115 – A farther appeal, §II.7. 
432 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 233. 
433 John WESLEY. The doctrine of original sin, according to scripture, reason, and experience, 1757, §4: 
“…nor can the Christian philosophy […] be more properly defined than in Plato's word: It is θεραπεια ψυχης, 
`the only true method of healing a distempered soul´.” 
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Quanto aos platonistas de Cambridge, três latitudinaristas, Henry More, John Smith e Ralph 

Cudworth entraram na Biblioteca Cristã, como também John Norris. A crítica de confundir 

“opiniões” com doutrinas centrais, a compreensão do entrelaçamento de todas as coisas e da 

onipresença divina em toda criação, os platonistas de Cambridge e Wesley tinham também 

em comum.  

Percebe-se, em Wesley, a tentativa de relacionar as contribuições das duas escolas fi-

losóficas, para que a experiência de Deus (Aristóteles) não fosse desvinculada da revelação e 

da presença de Deus (Platão). Podemos chamar essa busca de uma síntese ou de uma recons-

trução significativa das contribuições das escolas de Cambridge e Oxford, buscando compre-

ender a ação de Deus em favor de e nas pessoas, na humanidade e no universo. A motivação 

dessa releitura é, mais uma vez, de natureza soteriológica. 

Num outro ponto, Wesley desafia as posições deístas, quando ele defende a presença 

de Deus na história como no cosmo, usando até Newton. 434 Já o título de sua Panorama da 

presença de Deus na criação435 (1763) é auto-explicativa em sua intenção.  

Segundo a sua História concisa da Inglaterra (1776), o grande final da história do 

Cristianismo seria o próprio metodismo 436 o qual Wesley descreve, em outros tratados, como 

cristianismo, simultaneamente antigo 437 e moderno 438 – relação também explorada pelo ilumi-

nismo inglês. Porém, para Wesley o metodismo era, não somente, um projeto humano moder-

no bem sucedido com base na sabedoria da Antigüidade, preferencialmente grego-romana, 

mas a realização ampla de promessas divinas bíblicas na contemporaneidade como na época 

                                                 
434 WJW, vol. 2, 3 mar. 1784, p. 570 – sermão 69, §I.2 [The imperfection of human knowledge]: “…The omn i-
presence or immensity of God Sir Isaac Newton endeavours to illustrate by a strong expression, by terming infi-
nite space `the sensorium of the Deity´.” Não trata-se de uma mera história natural, mas de uma filosofia natural 
que contempla tanto a criação como a existência do criador [e de espíritos etc.]. 
435 John WESLEY. A survey of the wisdom of God in the creation, or a compendium of natural philosophy, In-
trodução de John Wesley, 1763. 
436 CHJW, 1776, vol. 4, p. 169ss. O texto encontra-se também em WJW, vol. 9, 1781, p. 425-503 – A short his-
tory of the people called Methodists. Veja também: WJW, vol. 4, 1777, p. 579-580 – sermão 112, §3 [On Laying 
the foundation of the New Chapel]: “3. Yet a still greater man of a neighbouring nation, a burning and a shining 
light, equally eminent in piety and in learning, partly confirmed the Bishop's supposition; for Bengelius, being 
asked why he placed the grand revival of religion so late as the year 1836, replied, "I acknowledge all the 
prophecies would incline me to place it a century sooner; but an insurmountable difficulty lies in the way: I can-
not reconcile this to matter of fact; for I do not know of any remarkable work of God which has been wrought 
upon earth between the years 1730 and 1740." This is really surprising. It is strange that sensible men should 
know so little of what is done at so small a distance. How could so great a man be ignorant of what was trans-
acted no farther off than England? – especially considering the accounts then published in Germany, some of 
which were tolerably impartial; nay, considering the particular account which I had sent, as early as the year 
1742, to one well known through all the empire, Pastor (afterwards Superintendent) Steinmetz.” Johann Adam 
Steinmetz (1689–1762) era pastor perto de Herrnhut e tradutor de uma obra de Philip Doddridge.  
437 John WESLEY (ed.). The manners of the ancient Christians. Claude Fleury (edição parcial), 1749. 
438 WJW, vol. 9, 1745, p. 133-158 – Modern Christianity: exemplified at Wednesbury, and other adjacent places 
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da igreja primitiva. Isso não impediu, porém, que Wesley, em 1750 publicasse em Latim, ou 

seja, no melhor estilo iluminista, uma coletânea das obras do Erasmo de Roterdã439 e uma co-

letânea de fabulas de Phaedrus, um representante da escola estóica.440 Isso não quer dizer que 

Wesley aprovou a Stoa em todo. No seu dicionário ele destaca mais a sua crítica e descreve os 

filósofos estóicos como “... um tipo de filósofos que ensinaram que todas as coisas são orga-

nizadas segundo o destino.”441 Wesley pode, com a Stoa, imaginar que o seres humanos, o 

mundo e o cosmo sejam interligados; mas ele rejeita a compreensão que a organização desse 

cosmo acontecesse sem Deus e, conseqüentemente, representasse um sistema fechado em qual 

governasse um distino “cego”.442 

Wesley interpretou a aceitação do cristianismo pelo imperador Constantino como ca-

tástrofe e procurou as referências para um cristianismo genuíno nas épocas seguintes somente 

no cristianismo não romano.443 Na introdução de História concisa do Cristianismo, Wesley 

explica o projeto de toda obra: “Há mais uma objeção que deve ser levantada contra todas as 

Histórias da Inglaterra que eu tenho visto. [...] Quem concluiria a partir desses relatos, quem 

teria a menor suspeita que é Deus quem governa o mundo?”444 Para conseguir isso, Wesley 

pretende abranger a compreensão do “estado interno  da igreja” do autor do texto no  qual se 

baseia sua história em grande parte: 

Ele não parece compreender claramente o que o estado interno da igreja re-
almente significa. Ele informa sobre a situação da educação, a forma do go-
verno, as doutrinas, os ritos e as cerimônias de cada século: mas, certamen-
te, juntando tudo isso nos conta muito pouco sobre o estado interno da igre-
ja. O estado interno de cristãos individuais e da igreja em geral é, sem dúvi-
da nenhuma, algo mais profundo e amplamente diferente disso. Quando jus-
tiça, paz e alegria abundam nela, o estado interno da igreja é bom. [...] Con-
seqüentemente, o seu estado interno deve ser estimado pelo crescimento ou 
declínio dessas características.445 

                                                                                                                                                         
in Staffordshire. O texto reflete a ambiguidade dessa modernidade e trata das perseguições contra metodistas.  
439 John WESLEY (ed.). Desiderii Erasmi Roterodami colloquia selecta, 1750 (2 edições na Inglaterra até 1791). 
440 John WESLEY (ed.). Phaedri fabulae selectae, 1750 (2 edições na Inglaterra). No século XVIII várias edi-
ções das obras de Phaedrus, um escravo liberto do imperador Augusto, foram publicados em inglês e latim em 
Londres, Veja a página na Internet Fabels com o respectivo índice da Carlson Fable Collection at Creighton 
Disponível em: < aesop.creighton.edu/jcupub/fables3/catalog/years/1400to1799.html#1750>. Acesso em: 10 
mar. 2005. 
441 EDJW, 1764, p. S U: “STOICS, a sort of philosophers who taught that all things are ordered by fate.” 
442 Veja também AMJW, vol. 1, jun. 1778, p. 252, citado, mais adiante, na roda-pé 501. 
443 John WESLEY. A plain account of genuine Christianity , 1753.  
444 CHJW, vol. 1, 1776, p. v-vi. “There is yet another objection which may be made, to all the Histories of Eng-
land that I have seen […] Who would gather from these accounts, who would have the least suspicion, that it is 
GOD who governs the world?” 
445 EHJW, vol. 1, 1781, p. v-vi, §6. “He does not seem clearly to understand, what the internal State of the 
Church means. He tells you the State of Learning, the Form of Government, the Doctrines, the Rites and Cere-
monies in each Century: but certainly, all these put together teach us very little about the Internal State. The In-
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Não se pode ignorar que, nessa cosmovisão de uma interação entre Deus, a história e a 

criação, cabem, segundo Wesley, também o diabo e espíritos maus. Na parte da construção da 

soteriologia, precisa-se investigar melhor se tem a ver com mais de um tipo de reminiscência 

de uma leitura acolhida, por ser encontrada na tradição, ou se ela constituiria uma parte fun-

damental dessa soteriologia. Com o deísmo, então, Wesley dialoga sobre a utilidade de con-

ceitos aristotélicos e platônicos para compreender e descrever de forma melhor a ação salvífi-

ca de Deus. Parece que essa posição de mediação mostrou seus frutos também na opinião pú-

blica sosbre o metodismo como tal. Segundo Mary Thale, no fim do século XVII, as Socieda-

des de Debate de Londres “começaram a aprovar o metodismo como mediação entre os ex-

tremos do iluminismo e do contra-iluminismo”.446 Enquanto Thompson ainda descreve o me-

todismo nascente como antiiluminista, Hempton deve ter razão que Wesley, no mínimo, 

“...pode ser compreendido mais como um produto do iluminismo do que como reação contra 

ele.”447 Aproveitando a obra de Dreyer448, Hempton continua: 

O conceito de igreja em Wesley não era baseado na autoridade apostólica, 
ortodoxia confessional ou na coerção estatal, mas no livre consenso de i-
guais em formar uma associação voluntária. As implicações radicais dessa 
perspectiva iriam longe. Wesley aceitou que não crentes podiam assinar a 
membresia dessa associação e que a única base da sua admissão ou expul-
são era a disponibilidade dos membros entrar em consenso sobre as regras 
da associação.449 

Encontramos esta descrição da igreja como associação voluntária na Epistola de tole-

rantia (1685) de John Locke. Os/as associados/as teriam a plena liberdade de se afiliar ou 

desvincular, e a associação possuiria o direito de excluir pessoas, depois de um processo que 

incluiria conselhos e críticas. Efeito desejado: dessa forma seria possível permitir uma certa 

diversidade religiosa no mesmo território nacional. 450 Em Wesley, este impulso se desenvo l-

veu na direção de uma associação religiosa nova, aberta para outros, além das linhas confes-

                                                                                                                                                         
ternal State of individual Christians, and the Church in general, is undoubtedly something far deeper an widely 
different form this. When righteousness, and peace, and joy in the Holy Spirit abound therein, then the Internal 
State of the Church is good. […] Consequently by the increase or decrease of these its Internal State is to be es-
timated.” 
446 Mary THALE. Deists, papists and Methodists at London debating societies 1749-1799. The historical asso-
ciation. Oxford/Malden, MA: Blackwell: 2001, p. 346. 
447 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
41. 
448 Frederick DREYER. The Genesis of Methodism. Bethlehem, Pa.: Lehigh University Press. Associated Uni-
versity Presses, Cranbury, N.J. 1999. 
449 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
51. 
450 Menciona aqui que o culto cristão no mundo grego-romano seguiu o exemplo organizacional das associações 
grego-romanas. 



 

 

126 

sionais, porém, mantida na sua integridade pelo contrato aceito. Wesley era bem consciente 

dessa particularidade das sociedades metodistas sendo elas, ao mesmo tempo, parte da Igreja 

Anglicana: 

Não há nenhuma outra sociedade religiosa no mundo abaixo do céu que na-
da requer do ser humano para fazer a sua admissão, a não ser o desejo de 
salvar as suas almas. Olhe ao seu redor: você não será admitido na Igreja 
[da Inglaterra] ou numa sociedade de presbiterianos, anabatistas ou Qua-
kers, ou qualquer outra, se você não compartilha as mesmas opiniões e pre-
ferências em relação à forma do culto. Somente os metodistas não insistem 
em ter esta ou aquela opinião, mas eles pensam e deixam pensar. Nem eles 
impõem uma forma particular de culto, diferente, você pode continuar a ce-
lebrar o culto na forma anterior, qualquer que seja. Então, eu não conheci 
nenhuma sociedade religiosa, seja na antigüidade ou na modernidade, onde 
esta liberdade de consciência é permitida ou tenha sido permitida, desde a 
época dos Apóstolos. Aquilo é nossa glória, uma glória particularmente 
nossa. Qual sociedade compartilha-a conosco?451 

Ou seja, enquanto outras sociedades religiosas repetiram as distinções confessionais, 

os metodistas pretenderam a superar este isolamento em seu meio. Para Wesley, vivenciar es-

te tipo de tolerância seguia ainda o significado literal da palavra. Ele não favoreceu uma tole-

rância como um lado a lado sem envolvimento com o outro diferente, mas um envolvimento 

que não abandone o outro e prmite seus direitos mesmo que isso causar sofrimento.452 Apesar 

disso, temos mais uma vez o fenômeno de um entrelaçamento de influências. No caso, tam-

bém podemos compreender algumas das características das sociedades metodistas e da cone-

xão metodista como dependentes de um modelo de ordem religiosa.453 

Mais uma importante contribuição da Renascença à religião aconteceu no campo da 

ética. A redescoberta da ética aristotélica, com o paralelo reaproveitamento da ética estóica, 

especialmente de Cícero, modelou a ética da virtude na Renascença. No campo religioso, esta 

ética foi amplamente acolhida pelo puritanismo. Aristóteles e Cícero, por exemplo, afrotna-

ram a preguiça, a luxúria e a concupiscência como causa do declínio de nações inteiras. Eles 

                                                 
451 John WESLEY, Diário, 17 maio de 1788: “There is no other relig ious society under heaven which requires 
nothing of men in order to their admission into it, but a desire to save their souls. Look all round you, you cannot 
be admitted into the Church, or society of the Presbyterians, Anabaptists, Quakers, or any others, unless you hold 
the same opinions with them, and adhere to the same mode of worship.  
The Methodists alone do not insist on your holding this or that opinion; but they think and let think. Neither do 
they impose any particular mode of worship; but you may continue to worship in your former manner, be it what 
it may. Now, I do not know any other religious society, either ancient or modern, wherein such liberty of con-
science is now allowed, or has been allowed, since the age of the Apostles. Here is our glorying; and a glorying 
peculiar to us. What society shares it with us?” 
452 Veja EDJW, 1764, p. T R: “TOLLERATION, sufferance, permission, allowance.”   
453 Veja Helmut RENDERS. O metodismo nascente como movimento: mentalidades e elementos estruturas de 
um cristianismo militante. Caminhando , ano X, no. 15. São Bernardo do Campo: Faculdade de Teologia, 1o se-
mestre 2005, p. 31-42. 
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rejeitaram o jogo, a dança e o divertimento como sinais dessa decadência. A ordem moral in-

terna do ser humano era considerada essencial para manter a ordem externa da nação.454 Ape-

sar da contribuição da relação interna-externa como chave de compreensão do mundo, tam-

bém tão freqüente em Wesley, há mais um efeito colateral dessa lógica. Ela reaparece na idéia 

do estado e dos deveres dos seus integrantes. A Estoá compreendeu o cosmo como um todo 

onde a felicidade alcança quem cumpre o seu papel, pela simplicidade, autocontrole e disci-

plina e – e aqui é o ponto atraente para a Renascença – pela procura da companhia de seres 

racionais, do homo sapiens. Para Wesley, como vamos ainda apontar mais adiante, reaparece 

essa visão da totalidade do cosmo tanto na abrangência escatológica da sua soteriologia social 

como na sua compreensão do estado e dos papéis dos seus integrantes. Mas encontraremos em 

Wesley também uma ênfase na doutrina da “ordem da criação” que representesse um equiva-

lente cristão da cosmologia estóica levando à defesa de um estado absolutista? Veremos isso 

mais adiante também. 

1.4 A releitura da soteriologia mística em John Wesley 

Há um uso geral e um uso específico da palavra místico em John Wesley. No discurso 

mais geral, “místico” é usado no sentido de “misterioso”, por exemplo, na classificação de au-

tores religiosos: “...outros [...] não são superficiais demais, mas místicos demais. Eles encon-

tram em tudo significados escondidos, os quais Deus nunca ensinou...”455. O uso específico se 

refere à espiritualidade cujos representantes atraíram John Wesley na sua juventude e a partir 

de 1724. Wesley leu os textos de diversos místicos britânicos (William Law; Henry Scougal), 

franceses (Fénelon), espanhóis (Juan d`Avilla; Miguel de Molinos, G. Lopes) e alemães (Ja-

kob Boehme, Oetinger). Mas seu contato mais íntimo com o tema foi certamente estabelecido 

mediante o inglês William Law que introduziu a Wesley a Theologia Germanica. Inicialmen-

te, Law cativou os irmãos Wesley pelos seus ensinos pastorais. John R. Tyson menciona a ên-

fase no cotidiano da teologia de William Law: “A vida cristã é uma vida de devoção [...] um 

jeito de viver que “traz um senso de religião nas atividades comuns do dia-a-dia” [...] sinôni-

mo de perfeição cristã. Essa perfeição é de forma íntima conectada com os deveres da vida 

                                                 
454 Jan ROHLS. Der Prozess der Zivilisation und der Geist des Protestantismus. EKD-Texte. Die Manieren und 
der Protestantismus. Anäherungen an ein weithin vergessenes Thema. 2004, p. 78. 63-170, disponível em: < 
www.ekd.de/EKD-Texte/2059.html >. Acesso em: 20 ago. 2004. Veja na página principal o documento n. 79. 
455 CLJW, vol. 1, 1749: Introdução, §7: “…some […] are not too superficial, but too mystical. They find hidden 
meanings in everything, which God never taught…” 
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cotidiana...”,456 fundamentada por uma “cristologia da imitatio” que orientava a uma renúncia 

do mundo e uma resignação no sentido de uma busca da sintonia com a vontade de Deus.457 

Nascido em 1686, Law tornou-se, com 28 anos, não-jurado458. Sua fé levou-o a um conflito 

com o governo.459 O impedimento de uma carreira anglicana, seja ela sacerdotal ou acadêmi-

ca, entretanto, não significava para ele, retirar-se do mundo. Law manteve uma práxis de vis i-

tação aos necessitados. A renúncia, então, tinha primeiro a ver com o prestígio e posição soci-

al, fato que contribuiu certamente para sua reputação pública entre uma nova geração de reli-

giosos. Entre 1726 e 1737, Law escreve tratados sobre a vida cristã, especialmente, Um trata-

do prático sobre a perfeição cristã (1726) e Um chamado sério para uma vida devota e santa 

(1729). Entre 1737 e 1740 William Law descobre Jacob Boehme, o místico alemão cuja in-

fluência se torna mais profunda a partir de 1749. Em 1761 Law morre. 

Os escritos de Law de 1726 e 1729 marcaram profundamente a soteriologia de Wes-

ley. O tema da perfeição cristã e sua práxis das “obras de piedade” inclusive de “autodiscipli-

na, oração particular, jejum, uso econômico do tempo e das riquezas, da propriedade e da di-

versão”460, Wesley jamais abandonaria durante a sua vida, e finalmente, resumiria que a dou-

trina da perfeição cristã seria a doutrina mais marcante do metodismo. Law tinha inspirado a 

práxis de Wesley, porém, no dia-a-dia da Geórgia, Wesley conclui que a proposta de Law não 

teria trazido resultados. Re-orientado pelos seus contatos com os Moravianos, e rejeitando a 

crescente tendência mística de Law, Wesley escreveu nos dias 14 e 20 de maio de 1738, ou 

seja, 4 dias antes de Aldersgate, duas cartas cobrando de Law a falta de orientação em relação 

à justificação pela fé.461 De fato, Law usou um conceito de justificação pela fé, só que de fo r-

ma significativamente diferente de Wesley. Wesley compreendeu a justificação pela fé como 

perdão, Law, mais como um “sendo feito justo”, tema reservado em Wesley à santificação. 

Segundo Harper, Law estava “…em sintonia com Jacob Boehme e os platonistas de Cambrid-

                                                 
456 John R. TYSON. John Wesley and William Law: a reappraisal. Wesleyan Theological Journal, vol. 17, n. 2, 
outono 1982, p. 58. 
457 John R. TYSON. John Wesley and William Law: a reappraisal. Wesleyan Theological Journal, vol. 17, n. 2, 
outono 1982, p. 58-59. 
458 Os não-jurados eram e permaneceram anglicanos, mas rejeitaram em 1688 o juramento em favor de Guilher-
me de Orange. 
459 Há certos paralelos entre Law e a luta de Dietrich Bonhoeffer contra a “graça barata”. Ambos entraram em 
choque com seus governos, cuidaram da formação teológica de forma alternativa e tinham um acesso aos amb i-
entes de classes socias baixas.  
460 John R. TYSON. John Wesley and William Law: a reappraisal. Wesleyan Theological Journal, vol. 17, n. 2, 
outono 1982, p. 72. 
461 WJW, vol. 26, , p. 540-550 – cartas de John Wesley para William Law, 14 e 20 maio 1738. 
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ge”.462 A tensão entre Law e Wesley tem mais um lado interessante. Enquanto em Law a san-

tificação assimila a justificação, em outros ramos do cristianismo a justificação assimila a san-

tificação.463  

Outras críticas da mística por Wesley referem-se à sua rejeição do uso da razão464 e 

dos sacramentos465. Depois 15 de anos de silêncio, cartas de 1756 e 1760 reafirmaram os de-

sentendimentos. Um fato, porém, Tyson ignora plenamente. Wesley editou entre 1740 e 1748, 

cinco obras de Law e, em 1768, uma pequena edição completa das obras de Law. 466 Entre 

1740 e 1791, Wesley soma um total de 54 edições dessas seis obras, porém nunca editou uma 

obra da fase de 1749 em diante. 

Em relação a Jacob Boehme, Wesley oferece, ainda no Arminian Magazine do ano 

1781, uma detalhada desconstrução de um texto,467 sendo que, na sua História eclesiástica, 

ele critica abertamente Boehme, “um carpinteiro de Goerlitz”, como “a cabeça [de uma] tribo 

de visionários...”468. Em 1782, ele distingue claramente entre a aprovação de Law e a rejeição 

de Boehme.469 Apesar disso, conselhos de Boehme, relacionados a dietas vegetarianas, entra-

ram no Primitive physick.470 Chegamos à conclusão que Law (e seu misticismo ético) e John 

Wesley tinham em comum a ênfase nas obras da piedade, no tema geral da perfeição cristã e 

                                                 
462 Kenneth HARPER. [William] Law and [John] Wesley. Church Quarterly Review, 163, Nashville, TN: The 
United Methodist Board of Higher Education, jan.-mar. 1962, p. 61-71. 
463 Parece ser a grande tentação do protestantismo e era o grande desafio de Bonhoeffer. 
464 John WESLEY. An earnest appeal to men of reason and religion , §30.  
465 Segundo The private Journal and Literary Remains of John Byrom. Chetham Society, 1854, vol. 2, pt. 1, p. 
181-182.Apud George E. CLARKSON. John Wesley and William Law's mysticism. Religion in Life, 42, inverno 
1973, p. 542. A rejeição do a é certamente vinculado com sua crescente apresciação da mística alemã. Mas, ain-
da em 1737 Law defenderia o uso do sacramento contra os deístas. William LAW. A Demonstration of the Gross 
and Fundamental Errors of a late book, called `A Plain Account of the Nature and End of the Sacrament of the 
Lord's Supper, &c. London, 1737. 
466 John WESLEY (ed.).The nature and design of Christianity. (edição em parte) John Wesley. William Law. 
S.l., 1740; (32 edições na Inglaterra e na Irlanda); John WESLEY (ed.). A practical treatise on Christian perfec-
tion. (edição parcial) William Law, 1743; John WESLEY (ed.). The pilgrim's progress from this world to that 
which is to come . William Law, 1743 (11 edições na Inglaterra); John WESLEY (ed.). A serious call to a holy 
life, (edição parcial). William Law, Newcastle upon Tyne: Printed by John Gooding, 1744 (8 edições na In-
glaterra); John WESLEY (ed.). A serious answer to Dr. Trapp's four sermons on the sin, folly, and danger of Be-
ing righteous overmuch. William Law (edição parcial), 1748 (3 edições na Inglaterra e Irlanda); John WESLEY 
(ed.). An Extract of the Rev. (William) Law's Works, 1768. 
467 AMJW, vol. 4, 1781, p. 268-274 - John WESLEY, Thoughts upon Jacob Behmen. 
468 EHJW, vol. 4, 1781, p. 90-91. 
469 AMJW, vol. 5, april 1782, p. 207 - John WESLEY. A specimen of the divinity e philosophy, of the highly il-
luminated Jacob Behmen: “Mr. Law’s writings are entirely out of the question, we are only concerned with those 
of Jacob Behmen.” 
470 George Chyene, um amigo pessoal de William Law, fez a intermediação. Veja Arouna P. OUÉDRAOGO. 
The social genesis of vegeterianism to 1859. Food, power and community: Essays in the history of food and 
drink. DARE, Robert (ed.). Adelaide, AUS: Wakefield Press, 1999, p. 157-158. Não sabemos, porém, se Wesley 
sabia da origem dos conselhos. Ele se refere somente ao próprio Chyene. Se for seria mais um exemplo da capa-
cidade de distinguir entre diversos aspectos de uma mesma pessoa. 
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em busca de Deus face-a-face. A última transforma-se, porém, a partir de 1729, para Wesley, 

numa busca face-a-face mediante a comunhão humana 471. Tuttle interpreta isso como final da 

fase mística de Wesley, baseando-se na introdução do hinário de 1739, o qual relaciona com o 

evento o homem sério, acontecimento de 1729.472  conclusão de Tuttle, porém, parece-nos 

precipitada. Em Wesley, continua a ênfase na procura de Deus, mas os meios é que mudam 

sucessivamente. Por isso não concordamos com McConnell, pois entendemos que ele trans-

forma Wesley num místico.473 A idéia do acesso direto a Deus, mediante a experiência místi-

ca, teve um efeito colateral: levou William Law a uma contradição com a teologia anglicana, 

esvaziando, tendencialmente, outros meios da graça, como por exemplo, os sacramentos. 

Wesley, já em 1736, criticou essa tendência dos místicos numa carta para o seu pai. 474 Nesse 

ano, porém, não pode se referir a William Law que, ainda em 1737, publicou uma crítica se-

melhante, ainda que seu alvo fosse um antisacramentalismo deísta.475 A segunda observação 

de Runyon, sobre a negligência mística em relação ao amor ao próximo, também não atinge 

William Law nessa época. Assim, percebe-se uma crescente crítica aberta dos místicos por 

Wesley, a partir de 1736, mas ainda não um confronto direto com William Law. Diferente-

mente, Wesley ainda tentou implantar a espiritualidade do misticismo ético da proveniência 

de William Law na Geórgia. 

Apesar disso, Wesley critica, em 1781, o autor do texto fundante da História eclesiás-

tica concisa, por sua tendência antimística sem diferenciação e prefere omitir essas passagens, 

porém indica a consciente mudança na introdução da coletânea.476 E, no fim da sua vida, 

Wesley trata descrições de experiências religiosas parecidas com experiências místicas de 

                                                 
471 Helmut RENDERS. Papel social e subjetivação no metodismo nascente. Caminhando, ano IX, n. 13. São 
Bernardo do Campo: Faculdade de Teologia, Universidade Metodista de São Paulo, 1° semestre 2004, p. 212-
225. 
472 Robert G. TUTTLE, Jr. Mysticism in the Wesleyan Tradition. Grand Raids, Michigan: Francis Asbury Press 
of Zondervan Publishing House, 1989, p. 74. Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns and Sacred Po-
ems. S.l., 1739, p. 321-322. 
473 De forma exagerada afirma Francis John McCONNELL. John Wesley. Nashville, TN: Abingdon Press, 1938, 
149-150: “We do not scruple to call Wesley himself one of the noblest of mystics […] It is a search to get in ac-
tual union with God, […] through […] the periods of the `dark night of the soul´ and final illumination.” Mc-
Connell, entretanto, não capta o aspecto comunitário. Veja também a observação que a tendência mística de 
Wesley era forte antes de 1738 e depois de 1765 em David HEMPTON. Methodism and politics in British soci-
ety: 1750-1850. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1984, p. 31. 
474 WJW, vol. 25, Savannah, 23 nov. 1736, p. 487-489 – carta para Samuel Wesley. 
475 William LAW. A Demonstration of the Gross and Fundamental Errors of a late book, called `A Plain Ac-
count of the Nature and End of the Sacrament of the Lord's Supper, &c.´. London, 1737. Veja tambem C. D. A. 
LEIGHTON, William Law, Bemenism, and counter enlightment. Harvard Theological Review, vol. 91, n. 3, 
1998, p. 301-320 que interpreta o anti-deísmo de Law como seu tema transversal. 
476 EHJW, vol. 1, 1781, p.vi, §7. 
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forma tolerante.477 Já em 1767, seis anos depois da morte de Law, encontra-se uma reivindi-

cação significativa no diário: “Um místico que nega a justificação pela fé (por exemplo, se-

nhor Law) pode ser salvo. Mas se for assim, o que acontece com o articulus stantis vel caden-

tis ecclesiae [o artigo que sustenta ou faz cair a Igreja – e a reivindicação de Lutero para essa 

doutrina?].”478 

Aqui Wesley usa Law contra Lutero. Mais tarde, num sermão do ano 1790, Wesley 

ainda elogia Law e a sua obra Um chamado sério.479 Esse comentário e a carta de 1790 con-

vergem com um texto publicado postumamente: “Eu acredito que Deus contempla mais as vi-

das e os temperamentos dos seres humanos do que as suas idéias, e creio que ele respeita mais 

a bondade do coração do que uma cabeça esclarecida.”480 Aqui, a soteriologia é fortemente re-

lacionada com a vida, tema presente também nos textos pastorais de William Law. Parece que 

a relação entre John Wesley e William Law é lida, da melhor forma, a partir da vida mesmo, e 

que Wesley releu a sua reação em relação a William Law diante da sua experiência de vida 

que se abriu, cada vez mais, também às exceções da regra. Em termos soteriológicos, Wesley 

herda de William Law uma compreensão da centralidade do conceito “perfeição cristã”, po-

rém, interpretado como exercício da vida cristã no cotidiano. Às obras de Law que destacam 

isso, Wesley faz leitura básica nas suas sociedades. O lado místico de Law dessa fase, e do 

misticismo romano, indicam uma outra contribuição, a importância do encontro face-a-face 

com Deus, da presença contínua de Deus no coração do ser humano. O acento reaparecerá, de 

forma transformada, na ênfase do testemunho do Espírito Santo na vida do crente, na esperan-

ça de uma relação íntima com Deus, expressa no caminhar como os discípulos, seguindo Je-

sus, deixando tudo atrás. Visando já o terceiro capítulo: hoje, na compreensão popular da igre-

ja, a “mística” é sinônimo de “espiritualidade”. A linguagem religiosa popular, tanto dentro 

como fora da igreja, não é racional, mas a mística se expressa numa linguagem religiosa, re-

introduzindo a dimensão da santidade nas igrejas. A proximidade dessa piedade com a místi-

                                                 
477 LJW, vol. 8, Londres, 13 fev. 1790, p. 201 – carta para sra. Cock: “ MY DEAR SISTER, […] I love to 
hear the particulars of your experience, and I had a letter a few days ago from one of our sisters in Scotland 
whose experience agrees much with yours; only she goes further. She speaks of being ‘taken up into heaven, 
surrounded with the blessed Trinity, and let into God the Father.’” 
478 WJW, vol. 22, 1 dez. 1767, p. 114 – diário: “That a mystic who denies justification by faith (Mr. Law, for in-
stance) may be saved. But if so, what becomes of articulus stantis vel cadentis ecclesiae?” 
479 WJW, vol. 4, 1790, p. 121 – sermão 125, §1 [On a single eye]: “The same truth, that strong and elegant 
writer, Mr. Law, earnestly presses in his `Serious Call to a Devout Life,´ – a treatise which will hardly be ex-
celled, if it be equaled, in the English tongue, either for beauty of expression, or for justness and depth of 
thought.” 
480 WJW, vol. 4, 1790, p. 175 – sermão 130, §15 [On living without God]: “I believe the merciful God regards 
the lives and tempers of men more than their ideas. I believe he respects the goodness of the heart rather than the 
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ca, tanto protestante como romana, poderia indicar um dos possíveis caminhos para um diálo-

go soteriológico brasileiro contemporâneo com os grupos que enfatizam o uma espiritualidade 

ético-entusiasta. 

1.5 A releitura da soteriologia católico-romana por Wesley 

Quem pode negar que muitos deles [dos romanistas] teriam sido ver-
dadeiros religiosos não somente de forma, com Thomas a Kempis, 

Gregory Lopez e o Marquês de Renty, mas que muitos deles, até em 
nossos dias, são no seu interior cristãos de verdade? E isso apesar do 

monte de opiniões erradas que eles mantenham, comunicadas pela 
tradição dos seus pais.481 

John Wesley 

 Quem sabe, ele vai boiar de fato uns anos no fogo do purgatório, mas 
certamente ele irá, finalmente, para o céu.482 

John Wesley 

Wesley discutiu a soteriologia católica por diversas razões. Primeiro, ele tinha consci-

ência que ela fez parte da própria tradição anglicana, especialmente, mediante a sua ênfase na 

santificação. Segundo, a missão metodista encontrou especialmente na Irlanda um catolicismo 

forte pelo qual ele – como outros protestantes também – sofreu violentos ataques. Terceiro, 

houve um aspecto público quando um pretendente do trono criou uma aliança política com 

base na sua catolicidade. O aproveitamento de posições católicas soteriológicas não se distin-

gue do aproveitamento de posições anglo-católicas com seus fortes acentos sacramentais e li-

túrgicos e sua ênfase nos aspectos concretos da encarnação. A relativa  ausência de autores an-

glo-católicos como católicos – com algumas excepções – na Biblioteca Cristã, observada por 

Martin Schmidt483, repete-se, porém, em outras partes das obras de Wesley. Apesar disso, 

Wesley cita católicos como Gaston Jean-Baptiste de Renty, Tomás Kempis e Gregory Lopez 

como exemplos de uma fé vivenciada ou praticada. As publicações de Wesley, em relação ao 

catolicismo em geral, dependem, então, em grande parte, de circunstâncias locais e, especial-

mente, do momento político da Inglaterra.484 Em momentos de ameaças de guerra com nações 

                                                                                                                                                         
clearness of the head.” 
481 WJW, vol. 2, 1775, p. 374-375 – sermão 55, §1 [On the Trinity].  
482 Anedota sobre John Wesley em relação ao seu sobrinho Samuel Wesley, filho de Charles Wesley e sua supos-
ta conversão para o catolicismo. S. n. Obituary – Mr Samuel Wesley. GMSU, nov. 1837, p. 545: “He may, in-
deed, role a few years in purging fire, but he will surely go to Heaven at last.” 
483 Martin SCHMIDT. John Wesley, vol II, 326. 
484 A discussão é atualmente feita com tanta polêmica na Igreja Metodista no Brasil que uma avaliação histórica 
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católicas, Wesley publicou tratados contra doutrinas católicas e questionou a lealdade nacio-

nal de católicos ingleses. Entretanto, isso não era uma novidade, aqui Wesley seguia um dos 

promotores da tolerância inglesa, o próprio John Locke!485 Esses posicionamentos resultaram 

na acusação de Wesley de ter, no mínimo contribuído, para os distúrbios anticatólicos sobre a 

liderança de Lord George Gordon de 1780, em nome da Associação Protestante.486 Depois 

dos distúrbios, Wesley tinha até visitado Gordon em dezembro 1780 na prisão,487 mas na sua 

autodefesa aparece novamente o argumento da falta de lealdade nacional: 

Eu não tenho nada a ver com perseguição. Eu não persigo nenhum ser hu-
mano por causa dos seus princípios religiosos. […] nada pode ser mais ób-
vio do que os membros daquela igreja não conseguirem oferecer razoável 
segurança da sua lealdade ou do seu comportamento pacífico a qualquer 
governo. Por causa disso, eles não deveriam ser tolerados por nenhum go-
verno, seja ele protestante, muçulmano ou pagão. 488 

Num outro momento, também altamente violento, porém não de ameaça nacional, 

Wesley se viu diante de distúrbios que demoraram dez dias, ameaçando a presença metodista 

na Irlanda em maio de 1749. Em julho Wesley respondeu a estes distúrbios com a Carta a um 

Católico Romano. Uma reação católica a essa carta não é conhecida. Ela representa certamen-

te o máximo de aproximação para definir um terreno em comum. Veja, por exemplo, uma a-

firmação de fé em relação à Maria, mãe de Jesus: “Eu creio que Jesus de Nazaré se tornou ser 

humano sendo nascido da abençoada virgem Maria, quem, tanto depois como antes de dar luz, 

continua uma virgem pura e imaculada.”489 A visão é reafirmada em 1757, nas Notas explana-

tórias sobre o Novo Testamento, no comentário de Mt 1,25.490 Isso, porém, não justifica qua l-

                                                                                                                                                         
mais diferenciada seria muito importante. Veja como um excelente exemplo HEMPTON, David. Methodism and 
politics in British society: 1750-1850. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1984, p. 30-43. 
485 David HEMPTON. Methodism and politics in British society: 1750-1850. Stanford, Cf.: Stanford University 
Press, 1984, p. 30. 
486 Pelo grau de violência e pelo grande número de participantes os Gordon riots foram classificados como o pior 
destúrbio europeu do século XVIII antes da revolução francesa em 1789. Veja RULE, John. Albion’s people: 
English society 1714-1815. A social and economic history of England. London / New York: Longman, 1992, p. 
221-223. 
487 Richard P. HEITZENRATER, John Wesley e o povo chamado metodista. São Bernardo do Campo & Rio de 
Janeiro: Editeo & Bennett, 1998, p. 274. 
488 LJW, vol. 6, Londres, 12 jan. 1780, p. 371 – carta para o tipógrafo do public advertiser: “With persecution I 
have nothing to do. I persecute no man for his religious principles. […] nothing can be more plain, than that the 
members of that Church can give no reasonable security to any Government of their allegiance or peaceable be-
haviour. Therefore they ought not to be tolerated by any Government, Protestant, Mahometan, or Pagan.” A carta 
foi também publicada no Arminian Magazine em 1782. Veja AMJW, vol. 5, april 1782, p. 197-199 - A dis-
avowal of persecuting papists. 
489 John WESLEY. Letter to a Roman Catholic, Dublin, 1749, §7: “I believe that Jesus from Nazareth [...] was 
made man […] being […] born of the blessed Virgin Mary, who, as well after as before she brought him forth, 
continued a pure and unspotted virgin.”  
490 NTJW, 1754, p. 12 – Mt 1.25: “He knew her not, till after she had brought forth – It cannot be inferred from 
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quer tipo de adoração (Mt 1.47) e não ausenta Maria, segundo um comentário de Wesley so-

bre Lc 1.47491, da necessidade da salvação. Em termos soteriológicos, segundo Wesley, Maria 

é a “virgem imaculada” e uma pecadora redimida.492 Fora do ambiente da política internacio-

nal e eclesiástica, Wesley introduziu, aos metodistas, personalidades católicas como parâme-

tros de santidade. Veja o exemplo do momento tão especial do funeral de John Fletcher em 

1785, cinco anos depois dos distúrbios anticatólicos de Gordon em Londres: 

Eu somente gostaria de observar que durante muitos anos eu procurei de-
sesperadamente [no mínimo] um habitante da Grã-bretanha que agüentasse 
qualquer grau de comparação com Gregory Lopez ou Monsiniore de Renty. 
Mas deixe julgar qualquer pessoa imparcial se o senhor John Fletcher foi in-
ferior a eles.493 

Como já vimos na introdução, esses dois nomes – e com eles Tomás Kempis – apare-

cem também na introdução da pregação Sobre a Trindade (1780). O texto conclui: 

E mesmo assim, o que representam todas as opiniões absurdas de todos os 
romanistas do mundo, comparadas com aquela na qual o Deus de amor, o 
sábio, justo, misericordioso, Pai dos espíritos de toda a carne, teria fixado, 
desde a eternidade, um decreto absoluto, imutável e irresistível que uma 
parte da humanidade será salva, seja lá o que faça, e o restante será conde-
nada, faça o que pode fazer.494 

Assim, Marquês de Renty é designado como um dos “pais em Cristo”.495 No seu di-

cionário,Wesley fala somente também dos “erros do papismo” e não da idolatria.496 No caso 

do catolicismo, trata-se, então, não de uma releitura e um aproveitamento doutrinário, mas a 

relação oscila entre a proposta de uma convivência irênica até a rejeição feroz do catolicismo 

como corpo eclesiástico com pretensões políticas. Parece-nos que a radicalização do discurso 

                                                                                                                                                         
hence, that he knew her afterward”. 
491 NTJW, 1754, p. 143 – Lc 1.47: “And she rejoiced in hope of salvation through faith in him, which is a bless-
ing common to all true believers, more than in being his mother after the flesh, which was an honour peculiar to 
her. And certainly she had the same reason to rejoice in God her Saviour hat we have: because he had regarded 
the low estate of his handmaid, in like manner as he regarded our low estate; and vouchsafed to come and save 
her and us, when we were reduced to the lowest estate of sin and misery.” 
492 Assim também John DESCHNER. Wesley's Christology: an interpretation. Grand Rapids, Michigan: Francis 
Asbury Press, 1988, p. 30. 
493 WJW, vol. 3, 1785, p. 627 – sermão 114, §12 [On the death of John Fletcher]: “I would only observe, that for 
many years I despaired of finding any inhabitant of Great Britain, that could stand in any degree of comparison 
with Gregory Lopez or Monsieur de Renty. But let any impartial person judge, if Mr. Fletcher was at all inferior 
to them.” LJW, vol. 4, 9 abr. 1765, p. 293 – carta para John Newton: “Is not a Papist a child of God? Is Thomas 
à Kempis, Mr. De Renty, Gregory Lopez gone to hell: Believe it who can.” 
494 WJW, vol. 2, 1780, p. 376 – sermão 55, §1 [On the Trinity]: “And yet what are all the absurd opinions of all 
the Romanists in the world, compared to that one, that the God of love, the wise, just, merciful Father of the spir-
its of all flesh, has, from all eternity, fixed an absolute, unchangeable, irresistible decree, that part of mankind 
shall be saved, do what they will; and the rest damned, do what they can!” 
495 WJW, vol. 2, 1780, p. 385 – sermão 55. §17 [On the Trinity]. 
496 EDJW, 1764, p. P R: “PROTESTANTS , those who protest against the errors of popery.” 
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em Wesley, tanto de sua forma anticatólica como anticalvinista, tem também a ver com a dis-

puta do espaço público. Por isso, mantém-se o discurso anticalvinista, e o discurso anticatóli-

co acontece, mais esporadicamente, interrompido por fases de diálogo.  

Distinto dessa questão, encontra-se a convicção de Wesley, já mencionada em relação 

aos místicos, de que não são as idéias mas as ações, não a doutrina soteriológica, mas a práxis 

soteriológica, que refletem mais genuinamente o caráter de uma pessoa e de um corpo eclesi-

ástico. A soteriologia social desenvolve-se, em primeiro lugar, na práxis. E tanto o discurso 

anticatólico como o pro-católico quer garantir, na práxis, o espaço para o desenvolvimento 

dessa soteriologia social. Runyon lembra, que, além disso, o “sacramentalismo medieval e 

anglicano”497 e a “predestinação calvinista” que representaram doutrinas que pretenderam o-

perar a graça independentemente da consciência humana 498, dependeram, profundamente, da 

estabilidade da igreja como instituição.499 O funcionamento dessa mediação clássica medieval 

da graça divina, segundo a própria experiência de Wesley, não era mais garantida. “A consci-

ência humana teria, agora, que participar nas afirmações da verdade e ser convencida por elas, 

quer isso ocorresse pela razão humana, como no caso do racionalismo e do deísmo, ou pela 

experiência, como no caso de Locke e Wesley.”500 A observação de Runyon serve, por outro 

lado, como explicação parcial de como o funcionamento de uma soteriologia basicamente sa-

cramental está vinculado com a manutenção ou procura da supremacia religiosa territorial. 

Soteriologias sacramentais, então, correm o risco de promover, de forma exagerada e inflexí-

vel, a estabilidade da instituição mediadora, pela busca da garantia do seu espaço na socieda-

de, e, até quando for possível, no próprio universo. Como, então, o forte acento sacramental 

em Wesley relaciona-se com estas observações? Wesley, sempre que possível, tomou a Ceia 

                                                 
497 Veja a reação de William Law contra a desconstrução deísta da teologia sacramental. Ele se dirige ao clero 
jovem, ou seja, uma geração com uma formação universitária deísta. William LAW. A Demonstration of the 
Gross and Fundamental Errors of a late book, called `A Plain Account of the Nature and End of the Sacrament 
of the Lord's Supper. London, 1737. Robert D. CORNWALL. The church and salvation: an early eighteenth cen-
tury high church Anglican perspective. Anglican and Episcopal History, vol. 62, n. 2. Austin, Texas: Historical 
Society of the Anglican Church, jun. 1993, p. 177-178. 181, supõe que menos o grupo numericamente menor dos 
deístas representa menor ameaça do que o grupo de anglicanos teologicamente ortodoxos da low church, como 
Gilbert Burnet. Segundo Burnet, não é a igreja institucional, mas a fé e o arrependimento que garantem a salva-
ção. Wesley combinou a práxis sacramental da high church com a teologia sacramental da low church. 
498 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 189-190. 
499 A posição dos teólogos anglicanos da high church enfatizou a mediação institucional, o sacramento e o minis-
tério sacerdotal. Robert D. CORNWALL. The church and salvation: an early eighteenth century high church 
Anglican perspective. Anglican and Episcopal History, vol. 62, n. 2. Austin, Texas: Historical Society of the 
Anglican Church, jun. 1993, p. 180-181. Não se esquece que o puritanismo inglês criou seu ambiente absoluta-
mente dominado em Nova Inglaterra e tentou o mesmo na revolução de Cro mwell 50 anos depois.  
500 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 190. 
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diariamente e também defendeu, o batismo de criança. Vemos aqui um acento antiintimista. 

Os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, como meios de graça, comunicam a salvação ex-

tra nos e complementam a experiência intra nos. Em outra direção, Wesley defende que o ba-

tismo está vinculado com a presença do Espírito Santo, porém, sem significar o novo nasci-

mento. 

Além disso, o acento na universalidade como universalidade da graça representa tam-

bém um elemento revolucionário que escapa com freqüência  na história da igreja da opressão 

institucional e que se torna o motor de uma ecclesia semper reformanda. Este elemento desa-

fia conceitos como “ordem da criação” e contribui para a compreensão de que cada ser huma-

no pode ser alcançado por Deus de forma perceptível e transformadora, sem distinção de ida-

de, gênero, classe social ou etnia, tendo uma clara noção da presença de Deus na sua própria 

vida. Quanto à teologia católica como teologia medieval, precisamos, então, distinguir o ideal 

da inserção dos seres humanos num cosmo, em harmonia com a práxis dos efeitos problemá-

ticos de conceito como “ordem de criação” ou a da “monarquia divina” para o desenvolvi-

mento de uma soteriologia social. Wesley tinha noção disso e criticou a doutrina da dupla 

predestinação pelo seu caráter fechado, este “...sonho estóico de uma necessidade fatal, [...] 

erro pagão...” e “...teologia turca [...] que todas as coisas são feitas sem nenhuma possibilida-

de de impedi- las”.501 De fato, temos aqui não somente uma rejeição da eleição em relação à 

eternidade, mas também em relação à presença pública. A doutrina da “ordem da criação”, 

funciona, socialmente, não muito diferentemente, da doutrina da predestinação. Assim, a re-

jeição tanto de tentativa de instalar na Inglaterra um absolutismo monárquico com pretensões 

católicas como da ditadura puritana de tipo Cromwell, precisam ser lidas em conjunto.502 Em 

termos soteriológicos, vamos ver, mais adiante, como Wesley herda o pensamento medieval 

num ponto muito crucial para toda a sua soteriologia social, quando ele defende a co-

responsabilidade da sociedade para o bem estar dos necessitados, não cedendo à leitura mo-

derna que culpa o pobre por sua desgraça – leitura chamada por ele de “diabólica”. Encerra-

mos este sub-capítulo com uma comparação do Concílio de Trento com o sínodo de Dort: 

Eu peguei, por acaso, as obras de Episcopius, e abri a página com um rela-
tório sobre o sínodo de Dort. [...] Mas que cenário revela -se aqui! Não me 
surpreende a forte maldição que logo depois caiu  sobre a nossa igreja e na-
ção. Que pena que o santo sínodo de Trento e [o sínodo] de Dort não se re-

                                                 
501 No AMJW, vol. 1, jun. 1778, p. 252, Wesley refere-se à esta doutrina como  “stoical dream of fatal necessity 
[…] heathenness error” e “Turkish divinity […] that all things are done unavoidably”. 
502 Lembramos aqui que foi dito em 1.3 desse capítulo que a idéia de uma “ordem da criação”, venha também da 
escola filosófica da Stoa e que esse pensamento, re-aparece com a renascença também no deísmo. 
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uniram ao mesmo tempo. Quase aliados como eles eram, não somente em 
relação à pureza da doutrina que cada um deles estabeleceu, mas também 
segundo o espírito no qual eles atuaram! Se é que o último não excedeu o 
anterior.503 

Neste escrito de 1741, Wesley faz o paralelo entre dois momentos decisivos do desen-
volvimento doutrinário católico e calvinista. O ductus é claro, Dort sem Trento se tornou uma 
maldição para a Inglaterra, mas quem sabe, Dort com Trento seria a complementaridade capaz 
de retomar o caminho da salvação de forma eficaz. Apesar disso, Wesley não pensava aqui na 
unificação de diferentes corpos eclesiásticos, mas não mútua completação de diferentes acen-
tos na práxis. 

1.6 A releitura da soteriologia pietista e puritana por John Wesley 

Kenneth Collins investigou a releitura do pietismo alemão por John Wesley como uma 

“apropriação crítica”. 504 Em seguida, num só capítulo, trataremos dessa relação em conjunto 

com a releitura wesleyana do puritanismo, com base na proximidade formal e doutrinal dos 

dois, sem esqueceremos das suas diferenças, especialmente, em relação ao espaço público. 

Fazemos isso, como já descrito no capítulo anterior, convictos de que, tanto o puritanismo in-

glês como o pietismo alemão, representam fenômenos europeus interdependentes e não sufi-

cientemente descritos por uma relação hierárquica ou unilateral. 

Quais são as perguntas soteriológicas relacionadas com esses ramos da igreja? Apesar 

das interligações nessa rede de movimentos de avivamento ainda europeus, pela primeira vez 

na história com expressão global mediante as missões, o pietismo alemão e o puritanismo in-

glês passaram por momentos diferentes. O puritanismo estava em declínio e o pietismo ale-

mão estava no seu ápice. Assim, Wesley conheceu os moravianos quando eles estavam – co-

mo ele – indo para trabalhar na Geórgia, ou seja, numa colônia britânica e depois na própria 

Londres, onde mantiveram uma sociedade. 

A relação de Wesley com os moravianos foi marcada por gratidão – por sua ênfase na 

sola fide – e rejeição – pelo seu suposto “quie tismo”, interpretado por Wesley como antino-

                                                 
503 Veja WJW, vol. 19, 6 jul. 1741, p. 204 – diário: “I took down, by mistake, Episcopius, the works of which, 
opening on an account of the Synod of Dort. […] But what a scene is here disclosed! I wonder not at the heavy 
curse of God, which so soon after fell on our Church and nation. What pity it is that the holy Synod of Trent and 
that of Dort did not sit at the same time! Nearly allied as they were, not only as to the purity of doctrine which 
each of them established, but also as to the spirit wherewith they acted! If the latter did not exceed.” 
504 Kenneth COLLINS. John Wesley's critical appropriation of early German pietism. Wesleyan Theological 
Journal , vol. 27, 1992. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/26-30/27.3.htm >. 
Acesso em: 2 fev. 2004. 
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mismo, fato destacado no título dos tratados que documentam as suas conversas com o Conde 

de Zinzendorf e que, primeiramente, foram incluídos no seu diário, publicado em 1741.505 Em 

termos soteriológicos, a descoberta pessoal da justificação pela fé foi um impulso que regene-

rou Wesley de tal forma que ele começou a participar intensamente no movimento de aviva-

mento inglês e na organização do movimento metodista. Logo em 1738, ele procurava encon-

trar-se com o Conde Zinzendorf e o pietismo hallense, presidido na época pelo filho de Au-

gust Hermann Francke. Antes dos problemas com o chamado quietismo moraviano, da socie-

dade de Londres que causa a ruptura organizacional em 1741, Wesley não se entendeu com 

Zinzendorf sobre questões soteriológicas, como a questão da imputação da fé. Ele tornou isso 

público em 1741, no ano da ruptura.506 No parágrafo 14 da respectiva carta Wesley criticou o 

Duque e os líderes moravianos de Fetter Lane por não promover obras de caridade, geralmen-

te designadas em Wesley como obras de misericórdia. O antiintelectualismo de Zinzendorf se 

deve talvez à mesma tendência de um pietismo mais místico.507 

Mesmo que não concordemos com Dreyer que defendeu, recentemente, que Wesley 

dependeria muito mais dos moravianos do que de qualquer outra grupo inglês,508 admitimos 

que Wesley apreendeu muito dos moravianos em relação à eclesiologia soteriológica, especi-

almente, sobre a importância da hinologia e da organização eclesiástica. A marca metodista de 

uma doutrina cantada, com um total de 65 hinários publicados durante a vida dos irmãos Wes-

ley, começou, em 1737, com a publicação de um hinário na Geórgia, inclusive com uma boa 

parte de canções traduzidas do alemão e carregadas de espiritualidade moraviana. 

A relação com Halle representou outros impulsos, trazidos para Inglaterra por An-

thony William Boehm, enfatizando uma fé pública e a caridade. Sua tradução da Pietas Hal-

lensis509 de autoria de Francke, foi lido pelos irmãos Wesley na Geórgia. Notavelmente, en-

contramos a metáfora do caminho em combinação com a providência divina: Uma demons-

                                                 
505 John WESLEY. A dialogue between an antinomian and his friend, 1745; John WESLEY. A second dialogue 
between an antinomian and his friend, 1745. 
506 Mesmo assim, Wesley mandará ainda em 1742 uma cópia para o pastor Steinmetz, residindo perto de Herren-
hut. WJW, vol. 4, 1777, p. 579-580 sermão 112, §3 [On laying down the foundation of the New Chapel]. 
507 “Whoso wishes to grasp God with his intellect becomes an atheist.” Em M. Aug. Gottlieb SPANGENBERG. 
Apologetische Schluß-Schrift. Leipzig e Görlitz, 1752. Reproducido fotomecanicamente em Nikolaus Ludwig 
von ZINZENDORF, Ergänzungsbände zu den Hauptschriften. BEYREUTHER, Erich e MEYER, Gerhard 
(eds.), vol. 3, Hildesheim, 1964, p. 181 apud: The Isaiah Berlin Virtual Library, disponível em: < berlin.wolf. 
ox.ac.uk/lists/quotations/quotations_by_ib.html >. Acesso em: 15 ago. 2005. 
508 Frederick DREYER. The Genesis of Methodism. Bethlehem, Pa.: Lehigh University Press. Associated Uni-
versity Presses, Cranbury, N.J. 1999. 
509 August Hermann FRANCKE. Pietas Hallensis: or, A publick demonstration of the footsteps of a divine being 
yet in the world: in an historical narrative of the orphan-house and other charitable institutions at Glaucha near 
Halle in Saxony. Tradução: Anthony William Boehm, London, 1705. Uma tradução do Boehm (1673- 1722) foi 
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tração publica das pegadas de um ser divino nas narrativas do orfanato e de outras institui-

ções de caridade.510 Boehm contribuiu também para a criação da Sociedade de Promoção de 

conhecimento cristã511 e fez uma experiência na criação de uma sociedade de caridade512. En-

tre os metodistas, era Whitefield, o fundador de um orfanato na Geórgia e da escola em 

Kingswood, que tinha estabelecido contatos diretos com Halle. Wesley, logo depois da via-

gem para Halle, tinha traduzido para o inglês o Nicodemus, um tratado sobre o medo no ser 

humano (1739)513. Era o primeiro texto “central” do ambiente do pietismo alemão introduzido 

por Wesley na Inglaterra. O forte acento de Halle na luta do arrependimento (Bußkampf), po-

rém, foi diminuído no metodismo em direção a um rito de passagem entre o quase-cristão (the 

almost Christian) e o Cristão completo (all together Christian).514 Quanto ao aspecto diaconal 

e educacional do movimento, Wesley visitou em Halle o orfanato e a escola e relata os conte-

údos de ensino no seu diário. Em comparação com eles, o plano de ensino de Kingswood 

mostra um horizonte significativamente mais amplo e orienta-se, na educação das escolas in-

glesas como o Charterhouse de Londres, onde Wesley mesmo estudou.515 Poderíamos dizer 

que a escola alemã concentrava-se na vida intimista da fé dentro do espaço oferecido pelo 

movimento pietista. Kingswood, por sua vez, introduziu o aluno, mesmo que certamente de 

forma filtrada, também a um ambiente de filósofos e poetas e às ciências. O acento mais forte 

herdado desta vertente do pietismo alemão é um impulso para integrar mais a diaconia na e-

clesiologia, para aproximar mais a diaconia ao cotidiano do ser igreja, ou seja, para ser socie-

dade metodista. No metodismo porém, a diaconia é desenvolvida como forma de existência da 

comunidade da fé e não através de instituições paralelas à igreja. Apesar de um comentário no 

                                                                                                                                                         
entrou na Biblioteca Cristã, vol. 1: True Christianity, 4 vol., de Arndt. 
510 Charles Wesley, Diário 7 nov. 1737 comenta a relação: “I read over Pietas Hallensis; and desired our Orphan-
house might be begun in the power of faith.” 
511 Daniel L. BRUNNER. Halle Pietists in England: Anthony William Boehm and the Society for Promoting 
Christian Knowledge. 1993. 
512 Anthony BOEHM. Rules and orders for a charitable society, set up by some Germans at London. In his sev-
eral discourses and tracts for promoting the common interest of true Christianity. London, 1717. 5 anos antes 
Boehm tinha traduzido True Christianity de Arndt para o inglês. Veja a combinação entre um cristianismo ver-
dadeiro e caridade como expressão do “interesse comum” da cristandade. 
513 John WESLEY (ed.). Nicodemus: or, a treatise on the fear of man. August Hermann Francke (edição abrevia-
da por John Wesley), s.l., 1739. 
514 A expressão “not to be almost, but altogether, Christians”, “não ser quase, mas completamente cristão, encon-
tra-se 30 vezes nas obras de John Wesley. 
515 John WESLEY. A short account of the school in Kingswood, near Bristol, 1768, §2: “Reading, writing, 
arithmetic, English, French, Latin, Greek, Hebrew, history, geography , chronology, rhetoric, logic, ethics, 
geometry, algebra, physics, music.” As matérias grifadas representam ainda as setes artes livres do estudo uni-
versitário divididos em trivium [linguagem]: gramática, retórica e dialética; quadrivium [números]: música, a-
ritmética, geometria [mais tarde, geografia] e astronomia. 



 

 

140 

diário em 1756 sobre o a providência de Deus em relação ao orfanato de Halle516, Wesley não 

comenta mais essa vertente do pietismo alemão. Ele descreve Francke na sua História Eclesi-

ástica Concisa somente brevemente – o que representa mesmo assim alguma coisa, pois Zin-

zendorf nem aparece517 – mas cede, por exemplo, um maior espaço aos menonitas ou anaba-

tistas e aos socinianos e arianos.518 Apesar disso, Francke como Wesley corresponde a um 

projeto de transformação da sociedade. Para promover esse projeto, Francke escolheu o cami-

nho da cooperação com os governantes que resultou numa tendência de aprovar políticas res-

taurativas. Afinal, o continente Europeu sofreu fortes tendências da monarquia absolutista. 

Mesmo assim, Francke entrou na lista das leituras dos pregadores metodistas.519 

Já em relação a Bengel que também não aparece na história eclesiástica escrita por 

Wesley, encontramos um diálogo até o fim da sua vida.520 Em 1749, Wesley menciona textos 

de Bengel como parte do plano de ensino da escola de Kingswood na sexta série.521 Em 1759, 

Wesley refere-se a ele como “o grande Bengel”, em 1777, o destaca como pessoa de senso, 

aprendizagem [erudição/ saber] e piedade e, em 1780, ele considera “...Bengelius o mais pie-

doso, mais prudente [judicioso] e o mais esforçado comentarista do Novo Testamento.”522 Em 

duas cartas, Wesley precisa desmentir que ele apreciava também o lado especulativo da esca-

tologia de Bengel, 523 cujo genro, Oetinger, decepcionou Wesley pela falta de uso da razão nas 

                                                 
516 WJW, vol. 21, 21 mar. 1756, p. 45 – diário. 
517 EHJW, vol. 4, 1781, p. 88-89. 
518 EHJW, vol. 4, 1781, p. 144-149. 
519 Kenneth J. COLLINS. The motif of real Christianity in the writings of John Wesley. The Asbury Theological 
Journal, primavera  1994, p. 49-62. 
520 A ausência de pietistas alemães nesta história é estranha. A maior referência do texto básico era o teólogo Jo-
hann Lorenz Mosheim (1694/95?-1755), um teólogo luterano envolvido na fundação da universidade de 
Göttingen, Alemanha. Ele é considerado na Alemanha o pai da nova historia eclesiástica. Erudito, mas não orto-
doxo, piedoso, mas não pietista, Mosheim opta por uma apresentação não confessional apologética, mas irônica 
da história da Igreja. Assim Julius August WAGENMANN. Mosheim, Johann Lorenz. Allgemeine deutsche 
Biographie. Historischen Kommission bei der Bayrischen Akademie der Wissenschaften, vol. 22, p. 395ss. Dis-
ponível em: Edição digital em Wikisource, URL: < http://de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB: Mo-
sheim%2C_Johann_Lorenz&oldid=66078>. Acesso em: 12 set. 2005. Wesley descorda com o suposto anti-
misticismo deste autor, mas, não modifica o seu abrangente silêncio sobre o pietismo. 
521 John WESLEY. A short account of the school in Kingswood, near Bristol , 1749, p. 3. 
522 WJW, vol. 21, 27 jan. 1759, p. 176 – diário: “…the great Bengelius…”; LJW, vol. 6, 8 dez. 1777, p. 291 – 
carta para Joseph Benson: “But there is no comparison, either as to sense, learning, or piety, between Bishop 
Newton and Bengelius. The former is a mere child to the latter.” WJW, vol. 2, 1780, p. 378 – sermão 55, §5 [On 
the Trinity]: “Bengelius, – the most pious, the most judicious, and the most laborious, of all the modern com-
mentators on the New Testament.” 
523 LJW, vol. 8, York, 26 jun. 1788, p. 67 – carta para Walter Churchey: “What I spoke a citation of Bengelius, 
who thought, not that the world would end, but that the Millennium would begin about the year 1836. Not that I 
affirm this myself, nor ever did” e LJW, vol. 8, York, 3 jun. 1788, p. 63 – carta para Cristopher Hopper, 1788: 
“MY DEAR BROTHER, I SAID nothing, less or more, in Bradford church, concerning the end of the world, 
neither concerning my own opinion, but what follows:– That Bengelius had given it as his opinion, not that the 
world would then end, but that the mi llennial reign of Christ would begin in the year 1836. I have no opinion at 
all upon the head: I can determine nothing at all about it. These calculations are far above, out of my sight. I have 
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suas obras.524 A admiração é, então, especialmente pela forma como Bengel combina piedade 

e ciência, que serviu também como inspiração para o projeto da escola de Kingswood. Entre-

tanto, Wesley ainda foi além e estabeleceu uma influência duradoura pela tradução do Gno-

mon, as Notas explanatórias sobre o Novo Testamento. Em termos soteriológicos, Bengel traz 

três contribuições. Primeiro, ele vincula o discurso soteriológico ao discurso bíblico crítico, 

que vai além da interpretação ortodoxa luterana ou reformada da Bíblia. Em 1724 Bengel pu-

blica a sua edição crítica do Novo Testamento. Encontramos esse elemento de uma hermenêu-

tica crítica em Wesley que o distingue significativamente da interpretação bíblica puritana e 

não-conformista e o aproxima muito mais da exegese anglicana. Segundo, Bengel consegue 

empregar toda a sua erudição em favor de um pietismo com face popular, mais sensível diante 

da situação da população. Stoeffler lembra que, no século XVIII, este território era governado 

por três regimes altamente opressores.525 Isso desafia o discurso soteriológico a ser um discur-

so compreensível para o povo, sem perder em profundidade, desafio assumido por Wesley em 

muitas introduções ou apresentações de livros. Resumindo: do pietismo alemão Wesley herda 

impulsos soteriológicos múltiplos, tanto em relação ao caminho da salvação, como em relação 

à estruturação soteriológica da igreja (pequenos grupos, aspecto comunitário, redescoberta da 

diaconia e da educação como tarefa essenc ial da igreja). 

Quanto aos puritanos, também podemos estabelecer uma longa lista de temas em co-

mum. Primeiro, Wesley descreve um dissidente de forma objetiva como “alguém que rejeita a 

communhão com a Igreja da Inglaterra.”526 Isso não quer dizer que Wesley não manteve con-

tatos estreitos com o grupo. Destaca-se a sua relação como o pastor independente Philip Dod-

dridge (1702-1751), diretor do seminário teológico de dissidentes em Northampton. Wesley 

refere-se a ele como “piedoso e sábio [learned]”, consultou-o em relação à edição da Bibliote-

ca Cristã e publicou uma carta dele no primeiro volume do Arminian Magazine sobre estudos 

teológicos.527 Entre os missiólogos e historiadores, Doddridge é considerado um dos poucos 

exemplos entre os líderes dos dissidentes à altura dos representantes predominantemente an-

glicanos, contribuindo realmente para a rede de avivamento da época.528 Uma outra fonte de 

                                                                                                                                                         
only one thing to do, – to save my soul, and those that hear me.” 
524 WJW, vol. 21, 27 jan. 1759, p. 176-177 – diário. “I began reading, with huge expectation, a tract, wrote by a 
son-in-law of the great Bengelius, Mr. Oetinger, De Sensu Communi et Ratione. But how was I disappointed! So 
obscure a writer I scarce ever saw before: I think he goes beyond Persius himself.” Oetinger foi também influen-
ciado por Jakob Boehme. 
525 F. Ernest STOEFFLER. German pietism during the eighteenth century. Leiden: E. J. Brill, 1973, p. 89-91. 
526 EDJW, 1764, p. D I: “A DISSENTER, one that refuses the communion of the Church of England.” 
527 AMJW, vol. 1, jan. 1778, p. 419–425. 
528 Geoffrey HOLMES & Daniel SZECHI. The age of oligarchy: pre-industrial Britain 1722-1783 London & 
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inspiração de Wesley era Richard Baxter, não-conformista moderado, com um espírito irênico 

parecido com Doddridge. Baxter atraiu bastante Wesley, talvez por sonhar também com um 

anglicanismo reformado. Wesley publicou quatro obras dele529 e o defendeu a denominá- lo 

“honesto Baxter” em diversas ocasiões.530 O texto clássico batista O Peregrino de Bunyon, li-

teralmente, O progresso do peregrino, era leitura obrigatória na escola de Kingswood e entrou 

também na Biblioteca Cristã. O Paraíso perdido de Milton é publicado por Wesley, numa e-

dição à parte em 1763.531 Bunyon e Milton sustentaram Cromwell, Bunyon como soldado e 

Milton como secretário de correspondência em latim do ministério de exterior. Anteriormente, 

Milton tinha apreciado mais o presbiterianismo, mas quando escreveu no fim da sua vida Pa-

raíso perdido, Milton tinha se tornado independente, porém, como arminiano convicto. Por 

causa disso, John Wesley cita-o regularmente nos seus sermões532 e Charles nas suas can-

ções533.  Afinal, são os não-conformistas do século XVII que ocupam, na Biblioteca Cristã, 

um significativo espaço e não os puritanos ingleses da primeira hora do século XVI como 

Thomas Cartwright, John Dod (1555-1645), William Perkins (1558-1602) ou Thomas She-

pard (1605-1649). Também faltam os representantes do puritanismo escocês – que nunca vin-

gou muito na Inglaterra – e da Nova Inglaterra (EUA).534 Apesar disso, Wesley compartilhava 

com os puritanos pioneiros uma ênfase num estilo de pregação mais simples e acessível ao 

                                                                                                                                                         
New York: Longman, 1993, p. 122-123. 
529 John WESLEY (ed.). An extract of Mr. Richard Baxter's aphorism of justification, 1745; John WESLEY 
(ed.). The saints everlasting rest. Richard Baxter (edição parcial), 1754; John WESLEY (ed.). A call to the un-
converted. Richard Baxter, 1783; e John WESLEY. An extract of Mr. Baxter’s certainty of the world of spirits 
em AMJW, vol. 6, 1783, p. 212ss, 267, 324ss, 377ss, 435ss, 494ss, 547ss, 606ss, 667ss. 
530 No exemplo em seguida, contra um pastor dissidente... WJW, vol. 21, 1 maio 1755, p. 10 – diário: “I fin ished 
the `Gentleman's Reasons´ (who is a dissenting minister at Exeter). In how different a spirit does this man write 
from honest Richard Baxter! The one dipping, as it were, his pen in tears, the other in vinegar and gall. Surely 
one page of that loving, serious Christian weighs more than volumes of this bitter, sarcastic jester.” 
531 John WESLEY (ed.). An extract of Milton's paradise lost, with Notes, 1763. 
532 Citações de Paraíso perdido encontram-se em WJW, vol. 2, 30 jan. 1763, p. 315 – sermão 52, §III.7 [The 
reformation of manners]; WJW, vol. 2, 28 jun. 1786, p. 370 – sermão 54, §18 [On eternity]; WJW, vol. 2, 9 jul. 
1782, p. 423 – sermão 59, §I.1 [God´s love to fallen men]; WJW, vol. 2, maio – jun. 1783, p. 466 – sermão 61, 
§33 [The mystery of iniquity]; WJW, vol. 2, 5 mar. 1784, p. 572 – sermão 69, §I.5 [The imperfection of human 
knowledge]; WJW, vol. 3, 23 jul. 1787, p. 457 – sermão 103, §I.5 [What is man?]; WJW, vol. 4, 25 mar. 1788, 
p. 9 – sermão 115, §I.6 [Dives and Lazarus]; WJW, vol. 4,17 jan. 1791, p. 192-193 – sermão 132, §7 [On faith]; 
WJW, vol. 4, maio 1734, p. 353 – sermão 146, §4 [The one thing needful]; A obra Samson Agonistes é citada 
em WJW, vol. 4, 6 jul. 1790, p. 175-176 sermão 130, §16 [On living without God].  
533 No hinário de 1787 encontram-se 15 referências ao Paraíso perdido; 2 ao Samson Agonistes, 2 ao No de ma-
nhã do nascimento de Cristo, e 1 ao Paraíso recuperado. 
534 O metodismo nunca tinha uma significativa penetração na Escócia e uma campanha missionária sem resulta-
do contribuiu para uma profunda crise de John Wesley em 1766. Outler. John Wesley, p. 80-81. Outler cita LJW, 
vol. 5, Whitehaven, 27 jun. 1766, p. 16 – carta para Charles Wesley: “And yet (this is the mystery) [I don’t love 
God. I never did.] Therefore [I never] believed in the Christian sense of the world. Therefore [I am only an] hon-
est heathen, a proselyte of the Temple…”. [“E, apesar de todo, (isso é o mistério): [Eu não amo Deus. Eu nunca 
fiz isso]. Por causa disso nunca cri no sentido cristão da palavra. Dessa forma, sou nada mais do que um pagão 
honesto, um proselito do templo...”. 
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povo. Em relação ao episcopado já vimos o interesse de Wesley no latitudinarista Edward 

Stillingfleet. Uma outra fonte importante vinha do campo dos dissidentes. Lord King, um 

primo de John Locke, convenceu Wesley em 1745, “apesar do veemente preconceito da mi-

nha educação [anglicana]”, pelo seu livro sobre a Constituição, disciplina união e culto no 

Cristianismo Primitivo535 que o ministério de presbíteros e bispos era essencialmente o mes-

mo, e que “cada igreja local seja independente da outra”.536 Essa opinião não teve conseqüên-

cias estruturais imediatas, mas pesaria mais tarde na questão da ordenação de pregadores para 

os EUA e a Escócia. Também precisa ser mencionada a apreciação das canções do puritano e 

não-conformista Isaac Watts (1674-1748) e sua publicação nos hinários dos Wesley. Watts 

elogiou também as composições de Charles Wesley537 e é lembrado como quem introduziu, 

nas comunidades dos dissidentes, hinos que substituíram o canto de salmos. Charles o seguiria 

nisso, mas os salmos cantados permanecerem nos hinários metodistas no apêndice. 

Quanto à imagem do caminho, tão significativo para a descrição da salvação em Wes-

ley, há, ao lado da contribuição dos místicos, uma clara influência puritana.538 Encontram-se, 

porém, somente três textos que utilizam a clássica imagem puritana que distingue entre o ca-

minho largo e o caminho estreito de forma completa.539 Segundo Wesley, como vamos ver 

mais adiante, o caminho da salvação construi-se mais mediante uma interação crítica, porém 

favorável, com o mundo do que pela separação radical dele. Contudo, o lema, “O mundo é 

minha paróquia”, certamente não é puritano, mas tipicamente anglicano. A compreensão da 

relação entre o indivíduo, a humanidade, o mundo e o cosmos nos ocupará ainda mais adiante 

na segunda parte desse capítulo. Das duas vertentes mais radicais do puritanismo inglês, os 

chamados diggers e levellers, Wesley comenta, nas suas publicações, somente a proposta dos 

levellers. Eles 

                                                 
535 Lord KING. Inquiry into the Constitution, Discipline, Unity and Worship of the Primitive Church. London: 
1691. 
536 WJW, vol. 20, p. 112 – diário, 20 jan. 1746. “In spite of the vehement prejudice of my education, I was ready 
to believe that this was a fair and impartial draught. But if so, it would follow that bishops and presbyters are (es-
sentially) of one order, and that originally every Christian congregation was a church independent on all others!” 
537 Annual Minutes, 1788, Q. 4. (5); “Dr. [Isaac] Watts did not scruple to say that that single poem, `Wrestling 
Jacob´ was worth all the verses he himself had written.” Veja a canção em WJW, vol. 7, 1780, p 250-252 – Col-
lection of hymns, hino 136. 
538 James H. MOORHEAD. The quest for holiness in American Protestantism. Interpretation: A Journal for Bi-
ble and Theology, vol. 53, n. 4, Richmond, Virginia: Union Theological Seminary & Presbyterian School of 
Christian Education, out. 1999, p. 365-379: santificação foi compreendida como caminho (puritanismo inglês), 
perfeição (metodismo) o derramamento (pentecostalismo). Uma certa noção disso vive também no metodismo 
brasileiro! A influência místico e anglo-católico pode ter sido marginal nos EUA, mas não na Inglaterra.  
539 WJW, vol. 1, 1750, p. 664-666 – sermão 31, §1.2, §I.1.2.4 e 5 [Upon our Lord’s sermon on the mount, XI]; 
WJW, vol. 11, 1745, p. 174 – A farther appeal, §V.30. LJW, vol. 4, Bristol, 1 nov. 1757, p. 231-239 – carta para 
o autor de “Theron and Aspasio”. 
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...declararam que não queriam ter nenhum outro capelão, rei ou general, se-
não Cristo. Eles afirmaram que todos os títulos e todas as categorias deveri-
am ser nivelados e que deveria ser feita uma exata divisão da propriedade 
estabelecida na nação. Esse fermento espalhou-se através do exército e tra-
tava-se de uma doutrina que correspondeu bem à pobreza dos ousados sol-
dados; parecia se tornar cada dia mais fatal.540 

O relato do texto termina com a notícia que Cromwell teria assassinado um grupo de 

levellers e que isso teria contribuindo ainda mais para o acúmulo do seu poder.541 Fica a me-

mória de um problema não resolvido na época e é bom lembrar que textos de Cromwell não 

entraram na Biblioteca Cristã. Quanto à guerra civil, Wesley culpa inteiramente o parlamento 

e defende o rei Carlos I – considerado um rei que conspirava com o catolicismo – contra o 

parlamento: “De fato, não sobrou mais outra possibilidade. Ou guerra ou escravidão.”542 Ape-

sar dos pronunciamentos críticos sobre os levellers, há elementos em Wesley que correspon-

dem a aspectos de sua proposta. Primeiro, deve-se mencionar aqui a pregação ao ar livre que 

os levellers tinha em comum com os quakers e batistas. O que parece hoje para muitos uma 

forma inovadora de pregação, é na época considerado, por exemplo, segundo a declaração 

“Pressentimentos contra metodistas”, publicada no Gentleman´s Magazine de 1744, um ato i-

legal e de desordem, uma ameaça à paz e à ordem estabelecida no Reino da Inglaterra, que 

necessita ser supresso imediatamente.543 Segundo, deve-se falar das suas tentativas de implan-

tar entre os pregadores a comunhão dos bens. Além dessa prática, Wesley considerou isso 

uma característica do cristianismo primitivo 544 que contribuiria  numa perspectiva para os pro-

                                                 
540 CHJW, vol. 3, 1776, p. 208-209: “...declared that they would have no other chaplain, King or general, but 
Christ. The declared that all degrees and ranks should be leveled and an exact partitation of property establis hed 
in the nation. This ferment spread through the army; and as it was a doctrine well suited to the poverty of the dar-
ing soldiers, it promised to become every day more fatal.” 
541 CHJW, vol. 3, 1776, p. 209. 
542 CHJW, vol. 3, 1776, p. 180, Roda-pé: “Indeed he had no other choice left. Either war or slavery.” 
543 GMSU, 28 ago. 1744, p. 504 (linhas A a E). Presentments against Methodists, Brecon 28 ago. 1744. “We the 
Grant Jury of the County of Becon, & c. having receiv´d in Charge amongst other learned and laudable Observa-
tions made by our Hon. Judge of this Circuit, that we ought to present every Obstruction to our Holy Religion  as 
being the most valuable Part of our Constitution, and it being to well known that there are several (as we are ad-
vised[), falta no texto] illegal field and other Meetings of Persons, styl´d Methodists whose Preachers pretend to 
expound the Holy Scriptures by Virtue of Inspiration, by which Means they collected together great Numbers of 
disorderly Persons, very much endangering the Peace of our Sovereign Lord the King; which Proceedings, 
unless timely suppressed, may endanger the peace of the Kingdom in general; and at all Adventures the pre-
tended Preachers, or Teachers of the irregular Meetings, by their enthusiastick Doctrines do very much confound 
and disorder the Minds of Great Numbers of His Majesties good Subjects, which in Time may proof of danger-
ous Tendency, even to the Confusion of our establish´d Religion; and consequently the overthrowing our good 
Government, both in Church in State.”  
544 WJW, vol. 1, 1744, p. 165 – sermão 4, §I.10 [Scriptural Christianity]; WJW, vol. 2, 1746, p. 378 – sermão 
16, §I.1; [The means of grace]; WJW, vol. 1, p. 494 – sermão 22, §I.12. [Upon the Lord´s sermon on the mount, 
II], 1748; WJW, vol. 2, 1748, p. 630 – sermão 28 §28 [Sermon of the mount, VIII]; WJW, vol. 4, 1783, p. 455. 
456 – sermão 61, §10.13 [The mystery of iniquity]. 
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blemas do cotidiano: “A natural e necessária conseqüência disso será a mesma que no início 

da Igreja Cristã: `[…] eles terão todas as coisas em conjunto. […] a distribuição será feita para 

todos, segundo as suas necessidades.´”545 A idéia da comunhão de bens, como forma adequa-

da de uma economia dos novos nascidos, relaciona a soteriologia com o social no sentido só-

cio-econômico.546 Contudo, era uma outra releitura dos puritanos ou dos presbiterianos, inde-

pendentes, não-conformistas e congregacionalistas, que Wesley considerava, especialmente, 

necessária para uma soteriologia realmente social – a rejeição da doutrina de predestinação. 

Tracy comenta “Uma vez uma doutrina libertadora, ela transformou-se numa doutrina que en-

carcerou os pobres. Líderes, como Edmund Clarke, fizeram pronunciamentos públicos dizen-

do que Deus teria ordenado seu estado.” Wesley “nunca poderia elevar ou levantar as massas 

brutalizadas, contando que a predestinação estava pisando nas suas gargantas mediante as 

crenças privadas e proclamações públicas.”547 Uma posição parecida defende a presbiteriana 

Ava Chamberlain que interpreta o arminianismo como uma hermenêutica que desafia a crue l-

dade das doutrinas defendidas pelos teólogos ortodoxos presbiterianos, explicando, dessa 

forma, a sua atratividade.548 A rejeição da doutrina da dupla predestinação levou Wesley a a-

colher uma posição arminiana, documentada claramente a partir de 1741.549 No Tratado sobre 

a predestinação de 1770, Wesley discute os cinco pontos centrais da doutrina ortodoxa calvi-

nista550 e explica a posição do arminianismo da seguinte forma: 

(Aqueles geralmente chamados Arminianos) são acusados pelos seus opo-
nentes dos seguintes erros: (1) Que eles negam a doutrina do pecado orig i-
nal. (2) Que eles negam a justificação pela fé. (3) Que eles negam a predes-
tinação absoluta. (4) Que eles negam a irresistibilidade da graça de Deus. 

                                                 
545 WJW, vol. 3, 1783, p. 496 – sermão 63, §22 [The general spread of the gospel]: “The natural, necessary con-
sequence of this  will be the same as it was in the beginning of the Christian Church: `[…] they will have all 
things common. […] distribution will be made to every man, according as he has need.´” 
546 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
110, chamou a proposta da comunhão de bens uma “expressão do amor perfeito.” 
547 Wesley D. TRACY. Economic policies and judicial oppression as formative influences on the theology of 
John Wesley. Wesleyan Theological Journal, vol. 27, n.1-2, primavera -outono 1992, p. 45. 
548 Ava CHAMBERLAIN. The theology of cruelty: a new look at the rise of arminianism in eighteenth-century 
New England. Harvard Theological Review, vol. 85, n. 3, 1992, p. 337-356. 
549 Primeiro houve uma defesa da graça universal de Deus pelas 17 (mais tarde 18) canções de John WESLEY. 
Hymns on God's everlasting love, 1741, com 10 edições até 1791. A causa direta era talvez a sua leitura de Si-
mon Episcopius (1583–1643), defensor da causa arminina na Sínodo de Dort em 1618. Veja WJW, vol. 19, 6 jul. 
1741, p. 204 – diário. O conceito já está presente nos Princípios de um Metodista  de 1742 e ganhou um tratado 
no auge do conflito com os calvinistas em 1770, veja John WESLEY. The question, what is an Arminian?  Ans-
wered, by a lover of free grace, 1770. 
550 Wesley reproduz aqui a crítica do arminiansimo na base dos cinco princípos da ortodoxia calvinista estabele-
cidos no sínodo de Dort em 1618-1619 conhecido como “TULIP”: deprivação total; eleição incondicional (in-
glês: uncondicional), redenção limitada, graça irrestisível, perseverança do santos. 
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(5) Que eles afirmam que um crente pode cair da graça de Deus.551  

Diferente, Wesley concorda com as primeiras duas afirmações, mas rejeita as últimas 

três. A escolha do nome Arminian Magazine e seu subtítulo “composto por extratos e tratados 

originais da graça universal” para um jornal que serviu como meio central para espalhar e 

consolidar a proposta metodista, é um posicionamento claro dentro de um debate mais intra-

puritano, batista e presbiteriano.552 De modo mais geral, um Arminiano é descrito pro Wesley 

como “alguém que acredit a na redenção universal”553. Pretendemos mostrar mais adiante, que 

a ênfase no uso termo “graça universal” vai além do seu significado apologético anticalvinista 

e agrega elementos de uma soteriologia social. Mas, todas estas re-leituras críticas, não devem 

ignorar o elemento da continuação entre o puritanismo e o metodismo. A re- leitura criteriosa 

reconhece as semelhanças entre o senso comunitário, a ênfase numa fé prática do cotidiano e 

na pessoa. O sonho de reformar a nação pode representar em termos territoriais uma visão an-

glicana; mas, especialmente, o sonho de reformar a igreja, revitaliza o antigo sonho puritano 

e, depois de 1688, o sonho dos não-conformistas e dissidentes. 

Terminamos com uma última observação sobre a influência não-conformista. Na dé-

cada de oitenta, olhando para trás, Wesley vai relacionar as crescentes tendências separatistas 

no movimento metodista com o ingresso de um grande número de não-conformistas no mo-

vimento. A abertura do movimento com base anglicana para outros grupos e sua tentativa de 

se manter, de certo modo, trans-confissional554, acabou contribuindo para um acento mais par-

ticular e eclesiocêntrico. 

Por mais de vinte anos isto nunca entrou na pensamento daqueles que foram 
chamados Metodistas. Mas, como mais e mais que tinham sido educados 
como Dissidentes se juntaram a eles, aumentando mais e mais o preconceito 
contra a igreja. No decorrer do tempo várias circunstâncias ocorreram para 
aumentar e confirmar isto. Muitos se esqueceram que éramos membros de-
terminados da Igreja Estabelecida. Sim, foi uma das nossas regras originais 
que todo membro da nossa sociedade atenderia a igreja e ao sacramento, a 
não ser que ele tinha sido criado em meio aos cristãos de alguma outra de-

                                                 
551 John WESLEY. Predestination calmy considered, 1752, §6: “6. The errors charged upon these (usually 
termed Arminians) by their opponents, are five: (1.) That they deny original sin; (2.) That they deny justification 
by faith; (3.) That they deny absolute predestination; (4.) That they deny the grace of God to be irresistible; and, 
(5.) That they affirm, a believer may fall from grace.” 
552 Um certo sucesso da estratégia de Wesley registra Mary THALE. Deists, papists and Methodists at London 
debating societies 1749-1799. The historical association . Oxford/Malden, MA: Blackwell: 2001, p. 342. 343. 
Depois 1790, os calvinistas tinha muitos problemas para interessar uma audiência maior para o tema da predes-
tinção nos clubes de dabetes de Londres. Para comparações diretas entre o metodismo calvinista e o arminianis-
mo, houve entre 1790 e 1796 em Londres cerca de 30 encontros nestas sociedades de debates. 
553 EDJW, 1764, p. A S: “An ARMINIAN, one that believes in universal redemption.” 
554 Outler percebe em Wesley um cedo uso do conceito denominação, raro para a época. Primeiro registro na 
OED em 1716. 
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nominação.555  

Acreditamos que Wesley exagera aqui, mas mais importante do que a qualidade do ar-

gumento é sua noção geral: uma abertura missionária pode causar uma mudança da preocupa-

ção e ênfase apologética e a história mostra que com a criação de igrejas metodistas, ao lado 

da ênfase na soteriologia universal e social cresceria mais em mais a necessidade de uma apo-

logia eclesiástica e, dependendo da época e do lugar, a abrangência da soteriologia social do 

metodismo nascente seria subordinada aos interesses culturais e nacionais ou re- introduzida 

aos diversos contextos. 

                                                 
555 WJW, vol. 3, 07 out. 1787, p. 466 – sermão 104. §4 [On attending the Church Service]: “For more than 
twenty years this never entered into the thought of those that were called Methodists. But as more and more who 
had been brought up Dissenters joined with them, they brought in more and more prejudice against the Church. 
In process of time various circumstances concurred to increase and confirm it. Many had forgotten that we were 
all at our first setting out determined members of the Established Church. Yea, it was one of our original rules 
that every member of our Society should attend the church and sacrament unless he had been bred among Chris-
tians of any other denomination.”Assim também em LJW, vol. 7, 14 jun. 1786, p. 331-332 – carta para Henry 
Brooke: “...they still constantly attended the Church; only if any dissenter desired to unite with them they had no 
objection to his attending the worhip to which he had been accustomed.” 



III – AS CHAVES DA RE-LEITURA WESLEYANA DA 

SOTERIOLOGIA COMO SOTERIOLOGIA SOCIAL: A 

VIDA, O POVO E OS POBRES 

Enfoque hermenêutico – teológico 

 

O capítulo II seguiu ainda uma clássica distinção teológica segundo as escolas dogmá-

ticas ou espirituais, mas essa organização não ofereceu critérios para compreender, na sua es-

sência, as escolhas doutrinárias de John Wesley. Apesar da contínua tendência da teologia de 

querer enquadrar John Wesley, predominantemente, em relação aos sistemas confessionais e-

clesiasticamente estabelecidos, por exemplo, pela definição do grau da sua catolicidade, e-

vangelicidade ou ortodoxidade, John Wesley tinha uma outra preocupação. Para ele ortodoxia 

se definiu – se não contradizem as decisões dos primeiros cinco concílios ecumênicos e as de-

cisões básicas da reforma – na sua contribuição a ortopraxia: 

Quem escreve com mais habilidade do que Martim Lutero sobre a justifica-
ção somente pela fé? E quem era mais ignorante em relação à doutrina da 
santificação, ou mais confuso em relação a sua conceituação? [...] Por outro 
lado, quantos escritores da Igreja de Roma (como, em especial, Francis Sa-
les e Juan de Castaniza) escreveram fortemente, e segundo as escrituras, so-
bre a santificação; e, mesmo assim, eles jamais conheceram a natureza da 
justificação. Mas agradou a Deus confidenciar aos metodistas um pleno e 
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claro conhecimento dos dois.556 

Wesley analisa as diversas vertentes não de forma unilateral, mas distingue aspectos 

fortes e fracos no discurso do outro. Justificação e santificação são para ele as portas para a 

vida no seu sentido mais profundo possível e o acesso para a felicidade. Esta felicidade está 

ao alcance de quem segue o duplo mandamento do amor e de quem anda “como Cristo an-

dou”.  

Escrevi várias vezes e editei [textos, o autor] contra os Deístas, Papistas, 
Místicos, Quakers, Anabatistas, Presbiterianos, Calvinistas, e Antinomistas. 
[…] Eu me regozijo […] feliz […] que eu possa persuadir ainda mais para 
amar a Deus e ao próximo, e andar como Cristo andou. 557 

A teologia viatorum de Wesley serviu a este objetivo e ganhou os seus elementos ca-

racterísticos mediante o seu foco nas carências e necessidades do povo e dos pobres, como 

Tracy, com toda razão, afirma: 

Condições sociais e econômicas reclamaram um papel principal na forma-
ção da teologia de Wesley. Isso quer dizer que as sínteses e inovações teo-
lógicas de Wesley (graça livre, perfeição Cristã, certeza, etc.) foram deter-
minadas tanto por carências e necessidades sociais como pelas Escrituras, 
teologia, história ou pelos tutores de Wesley como Law, Taylor, Scougal, 
Macarius, a Kempis, de Renty, Lopez, etc.558 

A seguir, desdobramos a carência como determinação em três aspectos como eixos 

temáticos da theologia viatorum de Wesley: A sua tendência de desenvolver a sua teologia a 

partir e em favor da vida, em favor do povo e em favor dos pobres. Os três olhares são int erli-

gados, mas trazem aspectos próprios. Para introduzir o primeiro, interpretamos o discurso de 

Wesley sobre o antinomismo, o moralismo, a felicidade, a salvação das almas, a experiência 

religiosa, a religião experimental e a inclusão do cotidiano no seu tratado sobre a lógica. De-

pois investigamos a sua teologia ad populum a partir dos seus esforços publicitários, o uso do 

conceito na descrição do movimento e sua relação com o povo inglês. Finalmente, lembramos 

da teologia ad pauperum em Wesley. Neste sub-capítulo, confrontamos, primeiro, Wesley 

com a discussão sobre as leis dos pobres. Depois mostramos como Wesley desmantelou o dis-

curso justificador da pobreza e os seus esforços em favor de uma espiritualidade popular aces-

                                                 
556 WJW, vol. 3, 1787, p. 505 e 506 – sermão 107, §I.5 [On God’s Vineyard]. 
557 LJW, vol. 3, Londres, 18 set. 1756, p. 202 – carta para rev. Clarke: “I have written severally, and printed, 
against Deists, Papists, Mystics, Quakers, Anabaptists, Presbyterians, Calvinists, and Antinomians. Nevertheless, 
in all things indifferent, (but not at the expense of truth,) I rejoice to […] if happily I may `gain more proselytes´ 
to genuine, scriptural Christianity; if I may prevail upon the more to love God and their neighbour, and to walk 
as Christ walked.” 
558 Wesley D. TRACY. Economic policies and judicial oppression as formative influences on the theology of 
John Wesley. Wesleyan Theological Journal, vol. 27, n.1-2, primavera -outono 1992, p. 30. 
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sível para os pobres. 

1. A “experiência religiosa” e a “religião experimental” 

A distinção entre experiência religiosa e religião experimental, em Wesley, funda-

menta a nossa tese também de outra forma.559 No debate atual, discutem-se duas leituras. Por 

um lado, e de forma mais restrita, experimental é compreendido mais no sentido de “experi-

mentar” ou de “fazer uma experiência interior que leva à certeza da fé.”560 Por outro lado, de-

fende-se a relação direta entre “experimental” e “prático”, 561 às vezes, como o oposto de uma 

teologia controversa.562 Como se deve, então, compreender a ênfase na religião experimental 

em Wesley?  

Para ambas as teses há indícios. Segundo Wesley, qualquer conhecimento religioso é 

experimental, e qualquer sinal do cristianismo verdadeiro está relacionado com a recepção do 

Espírito Santo563 ou da graça divina. Wesley dá uma pista na introdução aos sermões, onde ele 

desenvolve o projeto da experimental religion em duas direções. Primeiro, ele dirige-se àque-

les que olham para o céu e alerta: não caiam num formalismo morto mantendo uma religião 

externa (outside religion) sem coração; segundo, ele alerta os adeptos da religião do coração e 

da fé que opera mediante o amor, para que não se tornem legalistas.564 Nesse sentido, experi-

mental religion seria um processo contínuo de avaliação e busca de uma relação dinâmica en-

tre justificação e santificação na práxis do cotidiano. A religião mostra a sua vitalidade e força 

transformadora mediante as experiências e é construída como um caminhar aberto, ou seja, 

                                                 
559 A seguinte abordagem deve-se a uma conversa com John Vincent na qual surgiu a idéia. 
560 Assim Donaldo A. D. THORSEN. The Wesleyan quadrilateral: scripture, tradition, reason and experience as 
a model of evangelical theology. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1990, p. 202-203 e WJW, vol. 1, Introdução, §4 
[Theological method and the problem of development], onde certeza da fé, experiência e religião experimental 
são compreendidas como sinônimos: “…the personal assurance of God's justifying, pardoning grace (which is 
what he always meant by such terms as `experience´, `experimental´, `heart religion´).” 
561 WJW, vol. 7, 1780, p. 3 – Collection of hymns, [Introduction] “The terms `experimental´, `practical´, `scrip-
tural´ are interrelated; it is not too much to say that they are interchangeable.” 
562 WJW, vol. 22, 1 set. 1767, p. 101 – diário, 1 set. 1767: “Let them never preach controversy, but plain, practi-
cal, and experimental religion.” 
563 WJW, vol. 1, 1742, p. 153 – sermão 3, §III.3 [Awake, thou that sleepest]: “This experimental knowledge, and 
this alone, is true Christianity. He is a Christian who hath received the Spirit of Christ. He is not a Christian who 
hath not received him.” 
564 WJW, vol. 1, 1742, p. 106 – sermões, prefácio, §6: “…I have endeavoured to describe the true, the scriptural, 
experimental religion […] to guard those who are just setting their faces toward heaven […] from formality, 
from mere outside religion, which has almost driven heart-religion out of the world; and secondly, to warn those 
who know the religion of the heart, the faith which worketh by love, lest at any time they make void the law 
through faith, and so fall back into the snare of the devil.” 
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experimental, para a busca da melhor trilha e da sua eficácia no cotidiano. O ato da experi-

mentação, um experiment é uma prova e representa, no mesmo tempo, uma tentativa565 e que 

tem exeperiência num certa área, um experto, é, segundo o dicionário de Wesley, “habilidoso” 

na sua respectiva área.566   

1.1 Impressões e experiências, Escritura, cristianismo primitivo e 

razão como possíveis guias da religião experimental 

Raramente, eu sou guiado por impressões, mas em 
geral pela razão e pelas Escrituras. Eu vejo muito 

mais do que sinto. Eu quero sentir mais amor e zelo 
para com Deus.567 

John Wesley 

John Wesley distinguia entre impression e experience. No texto de 1786, acima citado, 

ele relaciona impressão com o “sentir” e, em outros textos, com o “calor”. Este par de metáfo-

ras é usado por Wesley como oposto do “ver” e da “luz” - relacionados com a iluminação pela 

compreensão. Estas duas pares de metáforas acompanham Wesley desde a sua tradução da 

Imitatio Christi de Thomas a Kempis, em 1735, onde se lê: “A leitura é inútil quanto ela so-

mente ilumina a compreensão, sem aquecer as afeições. Conseqüentemente, misturam-se, às 

vezes, as aspirações sérias para com Deus, tanto em busca do seu calor como da sua luz.”568 

Em seguida, as metáforas “calor” e “luz” aparecem com freqüência nos textos de Wesley. A 

afirmação de 1786 faz parte de um argumento de Rack que defende que “...Wesley, geralmen-

te, não tinha um tipo de experiência emocional da presença de Deus.”569 Seguindo o uso da 

metáfora nas suas obras, Rack documenta a saudade de Wesley de algo mais envolvente e as 

                                                 
565 EDJW, 1764, p. E X[2]: “An EXPERIMENT, a proof, a trial”. [Em alguns casos, a paginação do dicionário é 
repétida. Nestes casos acrescemos números (“p. E X”; “p. E X [1]”;(“p. E X [2]”; etc.)]. 
566 EDJW, 1764, p. E X[3]: “EXPERT,  skilful”. 
567 LJW, vol. 7, 24 fev. 1786, p. 319 – carta para Elizabeth Ritchie: “I go on in an even line, being very little 
raised at one time, or depressed at another. Count Zinzendorf observes, there are three different ways wherein it 
pleases God to lead his people. Some are guided almost in every instance by apposite texts of Scripture. Others 
see a clear and plain reason for everything they are to do. And yet others are led not so much by Scripture or rea-
son, as by particular impressions. I am very rarely led by impressions, but generally by reason and by Scrip-
ture. I see abundantly more than I feel. I want to feel more love and zeal for God.” (grifo do autor). 
568 John WESLEY (ed.). The Christian's pattern, or: a treatise of the Imitation of Christ written originally in 
Latin, by Thomas a Kempis; with a preface, containing an account of the usefulness of this treatise, directions for 
reading it with advantage, and likewise an account of this edition; compared with the original, and corrected 
throughout by John Wesley. London: Printed for C. Rivington, 1735, § IV.5: “…reading is useless which only 
enlightens the understanding, without warming the affections. And therefore intersperse, here and there, earnest 
aspirations to God, for his heat as well as his light.” 
569 Henry D. RACK, Reasonable enthusiast: John Wesley and the rise of Methodism. London: Epworth Press, 
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dúvidas sobre o assunto. Apesar da relação não ser plenamente esclarecida, ela será, desde a 

leitura de Law, estabelecida como um desafio. Porém, além dos sinais de saudade em Wesley, 

há também afirmações que mostram a compreensão do limite das sensações impactantes co-

mo guia, é o que mostra um comentário feito durante os conflitos com Thomas Maxfield: “Eu 

expliquei para aqueles que têm mais calor do que luz, as ciladas nas quais eles poderíam cair. 

E, dali em diante, eles mostraram um espírito humilde e acessível.”570 Logo depois, em 1766, 

Wesley enfatiza, novamente, o aspecto complementar: “O coração tem mais calor do que o 

olho, porém, ele não enxerga. Deus, sabiamente, criou os membros do corpo, para que nin-

guém dissesse `Eu não preciso de ti´.”571 Mais tarde, descreve “calor” como experiência “não 

especulativa” e vinculada com “o amor de Deus” em “exercícios públicos”, 572 ou seja, ela es-

tá diretamente relacionada com a experiência da colaboração divino-humana na caminhada 

cristã. Segundo as Notas explanatórias sobre o Novo Testamento, usa-se impression no senti-

do de um impacto que causa “santas afeições”, aliás, tanto na mente573 como no coração574. 

Isso marca o “se deixar envolver” verdadeiramente da pessoa,,575 resultado do selo do espírito, 

sendo ele a “impressão da imagem de Cristo em nossa vida [soul]”576. É o envolvimento exis-

tencial na caminhada da fé, que segundo o uso, nas Notas explanatórias sobre o Antigo Tes-

tamento, responde a um impacto que causa certezas. Neste sentido, Wesley cita, na Biblioteca 

Cristã, Francis Rouse que fala 

De um misterioso e secreto, e mesmo assim seguro, evidente e claramente 
perceptivo conhecimento, que surge da experiência e do sabor. Mediante o 

                                                                                                                                                         
1992, p. 548-550. 
570 WJW, vol. 21, 17 ago 1762, p. 386 – diário: “I pointed out to those who had more heat than light, the 
snares which they had well might fallen into. And hitherto they were of a humble teachable spirit .” 
571 John WESLEY. A plain account of Christian perfection, as believed and taught by the Rev. Mr. John Wesley, 
from the year 1725 to the year 1765, 1766, Q.32: “Always remember, much grace does not imply much light. 
These do not always go together. As there may be much light where there is but little love, so there may be much 
love where there is little light. The heart has more heat than the eye; yet it cannot see. And God has wisely 
tempered the members of the body together, that none may say to another, `I have no need of thee.´” Esta 
posição aparece numa carta em 1762: “Some have more of heat, and some of light. The danger is, that one 
should say to the other, `I have no need of thee;´ or that any should mistake his place, and imagine himself to 
be what he is not.” LJW, vol. 4, 9 out. 1762, p. 190 – carta para Sra. March. 
572 LJW, vol. 6, 9 jun. 1775, p. 153 – carta para sra. March: “I feel more want of heat than light. I value light; 
but it is nothing compared to love . Aim at this, my dear friend, in all public exercises; and then you will sel-
dom be disappointed. Then you will not stop on the threshold of perfection; (I trust you do not now;) but will 
press on to the mark, to the prize of the high calling of God in Christ Jesus; till you experimentally know all that 
love of God which passeth all (speculative) knowledge.“ 
573 NTJW, 1754, p. 6 – Introdução, §12: “…for the words which were given them accurately answered the im-
pression made upon their minds.” 
574 NTJW, 1754, p. 101 – Mc 2.2: “Hitherto continued the general impression on their hearts.” 
575 NTJW, 1754, p. 252 – Jo 12.39: “…they were at length so left to the hardness of their hearts, that neither the 
miracles nor doctrines of our Lord could make any impression upon them.” 
576 NTJW, 1754, p. 490 – Ef 1.13: The sealing seems to imply, (1) A full impression of the image of God on their 
souls.” 
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primeiro ensino, vemos as coisas de Deus como ele nos apresentou. O se-
gundo, nos educa a receber e se apropriar delas. O terceiro, depois de ter 
experimentado [tasted] estas coisas celestiais, sendo possuídos por elas, 
surge deste sabor um novo, mas verdadeiro, vivo e experimental conheci-
mento das coisas experimentadas [tasted] desta forma. E, de fato, trata-se de 
um conhecimento que não a arte, nem a eloqüência, ou [qualquer outra] ex-
pressão humana pode nos ensinar.577 

Esta tripla seqüência de revelar, compreender e evidenciar aparece também na afirma-

ção que as Escrituras, a razão e a experiência são, em conjunto, os três clássicos guias do cris-

tianismo.578 A experiência, novamente, não é fonte, mas um meio de evidenciar a revelação. 

Já na introdução da edição das obras de 1771, Wesley menciona como critério “...de acordo, 

como eu espero, com a Escritura, a razão e o cristianismo primitivo.”579 Esta lista, enfatiza o 

lado anglicano, não o lado puritano, ou seja, mais o lado objetivo do que o lado subjetivo da 

fé.  

Resumindo, concordamos com Maddox, segundo qual, a emoção não pode ser defen-

dida como guia preferencial: “O tipo de experiência que ele [Wesley] valorizou para decisões 

doutrinárias era a sabedoria acumulado pela vida, não uma sensação espiritual.”580 Já Rack 

acentua de forma diferente e fala de “...um testemunho interior [do Espírito] [...], mas diferen-

temente, de uma evidência èmpírica´ e ao mesmo tempo `providenciaĺ  dos efeitos que ele 

via entre seus sucessores. [...] Wesley sustentou o Metodismo [...], o Metodismo [...] susten-

tou Wesley.”581 

Aqui, parece-nos útil introduzir uma distinção feita por Donald A. D. Thorsen, entre 
conhecimento empírico (empirical knowledge) e conhecimento experimental (experiental 
knowledge).582 A matemática, por exemplo, pertence ao primeiro tipo. Concordamos com 
Rack, e também com Long, que Wesley não teria aceito o empirismo técnico ou lógico como 
                                                 
577 CLJW, vol. 9, 1752, Francis ROUSE. Academia celestis the heavenly university, cap. 4: “…a mysterious and 
secret, and yet an assured, evident, and exceeding delectable knowledge, arising from experience and taste. By 
the first teaching, we rightly saw the things of GOD presented to us by God. By the second we were taught to re-
ceive and possess them. By the third, after we have tasted those heavenly things, whereof we are possessed, from 
this taste there arises a new, but a true, lively, and experimental knowledge of the things so tasted. And indeed 
this is a knowledge which no art, eloquence, or expression of man can teach us.” 
578 WJW, vol. 1, 24 abr. 1767, p. 347 – sermão 14, §I.2 [The Repentance of Believers]: “…they have laid it 
down as a general rule, in spite of Scripture, reason, and experience.” 
579 JJW, 1771, vol. 1, p. iv – Introdução de JW da primeira edição das obras, §4: “…agreeable, I hope, to Scrip-
ture, reason, and Christian antiquity.” 
580 Randy L MADDOX. Responsible grace: John Wesley’s Practical Theology. Nashville, TN: Kingswood 
Books, 1994, p. 40. 
581 Henry D. RACK, Reasonable enthusiast: John Wesley and the Teachers – Age and experience call them so to 
be rise of Methodism. London: Epworth Press, 1992, p. 550. 
582 Donaldo A. D. THORSEN. The Wesleyan quadrilateral: scripture, tradition, reason and experience as a 
model of evangelical theology. Grand Rapids, MI: Zondervan, 1990, p. 209-210. 
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fonte de conhecimento de Deus. Todavia, discordamos da rejeição unilateral de Long e sua 
tendência de ler a experiência, predominantemente, a partir dos moldes de uma luz interna, 
uma iluminação, uma revelação, numa perspectiva platonista ou neo-platonista.583 Acredita-
mos que Thorsen distingue bem a compreensão de experiência de Wesley entre as diversas 
opções. Numa carta ao Gentleman´s Magazine de 1739 um autor refere-se a Wesley e a Whi-
tefield como “...empiristas espirituais [...] pretens iosos, cuja fala sobre a condenação parece 
uma trovoada [...] sem estudo, sem experiência, sem pensamento, sem julgamento.”584 Wesley 
usa “empiristas” (empiricks) e “experiência” de forma semelhante a esta citação. Segundo o 
dicionário editado por ele, um “empiric” é um “enganador” ou “incompetente”585, enquanto 
uma experimentação representa uma “prova” ou a “tentativa [de evidenciar algo]”586. Em 
Wesley, a experiência não se evidencia por uma mera teoria não comprovada na prática, mas 
representa a observação do cotidiano. Conseqüentemente, na sua Medicina popular, Wesley 
distingue justamente entre médicos que constroem a sua arte em teorias especulativas e, as-
sim, inadequadas e médicos que procuram evidenciar o efeito de remédios pela observação.587 
Voltando à carta de 1739: seu autor acusa, então, Wesley e Whitefield de não poderem evi-
denciar a sua práxis por um método transparente e compreensível. Wesley teria aceito o desa-
fio e referido-se ao número de pessoas e ambientes transformados pela pregação metodista 
como evidência de que seus pensamentos e julgamentos foram adequados.  

Não se pode enquadrar a vida em teorias que ignoraram evidências – como, por exem-

plo, efeitos colaterais sociais – seja como que os mesmos se vestem de cientificidade. Por ou-

tro lado, e apesar da saudade de “calor” expressa pelo próprio Wesley, ele não identificava a 

experiência com sentimento ou emoção.588 A experiência de Deus, para ele, não é uma capa-

cidade natural do ser humano. Para ter uma noção do mundo invisível de Deus, precisa-se de 

sensos espirituais, alimentados – continuamente – pela revelação de Deus, mediante o Espír i-

                                                 
583 Long lê Wesley a partir dos platonistas de Cambridge, especialmente, Gerard Lanbaine, Henry More e John 
Norris. Stephen D. LONG. John Wesley’s moral theology: the quest for God and goodness. Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2005, p. 43-70. 
584 GMSU, 1739, vol. 9, p. 128, coluna direta [H]: “Tho´ [says he, speaking of Methodists, Wesleys e Whitfield, 
&c.] we have some Spiritual Empiricks […] who think despair a most promoting sympton of salvation […] 
Those […] pretenders, who thunder out damnation without study, without experience , without thought and 
judgement, deserve to be punish´d.” (grifos do autor). 
585 EDJW, 1764, p. E N: “An EMPIRIC , a quack, a mountebank.” Até hoje, em alemão, um “Quacksalber” é 
uma pessoa que cria remédios populares sem conhecimento nenhum. 
586 EDJW, 1764, p. E X: “An EXPERIMENT, a proof, a trial.” 
587 PPJW, 1747, p. viii-ix, §7, p. ix, §8 e p. x §9: “7. Thus far Physick was wholly founded on experience. […] 
Thus ancient men, having little experience join´d with common sense and common humanity cured both them-
selves e their neighbours […] 8. But in process of time men of a philosophical turn where not satisfied with this. 
Men of learning began to put experience aside: to build physick on hypotheses: to form theories of deseases and 
their cure […] 9. As theory increased, simple medicine was more and more disregarded and disused […]” 
588 Uma breve e completa introdução no tema sobre o tema “Ortopatia e experiência religiosa”oferece Theodore 
RUNYON. A nova criação: a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2002, p. 186-
209. 
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to Santo, a graça preveniente.589 Trata-se de uma “respiração espiritual” com efeito de um 

gradual crescimento e uma vitalização de todos os sentidos.590 Entretanto, pode-se tomar co-

nhecimento das verdades do evangelho também pelas experiências de terceiros. O testemunho 

de Deus, mediante o seu Espírito, que transforma a experiência numa experiência interna, é a 

causa da experiência humana.591 

2. Teologia a partir da experiência da vida 

Dos anciãos – os homens mais honrados e  
com mais experiência.592 

John Wesley 

A sabedoria, segundo Wesley, passa pela longa e profunda experiência da vida e de 

Deus.593 Esta experiência, no sentido mais amplo, fez Wesley investigar o que causa as triste-

zas da vida. Num caso ele afirma que mesas cheias não representam uma bênção, mas uma ci-

lada para a caminhada cristã.594 Em outros momentos, são o antinomismo e o moralismo que 

impedem a vida na sua plenitude. A busca da felicidade, porém, não é somente um sonho ou 

                                                 
589 5 das 8 referências sobre os sensos espirituais nos sermões são dos sermões 1 a 52. WJW, vol. 1, 1742, p. 146 
– sermão 3, §I.11 [Awake, thou that sleepest]; WJW, vol. 1, 1746, p. 251 – sermão 9, §I.1 [The spirit of bondage 
and adoption]; WJW, vol. 1, 1746, p. 282-283 – sermão 10, §II.9.11-12 [The wittness of the Spirit, discourse I]; 
WJW, vol. 1, 1750, p. 658-659 sermão 30, §17 [The circumcision of the heart]; WJW, vol. 2, 1760, p. 192-193 –  
sermão 45, §II.4 [The new birth]; WJW, vol. 4, 1780, p. 49 – sermão 119, §2 [walking by sight, walking by 
faith]; WJW, vol. 4,1791, p. 192 –  sermão 132, §7 [On Faith]; WJW, vol. 4,1790, p. 173. 175-176 – sermão 130, 
§11. §16 [On living without God]. Wesley explica isso também em WJW, vol. 11, 1743, p. 56 e 64 – An earnest 
appeal , §§32.50. 
590 WJW, vol. 1, 1748, p. 434 – sermão 19, §8 [The great privileged of those that are born of God]: “The Spirit 
or breath of God is immediately inspired, breathed into the new-born soul; and the same breath which comes 
from, returns to, God: As it is continually received by faith, so it is continually rendered back by love, by prayer, 
and praise, and thanksgiving; love, and praise, and prayer being the breath of every soul which is truly born of 
God. And by this new kind of spiritual respiration, spiritual life is not only sustained, but increased day by day, 
together with spiritual strength, and motion, and sensation; all the senses of the soul being now awake, and capa-
ble of discerning spiritual good and evil.” 
591 WJW, vol. 1, 04 abril 1742, p. 151-152 – sermão 3, §II.10 [Awake thou that sleepest]: “Dost thou know what 
religion is? that it is a participation of the divine nature; the life of God in the soul of man; Christ formed in the 
heart; "Christ in thee, the hope of glory?" happiness and holiness; heaven begun upon earth? "a kingdom of God 
within thee; not meat and drink," no outward thing; "but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost?" 
an everlasting kingdom brought into thy soul.” 
592 NTJW, 1754, p. 57 – Mt 16.21: “From the elders – The most honourable and experienced men .” (grifos deste 
autor). 
593 NTJW, 1754, p. 77 – Mt 23.34: “Wise men – Such as have both natural abilities and experience.” NTJW, 
1754, p. 340 – At 22.19 “But experience makes him wiser and shows that willful unbelief is proof against all 
truth and reason.” Rm 15.14: ”And filled with all knowledge – By long experience of the things of God.” (grifos 
deste autor). 
594 NTJW, 1754, p. 76 – Mt 23.25: “No wonder tables so furnished prove a snare, as many find by sad experi-
ence.” (grifo deste autor). 
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uma atividade humana, mas ela faz parte da providência divina. Há momentos na vida e nos 

discursos de Wesley, em que a busca da felicidade não transparece e em que  ele nos parece 

preso em convenções e pouco capaz de se alegrar. Mas ele lança um desafio aos projetos de 

vida antinomistas e moralistas pela promessa da felicidade em santidade, da felicidade em 

comunhão, da felicidade em responsabilidade. 

2.1 A rejeição do antinomismo e moralismo como dupla ameaça à 

vida 

Wesley lutou durante todo o seu ministério tanto contra o antinomismo como contra o 

moralismo. Na sua obra, isso documenta-se especialmente no seu diário, nas cartas e nos ser-

mões.595 Ele abriu esta dupla frente por considerar os dois um impedimento da proclamação 

do evangelho e da felicidade plena na vida. Assim, republicou no Arminian Magazine em 

1779, ou seja, bem no início do empreendimento desta revista, a carta Sobre a proclamação 

de Cristo596. Nesta carta, publicada originalmente em 1751, ele descreve o duplo desafio e re-

sume a sua doutrina como “proclamar o evangelho” e “pregar a lei” cuja síntese era o duplo 

mandamento do amor resumido de forma abrangente no Sermão do Monte597 que servia como 

base da parte central dos 53 sermões. 

Por outro lado, marcou essa dupla frente contra o antinomismo e o moralismo também 

a dupla crítica que Wesley sofreu durante a sua vida: aqueles que ele designou como moralis-

tas o chamaram de entusiasta598 e aqueles que ele criticou como antinomistas o desafiaram 

chamando-no de “papista”. Rivers resume de forma surpreendente: “O ensino de Wesley so-

bre o Espírito Santo fez dele um entusiasta, o ensino sobre boas obras um antinomista.”599 

Quanto ao ensino de Wesley sobre as boas obras, Rivers refere-se à ênfase wesleyana na pri-

mazia da graça. Acreditamos que ela não descreve a polaridade na sua total abrangência, que 

era entre nomismo e entusiasmo. Apesar disso, Rivers lembra que essas tensões existiram, 

                                                 
595 NTJW e OTJW não aparecem as palavras “moralismo”, “antinomismo”, “quase cristãos” ou “entusiasta”. As 
referências aos “papistas” tratam de católicos [NTJW, 1754, p. 540, 679 e 716 – 1Tm 2.5; Ap 8.7 e 18.4]. 
596 WJW, vol. 26, Londres 20 dez. 1751, p. 482-489 – carta para um leigo evangélico, republicada em: AMJW, 
vol. 2, fev. 1779, p. 310-317. 
597 AMJW, vol. 2, fev. 1779, p. 310 e 311. 
598 Wesley usa a palavra no sentido de um “louco religioso”, que imagina ser inspirado. “Fancy” abrange imagi-
nação, fantasia e desejo. EDJW, 1764, p. E P: “An ENTHUSIAST, a religious madman, one that fancied himself 
inspired”. 
599 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 – Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 209. 
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parcialmente, também entre outros grupos, por exemplo, entre congregacionalistas e presbite-

rianos. Os presbiterianos julgavam os congregacionalistas abertos para o antinomismo e, os 

congregacionalistas achavam os presbiterianos arminianos demais.600 Para os batistas da épo-

ca, papista e arminiano era algo muito próximo e parecido. A proposta de Wesley de relacio-

nar estas polaridades de forma criativa, tem, apesar dos desentendimentos entre congregacio-

nalistas, presbiterianos e batistas, paralelos na sua atuação. Estes três grupos estabeleceram 

em conjunto, no fim do século XVII, ensaios teológicos semanais em que, por exemplo, O-

wen, Baxter e Bunyon pregavam. 601 A discussão se reflete também no debate sobre a justifi-

cação e a santificação. Segundo Wesley, os moralistas, os quais ele designou os “quase-

cristãos”, 602 cumprem a lei formalmente, julgam a si mesmos perfeitos e os outros fora da 

graça. Externamente parecem cristãos de verdade, mas internamente eles são pessoas que des-

conhecem a graça. A sua vida é uma formalidade sem graça que se reflete numa religiosidade 

sem misericórdia e sem força para contribuir para transformações pessoais de verdade, “pól-

vora sem bala”. 603 Falta o amor a Deus, na experiência da justificação pela fé, e o amor ao 

próximo, livre de tendências de autojustificação pelas obras. “Quando eu estive em Oxford, 

nada me angustiou mais do que os quase-cristãos. Se você cede a eles e a sua prudência por 

um fio de um cabelo, você perderá a sua esperança do evangelho.”604 A frente antimoralista é 

tão importante que o primeiro sermão traduzido para o holandês deve tratar desse tema.605 

Mesmo assim, Wesley não espera muito aplauso do grupo dos “moralistas”. 

Nós temos um objetivo só: queremos ser cristãos de verdade, bíblicos e ra-
cionais. Por isso, como sabemos muito bem, o mundo e os quase-cristãos 
nunca nos perdoarão. Caso você se junte a nós, de coração, e nos dê a sua 

                                                 
600 Essas críticas referem-se à questão da missão e do governo da igreja. 
601 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 97. 
602 WJW, vol. 1, 1741, p. 131-141 – sermão 2 [The Almost Christian]. 
603 AMJW, vol. 6, fev. 1783, p. 113: “On preaching. (By Dr. Byrom.) The specious sermons of a learned men, / 
are little else than flashes in the pan / The mere haranguing (upon what they call morality) is powder without 
ball: / but he who preaches with a Christian grace, / Fires out our Vices and the shot takes place.” (grifo deste 
autor). 
604 LJW, vol. 5, Cork, 27 maio 1769, p. 137 – carta para Joseph Benson: “When I was at Oxford, I never was 
afraid of any but the almost Christians. If you give way to them and their prudence a hair's breadth, you will be 
removed from the hope of the Gospel.” 
605 LJW, vol. 6, Bristol, 7 set. 1779, p. 354 – carta para sr. William Ferguson de Hoxton: “…if any sermon be 
translated into Dutch, it should first be "The Almost Christian." This is far more suitable to unawakened readers 
than `The Lord our Righteousness.´” A Holanda tinha fortes traços puritanos. Veja a recepção de refugiados pu-
ritanos ingleses no início do século XVII pela Holanda. Mais tarde, o sínodo de Dort de 1618-1619 influência 
sua vez o calvinismo no nível mundial. John Locke escreveu a sua Carta sobre a tolerância como refugiado na 
Holanda. 
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mão, nunca espere deles nem misericórdia nem justiça.606 

Wesley define “racional” em outro lugar como “...vestido com razão”607 ou seja, em 

relação a nossa citação, capaz de explicar as próprias opções, ações e posições. Cristãos “ra-

cionais” são cristãos transparentes, compreensíveis e co-responsáveis, afinal, “ser racional” é 

vinculado diretamente a capacidade de desenvolver misericórdia e justiça. 

A outra frente era o antinomismo, tratado como uma questão da práxis e não de opini-

ão.608 “Q[uestão] 19. O que é antinomismo? R[esposta] Uma doutrina que esvazia a lei pela 

fé. Q[uestão] 20. Quais são os seus pilares maiores? R[esposta] (1.) Que Cristo abole a lei mo-

ral. (2.) Que conseqüentemente não sejam obrigados observá- la.”609 Antinomistas são para 

Wesley, em termos confessionais, os quietistas entre os moravianos610 e os calvinistas que de-

fendem a dupla predestinação. Diante deles, Wesley promove o terceiro uso da lei, e, às ve-

zes, Wesley vincula “antinomismo” até com “antiperfeccionismo”.611 

Antecipando o próximo capítulo, imaginemos por um momento, encontros dos pobres 

mineiros das minas de carvão perto de Kingswood ou o grande número de pessoas sofridas ou 

empobrecidas nos centros urbanos. Tanto o antinomismo como o moralismo não tinham o que 

oferecer para eles. O antinomismo, como conseqüência do quietismo, impede os envolvimen-

tos necessários para melhorar a vida, e a predestinação parece uma eterna lei com o mesmo 

efeito da idéia de uma eterna ordem de criação. Uma teologia da vida precisa enfrentar tanto o 

moralismo como o antinomismo e respectivas orientações aparecem, por exemplo, no Conse-

lho para um povo chamado Metodista de 1745: 

Use cada ordenança que você considera ser de Deus; mas seja cauteloso 
com o espírito limitado daqueles que não a usam. Conforme-se ao tipo de 
culto que você aprova, mas, ame os irmãos que não podem se conformar 
com isso. Enfatize as opiniões que sejam semelhantes às suas, se for possí-
vel, concorde em verdade e com toda razão, mas afaste–se de irritação, des-

                                                 
606 LJW, vol. 5, Ipswich, 5 nov. 1769, p. 154 – carta para Mary Bishop: “We have but one point in view; to be 
altogether Christians, scriptural, rational Christians. For which we well know, not only the world, but the almost 
Christians, will never forgive us. From these, therefore, if you join heart and hand with us, you are to expect nei-
ther justice nor mercy.” 
607 EDJW, 1764, p. R: “RATIONAL , reasonable, endued with reason.” 
608 WJW, vol. 20, 29 maio 1745, p. 66 – diário: “I would wish all to observe, that the points in question between 
us and either the German or English Antinomians, are not points of opinion, but of practice.” 
609 John Wesley. Some late conversation – I, Q. 19: “What is Antinomianism? A. The doctrine which makes void 
the law through faith. Q. 20. What are the main pillars hereof? A (1.) That Christ abolished the moral law. (2.) 
That therefore Christians are not obliged to observe it…”  
610 John WESLEY. A short view of the differences between the Moravian Brethren, lately in England, and the 
reverend Mr. John and Charles Wesley, 1745, chama os moravianos os mais plausíveis e, por isso, os mais 
perigosos antinomistas.  
611 WJW, vol. 23, 17 abril 1777, p. 47 – diário: “Dr. Gell [...] shows that the antinomians and anti-perfectionists 
were just the same then as they are now.” 
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prezo, ou rejeição daqueles que tenham opiniões diferentes às suas.612 

Fica a pergunta se Wesley manteve sempre a tensão construtiva entre esses dois anta-

gonistas. Provavelmente não. Com o destaque na santificação e na perfeição cristã, o perigo 

inerente a essas ênfases é o moralismo, problema que aparece com regularidade nas fases pós-

avivadas e suas tendências neo-ortodoxas. 

2.2 A busca da felicidade 

Santidade e felicidade […], 
 às vezes, são designadas 
nas escrituras inspiradas 

como “o Reino de Deus”. 613 
John Wesley 

 
Você sabe o que é religião?  

É a participação na natureza divina,  
a vida de Deus na alma do ser humano: 

 “Cristo formando o coração”,  
“Cristo em você, a esperança de glória”, 

 felicidade e santidade;  
o “céu começando aqui na terra”.614 

 John Wesley 
 

Relacionar um movimento de reforma espiritual com uma suposta aceitação do desejo 

no seu meio, como motivação parece uma tolice, ainda mais quando se fala de um movimento 

com fortes laços puritanos, sendo o puritanismo considerado antiprazeroso por natureza. Mas, 

por incrível que pareça, o tema compõe um eixo forte da proposta metodista.615 Vimos anteri-

ormente que a busca de felicidade era um objetivo introduzido na sociedade inglesa já no fim 

do século XVI por Thomas Morus e sua obra Utopia. Ela também ocupa um espaço central no 

discurso de Wesley e representa mais uma peça de sua construção de uma práxis religiosa pa-

ra ser vivida no cotidiano. 

                                                 
612 WJW, vol. 9, 1745, p. 130 – Advice to a People Called Methodist, [§23]: “Use every ordinance which you 
believe is of God; but beware of narrowness of spirit towards those who use them not. Conform yourself 
to those modes of worship which you approve; yet love as brethren those who cannot conform. Lay so 
much stress on opinions, that all your own, if it be possible, may agree with truth and reason; but have a care 
of anger, dislike, or contempt towards those whose opinions differ from yours .” (grifo deste autor). 
613 WJW, vol. 2, 1746, p. 224 – sermão 7, §I.12 [The way of the kingdom]. “This holiness and happiness, […], 
are sometimes styled, in the inspired writings, `the kingdom of God´[…].” 
614 WJW, vol. 1, 4 abril 1742, p. 149-150 – sermão 3, §II.10 [Awake, thou that sleepest]: “Dost thou know what 
religion is? That it is a participation of the divine nature, the life of God in the soul of man: 'Christ formed in the 
heart', 'Christ in thee, the hope of glory'; happiness and holiness; heaven begun upon earth.” 
615 Lembramos que o título do livro Pia Desideria de Philip Jakob Spener significa Desejo piedoso. A questão 
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Fazer os homens felizes foi a grande obra pela qual nosso Senhor veio no 
mundo [...] Sabendo que a busca da felicidade é o nosso objetivo comum e 
que um instinto interno continuamente nos motiva a procurá-la, ele respon-
deu a este instinto da forma mais gentil possível e direcionou-o para seu ob-
jetivo verdadeiro. Apesar de todos desejarem a felicidade, poucos a alcan-
çam, porque a procuram onde ela não pode ser encontrada.616  

Lemos quase mil vezes, nas obras de Wesley, sobre felicidade ou o ser feliz: suas cau-

sas, sua continuidade, seu amadurecimento. Felicidade é a expressão de uma religião contem-

porânea e o reflexo da sua própria revolta contra a expressão mais radical da mística medieval 

e seu conceito da “escuridão da alma”, baseada na convicção que Deus deixaria a humanidade 

a sós.617 Wesley, porém, não ignorava o eventual silêncio de Deus e construiu a sua soteriolo-

gia eclesiástica ao redor da convicção de que se precisava “esperar a hora de Deus”, porém, 

de forma ativa, não passiva, causa do seu desentendimento com os moravianos de Londres.618 

A relação entre felicidade e santidade parte, segundo Wesley, da promessa do Reino 

de Deus.619 Wesley descreve, freqüentemente, a fé como um estado de felicidade em Deus e 

como capacidade de amar a Deus e ao próximo, até o inimigo. Nos sermões, o conceito apare-

ce pela primeira vez no sermão 2, O quase-cristão: 

És feliz em Deus? [...] Está escrito em teu coração este mandamento: “O 
que ama a Deus, ame também a seu irmão?” Amas, pois, a teu próximo co-
mo a ti mesmo? Amas todos os seres humanos, mesmo a teus inimigos, aos 
inimigos de Deus, como à tua própria alma, e como Cristo te amou?620 

A felicidade, então, está relacionada com a percepção do amor divino e da capacidade 

de amar, sinônimo de santidade em Wesley, descrita, às vezes, como “santidade interior” – a 

                                                                                                                                                         
não era o fenômeno do desejo humano em sim, mas a sua direção. 
616 NTJW, 1754, p. 19 – Mt 5.2: “…to make men happy, was the great business for which our Lord came into the 
world. […] Knowing that happiness is our common aim, and that an innate instinct continually urges us to the 
pursuit of it, he in the kindest manner applies to that instinct, and directs it to its proper object. Though all men 
desire, yet few attain, happiness, because they seek it where it is not to be found.” 
617 A expressão encontra-se, por exemplo, nos escritos de místico João da Cruz. Segundo WJW, vol. 1, 1748, p. 
485-486 – sermão 21, §II.5 [Upon our Lord’s sermon on the mount, I], (“toda essa reclamação sobre um Deus 
ausente”), e WJW, vol. 2, 1760, p, 208-209 – sermão 46, §II.1.2 [The wilderness state], Deus nunca abandona a 
humanidade, mas são as pessoas que ignoram Deus. Assim a reclamação sobre um “Deus ausentes” (na tradição 
de Deus absconditus de Martim Lutero) não teria fundamento. “Esse escuro e não confortável caminho” é substi-
tuído pelo caminho da salvação. A chamada última frase de John Wesley, “O melhor de todas as coisas é que 
Deus está conosco”, indica numa direção parecida. Veja WJW, vol. 7, 1780, p 224 – Collection of hymns, hino 
113, estrofe 5: “A darker soul did never yet / Thy promised help implore; / O, that I now my Lord might meet, / 
And never lose him more!” 
618 Este motivo aparece ainda em 1783 em WJW, vol. 2, 1783, p. 584 – sermão 69, §III.4 [The imperfection of 
human knowledge], p. 584. 
619 WJW, vol. 2, 1746, p. 224 – sermão 7, §I.12 [The way of the kingdom]. 
620 WJW, vol. 1, 1741, p. 141 – sermão 2, §III.9 [The almost Christian]: “Are you happy in God? Is he your 
glory, your delight, your crown of rejoicing? And is this commandment written in your heart, `That he who 
loveth God love his brother also?´ Do you then love your neighbour as yourself? Do you love every man, even 
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capacidade de amar ativamente Deus – e “santidade exterior” – poder amar o próximo.621 Em 

coerência com o projeto de “espalhar a santidade bíblica sobre a terra”, a paz em Deus traz 

uma felicidade a partir da qual se consegue encarar os desafios da vida: 

...é uma paz que os poderes reunidos da terra e do inferno são impotentes 
para subtrair do crente. Ondas e tempestades rugem em torno dela, sem que 
a possam abalar, porque está fundada sobre a rocha. Essa paz guarda os co-
rações e as mentes dos filhos e das filhas de Deus, em todas as ocasiões e 
em todos os lugares. Quer estejam em abundância ou em necessidade, na 
saúde ou na doença, em fartura ou em falta, de qualquer modo sentem-se fe-
lizes em Deus. 622 

É uma felicidade não a partir do retiro ou de uma busca solitária de um encontro int i-

mista com Deus e também não se trata da busca da felicidade em momentos de êxtase, que 

não deixam de ser simplesmente uma outra forma de retirada do mundo, talvez agora de for-

ma mais coletiva. É uma percepção da capacidade de viver de forma transformada e transfo r-

madora e de agüentar o sofrimento e a rejeição623, senão a perseguição,624 vista como uma das 

formas de se tornar mais parecido ao próprio Cristo.625 Segundo, Wesley enfatiza as bem-

aventuranças como orientações em relação à felicidade cristã, uma perspectiva na qual os ca-

minhos comuns da busca de felicidade são questionados: “É possível que ainda esperes en-

contrar, no dinheiro, a felicidade, ou que tudo possa o dinheiro comprar? Como! Podem então 

a prata e o ouro, comida e bebida, cavalos e servos, vestidos deslumbrantes, diversões e praze-

res (como são chamados), fazer-te feliz?”626 

Este argumento já aparece em Wesley no seu Apelo sério às pessoas de razão e de re-

                                                                                                                                                         
your enemies, even the enemies of God, as your own soul? as Christ loved you?”  
621 WJW, vol. 1, 1746, p. 213-214 – sermão 6, §II.9 [The Righteousness of Faith]; WJW, vol. 1, 1748, p. 423 – 
sermão 18, §III.3 [The Marks of the New Birth]; WJW, vol. 1, 1748, p. 541-542 – sermão 24, §III.1 [Upon the 
Lord’s sermon on the mount, IV]; WJW, vol. 1, 1760, p. 194 – sermão 45, §III.1 [The New Birth]; WJW, vol. 2, 
mar.-abr. 1784, p. 174-176 – sermão 83, §9 e §10 [On Patience]; WJW, vol. 3, 11 set. 1775, p. 189 – sermão 84, 
§III.2 [The Important Question]; WJW, vol. 3,set.-out.1785, p. 202-203 – sermão 85, §I.2 [On Working Out our 
Own Salvation]; WJW, vol. 3, 17 out.1787, p. 507-508 – sermão 107, §I.9 [On God's Vineyard]; WJW, vol. 3, 
21 abr. 1777, p. 585 – sermão 112, §II.1 [On Laying the Foundation of the New Chapel]. 
622 WJW, vol. 1, 1748, p. 422 – sermão 18, §I.7 [Marcs of the New Birth]. “…it is a peace which all the powers 
of earth and hell are unable to take from him. Waves and storms beat upon it, but they shake it not; for it is 
founded upon a rock. It keepeth the hearts and minds of the children of God, at all times and in all places. 
Whether they are in ease or in pain, in sickness or health, in abundance or want, they are happy in God.” 
623 Por exemplo em WJW, vol. 2, 1760, p. 232 – sermão 47, §IV.3 [Heaviness through manifold temptations]. 
624 Veja também as minhas observações em Helmut RENDERS. O metodismo nascente como movimento: men-
talidades e elementos estruturas de um cristianismo militante. Caminhando, ano X, n. 15. São Bernardo do Ca m-
po: Faculdade de Teologia, 1o semestre 2005, p. 31-42. 
625 WJW, vol. 2, 1763, p. 321 – sermão 52, §V.7, [Society for reformation of manners]. 
626 WJW, vol. 1, 1748, p. 625-626 – sermão 28, §20. [Upon the Lord’s sermon on the mount, VIII]: “Is it possi-
ble you should still expect to find happiness in money, or all it can procure? What! can silver and gold, and eat-
ing and drinking, and horses and servants, and glittering apparel, and diversions and pleasures (as they are 
called) make thee happy?” 
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ligião (1743), em que ele prefere destacar a possível felicidade na terra, ao invés de assustar 

pela infelicidade garantida do inferno: “Eu não quero assustar a superficialidade do seu tem-

peramento mediante a conversa sobre um estado futuro, mas deixe-me falar sobre coisas atu-

ais. Você está feliz agora?”627 No parágrafo seguinte, Wesley descreve a rotina das classes al-

tas, dividida entre dormir, se vestir, comer e se divertir e mostra até compreensão com quem 

prefere se suicidar diante da falta de sentido dessa vida, porque nela não se acha “nada que 

valha a pena viver.” Em contraste a esta falta de sentido no mundo contemporâneo, Wesley 

descreve o Cristianismo primitivo como exemplar por não ter qualquer forma de felicidade 

egoísta (selfish happiness). No Breve relato do povo chamado metodista (1749), a felicidade é 

descrita como experiência de comunhão, capaz de contribuir para o amadurecimento dos seus 

integrantes.628 Da mesma forma, Wesley adverte os pregadores e as pregadoras da sua cone-

xão a pregar de tal modo que ninguém perca a “alegria da fé”: 

Alguns dos nossos assistentes não pregam demais sobre a ira e de menos 
sobre o amor de Deus? Resposta: Tememos que eles tendam a este extremo, 
portanto, alguns dos seus ouvintes podem ter perdido a alegria da fé. Per-
gunta 18: Precisamos sempre pregar os terrores do Senhor para aqueles a-
ceitos por ele? Resposta: Não, isso é uma loucura! O amor é o seu motivo 
mais forte. Pergunta 19: Nós representamos o estado da fé justificada na sua 
real grandeza e felicidade? Resposta: Talvez não. 629  

Uma pregação que tira essa alegria nega a grandeza e a felicidade da fé, testemunhado 

pelo movimento. Assim, “santidade e felicidade” são, às vezes, co- interpretadas pelos seus 

opostos “pecado e medo”. 630 Por causa disso estabelece-se e estabiliza-se a felicidade da fé 

pela proclamação do amor de Deus. 

                                                 
627 WJW, vol. 11, 1743, p. 60 – An earnest appeal to men of reason and religion, §42: “I will not now shock the 
easiness of your temper by talking about a future state; but suffer me to ask you a question about present things: 
Are you now happy?” 
628 WJW, vol. 9, 1749, p. 262 – A plain account of the People called Methodists, §II.7. “Many now happily ex-
perienced that Christian fellowship of which they had not so much as an idea before. They began to `bear one 
another's burdens,´ and naturally to `care for each other.´ As they had daily a more intimate acquaintance with, 
so they had a more endeared affection for, each other. And s̀peaking the truth in love, they grew up into Him in 
all things, who is the Head, even Christ´.” 
629 John WESLEY (ed.). Minutes of some late conversations between the revd. M. Wesleys and others (doctrinal 
Minutes), 1749: “Q. 17. Do not some of our assistants preach too much of the wrath, and too little of the love, of 
God? A. We fear they have leaned to that extreme; and hence some of their hearers may have lost the joy of 
faith. Q 18. Need we ever preach the terrors of the Lord to those who know they are accepted of him? A. No: It 
is folly so to do; for love is to them the strongest of all motives. Q. 19. Do we ordinarily represent a justified 
state so great and happy as it is? A. Perhaps not.” 
630 WJW, vol. 9, 1742, p. 58 – The principles of a Methodist , §19; WJW, vol. 9, 1749, p. 254-255 – A plain ac-
count of the People called Methodists, §I.2: “…orthodoxy, or right opinions, is at best but a very slender part of 
religion, if it can be allowed to be any part at all.” Veja também WJW, vol. 2, 13 mar. 1782, p. 405-406 – ser-
mão 57, §II.2 [On the fall of men] e WJW, vol. 18, 23 abr. 1738, p. 234 – diário: “…out of sin and fear into ho-
liness and happiness.” 
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O tema chama até hoje atenção e há aproximações, por exemplo, entre católicos e me-

todistas. É o caso de Vincente González, que afirma que “a salvação não será uma realidade a 

menos que a alma alcance uma felicidade completa e perdurável [...] por meio da contempla-

ção [...] Como Deus é santo, ele ama a bondade, por isso o homem que quiser entrar no âmbi-

to da justiça de Deus tem que praticar tudo que é bom [...] e viver na presença de Deus”. Em 

outras palavras: santidade é felicidade!631 Do lado metodista pode ser citado Douglas Ruffle. 

Ele fala da importante coerência entre santidade interna  e externa, entre “santidade pessoal” e 

“responsabilidade social”. Felicidade não está relacionada com o ganho de “tempo livre”, com 

a “aquisição de produtos de consumo” ou com “relações satisfatórias entre pessoas”, mas, 

surge da vida em serviço. Em Wesley “...alimentar os famintos, vestir pessoas nuas, visitar os 

doentes e presos” é descrito como causa da “alegria interior”. 632 De forma muito parecida, ar-

gumenta Ronald Sider: “Somos cooperadores do criador [...] cuidando do nosso próximo. A 

obra (work) é a nossa alegria e responsabilidade”. 633 

Finalizando, a busca da felicidade, conceito popular na época, é plenamente aceita, po-

rém, re- interpretada por Wesley a partir da tradição cristã e utilizada para comunicar a essên-

cia do evangelho ao seu tempo e para amadurecer a compreensão da vida cristã como vida fe-

liz e comprometida. Tudo isso é uma marca da sua soteriologia social que relaciona a santida-

de interior e a exterior, o esforço individual e a graça universal, a vida privada e a vida públi-

ca, em ritmo do compromisso e da festa. 

                                                 
631 Vincente Cudeiro GONZÁLEZ. La salvación del hombre en Platón y en Jesucristo. II. El caminho de la sal-
vación. Communio, vol. 32, n. 2. Sevilla: Dominicanos de la provincia de la Andalusia, 1999, p. 337-338. 
632 Douglas W. RUFFLE. Holiness and happiness shall cover the earth: trajectories of Wesley’s theology of mis-
sion and evangelization. Quarterly Review, vol. 19, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher 
Education, primavera 1999, p. 80. Não é por acaso que a teologia grega ou ortodoxa também enfatiza a doxolo-
gia com o centro do seu culto. 
633 Ronald J. SIDER. Poor in the midst of plenty: toward holistic social holiness. Quarterly Review , vol. 20, n. 4. 
Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, inverno 2000, p. 402. 
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2.3 “A salvação das almas da morte” e a “cura animarum” 

Vossa Senhoria, 
eu tenho duas colheres de chá 

de prata em Londres e duas em Bristol.  
Isso é toda prata que eu tenho no momento. 

 Não comprarei mais enquanto 
 tantos ao meu redor necessitam de pão. 

Sendo, vossa Senhoria, 
 seu servo mais humilde, 

John Wesley.634 

A idéia de que Wesley de fato teria promovido um tipo de uma soteriologia social in-

clusive de cuidados especiais com todos os aspectos da vida dos necessitados precisa também 

dialogar com a afirmação de que a vocação do metodismo tivesse sido essencialmente a de 

“salvar almas”. A expressão encontra-se, realmente, com freqüência em Wesley, e em 1746, 

tornou-se descrição oficial e interna do movimento, registrada nas atas da conferência dos 

pregadores.635 A redução desse conceito soteriológico a uma compreensão intimista e indivi-

dualista deveu-se em muitos casos, à falta de conhecimento lingüístico. Em inglês, a conheci-

da frase “Save our souls” significa desde cerca de 1912 a salvação de um náufrago, ou seja, 

até hoje o conceito inglês “soul” é mais amplo do que o conceito “alma” em português.636 

Além disto, esta redução ignora que Wesley, geralmente, completou, a expressão “sal-

var almas” por “da morte”: “Temos um zelo vibrante de salvar almas da morte?”637 Este tra-

balho de “resgate da morte” pode ser mencionado lado a lado com a obrigação cristã de fazer 

boas obras que, em Wesley, significa, adiantando o assunto, fazer obras de misericórdia. No 

caso da falta dessa concreta compaixão para com o próximo, assim o alerta de Wesley no tex-

to a seguir, o céu poderia estar mais longe do que nunca para os empregados na tarefa de sal-

                                                 
634 Carta em resposta a uma carta circular aos/às possíveis donos de prata. “Sir, I have two silver tea-spoons in 
London and two in Bristol. This is all the plate I have at present; and I shall not buy any more while so many 
round me want bread. I am, Sir, Your most humble servant, John Wesley.” Reproduzido em: William HONE. 
The every-day book and table book ; por everlasting calender of popular amusements, sports, pasttimes, ceremo-
nies, manners and events, incident to each of the three hundred and sixty five days, in past and present time, 
forming a complete history of the year, months, and seasons, and a perpetual key to the almanac, vol. 3, London: 
1835, p. 40. 
635 Wesley descreve com certa freqüência e exclusividade como seu emprego principal “Salvar almas”. Nas o-
bras temos por um lado uma descrição da vontade de pessoas de “salvar as suas almas”. A expressão se tornou 
um lema eclesiástica a partir de John Wesley. Minutes of several conversations, 1746, §11. “You have nothing to 
do but to save souls.” WJW, vol. 26, 8 out. 1755, p. 601 – carta para Christopher Hopper: “You have one busi-
ness on earth–to save souls.” 
636 E tamb ém do que o conceito “Seele” em alemão. 
637 WJW, vol. 1, 24 ago. 1744, p. 177 – sermão 4, §IV.8 [Scriptural Christianity]: “Have we a burning zeal to 
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var almas: 

E, sobretudo, você usa todos os meios ao seu alcance para salvar almas da 
morte? Se […] você faz “bem para todas as pessoas”, portanto, “especia l-
mente para os que pertencem à casa de Deus,” o seu zelo para com a igreja 
está agradando a Deus; mas, se não, quando você não “toma os cuidados pa-
ra manter as boas obras”, o que você tem a ver com a igreja? Se não tiveres 
“compaixão pelo teu próximo”, nem o teu Senhor terá misericórdia de ti.638 

A descrição da ênfase vocacional do movimento metodista por “salvar almas [da mor-

te]” não contradiz, então, o que foi dito sobre o compromisso da teologia metodista com a vi-

da num sentido abundante e não intimista ou individualista. Esta compreensão se sustenta 

também na observação de que ao lado da expressão “salvar as almas”, Wesley fala também da 

tarefa da cura animarum. Ela aparece em 1745, no Apelo adicional para seres humanos de 

razão e religião639 de forma irônica e em 1772, numa carta para seu irmão Charles, para des-

crever a vocação especial dos dois: “Ó, quão grande é ter uma curam animarum. Você e eu 

somos vocacionados para isso, para salvar almas da morte, de supervisioná-las como aqueles 

que devem prestar contas.”640 Nos dois textos “curam animarum” pode ser traduzido por 

“cuidado com as almas” ou “cura das almas”. Esta expressão interpreta a tarefa de salvar al-

mas da morte e explicita a abrangência da compreensão soteriológica. A descrição da ênfase 

pastoral wesleyana em “sobretudo salvar almas”, não descreve uma espiritualidade intimista e 

quietistas, mas inclui as dimensões do resgate de circunstâncias mortais da vida, da esperança 

da restauração de condições da vida dignas e de medidas preventivas de cuidado para com a 

vida. A cura animarum e a salvação das almas da morte expressava-se na práxis pela preocu-

pação com a educação, com a saúde pessoal e pública, com o desemprego, com preços, com 

fome, com o sistema carcerário, com a escravidão. Isso pode ser visto já pelas iniciativas to-

madas em Oxford, a partir de 1729, e em Londres, a partir de 1739. Já em 1740, a Fundição, o 

primeiro centro do metodismo em Londres, transformou-se, durante a semana, numa oficina 

em que mulheres pobres teciam – sendo que o algodão era pré-pago pela sociedade metodis-

                                                                                                                                                         
save souls from death?” 
638 WJW, vol. 3, 6 maio 1781, p. 319-320 – sermão 92, §III.9 [On zeal]: “And above all, do you use every means 
in your power to save souls from death? If […] `you do good unto all men´, though `especially to them that are 
of the household of faith´, your zeal for the church is pleasing to God; but if not, if you are not `careful to main-
tain good works´, what have you to do with the church? If you have not `compassion on your fellow-servants´, 
neither will your Lord have pity on you.” 
639 WJW, vol. 21, 1745, p. 302 – A farther appeal to men of reason and religion, part 3, §III.17. “Will you take 
the same care (or as much more as you please) of each soul as I have hitherto done? Not such curam animarum 
as you have taken these ten years in your own parish.” 
640 LJW, vol. 5, Congleton, 25 mar. 1772, p. 314 – carta para Charles Wesley: “Oh what a thing it is to have 
curam animarum. You and I are called to this; to save souls from death, to watch over them as those that must 
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ta641, e o sistema de empréstimos, para criar trabalho autônomo, inicia-se em 1747, com 200 

atendimentos no decorrer do ano. No mesmo ano, o livro Medicina simples642 foi editado e 

passou, até 1791, por cinqüenta e oito edições na Inglaterra, Irlanda e Escócia, seis edições no 

país de Gales (a partir de 1759) e 18 edições na América do Norte (a partir de 1764).643 

2.4 A busca de um discurso coerente e contemporâneo 

Para comunicar o evange lho da melhor forma, Wesley tomou diversas iniciativas. 

Primeiro, ele publica diversas gramáticas, entre elas, uma da língua inglesa.644 Segundo, ele 

publicou um dicionário inglês – para dar assistência a pessoas de senso comum e nenhuma 

formação:645 e terceiro, um Compêndio de Lógica646que também dá exemplo da inserção do 

movimento na vida, editada  de 1750, reeditado em 17562, 17803 e mais duas vezes até 1791. 

Formalmente, trata-se de uma lógica clássica aristotélica, traduzida para o inglês.647 que refle-

te apreensões, julgamentos e discursos,648 proposições, silogismos, silogismos hipotéticos, e 

métodos. Na segunda edição, Wesley acresce ainda o texto Como se usar a lógica, do bispo 

Sanderson, 649 e termina esse tratado com a observação: “O sermão `Sobre os Meios da Gra-

ça´, no primeiro volume (dos Sermões para diversas ocasiões, o autor) é um tratado desse ti-

po; o sermão `Sobre o entusiasmo´, no terceiro volume, é um exemplo de um tema sim-

ples.”650 Wesley lançou esse compêndio para ser melhor compreendido e para ajudar os pre-

gadores a pregar o evangelho da forma mais convincente possível. Além disso, o que chama a 

nossa atenção nessa pequena lógica, são os exemplos. Os primeiros silogismos tratam de tira-

                                                                                                                                                         
give account.” 
641 William Henry MEREDITH. The real John Wesley. Cincinnati / New York: Jennings and Pye / Eaton and 
Mains, 1903, p. 114. WJW, vol. 19, p. 173 – diário 25 nov. 1740 “After several methods proposed for employ-
ing those who were out of business, we determined to make a trial of one which several of our brethren recom-
mended to us. Our aim was, with as little expense as possible, to keep them at once from want and from idleness; 
in order to which, we took twelve of the poorest, and a teacher, into the society-room, where they were employed 
for four months, till spring came on, in carding and spinning of cotton: And the design answered: They were em-
ployed and maintained with very little more than the produce of their own labour.”  
642 John WESLEY. Primitive physick : or, an easy and natural method of curing most diseases, 1747. Sobre a re-
lação entre essa publicação e crenças populares veja Douglas HAY, & Nicholas ROGERS. Eighteenth-Century 
English Society: Shuttles and swords. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 169-170. 
643 Page THOMAS. John Wesley, his writings and his critics. Manuscrito não publicado. 2004. 
644 John WESLEY. A short English Grammar, 1748 (3 edições na Inglaterra). 
645 John WESLEY. The complete English dictionary, 1753, p. 1: “…to assist persons of common sense e no 
learning…” No texto da tese citamos a segunda edição de 1764.  
646 John WESLEY. A compendium of logic, 1750. 
647 A base era de Herny ALDRICH. Artis logicae compendium. 1691. 
648 Wesley mantêm aqui a lógica aristotélica e não troca “apreensão” por “percepção”, como Locke. 
649 LoJW, 1756, p. 35-42 – Apêndice. Of the manner of using logic. Extracted from bishop Sanderson.  
650 LoJW, 1756, p. 42 - Apêndice. Of the manner of using logic. Extracted from bishop Sanderson. 
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nos, fiéis, da acolhida divina e da virtude humana: 

Todo o ser humano malicioso é infeliz; 
Todo o tirano é malicioso; conseqüentemente, 
Todo o tirano é infeliz. 
 
Nenhum ser humano descontente é feliz; 
Todo o ser humano descontente é malicioso; 
Conseqüentemente, 
Nenhum ser humano malicioso é feliz.  
 
Todos os fié is são preciosos a Deus; 
Alguns que são sofridos, são fieis; 
Conseqüentemente, 
Alguns que são sofridos são preciosos a Deus. 
 
Nenhuma virtude é um mal; 
Algumas virtudes são difíceis; 
Conseqüentemente, 
Algumas coisas difíceis não são más.651 

 
Numa segunda seqüência, Wesley aplica as regras ao mundo confessional e social: 

Todo o ser humano bom é salvo; 
Alguns papistas são seres humanos bons; 
Conseqüentemente, 
Alguns papistas são salvos; 
 
Todo o ser humano bom sofre; 
Nem todos seres humanos ricos sofrem; 
Conseqüentemente, 
Alguns seres humanos ricos não são seres humanos bons; 
 

Finalmente, a redução é: 
Todo o ser humano bom sofre; 
Todo o rico é um ser humano bom.652 

O discurso do povo metodista é construído, não meramente para atender a necessida-

des intimistas de cada individuo em relação a Deus, mas para penetrar e atender as relações e 

realidades políticas, religiosas, pessoais e sociais. É nesse mundo complexo que o evangelho 

quer ser proclamado e vivenciado. É este empreendimento que precisa de excelentes qualida-

                                                 
651 LoJW, 1756, p. 15-16: “Every wicked Man is miserable; / Every Tyrant is a wicked Man; Therefore / Every 
Tyrnat is miserable. / [2] No discontented Man is a happy Man; / Every wicked Man is discontented; Therefore / 
No wicked Man is a happy Man. / [3] All the faithful are dear to God; / Some, that are afflicted, are faithful; 
Therefore / Some that are afflicted are dear to God. / [4] No Virtue is an Evil; / some difficult things are virtues; 
Therefore / Some difficult things are not Evils.” 
652 LoJW, 1756, p. 19: “Every god Man is saved; / Some Papists are good Man; Therefore / Some Papists are 
saved. / [próximo] Every good Man is afflicted; / Some rich Men are not afflicted; Therefore / Some rich Men 
are not good Men. / Reduce this to / Every good Men is afflicted, / Every rich is a good Men.” 
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des apologéticas e da área da oratória.653 

3. Teologia ad populum 

Mostramos até agora como temas transversais no discurso de Wesley indicam a a-

brangência da sua visão soteriológica. Mas como Wesley descreveu e construiu esta caminha-

da em relação aos diversos grupos sociais e suas culturas? A seguida, interpretamos a com-

preensão de “povo” e de “pobre” em Wesley, para mostrar a importância de sua inserção tanto 

no povo inglês como entre os pobres ingleses no desenvolvimento de suas ênfases soteriológi-

cas na prática e na teoria. As duas expressões “povo” e pobre” são encontradas com freqüên-

cia em Wesley.  

Na pesquisa metodista, os dois conceitos receberam atenções diferentes. Até a década 

de sessenta do século XX, a pesquisa concentrava se no conceito “povo”, como, por exemplo, 

nos estudos Metodismo e o povo comum do século XVIII (1945)654 e John Wesley, amigo do 

povo (1961)655. Nas décadas de setenta e de oitenta o foco foi menos cultural e mais social, e a 

pesquisa concentrou-se em “pobre”. Ambos conceitos porém, parecem-nos importantes e ú-

teis tanto para a descrição do pano de fundo da práxis e da teoria de John Wesley, como para 

a tarefa de discutir uma teologia metodista brasileira ou latino-americana. 

3.1 O povo inglês e a teologia “ad populum” de John Wesley 

Segundo o Oxford English Dictionary (em seguida, OED), a palavra people representa 

uma variedade de sentidos. Dependendo das circunstâncias, people pode significar, no século 

XVIII, o total dos habitantes de uma nação, congregação ou classe, pessoas em relação a um 

superior (povo de Deus), ou simplesmente designar o rebanho de um pastor, a grande massa 

em distinção aos nobres, ou implicitamente, o laicato em distinção ao clero (povo da igreja) 

656. “Povo” traduz “people” relativamente bem, porém pronuncia a unidade, como folk em in-

                                                 
653 Veja Helmut RENDERS. John Wesley als Apologet: Systematisch-theologische Hintergründe und Praxis 
wesleyanischer Apologetik und ihre missionarische Bedeutung. Stuttgart: Christliches Verlagshaus Stuttgart, 
1990. 
654 Robert F. WEARMOUTH. Methodism and the common people of the eighteenth century. London: Epworth 
Press, 1945. 
655 Oscar SHERWIN. John Wesley friend of the people. New York: Twayne Publishers, 1961. 
656 Esta compreensão encontra-se também em Wesley. Veja EDJW, 1764, p. L A: “The LAITY, the people, dis-
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glês, não a multiciplidade ou a unidade diversificada. Mas quem era essa gente? 

No século XVIII, a nação inglesa foi forjada,657 e o povo sofreu os efeitos dessas pro-

fundas transformações. O povo comum da Inglaterra era mais necessário do que nunca para 

alimentar a máquina de guerra inglesa, o que possibilitou as suas conquistas coloniais na Índia  

e na América,658 e garantiu algumas vitórias em guerras contra a Áustria, a França e a Espa-

nha.659 Por outro lado, iniciou-se um processo de migração do espaço rural para o espaço ur-

bano, forçado por mudanças sócio-econômicas. Uma leitura transversal dos jornais da épo-

ca660 mostra como o estado precário da saúde, a crueldade “classista” da justiça, os efeitos das 

guerras e os imprevistos da agricultura tornaram-se, para muitas pessoas, uma questão de vida 

ou morte. Às vezes, porém, com certa regularidade, as angústias existenciais das pessoas e a 

insensibilidade ou incapacidade dos grupos governantes de resolver os problemas gritantes e 

emergentes, causou levantamentos ou distúrbios locais.661 O século XVIII, o século da ciência 

e da criação do mundo moderno, foi também o século do crescente sofrimento das pessoas 

sem vez e voz nessa sociedade inglesa, em todo seu território. O clímax desse sofrimento, po-

rém, foi somente alcançado no século XIX. 

Esse quadro é o pano de fundo da longa e, às vezes, impaciente, até desesperada, pro-

cura de Wesley de salvação, uma inquietação diante das conseqüências do estado da nação pa-

ra o povo inglês. Por isso, Wesley não conseguiu fazer as pazes com uma soteriologia quietis-

ta, predestiná ria, racionalista ou sacramentalista na sua forma mais abstrata. Não conseguiu 

aplaudir ou meramente admirar a sábia construção da teologia da via media do anglicanismo, 

ou pregar um evangelho que não alcançasse o povo inglês, no meio das turbulências. Diferen-

temente, depois do recuo do puritanismo e do declínio do não-conformismo (após 1720) foi a 

vez de jovens anglicanos, muitas vezes leigos, procurarem novos caminhos.662 Os irmãos 

Wesley eram dois deles. Parece que se pode, realmente, falar da inquietação de uma geração 

de jovens religiosos, e que o metodismo “recrutou das sociedades anglicanas, uma jovem eli-

                                                                                                                                                         
tinguished from the clergy.” 
657 Linda COLLEY. Britons: Forging the nation 1707-1837. New Haven & London: Yale University Press, 1992. 
658 Veja o capítulo “Guerra e paz” em Douglas HAY, & Nicholas ROGERS. Eighteenth-Century English Soci-
ety. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 152-167. 
659 Os exércitos ingleses, porém, não tinham tanto sucesso como, no caso, a marinha inglesa.  
660 Eu fiz isso com o Gentlemen´s Magazine de Londres as edições entre 1738 e 1791. 
661 Ian GILMOUR. Riot, rising and revolution: governance and violence in eighteenth-century England. London: 
PIMLICO, 1993. 
662 Geoffrey HOLMES & Daniel SZECHI. The age of oligarchy: pre-industrial Britain 1722-1783 London & 
New York: Longman, 1993, p. 117. 
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te, mentalmente comprometida e em favor de inovações na igreja”. 663 Entretanto, a visão de 

reforma, desse movimento estudantil, ultrapassou a igreja, foi para o povo, e tanto a releitura 

de teologias herdadas como a construção da sua práxis e teologia foi continuamente desafiada 

pela realidade da vida da maioria das pessoas. Nesse ponto, os jovens anglicanos não sonha-

ram diferente dos militantes puritanos cem anos antes deles. Como ele aceitaram esse desafio. 

Esse movimento estudantil aproximou-se do povo e chamou os integrantes do movimento de 

“povo” metodista, ou, literalmente, de “pessoas conhecidas como metodistas”. 664 No Gentle-

man’s Magazine, de maio 1739, encontra-se um alerta contra esse novo grupo religioso: 

Para não continuar considerando os males do metodismo numa perspectiva 
religiosa, eu vou me limitar a algumas poucas reflexões sobre os efeitos ru-
ins que eles podem causar na sociedade civil. Eu penso que todos devem 
saber que uma multidão de seitas e religiões deveria ser muito desvantajosa 
para qualquer comunidade. Opiniões diferentes em assuntos religiosos não 
somente procriam dissensão e animos idades entre o povo, como geralmente 
carregam em si uma diversidade de sentimentos em relação ao governo. A-
lém disso, esse tipo de desentendimento deve ser sempre muito inconveni-
ente para aqueles no topo do estado.665 

A tentativa desse comentário público de excluir os metodistas da proteção estatal não 

poderia ter sido mais clara e direta. Feito no mês da experiência de Aldersgate é paralelo, tal-

vez, à chegada do metodismo na arena pública em 1739, com novos distúrbios jacobinos que 

aconteceram justamente nessa época. 

O estudo Metodismo e o povo comum do século XVIII (1945)666 de Wearmouth dedi-

ca-se, nas primeiras 113 páginas, às condições de vida do povo simples, com base em jornais 

e atas dos tribunais e chega à seguinte conclusão: 

Os metodistas, como parte da sua missão e do seu propósito, pensaram nu-
ma reforma da nação, e quem poderia condená-los por isso? [...] A necessi-
dade de reforma nas ramificações políticas, sociais, econômicas do estado 
era o imperativo do dia; porém mais urgentes ainda eram as mudanças no 
judiciário. 667 

No caso das prisões, os metodistas, desde os tempos de Oxford, encararam a dura e in-

                                                 
663 Id., ibid., p. 118. 
664 People called Methodists. 
665 GMSU, , maio 1739, vol. 9, p. 257. “Not to consider the evil of Methodism any further in a religious view, I 
shall confine myself to a few reflections on the bad effects it may have upon civil society. I think it must be 
owned by all, that a multitude of sects and religion must be very disadvantageous to any community. Differences 
of opinion in religious matters not only bread dissentions and animosities among the people, but generally carry 
along with them a diversity of sentiments with regard to government. Besides, that such disagreement must be 
always very inconvenient to those at the helm of state.” Trata-se de uma carta de 3 páginas. 
666 Robert F. WEARMOUTH. Methodism and the common people of the eighteenth century. London: Epworth 
Press, 1945. 
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justa realidade sofrida pelo povo. Gilmour comenta: “Enquanto Wesley e os metodistas assu-

miam as dores dos prisioneiros [...], os capelães das prisões geralmente se preocupavam me-

nos com as almas dos prisioneiros e mais em conhecer (ou inventar) as suas histórias para lu-

crar com elas”.668 Ao lado das visitas nas prisões, o grupo também sustentou iniciativas para 

mudar essa situação. O poema “Abrindo as prisões”, provavelmente da autoria de Samuel 

Wesley, o pai de John e Charles,669 publicado por John Wesley no ano 1744, elogiava a co-

missão do parlamento, presidido por James Oglethorpf, de 1728, organizada para propor mu-

danças nas prisões. “Façam as multidões que os ouvem, detestarem o mal dos tiranos / e a-

prenderem o amor da misericórdia da minha canção.”670 Em seguida, encontra-se no poema 

uma detalhada descrição da real situação social das prisões inglesas da época. Em 1781 ele 

publica um tipo de uma carta pastoral para prisioneiros.671 A biografia de Silas Told (1711-

78), o incansável pastor dos prisioneiros condenados e das suas famílias, eternizado na gravu-

ra “The idle prentice executed at Tyburn” (1741)672 de William Hogarth, é publicado de forma 

extensa no Arminian Magazine.673 Como essa realidade impregnou a soteriologia dos irmãos 

Wesley? Pelo propósito geral de reforma da nação e na obrigatoriedade de visitar, se não de 

prisioneiros, no mínimo os pobres, não somente para evangelizar, mas para crescer na fé.674 

Na segunda parte desse capítulo essa relação ficará ainda mais clara.  

3.2 Uma mensagem simples para pessoas simples 

Nas introduções de muitas das suas obras, Wesley reflete sobre o seu grupo alvo e o 

estilo necessário. A mais abrangente reflexão de estilos autorais encontra-se no prefácio da 

Biblioteca Cristã. Wesley encontra escritores que afirmam verdades de forma tão controversa, 

                                                                                                                                                         
667 Id., ibid., p. 29. 
668 Ian GILMOUR. Riot, risings and revolution . London: Pimlico, 1992, p. 166. 
669 Jackson, na sua edição do diário de Charles Wesley, menciona Charles como autor. Mas há um comentário no 
GMSU, ano 49, 1779, p. 443, que fala da autoria do pai dos irmãos Wesley, Samuel Wesley. 
670 CPJW, vol. 3, 1744, p. 101: “Make listening crowds detest tirannick wrong / and learn the love of mercy from 
my song.” 
671 AMJW, vol. 4, 1781, p. 213-217 - Charles PERRONET. An Address to prisoners and captives. 
672 Na gravura, um pregador metodista (no livro nas suas mãos lê-se “Wesley”) prega o evangelho. Trata-se, pro-
vavelmente, de Silas Told. Anota-se na gravura uma citação de provérbios 1.27-28. Quer dizer: o enforcamento é 
visto como um fim merecido sem direito de pleitear para a misericórdia de Deus. A palavra “idle” no título re-
presenta um discurso do pintor sobre a causa do crime. 
673 AMJW, vol. 10, fev.-dez. 1787, p. 72ss, 125ss, 182ss, 240ss, 296ss, 346ss, 406ss, 459ss, 515ss, 572ss e 626ss 
– [An account of Silas Told]. 
674 Veja a mais recente valorização disso em Randy MADDOX. “Visit the poor”: John Wesley, the poor, and 
sanctification of believers. HEITZENRATER, Richard P. (ed.). The poor and the people called Methodists. 
Nashville, TN: Kingswood Books, 2002, p. 59-82. 



 

 

172 

que não edificam; autores que falam as grandes verdades de forma incompreensível para a 

grande maioria das pessoas; autores cuja linguagem simples é acompanhada por pensamentos 

tão superficiais que somente “roçam a superfície da religião”, autores não superficiais, mas 

místicos demais que encontram em tudo sentidos escondidos. Assim, Wesley descreve a sua 

escolha como 

…de acordo com os oráculos de Deus; seja plenamente prático, sem mistura 
com polêmicas de qualquer tipo, compreensível para pessoas simples; po-
rém, não superficial, com profundidade e descrevendo a forma mais elevada 
do Cristianismo, porém não místico, não obscuro para aqueles que têm ex-
periências nos caminhos de Deus.675 

A reflexão sobre o grupo alvo e as suas necessidades encontramos nas introduções do 

Diário, das Notas explanatórias sobre o Novo Testamento, coletâneas dos Sermões, na Biblio-

teca Cristã, no Arminian Magazine e na edição das suas próprias Obras676. O projeto era “es-

boçar uma verdade simples para pessoas simples”. 677 Somente em casos excepcionais, Wesley 

mantem textos complexos com linguagens menos acessíveis; nestes casos Wesley ou explica 

as características de textos678 ou prepara edições com rodapés, como nas suas edições do Pa-

raíso perdido de Milton679 e do Um extrato dos pensamentos da noite de Dr. Young sobre a 

vida, a morte e a imortalidade680. Rivers resume: “Wesley não define a sua audiência [...] a 

partir da sua afiliação doutrinal ou denominacional. Diferentemente, ele assume uma audiên-

cia de simples pessoas comuns que não estão familiarizadas com a terminologia da filosofia e 

teologia.”681 

Outros textos importantes são os próprios diários que documentam um cuidado com a 

linguagem da proclamação do evangelho. “Eu preguei em Warrington, durante a tarde para 

uma grande assembléia, ricos e pobres, educados e pessoas sem nenhuma formação. Nunca 

                                                 
675 CLJW, vol. 1, 1749 – Preface, §9.: “…is agreeable to the oracles of God; as is all practical, unmixed with 
controversy of any kind, and all intelligible to plain men; such as is not superficial, but going down to the depth, 
and describing the height, of Christianity; and yet not mystical, not obscure to any of those who are experienced 
in the ways of God.” 
676 John WESLEY. Works of the rev. John Wesley, M. A., late Fellow of Lincoln-College, Oxford , 1771 (vol. 1-
5), 1772 (vol. 6-16), 1773 (vol. 17-25), 1774 (vol. 26-31), 
677 WJW, vol. 1, 1746, p. 104 sermons, [Preface], §3: “I design plain truth for plain people.” 
678 CLJW, vol. 10, 1752, Works of John Smith, Introdução: “I am sensible some parts of the following discourses 
are scarce intelligible to unlearned readers. But I could not prevail with myself, on that account, to rob those who 
can understand them of so great a treasure.” 
679 John WESLEY (ed.). An Extract from Milton’s Paradise Lost. With Notes, 1763.  
680 John WESLEY. An Extract from Dr. Young's Night Thoughts on Life, Death, and Immortality, 1770. 
681 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 215. 
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tinha falado de forma mais simples, e nunca eu havia visto uma congregação mais atenta.”682 

Albert Outler, porém, levantou a pergunta se Wesley teria mantido essa tendência até o fim da 

sua vida:  

[Seus últimos vinte anos] foram períodos de amadurecimentos teológicos 
ainda maiores, especialmente na sua visão da práxis cristã. Parece que, de-
pois de ter criado os fundamentos firmes da sua soteriologia, Wesley se de-
dicou a elaborar as suas conseqüências práticas [...] esses volumes tardios 
[dos sermões], revelam novas [...] facetas da mente e do coração de Wesley, 
criando ainda mais complicações para qualquer tipo de explicação da sua 
pessoa como teólogo do povo (folk theologian).683 

A questão aqui é a compreensão de “teólogo do povo”. Pode-se distinguir em Wesley 

um uso geral quando ele se refere a pregadores como “populares”, no sent ido de pessoas que 

circulavam no meio do povo, falavam a sua língua, e foram, por causa disso, amados pelo po-

vo. 684 A expressão ad populum não era livre de polêmica na época. Segundo Isaac Watts, um 

argumentum ad populum era sinônimo de uma argumentação populista.685 Um “teólogo do 

povo”, pode ser então um teólogo cujo trabalho reflita uma preocupação central com o povo. 

Nesse sentido, depois de 1770, os temas continuam sendo do interesse do povo e o foco con-

tinua sendo no seu bem estar, a sua salvação. Reflexões como as sobre a causa da fome e o 

tratado contra a escravidão são em favor dos pobres mais miseráveis possíveis. Concordamos 

com a observação de Rui Josgrilberg que 

O “povo metodista” e o povo inglês empurraram Wesley para o envolv i-
mento da fé no corpo social. Podemos constatar esse progressivo envolv i-
mento no decorrer dos próprios escritos wesleyanos até culminar nas suas 
reflexões (que não eram or iginais) sobre o comércio de escravos e nos seus 
protestos contra a escravidão enquanto pecado social. 686 

Mais recentemente, porém, não em texto escrito, Josgrilberg falou da “...conversão de 

Wesley ao povo no final do seu estudo em Oxford. Não foi Wesley que foi ao povo. Foi o po-

                                                 
682 WJW, vol. 22, 7 abril 1766, p. 36 – diário: “I preached at Warrington, about noon, to a large congregation, 
rich and poor, learned and unlearned. I never spoke more plain; nor have I ever seen a congregation listen 
with more attention.” (Grifo deste autor). 
683 Albert OUTLER. Wesley Works, vol. 1, p. 35-37, apud BAKER, Frank. Unfolding John Wesley: a survey of 
twenty year’s studies in Wesley’s thought. Quarterly Review, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board 
of Higher Education, outono 1980, p. 49. 
684 John WESLEY. Sermons on several occasions, vol. 1, 1746. Prefácio §2. Apud: WJW vol 1. OUTLER, Al-
bert (ed.). 1984, p. 105. Ibidem, p. 25, Albert Outler mostra que Wesley sege aqui a distinção de Robert 
SANDERSON. XXXIV sermons: XVI ad aulam; iv ad clerum; vi ad magistratum; viii ad populum. S.l.: s.e., 
1660. 
685 Isaac WATTS. Logick, or, The right use of reason in the enquiry after truth: With a variety of rules to guard 
against error, in the affairs of religion and human life, as well as in the sciences. London: Printed for E. Mat-
thews, R. Ford and R. Hett, 1731. 
686 Rui de Souza JOSGRILBERG. Opção e evangelização na teologia metodista. Luta pela vida e evangelização. 
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vo que transformou a teologia de Wesley.”687 É neste sentido que acreditamos que para Wes-

ley cabe a interpretação de um “teólogo do povo”, não somente no sentido “para o povo”, mas 

até “pelo povo”.688 Wesley aprendeu com o povo a desdobrar a sua compreensão soteriológica 

e atender os desafios do seu mundo de vida. A observação quanto à importância do povo – 

não somente da gente da igreja, mas do povo inglês – para esse desdobramento, tem que ser 

sublinhada. Antecipando o próximo sub-capítulo, essa percepção deve registrar que o contato 

com o “povo” significava também um mergulho na sua “cultura”. 

A pedagogia e a teologia de Wesley foram profundamente configuradas pe-
lo cotidiano, pela “participação no social e na cultura”. Até hoje, negligen-
ciamos, em nossa memória de Wesley, a sua participação cultural e, em se-
guida, a cultura da América Latina presente em nosso meio metodista. De-
vemos nos lembrar que Wesley chegou à participação cultural pelo “mergu-
lho” e pela luta contra preconceitos em relação a uma participação ativa dos 
cristãos na sociedade, ao lado dos excluídos, na cultura popular. 689 

Essas questões indicarão também temas importantes para o terceiro capítulo dessa te-

se.  

Quanto à questão do caráter popular podemos, por exemplo, alegar que o Arminian 

Magazine, iniciado em 1778,690 é considerado um dos jornais com penetração nacional no 

ambiente popular.691 Certamente, encontram-se, nesse jornal, temas eruditos. Mas, por exem-

plo, as biografias de gente comum, fenômeno normalmente relacionado com a época não an-

terior à Revolução Francesa de 1789,692 também mostra claramente o contínuo interesse nas 

últimas duas décadas da vida de Wesley pelo povo e uma ênfase no evangelho, que opera em 

pessoas comuns. 

A teologia ad populum foi realizada também pela educação ad populum. Às vezes, é 

uma questão de técnicas: num ambiente pobre e predominantemente oral, Wesley propõe, por 

                                                                                                                                                         
BONINO, José Míguez et al. (eds.). Piracicaba, SP / São Paulo, SP: Editora UNIMEP / Edições Paulinas, p. 265. 
687  Conversa com Rui de Souza Josgrilberg.  
688 Edward P. THOMPSON. The making of the English working class: New York: Vintage Books, 1966, p. 37, 
já faz esta distinção, porém não o aplica a atuação de Wesley: “O dissentismo de gente pobre (poor man´s dis-
sent) de Bunyon, de Dan Taylor e – mais tarde – dos metodistas primitivos era uma religião dos pobres; o wesle-
yanismo ortodoxo permaneceu como tinha começado, uma religião para  os pobres”. 
689 Helmut RENDERS. A memória de John Wesley: `mergulho no social´, `participação cultural´ e confessiona-
lidade. Revista da Educação do COGEIME: 300 anos do nascimento de John Wesley, ano 12, n. 22. São Paulo: 
Editora da COGEIME, jun. 2003, p. 58. 
690 Douglas HAY, & Nicholas ROGERS. Eighteenth-Century English Society: Shuttles and swords. Oxford: Ox-
ford University Press, 1997, p. 176, fala de uma revolução publicitária, que em 1775 tinha substituído o púlpito e 
o panfleto como primeiro meio de debate pública. Wesley empregou, então, com um jornal o meio de comunica-
ção mais eficiente da sua época. 
691 Samuel J. ROGAL. John Wesley's Arminian Magazine. Andrews University Seminary Studies, vol. 22, verão 
1984, p. 232. 
692 Assim Peter BURKE. História e teoria social. São Paulo: UNESP, 1992, p. 90. 
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exemplo, a leitura pública de textos editados por ele, entre eles, os da Biblioteca Cristã.693 Ou-

tras vezes, é uma questão de conhecimentos úteis, como a divulgação de conselhos na área da 

agricultura e da medicina. Segundo Turner, Wesley popularizou os conselhos de Dr. George 

Chyene sobre dietas direcionadas, originalmente, às elites dos urban idle rich através da sua 

Medicina Popular entre as classes dos trabalhadores.694 

3.3 “Povo chamado Metodista”, “Metodistas” e a construção de 

uma nova nação 

Vocês são um novo fenômeno nessa terra – um corpo 
de pessoas que não sendo de nenhum partido, são a-
migos de todos os grupos e tentam ajudar todos a a-
vançar na religião do coração, no conhecimento do 
amor para com Deus e para com a humanidade. 695 

John Wesley 

 

O uso das designações “metodista”, “metodismo” e “povo chamado metodista” – lite-

ralmente, “as pessoas chamadas metodistas” – segue também um esquema claro. No Gentle-

man’s Magazine de 1739, um autor inicia sua carta, publicada na coluno do leitor, com as pa-

lavras: “Eu sou uma das pessoas chamadas Metodistas”. 696 Encontramos esta autodesignação 

depois, a partir de 1742, também em textos chaves, como O caráter de um Metodista697 e Os 

princípios de um Metodista698. O segundo tratado responde a um outro tratado, “Os princípios 

do metodismo”. Wesley não aceita, então, nesta fase inicial, uma linguagem plenamente de-

nominacional estrutural – “metodismo” –, mas prefere uma linguagem que descreve um corpo 

de pessoas unidas por certas convicções. Esta autodesignação “Pessoas chamadas Metodista” 

de 1739 é encontrada a partir de 1745699, com mais freqüência. O fato que a expressão ainda 

                                                 
693 WJW, vol. 20, 13 maio 1754, p. 486 – diário: “Mon. 13. – I began explaining, to the morning congregation, 
Bolton's `Directions for Comfortable Walking with God.´ I wish all our preachers, both in England and Ireland, 
would herein follow my example; and frequently read in public, and enforce select portions of the `Christian Li-
brary.´” 
694 Bryan S. TURNER The Body and Society. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc, 1996, p. 168 e 169. 
695 WJW, vol. 4, 1789, p. 82 sermão 121, §18 [The ministerial office = Prophets and Priests]: “Ye are a new phe-
nomenon in the earth, – a body of people who, being of no sect or party, are friends to all parties, and endeavour 
to forward all in heart-religion, in the knowledge and love of God and man.” 
696 GMSU, vol. 9, London: set. 1739, p. 480, linha H: “I am one of the people call´d Methodists […]” 
697 WJW, vol. 9, 1742, p. 31-46 – The character of a Methodist. 
698 WJW, vol. 9, 1742, p. 48-66 – The principles of a Methodist: Occasioned by a late pamphlet, entitled `A brief 
History of the Principles of Methodism´ by Joseph Tucker. 
699 WJW, vol. 9, 1745, p. 123-131 – Advice to the people called Methodists. 
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em 1745, pode incluir também os moravianos, mostra o seu caráter não institucional. 700 A ex-

pressão não substituiu “Metodista” plenamente701, mas, está continuamente em uso (Relatório 

amplo do povo chamado metodista (1749)702 e torna-se quase exclusivo na década final: em 

1780 no Tratado sobre costumes do povo chamado metodista703, em 1784 em relação às atas 

da conferência704 e em 1787 tanto no título do hinário 705 como no título da última historia do 

movimento escrita por Wesley706. Apesar disso, aparece até 1781, ainda às vezes, somente 

“Metodistas”.  707 O Hinário, a Ata de Conferência e a História formam uma identidade que 

pronuncia um movimento comunitário “a people”, um povo da caminhada, ou literalmente, 

“pessoas chamadas metodistas”. Somente numa carta de 1750 Wesley relaciona a expressão 

“povo metodista” com a sua respectiva sociedade religiosa, mas não a compreende, como 

também a Igreja da Inglaterra, como a única igreja verdadeira, mas ambas como ramos da i-

greja universal. No fim do seu ministério Wesley reafirma a centralidade da idéia de um povo 

metodista da caminhada. Finalizando, o nome escolhido para o movimento interage com as 

designações “povo inglês”, “povo de Deus” e “povo simples”. É um conceito coletivo, não 

individualista que transcende limitações denominacionais ou confessionais e indica um com-

promisso e uma práxis do movimento e em favor do povo. 

Há certamente uma significativa diferença entre o projeto da reformar a igreja e a na-

ção, lançado por Wesley como parte da sua soteriologia, e o que foi de fato alcançado pelo 

movimento, e isso vale também para a sua visão do contínuo papel do metodismo na histó-

ria.708 Wesley pensava grande acerca do papel do povo metodista no mundo. Isso ficou vis í-

vel, como anteriormente já mencionado, na organização da sua História eclesiástica concisa e 

transparecee também no seu comentário sobre a falta de evidência em Bengel que o século 

XVIII fosse uma época especialmente abençoada. Acreditamos que podemos chamar isso um 

reflexo de um vivo horizonte de esperança em John Wesley. Este horizonte de esperança é re-

novado por um lado, pelo fenômeno do movimento em si – e, como vimos, segundo Wesley, 

                                                 
700 Veja a carta de John WESLEY. To that part of the people called Methodists who are commonly styled the 
Moravian Brethren , London, 6 set. 1745. 
701 WJW, vol. 9, 1746, p. 160-237 – The principles of a Methodist farther explained. 
702 WJW, vol. 9, 1749, p. 253-280 – A plain account of the People called Methodists. 
703 John WESLEY. Advice to the people call'd Methodists, with regard to dress, 1780. 
704 John WESLEY (ed.). An attested Copy of the Rev. John Wesley's Declaration and Establishment of the Con-
ference of the People called Methodists, 1784. 
705 Charles WESLEY e John WESLEY. A collection of hymns, for the people called Methodists, 1780. 
706 WJW, vol. 9, 1742, p. 425-503 – A short history of the people called Methodists. 
707 AMJW, vol. 4, 1781, p. 240 – sermão 87, §II.9 [The danger of riches]: “O ye Methodists, hear the word of the 
Lord!” 
708 Em relação à abrangência em termos cosmológicos veja no capítulo IV o parágrafo sobre a “criação”.  
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especialmente pelo seu impacto entre os pobres – , e é aprofundado continuamente, por outro 

lado, pelas promessas do Reino de Deus, como iremos ver de forma mais detalhada, mais a 

frente, na reflexão sobre a escatologia soteriológica na teologia de Wesley. Este horizonte da 

esperança tinha uma dupla função: ele manteve, literalmente, o movimento em movimento.709 

Mas, como horizonte utópico, ele preservou também o movimento de transformar os registros 

da evidência da graça divina em orgulho ou até arrogância denominacional. A visão do reino 

de Deus e da nova criação em Wesley se extende, desde do início do movimento, para além 

do mero povo metodista. A idéia de Wesley, de um povo chamado para uma caminhada com 

efeito nacional, relaciona, de fato, a eclesiologia soteriológica e sua pneumatologia soterioló-

gica com a esfera pública e, conseqüentemente, com os diversos grupos religiosos que autam 

na mesma. Através da designação “povo chamado metodista” comunica-se o programa de um 

movimento de reforma pessoal e estrutural, que inclui outros na sua realização mediante à 

caminhada em conjunto. No próximo sub-capítulo pretendemos mostrar como Wesley lançou 

essa visão no início do seu ministério e como ele re-focalizou-a nos seus dez últimos anos 

como legado. Depois mostraremos com o lema usado por Wesley, “amigos de todos e inimi-

gos de ninguém”, se torna um lema irênico que fundamenta a tentativa de criar uma conexão 

para operacionalizar a soteriologia social da forma mais eficaz possível. 

                                                 
709 Assim Eduardo Galeano: “Ella está em el horizonte, / Me acerco 2 pasos, / Ella se aleja 2 pasos, / Camino 10 
pasos, y / el horizonte se corre 10 pasos más allá. / Por mucho que camine, nunca alcanzaré…/ ¿Para qué sirve la 
Utopía? / PARA ESO, PARA CAMINAR…” 
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3.4 À procura de uma conexão inter-denominacional capaz de ope-

racionalizar uma soteriologia social no meio do povo inglês 

O metodismo, este novo caminho. 710 
John Wesley 

 
A união, que eu desejo, entre as pessoas que eu mencionei, 

é uma união inteira do coração, 
 desafiando-as a trabalhar como se fossem um, 

 ao espalhar a religião vital através da nação.  
Mas para isso nem tenho mais esperança,  

mesmo que saiba que alguns acham isso louvável de coração.  
A unidade que eu proponho é de um nível mais simples: 

 eu proponho que eles deveriam amar como irmãos 
 e se comportar como tais.711  

John Wesley 

“Amigos de todos e inimigos de ninguém” era uma orientação pragmática numa reali-

dade conflitante. O interesse de Wesley em Jonathan Edwards, as diversas ramificações do pi-

etismo alemão, as suas tentativas de estabelecer uma aliança com outros grupos do avivamen-

to da época, como o metodismo calvinista do País de Gales (Howell Harris (1714-1773), a 

conexão da condessa Huntingdon (1707-1791), George Whitefield (1714-1770), e um número 

de anglicanos com paróquias avivadas como o arminiano John William Fletcher (1729-1785)) 

e o calvinista John Berridige (1716-1793) mostram o interesse de Wesley em alianças funcio-

nais. À condessa Huntingdon, Wesley dedicou uma coletânea de poemas (1744)712, a prega-

ção do funeral de George Whitefield foi integrada nos Standard Sermons713 como pregação 

número 53, Fletcher, anteriormente designado como seu sucessor (apesar de não ter participa-

do na conexão metodista como pregador itinerante!), foi apresentado por Wesley postuma-

mente como “o” cristão modelo da Grã-Bretanha.714 Rack lembra que o modelo de crescimen-

to do movimento não era tanto uma forma de expansão missionária que parte de um ponto, 

                                                 
710 AMJW, vol. 4, fev. 1781, p. 83 - John WESLEY. An account of Mr. C. Hopper: “Methodism this new way.” 
711 JJW, vol. 12, 1770, p. 250 carta [n. 212] para ?: “The union which I desire among the persons I mentioned is 
an entire union of heart, constraining them to labour together as one man, in spreading vital religion through the 
nation. But this I do not hope for, though I know a few who would cordially rejoice therein. The union which I 
proposed is of a lower kind: I proposed that they should love as brethren, and behave as such.” 
712 John WESLEY. A Collection of moral and sacred poems from the most celebrated English authors, 3 vol., 
1744. Era um dos livros de texto na escola de Kingswood. 
713 WJW, vol. 2, 18. nov. 1770, p. 330-347 – sermão 53 [A sermon on the death of the rev. Mr. George White-
field]. 
714 WJW, vol. 3, 24. out. 1785, p. 610-629 – sermão 114 [A sermon preached on occasion of the death of the 
Rev. Mr. John Fletcher, Vicar of Madely, Shropshire]; John WESLEY. A short account of the life and death of 
the Rev. John Fletcher, 1786. 
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mas de contínua integração de grupos e trabalhos iniciados por um grupo bastante heterogê-

neo de pregadores. 715 De fato, o metodismo nascente parecia mais um patchwork e o papel de 

John Wesley era o de um costureiro e, depois, de contínua supervisão. Isso explica expressões 

como “As sociedades religiosas em conexão com os irmãos Wesley”. Por causa disso projetou 

no Arminian Magazine em cada edição “...um resumo de uma pessoa santa, seja ela luterana, 

da Igreja da Inglaterra, calvinista ou arminiana.”716 

Esta conexão em diversidade precisava de um centro, de uma identidade. Uma forma 

de projetar o metodismo como parte de um movimento em nível nacional foi a disponibiliza-

ção para o povo metodista de textos chaves de outros representantes do movimento de aviva-

mento, mas, também de grupos, como os latitudinaristas, através de edições particulares ou 

pela integração na Biblioteca Cristã e no Arminian Magazine. 

As sociedades do povo chamado metodista fizeram, então, parte de um sistema maior 

de grupos distintos. Esses grupos e seus representantes compreenderam-se como promotores 

de um avivamento evangélico (Evangelical Revival, Inglaterra) ou de um revivalismo (reviva-

lism, colônias britânicas na América do Norte). Eles formavam um movimento que transcen-

dia cada grupo particular, e mesmo que o movimento nunca fosse organizacionalmente unido, 

mantinha-se uma rede de contatos nacionais e internacionais mediante correspondências con-

tínuas entre seus líderes e viagens ocasionais. Na sua essência, os conceitos de avivamento e 

de revivalismo refletem uma maior preocupação com uma teologia da vida, sua transformação 

e ênfase na práxis, do que na defesa confessional ou organizacional da igreja. Houve uma fo r-

te tentativa de criação de uma identidade funcional e tão universal quanto possível, em vez de 

organizacional, com ênfase na distinção dos diversos grupos – mesmo que questões confes-

sionais continuassem a provocar tensões e acusações. Apesar disso, as sociedades metodistas 

distinguiram-se dos outros grupos religiosos principalmente pela abertura a pessoas de outras 

igrejas, sem, necessariamente insistir na desvinculação de sua igreja de origem: 

Há algo novo nesse mundo. Essa é a glória particular do povo chamado me-
todista. Apesar de tantas formas de tentação, eles não se separaram da Igreja 
da Inglaterra. [...] Mas um fato é bastante específico, isto é, em relação às 
condições segundo as quais uma pessoa é admitida nas suas sociedades. 
Quanto à admissão, nenhuma opinião é imposta. [...] Deixe-os ser pessoas 
da Igreja da Inglaterra, dissidentes, presbiterianos ou independentes [...] 
Deixe-os escolher um ou outro modo de batismo, não é um obstáculo. Eles 

                                                 
715 Henry D. RACK, Reasonable enthusiast: John Wesley and the rise of Methodism. London: Epworth Press, 
1992, p. 183-250. Veja o capítulo “`A new species of Puritanism´: The emerging and rise of Methodism (1738-
1751)”. 
716 AMJW, vol. 1, jan. 1778, p. vi – To the reader, §7. 



 

 

180 

pensam, e deixe-os pensar. Uma condição, uma só, é requerida, um desejo 
real de salvar suas almas.717 

Esta abertura, nem sempre aplaudida pelo próprio Wesley – finalmente ele responsabi-

lizou os membros de comunidades não-conformistas como os responsáveis pela  crescente 

tendência em favor de uma separação da Igreja da Inglaterra, pela separação – somente era 

possível pelo caráter de associação livre das sociedades metodistas. Esta abertura em combi-

nação com o talento administrativo de John Wesley e sua freqüente presença, ou pela sua a-

brangente correspondência ou no sentido literal da palavra durante as suas visitações às socie-

dades religiosas, criou e transformou o patchwork num só tecido. 

Para conseguir isso, a linha doutrinária era importante. Um de seus lemas era “Pensar 

e deixar pensar”, e tem seu paralelo no uso do conceito “opiniões” teológicas. O método en-

contra-se em Philipp Melanchton, Georg Cassander e Richard Hooker, Episcopius – o defen-

sor da teologia arminiana – e os platonistas de Cambridge e aproxima Wesley aos netos deles, 

os Latitudinaristas, mas assume em Wesley uma outra dimensão: sua primeira preocupação 

não é a integridade da instituição eclesiástica, mas a possibilidade de, mediante essa abertura, 

juntar esforços diante do grande sofrimento do povo.718 A busca de aproximação máxima não 

vem de um liberalismo racional e abstrato, mas de um evangelismo comprometido com a pro-

cura de sua maior eficácia. Além da herança anglicana, Wesley preservava ainda a memória 

da tentativa do governo puritano de fixar, em 1553, 17 doutrinas como fundamentais. Wesley 

comentou isso no sermão 55: 

...precisamos deduzir que haja dez mil erros que possam compor-se com 
uma religião autêntica; em relação aos quais cada ser humano sincero e a-
tencioso irá pensar e deixar pensar. Mas há algumas verdades que são mais 
importantes do que as outras. [...] Não as denomino verdades fundamentais, 
porque se trata de uma palavra ambígua, e porque houve tantas controvér-
sias quentes sobre o número dos “fundamentos”.719 

                                                 
717 WJW, vol. 9, 13 jul. 1788, p. 536-537 – Thoughts upon a late phenomenon, Nottingham, §7 e 9. “7. This is a 
new thing in the world: This is the peculiar glory of the people called Methodists. In spite of all manner of temp-
tations, they will not separate from the Church. […] 9. One circumstance more is quite peculiar […] that is, the 
terms upon which any person may be admitted into their society. They do not impose, in order to their admis-
sion, any opinions whatever. Let them hold particular or general redemption, absolute or conditional decrees; let 
them be Churchmen or Dissenters, Presbyterians or Independents. […]. Let them choose one mode of baptism or 
another, it is no bar to their admission. […] They think, and let think. One condition, and one only, is required, – 
a real desire to save their soul.” 
718 Pelas referências confere Howe Octavius THOMAS, Jr. John Wesley’s awareness and application of the 
method of distinguishing between theological essentials and theological opinions. Methodist History, vol. 26, n. 
2, jan. 1988, p. 84-97. 
719 WJW, vol. 2,1775, p. 376 – sermão 55, §2 [On Trinity];: “…we cannot but infer that there are ten thousand 
mistakes which may consist with real religion; with regard to which every candid, considerate man will think 
and let think. But there are some truths more important than others. […] I do not term them fundamental truths, 
because that is an ambiguous word, and hence there have been so many warm disputes about the number of 'fun-
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O tema já aparece no sermão 7, O caminho para o Reino [de Deus] : “Religião não 

consiste em ortodoxia nem em opiniões certas”.720 No mesmo ano, 1742, Wesley afirma no 

Caráter de um Metodista, no primeiro parágrafo que “Em relação a todas as doutrinas que não 

atacam as raízes da cristandade, nós `pensamos e deixamos pensar´”. 721 Esse lema é transver-

sal nas obras de Wesley e aparece continuamente entre 1742 e 1790.722 É importante lembrar 

que ele se refere às doutrinas considerados não essenciais – para a salvação! 

4. Teologia ad pauperum 

4.1 As leis dos pobres e o apelo de “se tornar um amigo dos po-

bres” 

Os ricos e os grandes de cada época 
conspiram para perseguir o seu Deus. 

O nosso salvador, desconhecido pelos ricos, 
é adorado somente pelos pobres.723 

Charles Wesley 

Hoje parece dificilmente imaginável como a pobreza foi vista no século XVIII, uma 

época na qual uma parcela crescente do povo foi ameaçada pela miséria, e como as iniciativas 

e escritos de Wesley devem ser compreendidos. Uma primeira luz nos dá a legislação inglesa, 

especialmente, as chamadas “leis para os pobres”, instituídas no início do século XVII e ge-

                                                                                                                                                         
damentals'.” 
720 WJW, vol. 1, 1742, p. 220 – sermão 7, §6 [The way to the Kingdom]. 
721 WJW, vol. 9, 1742, p. 34 – The Character of a Methodist, §1: “As to all opinions which do not strike at the 
root of Christianity, we `think and let think´.” 
722 WJW, vol. 1, 24 nov. 1765, p. 464 – sermão 20, §II.20 [The Lord Our Righteousness]; WJW, vol. 2, 1750, p. 
59 – sermão 37, §36 [The Nature of Enthusiasm]; WJW, vol. 2, 1750, p. 69 – sermão 38, §II.3 [A Caution 
against Bigotry]; WJW, vol. 2, 1750, p. 81-95 – sermão 39 [Catholic Spirit]; WJW, vol. 2, 18 nov. 1770, p. 341 
– sermão 53, §III.1 [On the Death of George Whitefield], (deve-se concentrar nas “grandes doutrinas”); WJW, 
vol. 2, 1755, p. 376 – sermão 55, §2 [On the Trinity]; WJW, vol. 3, 28 nov. 1785, p. 52 – sermão 74, §19 [Of the 
Church]; WJW, vol. 4, 26 mar. 1790, p. 145 – sermão 127, §14 [On the Wedding Garment]; WJW, vol. 4, 6 jul. 
1790p. 175 – sermão 130, §15 [On Living without God], (vidas são mais significativas do que idéias); no diário 
veja as anotações em WJW, vol. 20, dias 29 maio 1745, p. 66; WJW, vol. 23, 3 dez. 1776, p. 33; LJW, vol. 4, 29 
mar. 1760, p. 90 – carta para sra. March; LJW, vol. 4, 22 jun. 1763, p. 215-218 – carta para Henry Venn; LJW, 
vol. 4, 9 abr. 1765, p. 292 – carta para John Newton; LJW; LJW, vol. 6, 9 mar. 1780, p. 383-384 – carta para 
Thomas Wride; LJW, vol. 7, 3 out. 1783, p. 190 – carta para sra. Howton; LJW, vol. 8, mar. 1790, p. 209 – car-
ta para Dr. Tomline. 
723 “The rich and great in every age / Conspire to persecute their God. / Our Saviour by the rich unknown / Is 
worshipped by the poor alone.” Charles Wesley. Roy PORTER. English Society in the Eighteenth Century. Lon-
don, 1990, p. 217; apud David BUTLER. Good News to the London Poor: A comparison of the philanthropy of 
John Wesley and Richard Challoner (1691-1781), Vicar apostolic of the London District. Epworth Review, ano 
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ralmente relacionados com o governo da rainha Elizabeth. De fato, representam as leis para os 

pobres a entrada do estado no vácuo deixado pelo fechamento dos monastérios. O debate so-

bre a sua eficácia nunca se calou e foi intenso também no século XVIII, especialmente na se-

gunda metade do mesmo. Para introduzir o debate, mencionamos, em seguida, duas obras, um 

estudo de 1764, A  História das leis para os pobres: com observações724 de um Richard Burn, 

um juiz de paz, e Uma dissertação sobre as leis para os pobres: por alguém que deseja o me-

lhor para humanidade725 escrita em 1786 por Joseph Townsend, autor com passagem pelo 

metodismo calvinista. 

Para a história social, o livro de Townsend é de imanente importância por ter servido 

como inspiração para Malthus, Princípios da população (1798). Este, por sua vez, reaparece 

em Darwin, A origem das espécies,726 ou seja, de Townsend nasce um re-fortalecimento cir-

cular de uma teoria social: sua visão biológica do sistema social inspirou Malthus e Darwin 

que, por sua vez, reafirmou uma leitura biológista dos sistemas socioeconômicos. Numa 

perspectiva soteriológica, essas leituras biológistas de sistemas sociais têm a tendência de ci-

mentar o que se encontra em vez de procurar alternativas, ou seja, eles argumentam – cientifi-

camente – em favor do status quo da sociedade. Citaremos, em seguida, Townsend um pouco 

mais extensamente por pronunciar uma posição que Wesley, parcialmente, combateu e que 

ainda hoje tem seus adeptos. A citação inicial serve como pano de fundo das falas e propostas 

de John Wesley em relação ao ministério pastoral e aos pobres da Inglaterra: 

Para um ser humano com sensibilidade comum nada pode ser mais angusti-
ante do que escutar as queixas de infelicidade [ser desventurado / maldição] 
sem o poder responder adequadamente, e ser diariamente familiarizado com 
a miséria, sem poder de fugir dela e sem poder de trazer o alívio. Esta é a si-
tuação atual do clero, que, segundo a virtude do seu ofício, é obrigado a vi-
sitar as habitações dos pobres. Aqui eles vêem uma infância indefesa, ido-
sos decrépitos, a viúva e o órfão, alguns necessitando de alimento, outros 
remédios, todos em tal número que nenhuma fortuna privada poderia forne-
cer o que eles precisam.727 

                                                                                                                                                         
21, n.1, jan. 1994, p. 116. 
724 Richard BURN. The history of the poor laws: with observations. By Richard Burn. One of his Majesty’s jus-
tices of the peace for the county of Westmorland, London: 1764. Reeditado por Augustus M. Kelley Publishers, 
1973 (Coletânea “Reprints of economical classics”). 
725 Joseph TOWNSEND. A dissertation on the poor laws: by a well wisher to mankind. 1786, Foreword by Ash-
ley Montagu. Afterword by Mark Neuman. Berkeley / Los Angeles / London: University of California Press, 
1971. Darwin On the origin of species, 1859). Ibidem, 1-13. 
726 Segundo o prefácio de Ashley Montagu, ibidem, 1-13. 
727 Joseph TOWNSEND. A dissertation on the poor laws: by a well wisher to mankind. 1786, p. 17: “To a man 
of common sensibility nothing can be more distressing, than to hear the complaints of wretchedness, which he 
hath no power to redress, and to be daily conversant with misery, which he can neither fly from, nor relieve. This 
is the present situation of the clergy, who, in virtue of their office, are obliged to visit the habitations of the poor. 
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Em seguida, Townsend argumenta que o sistema legal inglês, sendo favorável aos po-

bres, provocaria a preguiça em vez de diminui- la.728 Em vez disso seriam “esperança e medo” 

(p. 23) e o desejo (p. 33) a fonte de esforço. 

Parece ser uma lei da natureza, que os pobres até um certo grau sejam im-
prudentes, que assim existam sempre alguns para cumprir trabalhos mais 
servis, sórdidos, e os ofícios mais ignorados da sociedade. Mediante isso, o 
estoque de felicidade humana é bastante aumentado, enquanto os mais finos 
são [...] aliviados de labuta e libertos dos empregos ocasionais que os tor-
nam miseráveis [aqui talvez “infelizes”?]...729 

Segundo Townsend, tanto a proposta de redistribuir as terras (p. 40) como criar uma 

comunhão de bens (p. 46) – as propostas dos levellers – somente enfraqueceriam quem traba-

lha. Na página 38 encontra-se uma argumentação “social-darwinista”, em combinação com a 

idéia do auto-regulamento do mercado de alimentos: “Os mais fracos das duas espécies esta-

vam entre os primeiros a pagar a dívida da natureza, os mais ativos e vigorosos preservaram a 

sua vida. É a quantidade de alimento que regula os números da espécie humana.”730 Town-

send quer superar a suposta idleness dos pobres que pode ser traduzido por preguiça ou de-

semprego, pelo abandono da sociedade da responsabilidade para com os pobres e argumenta 

com Adam Smith.731  

Já Richard Burn, o juiz de paz, desafia a “reflexão que foi lançada contra nós, que nós 

temos as melhores leis, porém elas são executadas da pior forma possível, entre todas nações 

civilizadas” e critica a rigidez da legislação contra, literalmente, “vagabundos” [vagrants], na 

verdade, “sem-terras” ou “sem-tetos”: “Essa parte da nossa história parece com a história dos 

selvagens na América. Quase todas as medidas mais severas possíveis foram tomadas contra 

vagrants, com a exceção de tirar seu escalpo.”732 Logo segue uma descrição detalhada das 

                                                                                                                                                         
Here they see helpless infancy and decrepit age, the widow and the orphan, some requiring food, and other 
physic; all in such numbers, that now private fortune can supply their wants.”  
728 Id., ibid., p. 20: “If laws alone could make a nation happy, ours would be the happiest nation upon the earth: 
idleness and vice could not exists; poverty would be unknown, we should be like a prosperous hive of bees; all 
would have enough and none to much; The reverse of this we find to be the case: poverty and vice prevail, and 
the most vicious have access to the common stock.” 
729 Id., ibid., p. 35: “It seems the law of nature, that the poor should be to a certain degree improvident, that there 
may always be some fulfill the most servile, the most sordid, and the most ignoble offices in the community. The 
stock of human happiness is thereby much increased, whilst the more delicate are […] relieved from drudgery, 
and freed from those occasional employments which would make them miserable…” 
730 Id., ibid., p. 38: “The weakest of both species were among the first to pay the debt of nature; the most active 
and vigorous preserved there lives. It is the quantity of food which regulates the numbers of human species.” 
731 Id., ibid., p. 32. 
732 Richard BURN. The history of the poor laws: with observations, 1764, p. 120. “…reflection which has been 
cast upon us, that we have the best laws, and the worst executed, of any civilized country. This part of our his-
tory looks like the history of the savages in America. Almost all severities have been exercised against vagrants, 
except scalping.” 
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punições desumanas do código penal. Num próximo passo, Burn apresenta iniciativas parla-

mentares da época de Lord Hale, Josias Child, Cary, Hay733, Alcock, do duque de Hillsborou-

gh, Sir Richard Lloyd 734, Fielding735 e Cooper736, e, finalmente, uma longa lista de sugestões 

próprias. A obra documenta a intensidade da discussão e mostra como a argumentação religi-

osa ainda estava orientando representantes do estado. Veja a sua apresentação do projeto de 

Lord Hale: 

Um cuidado adequado para com os pobres é um ato, primeiro, de grande pi-
edade direcionado ao Deus todo-poderoso, que requer isso de nós. Ele dei-
xou os pobres como os seus alunos e os ricos como seus ecônomos para 
providenciar [o necessário]. [...] Segundo, é um ato muito humano entre os 
seres humanos. Misericórdia e benignidade devem-se até os animais que 
nos servem, quanto mais, àqueles que participam da mesma natureza geral 
como nós. Terceiro, é um ato de uma grande prudência civil e sabedoria po-
lítica: porque a pobreza [...] faz o ser humano tumultuado e preocupado.737 

Apesar de se distinguir na proposta, tanto Burn como Townsend pressionaram por re-

formas. Townsend parte de uma visão macro-social e desenvolve uma proposta utilitarista que 

já não abrange mais toda a população. Burn parte de passos no micro-social – que representa 

o seu mundo como juiz da paz –e da ótica de um administrador que faz parte do sistema esta-

belecido.738 A falência do sistema parece impensável, e a solução está no cumprimento dos 

papéis de cada um dentro do sistema. Teologicamente falando, Burn tem ainda esperança, e 

ela é fortemente motivada pela sua fé em Deus.739 Townsend compreende a batalha  como 

                                                 
733 Um texto de William Hay (1695–1755), membro do parlamento a partir de 1734, foi lido por John (diário 26 
jun. 1754). 
734 A proposta de Llyod (1699-1775) tratou de providências para crianças pobres nas paróquias. Os Wesleys ti-
nham contato com ele. Segundo, Charles Wesley diário de 3 ago. 1748, Charles pregou na sua paróquia. Lloyd 
foi pressionando de não repetir o convite para não causar distúrbios. Depois da morte de Lloyd, John documen-
tou o caso no AMJW, vol. 2, 1779, p. 252–256. 
735 Sir. Henry Fielding aparece em WJW, vol. 2, 3 jan. 1763, p. 304 – sermão 52, §I.2 [The reformation of man-
ners], como assessor jurídico para criar a “Associação para a reforma de comportamentos” em 1757. Wesley 
pregou como convidado dessa associação cujos esforços para reforma social parece se ter delimitado acusar pes-
soas. Wesley menciona que a associação, entre ago 1757 e ago. 1762 denunciou 9.596 pessoas e entre ago 1762 
e 30 jan. 1763 40 pessoas por ter jogado, 400 por ter desrespeitado o sábado, 550 por prostituição e 2 por ter ofe-
recido impressos obscenas. Ibidem, p. 307. 
736 Samuel Cooper, apareça talvez no diário de John Wesley, 8 set. 1760. No caso, teria sido uma aprovação do 
seu trabalho. 
737 Richard BURN. The history of the poor laws: with observations, 1764, p. 135: “A due care for the relief of 
the poor is an act, First, of great piety towards almighty god, who requires it of us. He hath left the poor as his 
pupils, and the rich as his stewards to provide for them. […] Secondly, It is an act of greatest humanity among 
men. Mercy and benignity is due to the very beasts that serve us; much more, to those that are partakers of the 
same common nature with us. Thirdly, It is an act of great civil prudence and political wisdom: For poverty […] 
makes men tumultuous and unquiet.” 
738 Para Wesley, um “microcosmo” é, mais uma vez primeiro literalmente, “um pequeno mundo”, mas também, 
“um homem”. EDJW, 1764, p. M I: “MICROCOSM; a little world, a man.” 
739 Menciono aqui mais uma outra contribuição significativa do rumo cristão. Segundo Michael QUINN. Wri-
tings on the poor laws, vol. 1. Oxford: Clarendon Press, 2001, p. xv, “Wilberforce [...] era predominantemente 
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perdida e prefere sacrificar (uma boa) parte das tropas para salvar aqueles considerados por 

ele como os mais valiosos. A fé religiosa, então, é reflexo de pressupostos supersticiosos e 

enganosos que coloca em perigo a sobrevivência da espécie, um ato de incompetência se não 

de insanidade, a base de uma poderosa esperança e motor de transformação apesar dos pesa-

res, ou uma mistura dos dois? Isso estava, já no século XVIII, em discussão. 

Como Wesley se posicionou em relação a essas vozes opostas? Parece que ele não to-

mou diretamente conhecimento do texto de Townsend, e em relação a Burn há dúvidas.740 

Contudo, pode ser afirmada uma familiaridade dos irmãos Wesley com, no mínimo, três dos 

nove autores mencionados por Burn – ou por contatos diretos ou por conhecimento dos seus 

escritos. Os irmãos Wesley mantiveram-se informados em relação às pessoas envolvidas com 

propostas parlamentares na tentativa de garantir o alívio para os pobres. Em relação à introdu-

ção do Townsend é interessante comparar a avaliação do “dever ministerial” de visitar os po-

bres. Em Wesley a visitação dos pobres não é uma desgraça, mas uma fonte da graça, um e-

xercício necessário para crescer na própria santificação. Quanto à interpretação resignada de 

Townsend, Lynn Hollen Lees lembra-nos de mais um aspecto importante. As leis dos pobres, 

apesar de serem “...criadas formalmente em nível nacional, foram realizadas localmente, e ne-

gociações face-a-face determinaram o seu impacto.”741 Essa observação ajuda-nos compreen-

der melhor o grau de realismo das medidas propostas pelo metodismo. Apesar do seu suporte 

para iniciativas parlamentares no nível macro-social – especialmente, a reforma das prisões, o 

regulamento dos preços de trigo e a abolição do tráfico com escravos –, os metodistas, em 

grande parte, atuaram no nível micro-social. A sua visão macro-social explicitamente formu-

lada como vocação do povo metodista, “...não de formar uma nova seita, mas para reformar a 

                                                                                                                                                         
responsável para estimular o pensamento de Jeremy Bentham (1748-1832) em relação a pobreza. Sua “Tabela de 
casos que chamam para alívio”, publicado em 1796, introduz e distingue muitas possíveis causas de miséria. 
“Causas pessoais ou internas  (perpetuais: mãos insanas – doença mental, mãos imperfeitas – doença corporal; 
de longa duração mais limitadas: mãos imaturas – ausência da casa; causas com duração incerta: mãos doen-
tes – acidentes, ter filhos e ter filhos que ainda mamam, mãos sem vontade – preguiça) / Causas externas (perda 
de emprego: mãos fora do lugar, mãos casualmente paradas, mãos periodicamente paradas – jardineiros; mãos 
dispersados – soldados em tempo de paz; mãos desnecessários – substituição por máquinas; falta de emprego: 
mãos estigmatizados – criminosos, soldados e marinheiros desonerados; mãos suspeitas – pessoas acusadas, mas 
não julgadas; crianças; mãos preguiçosas – mendigos; mãos de estrangeiros – escoceses, irlandeses, colonistas 
ingleses norte-americanos, refugiados, pessoas que perderam seu navio; perda de propriedade: causas naturais, 
causas sociais – perda de dinheiro, juros, guerras.” 
740 Um comentário em WJW, vol. 24, 19 jun. 1788, p. 94 – diário, refere-se talvez ao livro Richard BURN. Ec-
clesiastical Law, London, 1763. Infelizmente, Albert Outle r não incluiu na sua bibliografia outras publicações de 
Burn como The justice of the peace and parish officer. London, 1755 e History of the poor laws. London, 1764. 
Na época, porém, eles foram lidas em conjunto. Veja Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations, vol. 1, cap. X, roda-pés 43, 54 e 74 onde Smith dialoga com os três. 
741 Lynn Hollen LEES. The solidarity of strangers: the English poor laws and the people, 1700-1948. Cambrid-
ge: Cambridge University Press, 1998, p. 7. 
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nação, primeiramente a igreja” o distingue de Townsend. Isso talvez fosse possíve l, porque os 

metodistas tinham um certo sucesso no nível micro-social, por exemplo, depois da conversão 

do chefe da prisão e as conseqüentes mudanças. A negociação “face-a-face no nível local” era 

o dia-a-dia dos pregadores metodistas. Isso não impede que Wesley tenha sonhado alto de-

mais, falando da transformação de pessoas, como da reforma de instituições, especialmente da 

igreja e do estado. 

Fica muito claro que a existência de pobres era um fenômeno publicamente registrado 

que for quantitativamente muito significativo e que a sociedade estava em discussão sobre as 

medidas adequadas. Por um lado, reconheceu-se uma responsabilidade social, por outro lado 

surgiu uma nova proposta, com base em Thomas Hobbes e Adam Smith em que  o egoísmo é-

tico se tornou motor de desenvolvimento e argumento em favor de um absolutismo político.742 

A resposta foi as leis para os pobres que representaram uma perspectiva institucional do pro-

blema. Porém, a leitura do pobre, neste estado da vida e das razões porque  ele se encontra ne-

le encontrava-se em transição. Até o fim do século XVI, tinha prevalecido um pensamento 

mais medieval, em que o povo, ou o rei ou a nação eram responsáveis pelos necessitados, mas 

passo a passo ganhou espaço a idéia de que o próprio pobre é o principal responsável por sua 

miséria. 

4.2 A desconstrução do discurso sobre a “preguiça” dos pobres 

como explicação da sua miséria 

Wesley não manteve somente uma visão ampla da soteriologia, ele precisava também 

desconstruir leituras que desviaram a atenção das diversas causas da miséria e do impedimen-

to da vida. Ao lado da questão do espaço e das oportunidades reais para as pessoas pobres e-

xiste um discurso que justifica ou critica certas medidas tomadas pela sociedade. Isso mostra 

Hugh Cunningham, de forma muito convincente, no seu estudo As crianças dos pobres 

(1999). Ele investigou os discursos usados na discussão sobre o que se deve fazer com as cri-

anças dos pobres. Identifica como conceito central do discurso justificador de encaminhamen-

tos opressores o conceito da idleness, que pode ser traduzido por ociosidade, preguiça, e, em 

relação ao trabalho, por desemprego, resume: “Vemos que as crianças do século XVIII traba-

                                                 
742 Registramos aqui que Spener, o pai do pietismo alemão, defendeu na sua juventude uma tese contra a ética de 
Thomas Hobbes, o maior teórico e defensor do absolutismo monárquico como única “defesa” contra a natureza 
lobulada do ser humano. Spener desafia: a influência divina domestica o ser humano. 
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lhavam junto com as suas famílias. Segundo o discurso investigado por nós, elas eram geral-

mente consideradas preguiçosas e paradas.”743 Podemos ver que o movimento metodista era 

ativo tanto na criação de oportunidades de trabalho 744, como no cuidado filantrópico e na des-

construção do discurso discriminador dos pobres. Em muitos textos sobre esse assuntos, apa-

rece o conceito idleness. Quanto às escolas paroquiais, instrumento criado para impedir beg-

gary e idleness entre as crianças, Wesley enfatiza a falta de cuidado das crianças.745 Mas, em 

geral, Wesley relaciona o tema com adultos. A idéia que a preguiça pode levar à criminalida-

de não é totalmente ausente nele e ele aconselha superar essa atitude pela virtude.746 A pala-

vra, entretanto, não se encontra somente na descrição da pecaminosidade do indivíduo pobre, 

mas na descrição de tentativas de superar o desemprego pela criação de oportunidades de tra-

balho a partir de 1740.747 A desconstrução do preconceito contra os pobres se mostra na insis-

tência de Wesley que idleness seria um problema sério encontrado entre os ricos e caminharia 

lado a lado com a luxúria: “Todos que ocupam um espaço neste mundo deveriam ter um em-

prego segundo a sua capacidade [...] Aqueles que não precisam trabalhar para seu pão, deveri-

                                                 
743 Hugh CUNNINGHAM. The children of the poor: representations of childhood since the seventeenth century. 
Oxford, UK & Cambridge, USA: Blackwell, 1991, p. 49. 
744 A idéia que existiria era de socorrer as pessoas, não de empregá-las a longo prazo. Veja WJW, vol. 26, Lon-
dres 27 jun. 1753, p. 511 – carta para Ebenezer Blackwell. “I had no design for several years to concern myself 
with temporals at all. And when I began to do this, it was wholly and solely with a view to relieve not employ 
the poor, unless now and then with respect to a small number; and even this I found was too great a burthen 
for me, as requiring both more money, more time, and more thought than I could possibly spare: I say, than I 
could spare; for the whole weight laid on me. If I left it to others, it surely came to nothing. They wanted either 
understanding, or industry, or love, or patience to bring anything to perfection.” 
745 WJW, vol. 22, 14 maio 1773, p. 367-368 – diário: “Friday 14, in the evening I preached at Ballinrobe, and on 
Saturday went on to Castlebar. Entering the town, I was struck with the sight of the Charter School. No gate to 
the courtyard! A large chasm in the wall! Heaps of rubbish before the house-door! Broken windows in abun-
dance! The whole a picture of slothfulness, nastiness, and desolation! I did not dream there were any inhabitants 
till the next day I saw about forty boys and girls walking from church. As I was just behind them, I could not but 
observe (1) that there was neither master nor mistress, though it seems, they were both well; (2) that both boys 
and girls were completely dirty; (3) that none of them seemed to have any garters on, their stockings hanging 
about their heels; (4) that in the heels even of many of the girls’ stockings were holes larger than a crown-piece. I 
gave a plain account of these things to the trustees of the Charter School in Dublin; whether they are altered or 
no, I cannot tell.”  
746 NTJW, 1754, p. 498 – Ef 4.28: “Lest idleness lead him to steal again. And whoever has sinned in any kind 
ought the more zealously to practice the opposite virtue.” NTJW, 1754, p. 536 – 2Ts 3.10.11: “10 – Neither let 
him eat – Do not maintain him in idleness. 11 – Doing nothing, but being busy bodies – To which idleness natu-
rally disposes.” John WESLEY, carta para um católico-romano, Dublina, 18 jul. 1749, §15. “Do you labor to get 
your own living abhorring idleness as you abhor hell-fire?” 
747 Veja por exemplo, a motivição segundo WJW, vol. 19, 25 nov. 1740, p. 173 –  diário:”…to keep them at once 
from want and from idleness”; John Wesley diário  12 out. 1760, em relação aos prisioneiros de Newgate Bristol: 
“(6) All possible care is taken to prevent idleness. Those who are willing to work at their callings are provided 
with tools and materials, partly by the keeper, who gives them credit at a moderate profit, partly by the alms oc-
casionally given, which are divided with the utmost impartiality. Accordingly at this time a shoemaker, a tailor, a 
brazier, and a coach-maker are all employed.” 



 

 

188 

am se ocupar com algo para se manter longe da preguiça.”748 Sobre isso cita o exemplo de 

Rute por não ter vergonha da pobreza e não ter caído na idleness.749 Nas cartas posteriores a 

1766, Wesley omite o conceito totalmente. Parece que Wesley tematiza agora menos a virtude 

pessoal e mais o ambiente maior no seu efeito sobre o individuo. Isso coincide com o seu 

crescente interesse em discussões públicas. Hay lembra que entre 1768 e 1784 aconteceu uma 

“massificação de associações extraparlamentares”, ou seja, temas políticos, econômicos e so-

ciais foram debatidos em círculos mais populares. Wesley, simplesmente, não se ausentou das 

discussões.750 E houve mais um aspecto que deveria ter interessado Wesley: Thale mostra 

que, a partir de 1773, nestas associações, temas religiosos eram os mais procurados e que os 

participantes transcenderam divisões por grupos sociais.751 

4.3 A desconstrução do discurso sobre a contínua existência dos 

pobres na terra 

Vemos que a afirmação da “contínua existência” de pobres na terra como fato bibli-

camente dado. Wesley comenta a referência chave, Lv 15.11, e analisa a pobreza como resul-

tado da desobediência humana, e a oportunidade da obediência diante de Deus mediante a ca-

ridade para com o próximo.752 Cláudio Ribeiro, em paralelo com José Míguez Bonino,753 

mostrou que essa leitura continua nos sermões tardios “A recompensa do justo” (1777), “So-

bre o vestir” (1786), e “A tolice do mundo” (1790).754 Indo mais além, percebe-se que esse 

                                                 
748 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 179 – Gn 47.3: “All that have a place in the world should have an employment in it 
according to their capacity […]. Those that need not work for their bread, yet must have something to do to keep 
them from idleness.” Comentando Is 32.9, Wesley relaciona idleness com luxúria. OTJW, 1765, [vol. 3,] p. 
2032. 
749 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 882 – Rt 2.2: “Glean – Which was permitted to the poor, and the stranger, Dt 24.19, 
nor was she ashamed to confess her poverty, nor would she eat the bread of idleness.” Ele reafirma isso também 
em Rt 2.2. 
750 Douglas HAY Nicholas & ROGERS. Eighteenth-Century English Society: Shuttles and swords. Oxford: Ox-
ford University Press, 1997, p. 176.  
751 Mary THALE. Deists, Papists and Methodists at London debating societies 1749-1799. The historical asso-
ciation. Oxford / Malden, MA: Blackwell: 2001, p. 330. 
752 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 631 – Lv 15.11: “God by his providence will so order it, partly for the punishment of 
your disobedience, and partly for the trial and exercise of your obedience to him and charity to your brother.” 
753 José Míguez BONINO. “The poor will always be with you”: can Wesley help us discover how best to serve 
“our poor” today? The poor and the people called Methodists. HEITZENRATER, Richard (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2002, p. 181. 
754 Claudio RIBEIRO. Wesley e os pobres: uma avaliação teológica latino-americana da ênfase aos pobres nos 
Sermões de John Wesley. Teologia e prática na tradição wesleyana. RIBEIRO, Claudio et al. (orgs.). São Be r-
nardo do Campo, SP: Editeo, 2005, p. 185. As citações exatas são: WJW, vol. 3, 1777, p. 402 – sermão 99, §4-5 
[The reward of the righteous], cita Mt. 25-35-40; WJW, vol. 3, 1786, p. 254-255 – sermão 88, §14-16 [On 
dress], interpreta luxúria como robo dos pobres; WJW, vol. 4,1790, p. 135 – sermão 126, §II.2 [On wordly fo l-
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parágrafo de Levítico pertence à “lei do jubileu”, em relação à qual Wesley afirma, “Aqui te-

mos uma lei para pobres e devedores insolventes”755. Em seguida, Wesley expressa a esperan-

ça que “no fim dos tempos não haverá mais pobres” e que um passo nessa direção seria uma 

legislação pela qual “ninguém fosse empobrecido ou arruinado por uma rígida cobrança das 

dívidas”. 756 O tema do ano  do jubileu reaparece em Lc 4.18-19, uma perícope que serviu con-

tinuamente em Wesley como descrição da vocação do movimento metodista.757 Este motivo 

entrou também no hino que se tornou o hino da abertura dos hinários metodistas ingleses.758 

As obras de misericórdia segundo Mt. 25, uma expressão essencial da espiritualidade meto-

dista, refletem o mesmo acento.759 Além disso, Wesley baseia em Levítico 26.14 uma obriga-

ção (evangélica) de compartilhar as riquezas com os pobres, e compartilhar a mesa com eles 

no sentido de refeição e de celebração da comunhão, ou seja, da Santa Ceia.760 Mais uma vez, 

encontra-se um tema pastoral transversal, e Heitzenrater afirma que uma radical distinção 

numa teologia e práxis religiosas antes e depois de Aldersgate “ignora o fato que a atitude e as 

atividades de Wesley em relação aos pobres mantém-se de forma memorável consistentes, 

tanto antes como depois de 1738”. 761 Há uma discussão, entretanto, se Wesley se referia  mais 

aos pobres no sentido de um grupo social da sociedade na sua totalidade ou aos pobres das su-

as sociedades ou ao alcance das sociedades metodistas. Por razões práticas, foi certamente a 

última, porém, isso não excluiu os além desse círculo eclesiasticamente estabelecido. O con-

creto sempre é acompanhado pela definição (estabelecimento de fronteiras), mas há uma dife-

rença significativa entre uma concentração por falta de recursos ou por falta de visão ou proje-

                                                                                                                                                         
ly]. 
755 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 394-395 – Lv 15.2. 
756 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 630-631 – Dtn 15.4. “The words may be rendered thus, as in the margin of our Bi-
bles, To the end that there be no poor among you. And so they contain a reason of this law, namely, that none be 
impoverished and ruined by a rigid exaction of debts.” 
757 WJW, vol. 1, 1748, p. 519 – sermão 23, §II.5 [Upon our Lord’s sermon on the mount, III]; WJW, vol. 1, 
1750, p. 695 – sermão 33, §III.4 [Upon the Lord’s sermon on the mount, XIII]; WJW, vol. 2, 1760, p. 248 -
sermão 48, §II. 6 [Self-denial], (cita somente em parte); WJW, vol. 2, 9 jul. 1782, p. 431 – sermão 59, §I.9 
[God’s love to fallen men]; WJW, vol. 3, 11 set. 1775, p. 191 – sermão 84, §III.5 [The important question], (aqui 
descrito como parte das obras de misericórdia); WJW, vol. 3, 30 dez. 1786, p. 254 – sermão 88, §14 [On dress]; 
WJW, vol. 3, 6 maio 1781, p. 319 – sermão 92, §III.9 [On zeal]; WJW, vol. 3, p 23 maio 1786, p. 386 – sermão 
98. §2 e §3 [On visiting the sick]; WJW, vol. 3, 23 nov. 1777, p. 402, 403-404 – sermão 99. §3, §I.4 [The reward 
of righteousness]. 
758 WJW, vol. 7, 1780, p. 8 – A collection of hymns, hino 1, estrofe 5: Hear. him, ye deaf; his praise, ye dumb, / 
Your loosened tongues employ; / Ye blind, behold your Saviour come, / And leap, ye lame, for joy! (grifos de-
ste autor). 
759 WJW, vol. 2, 1765, p. 166 – sermão 43, §III.10 [The scriptural way of salvation]. 
760 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 662 – Dtn 26.14: “In my mourning – In sorrow, or grieving that I was to give away 
so much of my profits to the poor, but I have cheerfully eaten and feasted with them, as I was obliged to do.” 
761 Richard HEITZENRATER. The Imitatio Christi and the great Commandment: virtue and obligation in 
Wesley’s ministry with the poor. The portion of the poor: Good News to the poor in the Wesleyan tradition. 
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to. Mais adiante, retomamos essas observações na interpretação da re- introdução do ágape, 

designado por Wesley como festa do amor, como combinação do aspecto educacional, diaco-

nal e comunitário e expressão eclesiástica máxima da soteriologia social de John Wesley. 

4.4 Em busca de uma espiritualidade acessível aos pobres 

Theodore Runyon designou esta e outras propostas de Wesley como parte da sua “or-

topatia”.762 Charles Wesley, conforme citado no início do capítulo com uma análise bastante 

favorável à espiritualidade dos pobres, criou, provavelmente, o termo mais profundo sobre o 

tipo de relação que deve ser procurado com eles. A tarefa do movimento metodista não era 

somente de se tornar solidário com os pobres mediante o reconhecimento dos seus problemas 

a tentativa de ajudá- los, mas de “se tornar amigos dos pobres”. Isso incluiu, também segundo 

Meeks e Runyon, uma convivência bastante próxima no cotidiano : “A ação de Wesley em fa-

vor dos pobres, no entanto, não era simplesmente de serviço ao pobre, mas, ainda mais impor-

tante, de vida com o pobre. [...] Ele realmente compartilhava a vida dos pobres de maneira 

significativa, a ponto de contrair doenças de suas camas.”763 Aqui, novamente, a vocação so-

teriológica estabelece relações e constrói uma convivência com a possibilidade de “andar co-

mo Cristo andou” para todos/as os/as envolvidos/as. Trata-se de uma ortopatia de convivên-

cia. Fechamos esse sub-capítulo com uma descrição do grupo de Oxford por Wesley no ser-

mão De tempos anteriores, de 1781. O seu objetivo geral era rejeitar tanto a idealização como 

a diabolização do passado. Nele, Wesley refere-se aos líderes iniciais do Clube Santo como 

“pessoas pobres”, que apesar dessa condição desfavorável teriam tido um tremendo impacto 

na história: 

Duas ou três pessoas pobres [poor people] encontraram-se com o propósito 
de se ajudar mutuamente para ser cristãos de verdade. Eles aumentaram a 
centenas, milhares, miríades, ainda procurando seu único ponto: uma relig i-
ão verdadeira, o amor para com Deus e para com o próximo governando o 
seu temperamento, suas palavras e suas ações.” 764  

                                                                                                                                                         
MEEKS, Douglas (ed.), Nashville, TN: Kingswood Books, 1995, p. 51. 
762 18 anos antes dele usou um outro autor o conceito “teopático”; veja William M. THOMPSON, Jesus, Lord 
and Saviour: a theopatic christology and soteriology. New York: Paulist Press, 1980. 
763 Douglas MEEKS. On reading Wesley with the poor. The portion of the poor: Good News to the poor in the 
Wesleyan tradition, MEEKS, Douglas (ed.), Nashville, TN: Kingswood Books, 1995, p. 10; apud Theodore 
RUNYON. A nova criação: a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2002, p. 232. 
764 WJW, vol. 3, 27 jun.1787, p. 452-453 – sermão 102, §22 [Of former times]: “Two or three poor people met 
together in order to help each other to be real Christians. They increased to hundreds, to thousands, to myriads, 
still pursuing their one point, real religion, the love of God and man ruling all their tempers, and words, and ac-
tions.” 
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Essa autodesignação deixa  mais uma vez transparecer o ideal mais medieval da rela-

ção entre pobreza e autoridade espiritual, sem cair, porém, numa proposta acética no sentido 

de retirar-se da vida.765 

Fora do país, por exemplo, entre os pietistas de Halle, numa publicação de 1793 Wes-

ley é considerado especialmente como “eficaz entre os pobres”.766 Essa preocupação com os 

pobres é uma ênfase também manifestada já nas primeiras pregações publicadas por Wesley. 

Nelas, ele afirma como seu grupo alvo os pobres, as pessoas sem formação escolar, jovens e 

pecadores: 

Para quem, então, não deveríamos pregar? Quem deve ser exclu ído? Os po-
bres? Jamais, eles têm um direito peculiar de que o evangelho seja procla-
mado para eles. Os sem educação? Não. Deus revelou essas coisas para os 
não educados e ignorantes desde o início. Os jovens? De jeito nenhum. […] 
“Não os impeçam”. Os pecadores? Eles são os últimos a serem excluídos.767 

No sermão 31, ele vai ainda além e destaca a força dos sem-voz, cuja espiritualidade 

transforma os pecadores em pessoas capazes de enfrentar, em nome e pela força do evangelho 

de Cristo, as técnicas aterrorizantes dos poderosos: 

Oh! Como podem seres humanos incultos e ignorantes sustentar sua causa 
na presença de tais oponentes? Estes não são os únicos com quem são obr i-
gados a contender, mesmo em condições de aparente inferioridade; porque 
há tantos seres humanos poderosos, tão nobres e influentes quanto sábios, 
no caminho que leva à destruição [em vez de “perdição”] – e eles têm meios 
mais fáceis de refutar do que o raciocínio e o argumento. Usualmente ape-
lam, não para o entendimento, mas para o terror que sabem inspirar a quem 
quer que lhes oponha, método raramente falho, mesmo quando o argumento 
nada aproveita, nivelando as capacidades de todos seres humanos; porque 
todos podem temer, quer possam raciocinar, quer não. E todos os que não 
têm uma firme confiança em Deus, uma confiança segura em seu poder e 
em seu amor, nada podem fazer senão temer desgostar aos que têm o poder 
do mundo em suas mãos. Que maravilha há, pois, em que o exemplo dos 

                                                 
765 Antecipamos aqui que para Wesley a guerra era predominante causada por interesses em lucro. AMJW, vol. 
5, jan. 1782, p. 40 - The cause and cure of war. “O love of money! Root of evil! […] Love God. Love your 
neighbours . Love your enemies.” 
766 August Hermann NIEMEYER (Königlich preus. Consistorialrath und Professor der Theologie). Leben 
Johann Wesleys: Stifter der Methodisten nebst einer Geschichte des Methodismus von J. Hampson. Vol. II, Aus 
dem Englischen. Halle: In der Buchhandlung des Waisenhauses, 1793, p. 3-4. “Man hat die Anmerkung 
gemacht, daß Whitefield viel Anhänger unter den Reichen fand. Wesley richtete mehr unter den Armen aus. Ihm 
selbst ist das nicht entgangen. “Der Herr gibt uns, schreibt er, die Armen, wohin wir uns wenden mögen. Sie sind 
unsere Accidenzien. Eine so herzliche, liebevolle, schmutzige Gesellschaft wie du sie nie gesehen haben. (Er 
meint die Köhler in der Nachbarschaft von Newcastle.) Aber nach und nach sollen sie weiß werden wie Schnee.” 
767 WJW, vol. 1, 1738, p. 128 – sermão 1, §III.7 [Salvation by faith]: “To whom, then, are we not to preach it? 
Whom shall we except? The poor? Nay; they have a peculiar right to have the gospel preached unto them. The 
unlearned? No. God hath revealed these things unto unlearned and ignorant men from the beginning. The young? 
By no means. […] `forbid them not.´ The sinners? Least of all.” 
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tais seja lei para quantos não conheçam a Deus? 768 

Esta preocupação é transformada em 1781, no primeiro sermão publicado no Arminian 

Magazine, em uma alerta de não se tornar rico! Em O perigo de riquezas Wesley comenta 

1Tm 6.9: 

O Apóstolo não fala aqui de ganhar riquezas injustamente, mas de algo bem 
diferente: Suas palavras devem ser tomadas em seu sentido pleno e óbvio, 
sem restrição ou qualificação qualquer. Paulo não diz: “Eles que serão ri-
cos, através de meios pecaminosos” [...] mas simplesmente, “eles que serão 
ricos”. Esses, admitindo-se em suposição, que os meios que eles usam se-
jam sempre tão inocentes, “caiam na tentação e armadilha, e em muitos de-
sejos todos e prejudiciais, que arrastaram homens para a destruição e perdi-
ção”.769 

Margaret Jones alega com toda razão que “sua posição indica a importância do tema 

no pensamento de Wesley naquele tempo.”770 Para nós é interessante notar como este assunto 

ganha no fim da vida de Wesley, uma nova dimensão soteriológica: a posse de riquezas pre-

judica independentemente da forma como elas foram adquiridas. A ironia áspera – “admitin-

do-se em suposição, que os meios que eles usam sejam sempre tão inocentes” – deixa, porém 

dúvida da possibilidade de um enriquecimento honesto: trabalho honesto não somente não en-

riquece a grande maioria do povo, no século XVIII, mas muitas fortunas são construídas às 

custas dos pobres. Wesley é radical: quem tem mais do que comida, um lugar para morar e 

roupa para se vestir deve se considerar rico.771 

Ó, vocês Metodistas, ouçam a palavra do Senhor! Eu tenho uma mensagem 
de Deus a todos os homens; mas a vocês, acima de todos. Porque por mais 
de quarenta anos, eu tenho sido um servo de vocês e de seus pais. E não te-
nho sido como um junco balançando ao vento: Eu não tenho mudado em 

                                                 
768 A tradução segue em grande parte a edição em português. WJW, vol. 1, 1750, p. 670 – sermão 31, §II.7 
[Upon the Lord’s sermon on the mount, XI]: “O how can unlearned and ignorant men maintain their cause 
against such opponents! And yet these are not all with whom they must contend, however unequal to the task: 
For there are many mighty, and noble, and powerful men, as well as wise, in the road that leadeth to destruction; 
and these have a shorter way of confuting, than that of reason and argument. They usually apply, not to the un-
derstanding, but to the fears, of any that oppose them; – a method that seldom fails of success, even where argu-
ment profits nothing, as lying level to the capacities of all men; for all can fear, whether they can reason or no. 
And all who have not a firm trust in God, a sure reliance both on his power and love, cannot but fear to give any 
disgust to those who have the power of the world in their hands. What wonder, therefore, if the example of these 
is a law to all who know not God?” 
769 WJW, vol. 3, 1781, p. 228-229 – sermão 87, §2 [The danger of riches]: “The Apostle does not here speak of 
gaining riches unjustly, but of quite another thing: his words are to be taken in their plain, obvious sense, without 
any restriction or qualification whatsoever.1 St. Paul does not say, `They that will be rich by evil means´, […] 
but simply, `they that will be rich´; these, allowing, supposing the means they use to be ever so innocent, `fall 
into temptation, and a snare, and into many foolish and hurtful desires, which drown men in destruction and per-
dition´.”  
770 Margaret JONES. Some Eighteenth Century Methodist Theology: The Arminian/Methodist Magazine. Ep-
worth Review, vol. 27, n. 1, jan. 2000, p. 9. 
771 WJW, vol. 3, 1781, p. 230 – sermão 87, §I.1 [The danger of riches]. 



 

 

193 

meu testemunho. Eu testifiquei a vocês a mesma coisa, desde o primeiro di-
a, até agora. Mas "quem acreditou em nossa pregação?" Eu receio , não 
muitos ricos: Eu receio que exista necessidade de aplicar para alguns de vo-
cês, aquelas palavras terríveis do Apóstolo: “Vão agora, vocês homens ri-
cos! Chorem e lamentem as misérias que devem vir sobre vocês. Seu ouro e 
prata estão destruídos, e a ferrugem deles é testemunha contra vocês e deve-
rão comer sua carne, como se fosse fogo”. Certamente irão, a menos que 
vocês poupem tudo que puderem, e dêem tudo que puderem. Mas quem de 
vocês considerou isto, desde que vocês ouviram a vontade do Senhor com 
respeito a isto? Quem está agora determinado a considerá-la e praticá-la? 
Pela graça de Deus, comecem hoje!772 

Quanto à transversalidade do tema em Wesley, lembramos da proposta de criar um ti-

po de comunhão de bens entre os pregadores. De fato o sermão de 1781 retoma firmemente 

uma proposta lançada já em 1760 através do sermão Sobre O uso de dinheiro de acrescer ao 

“Ganhe tudo que você puder” e o “poupe tudo que você puder” como terceira regra “Dê tudo 

que você puder.”773 Esse sermão 50 faz parte dos três últimos sermões dos Standard Sermons, 

nos quais se encontra a essência que distingue o metodismo nascente em seu meio. A razão 

porque Wesley retomou este assunto em 1781 tem que ver com a publicação do livro A rique-

za das nações de Adam Smith em 1776 e seu efeito em meio ao povo inglês e ao povo meto-

dista. Lembre-se como a aceitação do evangelho, especialmente entre os pobres, para os ir-

mãos Wesley era um sinal da presença trans formadora de Deus mundo. Assim registra Char-

les Wesley no seu diário em 1739: “Quão alegremente os pobres aceitam o evangelho: foi 

quase impossível, para nós, irmos embora”774 e em 1745 ele inclui num hino natalino os ver-

sos “Os sábios adoram / E trazem os seus pertences, / Os ricos são permitidos a seguir os po-

bres”775. Em 1767, Charles afirma: “Ele [o Espírito Santo] santifica, sem querer saber / Se são 

                                                 
772 WJW, vol. 3, 1781, p. 240 – sermão 87, §II.9 [The danger of riches]: “O ye Methodists, hear the word of the 
Lord! I have a message from God to all men; but to you above all. For above forty years I have been a servant to 
you and to your fathers. And I have not been as a reed shaken with the wind: I have not varied in my testimony. I 
have testified to you the very same thing from the first day even until now. But 'who hath believed our report?' I 
fear, not many rich. I fear there is need to apply to some of you those terrible words of the Apostle: `Go to, now, 
ye rich men! Weep and howl for the miseries which shall come upon you. Your gold and silver is cankered, and 
the rust of them shall witness against you, and shall eat your flesh, as it were fire.´ Certainly it will, unless ye 
both save all you can and give all you can. But who of you hath considered this since you first heard the will of 
the Lord concerning it? Who is now determined to consider and practise it? By the grace of God begin today!” 
773 WJW, vol. 2, 1760, p. 275 – sermão 50, §III.1 [The use of money]: “Having first gained all you can, and sec-
ondly saved all you can, then give all you can.” 
774 Charles Wesley, diário, 4 set. 1739: “At four I preached over against the school in Kingswood, to some thou-
sands, (colliers chiefly,) and held out the promises, from Isaiah 35: `The wilderness and the solitary place shall 
be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose.´ I triumphed in God's mercy to these poor 
outcasts, (for he hath called them a people who were not a people,) and in the accomplishment of that scripture, 
"Then the eyes of the blind shall be opened, and the ears of the deaf shall be unstopped; then shall the lame man 
leap as an hart, and the tongue of the dumb sing; for in the wilderness shall water break out, and streams in the 
desert." O how gladly do the poor receive the Gospel: We hardly knew how to part.” (grifo deste autor). 
775 HNCW, 1745, p. 40 [p. 21 no original]: “The wise men adore / And bring him their store, / The rich are per-
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grandes ou pequenos seus próprios eleitos / Regenerados das alturas / Transformados na sua 

forma gloriosa, / Estampa a Tua imagem em nossos corações / em pureza e amor.”776 

Enceramos com mais um exemplo em que Wesley relaciona a falta de eficácia do cris-

tianismo da sua época com a atitude criticada anteriormente: 

Ó, que Deus possa me capacitar, mais uma vez, antes que eu me vá daqui, e 
não seja mais visto, a erguer minha voz, como uma trombeta, para aqueles 
que ganham e economizam tudo que podem, mas não dão tudo que podem! 
Vocês são os homens, alguns dos principais homens que continuamente a-
fligem o Espírito Santo, e em grande medida, interrompem sua influência 
graciosa quando pousa em nossas assembléias. Muitos de nossos irmãos, 
amados de Deus, não têm comida para comer; eles não têm vestimenta para 
colocar; eles não têm um lugar onde deitar a cabeça. E por que eles estão 
assim desamparados? Porque você, impiedosamente, injustamente, e cruel-
mente, detém deles o que o seu Senhor e o Senhor deles hospeda em suas 
mãos, de propósito, para que você supra as necessidades deles. Veja esse 
membro pobre de Cristo marcado pela fome, tremendo de frio, quase nu! 
Enquanto isso, você tem muito dos bens materiais, – para comer, beber e 
vestir. Em nome de Deus, o que você está fazendo?777 

Aqui a graça é novamente relacionada com o amor preferencial ao membro pobre de 

Cristo. Mais adiante iremos ainda ver, como Wesley relaciona isso com a pobreza de Cristo 

como exemplo para aqueles que pretendem “andar como Cristo andou”. Acreditamos que es-

ses elementos constituem mais “...um perfil convincente de um `Wesley dos pobres´...” do 

que se projetava 25 anos atrás na vertente libertadora da teologia metodista.778 

                                                                                                                                                         
mitted to follow the poor”. 
776 HTCJ , 1767, p. 114: “6. He sanctifies, without respect / Of high and low, his own elect / Regenerate from 
above, / Into thy glorious form converts, / And stamps thine image on our hearts / In purity and love.” 
777 WJW, vol. 4, 1789, p. 91 – sermão 122, §9 [Causes of the inefficacy of Christianity]. “O that God would en-
able me once more, before I go hence and am no more seen, to lift up my voice like a trumpet to those who gain 
and save all they can, but do not give all they can! Ye are the men, some of the chief men, who continually 
grieve the Holy Spirit of God, and in a great measure stop his gracious influence from descending on our assem-
blies. Many of your brethren, beloved of God, have not food to eat; they have not raiment to put on; they have 
not a place where to lay their head. And why are they thus distressed? Because you impiously, unjustly, and cru-
elly detain from them what your Master and theirs lodges in your hands on purpose to supply their wants! See 
that poor member of Christ, pinched with hunger, shivering with cold, half naked! Meantime you have plenty of 
this world's goods, of meat, drink, and apparel. In the name of God, what are you doing?” 
778 Veja Hugo ASSMANN. Basta a santidade social? Hipóteses de um católico romano sobre a fidelidade meto-
dista. Luta pela Vida e Evangelização. Piracicaba / São Paulo: Editora UNIMEP / Edições Paulinas, 1985, p. 
198. Assmann resiste, porém, com toda razão às simplificações e à idealização de Wesley a respeito. O nosso es-
forço é lembrar das significativas iniciativas feitas sem perder de vista as suas limitações.  
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5. Teologia ad pauperum, ad populum e ad vitam  

Vocês não têm outra tarefa a não ser salvar almas. 
Portanto, gastem-se e deixem gastar-se nesta obra. 

E dirijam-se sempre não somente àqueles que ne-
cessitam de vocês, mas àqueles que mais necessitam 

de vocês.779 
John Wesley 

 
Eu jantei com a senhora S. Necessitamos de muita 

graça para conversar com pessoas importantes. 
Estou contente de ser geralmente liberado disso (a 

menos que em alguns exemplos raros). 780 
John Wesley 

5.1 A soteriologia social, a história social e a história cultural  

A leitura sociológica, promovida especialmente pela ala da histórica social, seja ela 

favorável à idéia do potencial transformador do movimento metodista como defendido por 

Jennings781 ou não, como destacaram Thompson782 ou Halévy783, não fornece uma compreen-

são abrangente da relação entre religião, classes e crenças populares. A expressão teologia “ad 

populum”, assim me parece, foi freqüentemente reduzida por uma perspectiva sociológica a 

uma teologia “ad pauperum”.784 Onde isso não aconteceu, atributos de Wesley como folk the-

ologian, geralmente vinculado com Albert Outler785, porém já presente em Cannon e sua ex-

pressão people’s theologian786, nunca foram usados para destacar o aspecto cultural de “po-

                                                 
779 John Wes ley. Minutes of Several Conversations, 1746, §11. A citação completa é: “You have nothing to do 
but to save souls. Therefore spend and be spent in this work. And go always, not only to those that want you, but 
to those that want you most.” 
780 WJW, vol. 21, 21 abr. 1758, p. 142 – diário: “I dined at Lady –'s. We need great grace to converse with great 
people! From which, therefore, (unless in some rare instances,) I am glad to be excused.” 
781 Theodore W. JENNINGS, Good news to the poor: John Wesley’s Evangelical Economics. Nashville, TN: 
Abingdon, 1990. 
782 Edward P. THOMPSON. The making of the English working class: London, V. Gollancz, 1963.  
783 Edward P. THOMPSON. The making of the English working class: London, V. Gollancz, 1963 e Elie 
HALÉVY. A history of the English people. Introdução: Graham Wallas, tradução: E. I. Watkin e E. A. Barker, 
vol. 1-IV, New York: Harcourt, Brace, 1924-1948. 
784 Thompson, porém, ampliou mais recentemente a sua visão em Edward P THOMPSON. Customs in common: 
Studies in traditional popular culture. New York: The New Press, 1993.  
785 Albert OUTLER. Wesley Works, vol. 1, p. 35-37, apud BAKER, Frank. Unfolding John Wesley: a survey of 
twenty year’s studies in Wesley’s thought. Quarterly Review, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board 
of Higher Education, outono 1980, p. 49. 
786 William Ragsdale CANNON. Salvation in the theology of John Wesley. Methodist History, vol. 9, n. 7, 
Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, out. 1970, p. 6: “He was always the 
people’s theologian. His sole purpose in thinking theologically at all was to help them. Their salvation was the 
burden of his preaching.” 
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vo”. Nessa inconveniência epistemológica, as perspectivas da história cultural vêm em nosso 

auxílio. Porém, Wesley não abraça e nem rejeitou todos os elementos da cultura popular en-

contrada no povo inglês,. Há momentos de distanciamento, propostas de comportamentos 

contrastantes de uma pro-existência787, mas também de aprovação ou de acordo cultural. 

Concordamos com Hempton: 

A relação entre o Metodismo e a cultura popular tinha dois lados. Por um la-
do, o Metodismo correspondeu à cultura popular pela sua teologia conversio-
nista (o desejo milenar de começar tudo de novo), pela sua afirmação de in-
tervenções providenciais, pelo seu entretenimento religioso numa escala cós-
mica [...] e pelo seu funcionamento como associação religiosa na época das 
associações. Por outro lado, ele  enfrentou a cultura popular pela sua oposição 
contra embriaguez, indecência, música áspera, venda de esposas, esportes po-
pulares e corridas.788 

Hempton introduz-nos aos complexos aspectos da cultura popular, e poderia ser acres-

cido pelas crenças populares em relação às bruxas e fantasmas. Elas fizeram também parte do 

universo de Wesley, 789 fato duramente criticado pelos deístas como superstição.790 Wesley en-

tão, por um lado, não desmitologizou essas crenças e mostrou, pela republicação do tratado 

Um extrato da certeza [em relação à existência] do mundo dos espíritos do senhor Baxter791 

sua sintonia com o campo dos não-conformistas. Apesar disso, não aceitou qualquer descrição 

de respectivos fenômenos e relaciona eles com a percepção humana. “Um fantasma [...], uma 

aparição, uma visão...”, mas, no mesmo momento também “...um produto da imaginação, da 

do desejo [fancy]”.792 De qualquer jeito, não aceitou que essas crenças governassem o povo 

metodista. Onde isso era o caso, ou seja, quando a convicção da realidade do fenômeno inter-

feriu no caminhar na fé, Wesley designou esta atitude também de “superstição”. 793 Segundo 

Wesley, Deus está no governo do mundo, porém, de um mundo não descrito por termos cien-

tíficos num sentido restrito. Albert Outler interpreta o fenômeno como uma “interessante dia-

                                                 
787 Emprestei este descrição da relação entre comunidade e cultura de Walter KLAIBER. Proexistenz und 
Kontrastverhalten. Beobachtungen zu einer Grundstruktur neutestamentlicher Ekklesiologie. Bibel – Kirche – 
Ökumene: Festschrift für Walter Klaiber. Stuttgart: Medienwerk der EmK, 2005, p. 15-39. [emk studien 7]. 
788 David HEMPTON. Methodism and politics in British society: 1750-1850. Stanford, California: Stanford Un i-
versity Press, 1984, p. 29. 
789 AMJW, vol. 6, fev. 1783, p. 100-102 e 153ss – Witchcraft; AMJW, vol. 6, 1783, p. 212ss, 267, 324ss, 377ss, 
435ss, 494ss, 547ss, 606ss, 667ss – An extract of Mr. Baxter’s certainty of the world of spirits; AMJW, vol. 8, 
1785, p. 318ss, 375ss – A relation of witchcraft discovered in the village of Mohra in Sweden. 
790 Veja o conhecido retrato “Credulidade, superstição e fanatismo” (1762) de Hogarth que reflete a opinião das 
elites sobre o metodismo. 
791 AMJW, vol. 6, 1783, p. 212ss, 267, 324ss, 377ss, 435ss, 494ss, 547ss, 606ss, 667ss – An extract of Mr. Ba x-
ter’s certainty of the world of spirits. 
792 EDJW, 1764, p. P H: “A PHANTASM, or PHANTOM , an appariation, vision, fancy.”  
793 Um sonho estranho, por exemplo, vinculado com essa cosmovisão, não deve tirar a alegria da vida. Veja 
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lética entre dualismo e teomonismo”. No sermão O mistério da iniqüidade Wesley interpreta 

o estado do mundo como governado por uma “satanocracia”, “...mas, nas suas noções da cria-

ção, da história, da providência, dos anjos bons e da escatologia, Wesley destaca a bondade da 

criação, o senhorio do Cristo e o domínio da providência [divina].”794 Todos esses aspectos 

são de suma importância para a nossa compreensão da sua soteriologia social.  

Quanto à visão do povo em Hempton, perguntamos-nos se a sua perspectiva não foi 

caracterizada ainda por uma infeliz tendência duplamente negativa. A cultura popular é des-

crita ou como supersticiosa – com essa cosmovisão o metodismo interage bem – ou como in-

decente – e esta conduta o metodismo rejeita. Hay e Rogers, que em grande parte dependem 

de Hempton, identificam o caráter supersticioso também na publicação Medicina Simples com 

base no fato de que Wesley teria ao mesmo tempo aconselhado orações e higiene para promo-

ver a saúde.795 É uma pena que estes autores não partem da mesma sensibilidade mostrada em 

relação aos possíveis preconceitos classistas da historiografia em outras obras. Assim alerta 

Kaye: “A transformação da nossa percepção dos distúrbios do século XVIII [...] começou 

com Eric Hobsbawm [...] e a obra de George Rudé que enxergou na multidão um corpo de 

pessoas mais racional e respeitável do que historiadores anteriores.”796 O uso do termo “su-

perstição” na pesquisa merece então um olhar crítico. Encontra-se em Wesley este olhar mais 

favorável em relação às classes populares, reclamado por Kaye, provavelmente, por ter man-

tido uma antropologia e soteriologia universal, sem distinção de grupo social ou gênero em 

termos soteriológicos. Wesley considerou o povo um juiz competente das questões essenciais 

da vida:  

Eu agora escrevo (como também falo em geral) ad populum – para a grande 
maioria da humanidade (bulk of mankind797)– para aqueles que não se ani-
mam com a arte de falar nem a entendem, mas, que apesar disso, são juízes 

                                                                                                                                                         
AMJW, vol. 10, 1787, p. 329ss e 372ss – Superstition and religion. 
794 WJW, vol. 1, 1746, p. 306, roda-pé n. 32 – sermão 12, §10 [The witness of our Spirit]. 
795 Douglas HAY e Nicholas ROGERS. Eighteenth-Century English Society: Shuttles and swords. Oxford: Ox-
ford University Press, 1997, p. 169-170. 
796 Harvey J. KAYE (ed.). The face of the crowd: studies in revolution, ideology and popular protest. Selected 
essays of George Rudé. New York, 1988, s.p., apud Douglas HAY & Nicholas ROGERS. Eighteenth-Century 
English Society: Shuttles and swords. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 241. “A transformação da nossa 
percepção dos distúrbios do século XVIII [...] começou com Eric Hobsbawm [...] e a obra de George Rudé, 
quem enxergou na multidão um corpo de pessoas mais racional e respeitável do que historiadores anteriores.”. 
797 Em geral Wesley usa esta expressão para enfatizar a maioridade numérica do povo e a sua carência de forma-
ção. Em WJW, vol. 2, 1760, p. 239 – sermão 48, §4 [On self denial], Wesley refere-se a eles como “…pessoas 
de capacidades e uma educação básica (ordinary)…”. Uma exceção é em Wesley a designação deste grupo so-
cial como “vulgar”, como em WJW, vol. 3, set.-out.1785, p. 202 – sermão 85, §3 [On Working Out our Own 
Salvation]: “Certain it is that these truths were never known to the vulgar, the bulk of mankind, to the generality 
of men in any nation, till they were brought to light by the gospel.” 
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competentes daquelas verdades necessárias para a presente e futura felic i-
dade.”798 

Apesar disso, Wesley ainda guardava em muitos aspectos uma cosmovisão “medie-

val”, tanto em relação às suas limitações e quanto às memórias mais revolucionárias. Como já 

dizemos, Wesley faz parte da sua época nesta questão. Assim, enfatiza Campbell o ambiente 

medieval de Oxford e seus reflexos no cotidiano.799 Hempton mostra também que a oposição 

de Wesley contra diversos tipos de divertimento, dirigiu-se tanto às classes altas como às clas-

ses populares.800 Certamente houve uma troca entre o metodismo inglês e a cultura popular 

inglesa, mas obviamente, nunca chegou nem perto de uma sintonia completa.801 Talvez expli-

que melhor também essa perspectiva o aspecto “anti-revolucionário” tão criticado em Wesley. 

Essa crítica é estabelecida numa perspectiva da história social. Numa perspectiva da história 

cultural, a sua cosmovisão do entrelaçamento de tudo e a visão da cultura inglesa como supe-

rior a outras, fez Wesley abraçar o projeto da reforma, e não da revolução; entretanto, também 

não da restauração. O conceito de reforma em Wesley tem aspectos culturais muito fortes, 

primeiro, porque na cultura sempre reina um aspecto religioso de significação, segundo, por-

que a cultura geralmente é vista como algo que pode ser modificado, mas não plenamente 

substituído. A historia social desenvolvida, de forma idealista, tem como critério a utopia do 

rompimento total ou máximo possível. A história cultural chamaria isso “u-tópico”, porém, 

não projeta mudanças e fica na aná lise e na descrição. A safra em Wesley é ambígua. Ao lado 

da respeitável luta contra a escravidão – que na cidade de Bristol certamente não era aplaudi-

da por todos, vivia a cidade, afinal, da navegação e lucrava-se muito com o transporte de es-

cravos/as – temos também orientações de não criticar, dos púlpitos metodistas, o rei e seus 

ministros, porque as razões das suas ações seriam raramente conhecidas e eles seriam os pro-

fissionais.802  

                                                 
798 WJW, vol. 1, 1746, p. 103-104 – sermões, [Preface] §2: “…I now write (as I generally speak) ad populum – 
to the bulk of mankind – to those who neither relish nor understand the art of speaking, but who notwithstanding 
are comp etent judges of those truths which are necessary to present and future happiness.” 
799 Ted A. CAMPELL. The image of Christ in the poor: on the medieval roots of the Wesleys´ ministry with the 
poor. The poor and the people called Methodists. HEITZENRATER, Richard P. (ed.). Nashville, TN: Kings-
wood Books, 2002, p. .56. 
800 David HEMPTON. Methodism and politics in British society: 1750-1850. Stanford, California: Stanford Un i-
versity Press, 1984, p. 29. 
801 Id., ibid., p. 49. 
802 AMJW, vol. 5, fev. 1782, p. 151-152. – How far is the duty of the Christian minister to preach politics? “It is 
always difficult e frequently impossible for private men, to judge of the measures taken by men in public o ffices. 
We do not see many of the grounds which determine them to act […] Generally therefore it behoves us to be si-
lent as we may suppose they know their own business best: and when odium is cast on the King […] we ought 



 

 

199 

5.2 A soteriologia social desafiando sistemas fechados e as “reali-

dades” criadas por eles 

Começamos este capítulo central com a reflexão sobre a experiência religiosa e a reli-

gião experimental na obra de John Wesley. Esta ênfase levou John Wesley à valorização da 

vida e das circunstâncias da vida de pessoas menos favorecidas da sua época. Ou seja, de cer-

to modo, Wesley se revolta contra a construção do status quo como sistema fechado e sem sa-

ída para uma boa parte da população.  

Na história, sistemas fechados representaram, com freqüência, grandes desafios para o 

judaísmo e o cristianismo, marcando a sua compreensão de salvação. Na antigüidade, era a 

cosmovisão que determinava o lugar e o espaço social. O que restou para caminhar na direção 

da felicidade, era, segundo os ensinos do estoicismo a aceitação do que não tinha como mu-

dar. Exatamente contra isso se pronunciam os relatos bíblicos com uma dupla afirmação: a 

salvação do povo hebreu começou com a sua libertação ou o rompimento com uma sociedade 

fechada para eles. Mais tarde, o relato bíblico, segundo Gênesis 1, testemunha a desconstru-

ção da cosmovisão babilônica, para poder ainda imaginar a salvação: as estrelas não represen-

tam Deuses, mas, fazem parte da criação, a terra não era má, mas parte da sua boa criação. 

Aqui, a relação salvífica entre Deus e a criação é garantida por uma dis tinção clara entre cria-

dor e criação, uma relação que é mantida como presença de cuidado apesar da consciência da 

complexidade e ambigüidade da condição humana. Além disso, não mandam na vida, nem es-

trelas, nem demônios nem um fatum803, ou seja, um destino cego, cruel e mortal. De fato, Pau-

lo vai designar a confusão entre criação e criador como conseqüência do pecado humano (Rm. 

2), falta de imaginação salvífica. Criação e libertação fazem parte do projeto soteriológico de 

Deus e ele começa com um projeto púb lico sintonizado com a imaginação cosmológica ou es-

catológica.  

Muitas vezes, o protestantismo avaliou a transição do cristianismo décima descrito  

oposição ao estado para uma religião oficial como queda imperdoável da igreja. Dentro da ló-

gica deste sub-capítulo, sinalizaria esta rejeição à oposição contra a tentativa de se integrar 

num sistema político-religioso fechado.  

Diante das tentativas de instalar um absolutismo eclesiástico na época medieval (igreja 

católica e igreja ortodoxa) e moderna (puritanismo), poderíamos dialogar com as narrações 

                                                                                                                                                         
publicly to confute those unjust censures.” 
803 A palavra fatum deu a origem a palavra fatal em português. 
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bíblicas sobre a monarquia teocrática no Antigo Testamento, o surgimento dos profetas e os 

ensinos de Jesus de Nazaré sobre a atitude de serviço como exemplo de liderança religiosa. A 

ênfase na palavra, durante a reforma, seguiu também uma auto- identificação com o papel dos 

profetas nas suas lutas contra a monarquia teocrática, agora repetida como luta contra o abso-

lutismo católico. Não por acaso, os católicos designaram isso como protestantismo, um nome 

que foi aceito com orgulho pelas igrejas protestantes.804 É bom lembrar a história dos anaba-

tistas, que sofreram a rejeição tanto pelos católicos como pelos luteranos e reformados, pois 

ela mostra a rápida adaptação do próprio protestantismo ao sistema político em vigor, e, de fa-

to, desta tentação nem os anabatistas conseguiram escapar (veja, por exemplo, o projeto ana-

batista do reino de Deus [da cidade] de Münster). Mais tarde, o cuius regio eius religio consa-

grou e cimentou a continuidade do absolutismo religioso, mesmo que isso aconteça agora – 

em territórios de escala menor. A luta metodista contra este tipo de absolutismo territorial foi 

desenvolvida na América Latina em relação à hegemonia católica, e na Europa central contra 

as hegemonias territoriais luteranas, reformadas e católicas e na Europa ocidental contra a he-

gemonia ortodoxa. A memória destas lutas é importante porque a verdadeira superação do 

pensamento hegemônico ainda não foi alcançada. De fato, há hoje simplesmente mais preten-

dentes do que sempre e se percebe que, tanto nos católicos como em muitos evangélicos bra-

sileiros, o sonho vivo e o desejo de tomar posse – ou reconquistar – instituições políticas sig-

nificativas da nação é um passo chave para eles mesmos. 

Depois da quebra da religião cristã como sistema fechado, era a vez da política de pre-

tender ocupar este espaço. Era uma tentativa de superar o vácuo deixado pelo absolutismo re-

ligioso. Nota-se o retorno da ética do estoicismo re- introduzida com a renascença, exatamen-

te, na época da criação ou projeção do perfil “maquiavélico” do governador absolutista, o 

príncipe. Podemos entender a re-construção da doutrina da predestinação e sua transformação 

na doutrina da dupla predestinação como um tipo de projeto alternativo  calvinista em busca 

de expressar um poder alternativo por trás de um imaginário onde Deus ainda está no regi-

mento do mundo, ou seja, em continuação ao imaginário medieval.805 O efeito colateral desta 

                                                 
804 A tradição na Europa continental é, porém, muito ambígua. Apesar disso há contínuas tentativas de resgatar 
esta tradição de protesto. Veja, por exemplo, Wolgang HUBER. Protestantismus und Protest: zum Verhältnis 
von Ethik u. Politik. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1987. Wesley usa o termo. Veja, por exemplo, 
LJW, vol. 6, Londres, 12 jan. 1780, p. 371 e AMJW, vol. 4, dez. 1781, p. 659 e EDJW, 1764, p. P R: 
“PROTESTANTS, they who protest against the errors of popery.” 
805 Nicolau Machiavelli (1469-1527) antecede o Sínodo de Dort (1618-1619) por mais do que 100 anos. Da sua 
obra mais importante existe uma edição moderna em português: Nicolau MACHIAVELLI. O Príncipe, tradução 
de Lívio Xavier, Rio de Janeiro. Ediouro, 2000. (Introdução "A originalidade de Machiavelli" por Isaiah Berlin).  
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afirmação da ortodoxia calvinista acabou, porém, colaborando para o esclerosamento da soci-

edade. Em termos de projetos políticos, podemos ainda nos perguntar se a criação do socia-

lismo soviético e do nacional-socialismo alemão não seriam formas de absolutismo político 

“popular”, novamente re-construído em cima de referências da antigüidade (Roma e Sparta-

cus) da religião (paraíso terrestre e milênio) e da lei natural (darwinismo social). 

O metodismo, em geral, não mostra o mesmo vigor na interpretação das diversas fo r-

mas de absolutismo ou de sistemas fechados aqui mencionadas. Enquanto a rejeição do abso-

lutismo religioso é feita com mais clareza – especialmente quando se trata do projeto dos ou-

tros806 –, há problemas de análise clara em relação às tendências do absolutismo político. Tan-

to a contínua e categórica rejeição como a categórica defesa de projetos socialistas não dá 

conta de suas ambigüidades e fática realidade múltipla na história. 

Segundo a nossa leitura, o mais recente sistema fechado em desenvolvimento, é cha-

mada globalização. Segundo Friedman, a primeira fase da globalização envolveu a América 

Latina com a chegada de Colombo em 1492, a segunda, é marcada pela expansão européia en-

tre 1800 e 2000 e a terceira segue a facilitação do transporte e da comunicação global a partir 

de 2000 que de repente, mudou de novo o papel dos paises emergenc iais como a Índia – e o 

Brasil – na economia global. 807 Enquanto a reforma protestante corresponde à primeira fase, o 

metodismo nasceu no berço da segunda fase e tenta se encontrar na crise paradigmática cau-

sada pela transição à terceira fase – que corresponde à suposta transição da modernidade à 

pós-modernidade. Estas mudanças marcam também transições no imaginário soteriológico e 

causam levantamentos contra as mudanças e uma nova busca do sagrado diante das mudanças 

como referenciais absolutos. Para Friedman, o caráter aberto de uma cultura e o grau da sua 

internacionalização favorecem ou desfavorecem a sua participação nesta nova fase, ou seja, 

sem estes elementos ela não participa das fontes da vida.808 Conseqüentemente, para ele, o dia 

9 de novembro, a queda do muro de Berlim, representa a imaginação criativa da abertura e o 

dia 11 de setembro, a queda das torres do World Trade Center, a imaginação destruidora do 

protecionismo e do auto-fechamento.809 Quanto à religião, Friedman não se pronuncia. Prefe-

re falar da cultura, por exemplo, do papel da cultura islâmica, etc. Já o nosso interesse está na 

                                                 
806 Lembramos aqui das lutas do protestantismo para um estado laicista, os conflitos intra-católicos em relação 
ao surgimento do ultramontanismo, e as criticas do catolicismo contra políticos pentecostais e, especialmente, 
neo-pentecostais. 
807 Thomas L. FRIEDMAN. O mundo é plano: uma breve história do século XXI. Tradução: Cristina Serra S. 
Duarte. Rio de Janeiro, RJ: Objetiva, 2005, p. 17-20. 
808 Id., ibid., p. 292. 
809 Id., ibid., p. 423. 
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contribuição, participação ou rejeição ao paradigma do mundo globalizado pelas religiões e 

suas cosmovisões. Como se relacionam a cosmovisão cristã e a visão do mundo global?  

Cada um destes sistemas absolutistas religiosos, políticos e econômicos tenta definir o 

espaço e o lugar social de pessoas e cada um destes sistemas têm a sua compreensão da forma 

aceitável de felicidade, das promoções aceitáveis da vida, dos valores aceitáveis que podem 

ser investidos em educação e saúde, da educação à maneira do sistema e das espiritualidades 

mais complementares a estes sistemas. Mas, enquanto os defensores de sistemas gostam da 

ordem, a religião bíblica quer promover a paz. Enquanto os sistemas gostam do status quo e 

da calculabilidade de tudo, a religião lembra que o essencial, ou o mais profundo que a vida 

pode oferecer, há de ser a graça. Neste sentido, a religião cristã expressa a convicção de que 

todos os sistemas criados por seres humanos, não são sistemas últimos, mas penúltimos, ope-

rando na contínua busca do seu aperfeiçoamento. Eles devem se constituir, então, como sis-

temas “abertos”, e a religião cristã, por sua vez, tem a tarefa de lembrar disso e não promover 

ou facilitar sistemas fechados, nem em nome da religião. A soteriologia social é uma das me-

mórias da fé de que sistemas fechados representam, em última instância, ilusões perigosas e 

tentativas inadequadas e inúteis para a caminhada na procura da salvação, da santidade e da 

sanidade. Quanto a sua superação, Leonardo Boff alega que sistemas teológicos fechados ten-

dem a “...apenas administrar [...] conceitos sem a preocupação de recuperar a experiência que 

lhes subjaz. [...] A experiência é realidade primeira, sua tradução conceptual é realidade se-

gunda. Os manuais fizeram das doutrinas realidade primeira.”810 Estes questionamentos do 

papel da doutrina, seu limite e sua contribuição, correspondem com as percepções do próprio 

Wesley: a doutrina pode ser um sistema fechado ou um recurso que leva à essência da fé atra-

vés da memória da fé. 

Considerações intermediárias 

Tentamos lembrar que uma múltipla evidência indica que Wesley desenvolveu a sua 

soteriologia social sobre um foco especial, ou seja servir aos mais necessitados, insuficiente-

mente alcançados pela grande maioria da Igreja de Inglaterra e dos grupos religiosos da épo-

ca. Estas pessoas foram em muitos lugares de fato ignoradas ou já culpados pela sua miséria 

                                                 
810 Leonardo BOFF. Graça e experiência humana : a graça libertadora no mundo. Petrópolis, RJ: Vo zes, 2003, p. 
35 e 36. [1. A problemática dos sistemas fechados].  
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e, finalmente, até conscientemente abandonadas com o argumento, de que, numa economia 

moderna, a sua existência é um tipo de efeito colateral não eliminável e talvez – por razões 

econômicas – até tolerável ou desejável. Era necessária muita audácia ou muita fé, muito a-

mor e muita esperança para criar a coragem de querer construir nesta situação uma rede sufi-

ciente eficaz e uma visão soteriológica suficiente abrangente para poder realmente sonhar 

com a reforma da igreja e da nação. Há claras evidências que isso foi entendido. E quando is-

so acontece, e não poderia ser diferente, causou revolta entre o establishment e esperança en-

tre os sem voz e sem vez. Hempton, já incluindo a experiência norte-americana, chega à con-

clusão: 

Milhões adotaram a mensagem metodista, mas ela foi rejeitada por mais mi-
lhões ainda. Seja onde for que o Metodismo tenha criado raízes, especia l-
mente na primeira década da sua existência, mas, independente do lugar, os 
interesses sociais econômicos e políticos estabelecidos oprimiram-no vigo-
rosamente. Superiores sociais [...] estimularam a oposição contra ele temen-
do que o entusiasmo religioso fosse a parteira do deslocamento social, mas 
também pessoas comuns não gostaram do seu zelo puritano e das suas afir-
mações exclusivistas.811 

A conclusão, que no mínimo não pode ser afirmada para todos os lugares da missão 

metodista na Europa, segue, porém, da descrição do foco missionário metodista no Apelo adi-

cional para pessoas de razão e religião: 

Somos dispostos, conscientemente, a deixar os ricos, os honoráveis, os 
grandes, (se for a vontade de Senhor) com vocês. Deixem-nos somente com 
os pobres, os vulgares, a base, os excluídos entre os seres humanos. Fiquem 
vocês também com os santos deste mundo, mas, deixem-nos “chamar peca-
dores ao arrependimento”, até os mais horríveis, os mais ignorantes, os mais 
abandonados os mais violentos e brutais dos quais podemos ouvir. Iremos 
até aqueles, em nome do Senhor , desejando nada, recebendo nada de qual-
quer ser humano (que até economiza o pão que comemos quando estamos 
sob seu teto), e veremos se Deus nos enviou. Somente não levantem as suas 
mãos contra nós, vocês que temem Deus.812 

Textos como estes descrevem os ideais e a vocação de um movimento militante, de 

uma “ordem evangélica” criada com um propósito bastante corajoso. E talvez transpareça no 

                                                 
811 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
207. 
812 WJW, vol. 11, 1745, p. 316 – Farther appeal to men of reason and religion, §III.35: “The rich, the honour-
able, the great, we are thoroughly willing (if it be the will of our Lord) to leave to you. Only let us alone with the 
poor, the vulgar, the base, the outcasts of men. Take also to yourselves the saints of the world: But suffer us "to 
call sinners to repentance;" even the most vile, the most ignorant, the most abandoned, the most fierce and sav-
age of whom we can hear. To these we will go forth in the name of our Lord, desiring nothing, receiving nothing 
of any man, (save the bread we eat, while we are under his roof), and let it be seen whether God hath sent us. 
Only let not your hands, who fear the Lord, be upon us.” 
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texto também uma “leve” ironia e uma boa dose de orgulho: um e??aß?? um temente a Deus, 

afinal, não tinham somente um acesso remoto ao santuário? 

Na época de Wesley, o povo sonhou ainda com uma ascendência social. E, apesar de 

Wesley até ter lamentado sobre este fenômeno, ele acreditava que a econo mia da sua época 

seria capaz de providenciar a possibilidade da participação e do desfrutamento digno de todos, 

no sistema. Hoje em dia, a nova economia global ameaça classes sociais antigamente conside-

radas economicamente ascendentes pela exclusão da vida econômica. Isso por um lado, deve 

explicar em parte a crescente disponibilidade da classe média e classe media baixa brasileira a 

experimentarem uma espiritualidade mística, entusiasta e quietista. De repente, a ênfase numa 

teologia ad pauperum ganha novas dimensões que transgridem antigos conceitos de classes 

sociais. Ela deve dialogar não “somente” com os medos do povo pobre excluído da vida eco-

nômica – e, em geral, também não bem incluído na igreja – mas, também, com as angústias de 

uma crescente parte da membresia da típica comunidade evangélica brasileira. A ausência do 

tema neste no momento da ampliação do problema precisa ser considerada por qualquer refle-

xão soteriológica, especialmente, aquela  desenvolvida dentro das perspectivas da tradição 

wesleyana.  



IV – A SOTERIOLOGIA DE JOHN WESLEY COMO 

SOTERIOLOGIA SOCIAL: ELEMENTOS, DINÂMICAS 

E INOVAÇÕES 

Enfoque sistemático-teológico II 

1. Os elementos chave da soteriologia social em Wesley 

Este quarto capítulo inicia a nossa reconstrução da releitura dos elementos significati-

vos da soteriologia social do próprio John Wesley. De certo modo, é uma terceira avaliação 

da hipótese, formulada no terceiro capítulo. Enquanto o segundo capítulo focalizou a plausib i-

lidade da hipótese em relação às releituras feitas pelo próprio Wesley, este quarto capítulo in-

vestiga a forma como Wesley empregou a teologia para nutrir e acompanhar o movimento 

metodista e manter o seu foco na soteriologia social. 

O capítulo começa com uma observação introdutória da dinâmica da avaliação teoló-

gica da práxis, introduzindo o importante conceito de “estar em conferência”, ou seja, a im-

portância de um processo mais conciliar. Segundo, lembramos os textos chave que compro-

vam a centralidade do conceito do caminho da salvação no cotidiano do movimento, inclusive 

de algumas primeiras indicações do aspecto comunitário, público e cosmológico da soteriolo-

gia social de Wesley. No passo seguinte, investigamos os reflexos da soteriologia social se-

gundo as ênfases feitas em relação aos loci teologici da teologia sistemática. Apesar de que a 

organização seqüencial indica em si preocupações específicas de Wesley – por exemplo, seu 
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cuidado especial com a antropologia teológica – esta organização se deve também à tentativa 

de estabelecer um discurso mais conseqüente e transparente. Contudo, isso não sugere uma 

hierarquia unilateral de temas teológicos em Wesley: de fato, seria mais adequado falar da sua 

interligação. Se a hipótese da centralidade da soteriologia em Wesley for certa, será mais ade-

quado falar em Wesley de um eclesiologia soteriológica, pneumatologia soteriológica, cristo-

logia soteriológica, etc. 

O final do capítulo se dedicará às dinâmicas e dimensões da theologia viatorum de 

John Wesley. Partimos da sua preferência por conceitos duplos. Eles desafiam o uso de uma  

lógica pura, porque parecem cheios de tensões e paradoxos internos. Para alguns isso é sim-

plesmente reflexo de um exercício teológico superficial e insuficiente. Outros atribuem-nas às 

tensões e aprendem que elas não resultam em caos, mas, numa práxis bastante dinâmica e fle-

xível. Trata-se de um acaso ou de forma promissora de construir uma theologia viatorum e vi-

tarum? 

1.1 Teologia em conferência: reflexão teológica da vida como es-

forço comunitário 

Ao mesmo tempo em que a teologia clássica concentra-se, especialmente, nos conteú-

dos da teologia de John Wesley, a forma de definir a teologia do movimento contribui tam-

bém para a nossa compreensão da soteriologia social. Apesar da importância e, de certo mo-

do, da singularidade de John Wesley no movimento metodista nascente, a teologia vinculada a 

ele deveu-se também a outros/as, e isso não somente mediante aos textos teológicos. Numa 

ordem cronológica, destacamos, aqui brevemente, a importante contribuição da mãe, Susanna 

Wesley, e já bem menos do pai, Samuel Wesley; dos seus professores em Oxford, do já men-

cionado “homem sério”, dos seus irmãos Charles e Samuel, dos integrantes do Clube Santo de 

Oxford, de Zinzendorf, Francke, Bengel, Fletcher e muitas outras personalidades inglesas e 

alemãs. 

A tradição metodista criou uma forma de tomar decisões e chamou-a “estar em confe-

rência” [to be in conference], ou seja, a palavra “conferência” significava não somente uma 

estrutura ou forma organizacional eclesiástica metodista813, mas enfatizava o estilo desses en-

                                                 
813 No metodismo distinguem-se os níveis de decisão entre local-, district-, anual-, central- e general-
conference. No metodismo brasileiro optou-se, no decorrer do tempo, pelo mais contextualizado e católico “con-
cílio”. A linguagem brasileira enfatiza o aspecto territorial (Região Eclesiástica) e o inglês a participação regular 
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contros. Em relação aos conteúdos, eles seguiam três perguntas.  

• O que ensinar? 

• Como ensinar? 

• O que fazer? 

De certo modo esta distinção transparece também em John Deschner: 

Wesley expressou a sua teologia em níveis diferentes. Há a teologia artic u-
lada dos seus escritos, a teologia pressuposta como pano de fundo dos seus 
escritos, e a teologia promulgada pela sua práxis. Esses três não são sim-
plesmente a mesma teologia em modos diferentes. Cada tem seu próprio fo-
co e interesse, e uma leitura adequada de Wesley requer uma atenção a to-
dos três.814 

A teologia articulada cuida do conteúdo do ensino, por exemplo, nos tratados teológi-

cos e em cartas apologéticas (O que ensinar?), a teologia pressuposta ilumina a forma de ens i-

nar, por exemplo, nos sermões, sem ser necessariamente expressa. Aqui encontramos os re-

flexos de múltiplas referências a diversas tradições (Como ensinar?); e a teologia em vigor o-

rienta a práxis sem nenhuma referência a ela (O que fazer?), mas com pressupostos do tipo 

opção preferencial pelos mais necessitados. Depois da observação acima citada, na sua apre-

sentação da re-edição de 1985, Deschner enfatiza a importância de se dedicar mais à teologia 

de Wesley que sustentava a práxis, muitas vezes, sem se tornar explícita: 

...é a teologia em vigor que me parece ser a nova frente para os estudos 
Wesleyanos. Aqui, também, noções superficiais precisam ser deixadas de 
lado. O foco não é simplesmente o “gênio organizador” de Wesley; nem 
meramente a sua versão da práxis pietatis; e certamente não a obra da mão 
esquerda pragmática o que não sabia que a mão direita teológica está fazen-
do. [...] o foco é a teologia que Wesley “escreveu” ou inseriu na sua práxis 
de forma bastante deliberada, e como um aspecto plenamente intencional e 
em favor da renovação teológica a qual ele dedicou a sua vida. [...] Talvez 
uma teologia da libertação treinada em metodologias de reflexão de práxis 
terá o discernimento e o querer de se encarregar com isso.815 

Um passo importante nessa direção seria resgatar um elemento que não transparece di-

retamente nas três perguntas, nem nas distinções feitas por Deschner. As três perguntas eram 

compreendidas como respostas aos desafios da missão destacados nos relatórios dos pregado-

res sobre o trabalho, no encerramento do ano eclesiástico. A avaliação e análise da caminhada 

feita, a discussão e definição dos próximos passos na práxis sobre a consulta da experiência 

                                                                                                                                                         
em processos de avaliação e decisão (Conferência Anual). 
814 John DESCHNER. Wesley's Christology: an interpretation. Grand Rapids, Michigan: Francis Asbury Press, 
1988, p. xii. 
815 Id., ibid., p. xii-xiii. 
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do cristianismo e com a ajuda da reflexão dos métodos adequados, formaram uma espiral e 

incluíram a liderança da igreja, na época, porém, reduzida à liderança clerical.816 O modo des-

se processo ganhou o nome já no início do sub-capítulo introduzido: “estar em conferência”.  

Aqui transparece um caminho de uma elaboração, senão de uma existência, teológica comuni-

tária e comprometida com a ênfase soteriológica, com base na fala livre e honesta.817 Criou-se 

um espaço com uma significativa possibilidade de se abrir para a vida cotidiana e real. Insta-

lou-se uma reflexão que parte da realidade da vida, com os seus desafios concretos, que passa 

por uma reflexão aberta que, por sua vez, possibilita que a vida, na sua abrangência, tenha ex-

pressão e que resulta numa reflexão de como os acentos identificados, realmente, podem ser 

desenvolvidos de tal modo que alcancem as pessoas no seu dia-a-dia, mediante ações concre-

tas, e orientações motivadoras e compreensíveis (O que fazer? Como ensinar?).818 Em situa-

ções de crises internas ou ataques externos mais graves ou de mudanças paradigmáticas os 

fundamentos doutrinários são articulados de forma mais extensa, mediante tratados teológicos 

ou da referência a eles (O que ensinar?). Na distinção de Deschner, as últimas duas distinções 

entre uma teologia pressuposta e uma teologia em vigor estão relativamente próximas. Aqui 

ajuda a noção de teologia como gramática como Charles Wood a empregou. 819 Ele parte do 

comentário de John Wesley, “teologia é nada mais do que a gramática da linguagem do Espí-

rito Santo”820 e relaciona a ênfase doutrinal metodista menos com o seu conteúdo do que com 

seu “caminho característico de ser doutrinal”. Charles Wood recorre a essa metáfora também 

para poder valorizar mais a teologia existente no ambiente local: 

Teologia não começa com um esforço arrogante de “fazer sentido” de uma 
tradição religiosa mediante a sua subordinação a referências supostamente u-
niversais da sua inteligibilidade, mas bem diferente, com a tentativa paciente 
de aprender e explicar o sentido já presente nela . Talvez não seja tudo que a 
teologia pode fazer, mas é um começo indispensável. “Gramática” pode signi-
ficar a convenção formulada do uso lingüístico ou as características e habili-

                                                 
816 Não podemos esquecer que no momento da criação desse caminho não houve seminários metodistas, porém 
alguns teólogos altamente qualificados como os irmãos Wesley, Whitefield e Fletcher. Os pregadores tinham a 
obrigação de continuamente trabalhar e estudar. 
817 Esse elemento da fala livre não caracterizava somente os encontros teológico-administrativos, as conferên-
cias, mas também os encontros comunitário-espirituais, as classes, etc. Veja o argumento em favor da limitação 
do acesso às festas do amor que somente isso garantiria que também as mulheres pudessem se expressar livre-
mente. Helmut RENDERS. Einen anderen Himmel erbitten wir nicht. Stuttgart: Medienwerk der EmK, 2001, p. 
58. 
818 Comentário a parte: A relação entre mudança de pensamento e mudança de comportamento é guardada na 
expressão grega e hebraica relacionada a conversão: µετανοειν???? indica ma is uma mudança do pensamento, schuv 
a volta concreta na caminhada. 
819 Charles M WOOD. Methodist Doctrine: an understanding. Quarterly Review, vol. 18, n. 2, verão 1998, p. 
167-182.  
820 NTJW, 1754, p. 6 – §12 da introdução. Wesley cita aqui Lutero e tem conhecimento do uso da metáfora nos 
pais da igreja. 
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dades de linguagem que codificam aquelas formulações. Formulações grama-
ticais tanto descrevem e, sob certas circunstâncias, regulam o uso de lingua-
gem, mas um orador fluente não precisa ser capaz de recitar as regras que ele 
ou ela observam quando exercitam a competência lingüística. Da mesma for-
ma, o conhecimento das formulações gramaticais não garante o domínio da 
língua. Excelência na fala e conhecimento minucioso de suas “regras” [...] 
nem sempre coinc idem. 821 

Depois de uma comparação com o ensino de línguas estrangeiras e a atual ênfase na 

interação da linguagem viva e sua imitação, em vez do estudo das regras gramaticais, Wood 

enfatiza a distinção entre “ensinar formulações doutrinárias” e “compreender as coisas de 

forma cristã” e enfatiza que “o papel do primeiro no segundo necessita de uma atenção peda-

gógica cuidadosa”. 822 Relacionando Wood com as três perguntas orientadoras e estruturadoras 

das conferências metodistas: “O que ensinar?” seria a preocupação com o conteúdo da formu-

lação doutrina; “Como ensinar?” representaria a ênfase na distinção do papel do primeiro no 

segundo e “O que fazer?”, na direção da contribuição de Wood, significaria ou pôr os dois 

primeiros em práxis ou partir de uma análise da gramática do povo para poder interagir com 

ela. A aproximação de Wood nos sensibiliza para uma atitude da existência teológica de John 

Wesley. Uma soteriologia social com ênfase na vida precisa ter clareza da riqueza da gramáti-

ca doutrinal e compreender bem a gramática doutrinal do povo para poder contribuir de forma 

mais eficaz para uma práxis libertadora, redentora e transformadora; segundo, para que um 

discurso se torne popular – não “somente” compreensível para o povo – ele precisa se inspirar 

na sua gramática e se enriquecer de exemplos do seu cotidiano.823 

Depois desse breve esclarecimento sobre o método teológico no metodismo nascente, 

relacionamos, em seguida, teologia articulada, teologia pressuposta e teologia em vigor nos 

escritos de John Wesley com o foco naqueles elementos relevantes para a sua soteriologia so-

cial e tentativa de interagir com a gramática doutrinária do povo na linguagem da vida. Parti-

mos, primeiro, da forma como John Wesley visualizou a sua preferência e os seus acentos teo-

lógicos para o povo. As nossas referências, aqui, são as publicações nas mãos do povo meto-

dista (sobretudo o hinário de 1780), as orientações da essência da pregação metodista (segun-

                                                 
821 Charles M WOOD. Methodist Doctrine: an understanding. Quarterly Review, vol. 18, n. 2, verão 1998, p. 
169. 
822 Id., ibid., p. 170. 
823 Aqui entra a questão da “verdade simples para pessoas simples” e a razão da publicação do Compêndio de 
Lógica, p. 4: “Não podemos expressar ao outro o que passa pelas nossas mentes, senão mediante palavras. Por 
causa disso, a lógica assiste a nossa mente pelo ensinamento do uso apropriado das palavras; 1ª para aprender 
distintamente, 2ª para julgar verdadeiramente, 3ª para discursar de forma conclusiva.” Em seguida, as “proposi-
ções” são “julgamentos expressos em palavras (p. 9) e os “silogismos” “discurso expresso em julgamentos” 
(p.12). 
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do os Standard Sermons da década de 50 e 60, depois da sua ampliação na década de 80) e a 

abrangência de conteúdos do Arminian Magazine (1778-1791), revista metodista que circulou 

nas sociedades e além. Depois, investigamos a reconstrução da teologia da sua época proposta 

por Wesley distinguindo as diversas áreas da teologia sistemática. Começamos com as ênfases 

na sua antropologia com referências à doutrina da criação e à escatologia. Estudamos, pois, as 

suas ênfases em relação à doutrina de Deus inclusive a cristologia e pneumatologia, e final-

mente apontamos os seus reflexos na eclesiologia. 

1.2 Caminho da salvação 

Traga de volta quem se desvia do caminho,  
levante  aqueles que caíram. 

Confirme aqueles que estão em pé, 
e permita a eles perseverar  

na fé, no amor e na obediência. 
Redima e cuide daqueles que passam por tormentos.824 

John Wesley 

Já vimos o uso múltiplo da metáfora do caminho nas teologias em que John Wesley 

foi formado, especialmente na teologia da igreja primitiva, na mística, no puritanismo e no 

anglicanismo. A escolha de uma metáfora como guia principal da instrução religiosa abre ca-

minhos para compreender “as coisas como atos, ou seja, o ser `in actu´...”. Em continuação, 

Buntfuss, em diálogo com a “ontologia  do múltiplo sentido” de Paul Ricoeur, alega que a 

“...metáfora viva leva em conseqüência a um mundo aberto.”825 Acreditamos que a escolha 

dessa metáfora tinha exatamente este propósito em Wesley, usando uma linguagem introduzi-

da, ou seja, popularmente acessível e compreensível, e, ao mesmo tempo, capaz de agregar a 

proposta de abrir os mundos religiosos e socialmente fechados para as classes mais humildes. 

Afirmamos que a centralidade deste motivo da viagem espiritual corresponde, em Wesley, a 

uma theologia viatorum, uma teologia do caminho. Entendemos também que tanto uma espi-

ritualidade como uma teologia do caminho, no século XVIII, tinha as alternativas de se tornar 

ou uma viagem mística, ou uma procura sacramental, ou um caminhar que incluísse este novo 

conceito da experiência (religiosa) e da religião experimental, da contínua procura de cami-

                                                 
824 John WESLEY. A collection of prayers for families, 1779, 4a – feira: “Bring back them that wander out of the 
way; raise up those that are fallen; confirm those that stand, and grant them steadily to persevere in faith, love, 
and obedience. Relieve and comfort all that are in distress. Let the earth bring forth her fruit in due season; and 
let all honest and industrious people be blessed in their labours.” 
825 Markus BUNTFUSS. Tradition Und Innovation : Die Funktion der Metapher in der theologischen 
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nhos, de continuar a caminhar apesar das resistências e rejeições que surgiram especialmente 

quando a theologia viatorum foi conscientemente construída como teologia ad populum e, de 

fato, ad pauperum. O uso da metáfora do caminho da salvação aparece claramente nas primei-

ras edições dos sermões e inspirou a organização do hinário metodista de 1780, ou seja, é uma 

metáfora transversal nas obras, nos pensamentos e na prática pastoral de John Wesley. 

1.2.1 A organização das primeiras coletâneas de sermões 

Wesley, na tradição das homilias anglicanas, da igreja primitiva e do puritanismo, pu-

blicou coletâneas de sermões em diversas edições. Enquanto as suas edições individuais pos-

sibilitaram a sua maior difusão entre o povo inglês e metodista com baixa renda, as publica-

ções em coletâneas representam a sua theologia viatorum, além da forma do sermão, também 

mediante a sua organização. Significativas eram as publicações de 44 sermões em 1763 e de 

53 em 1771. A coletânea de 44 sermões da edição de 1763 se tornou base do metodismo in-

glês,826 e a de 53 sermões em 1771 do metodismo episcopal ou, inicialmente, norte-

americano.827 O metodismo brasileiro optou por uma versão de 52 sermões, omitindo o último 

da coletânea dos 53, seguindo a chamada edição de Burwash. 828  

                                                                                                                                                         
Theoriesprache. Berlin / New York Walter de Gruyter, 1997, p. 45. 
826 A pregação conforme a doutrina metodista tornou-se critério de aceitação de pregadores e pregadores visitan-
tes nas sociedades metodistas na base do chamado “Model Deed” de 1749. Quando ele foi amplamente difundi-
do em 1763, ainda somente havia os 44 Standard Sermons. 
827 Já a importante edição inglesa de Sugden de 1921 incluiu os 53 sermões da edição de 1771. Veja John 
WESLEY. Wesley’s Standard Sermons, 2 vol. SUGDEN, Edward H. (ed.). London: The Epworth Press, 1921. 
828 Natanael BURWASH. Wesley’s doctrinal standards. Salem, Ohio: Convention Book Store, 1967. Burwash é 
a referência da edição autorizada brasileira dos sermões. Veja João WESLEY. Sermões: Notas introdutórias, es-
boços e perguntas rev. William P. Harrison. 2 volumes. 3a edição. São Bernardo do Campo, SP: Imprensa Meto-
dista, 1985, p. 12. (1a edição: 1953/1954). W. P. Harrison, por sua vez, segue a tradição do seu próprio pai, que 
editou os sermões para a Igreja Metodista Episcopal do Sul, a igreja mãe da grande maioria do metodismo brasi-
leiro. Veja Juan WESLEY. Sermones por el rev. Juan Wesley. HARRISON, D. G. P. (ed.). Nashville, TN: Casa 
Editorial Iglesia Methodista Episcopal del Sur, 1913. 
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O caminho de salvação como princípio organizacional dos Standard Sermons: 

Sermão Título Ano  
1º A salvação pela fé 1738 Projeto 
2º Os quase cristãos 1741 
3º Desperta, tu que dormes 1742 
4º O cristianismo bíblico 1744 
5º A justificação pela fé 1746 
6º A justiça da fé 1746 
7º O caminho do Reino 1746 
8º Os primeiros frutos do Espírito 1746 
9º O Espírito de escravidão e de adoção 1746 

10º O testemunho do Espírito, I 1746 
11º O testemunho do Espírito, II 1767 ! 
12º O testemunho de nosso próprio espírito 1767 ! 
13º Sobre o pecado nos crentes  1763 ! 
14º O arrependimento dos crentes 1767 ! 
15º O grande tribunal 1748 
16º Os meios de graça 1746 
17º A circuncisão do coração 1733 
18º Os sinais do novo nascimento 1748 

 
 
 
 
 
 

Primeiros passos no ca-
minho da salvação e seus 

fundamentos 
 
 

19º O grande priv ilégio dos que são nascidos de Deus 1748  
20º O Senhor nossa justiça 1765 !  Fundamentos 
21º Sobre o sermão do monte, I 1748 
22º  Sobre o sermão do monte, II 1748 
23º  Sobre o sermão do monte, III 1748 
24º  Sobre o sermão do monte, IV 1748 
25º  Sobre o sermão do monte, V 1748 
26º  Sobre o sermão do monte, VI 1748 
27º  Sobre o sermão do monte, VII 1748 
28º  Sobre o sermão do monte, VIII 1748 
29º  Sobre o sermão do monte, IX 1748 
30º  Sobre o sermão do monte, X 1750 
31º  Sobre o sermão do monte, XI 1750 
32º  Sobre o sermão do monte, XII 1750 
33º  Sobre o sermão do monte, XIII 1750 

 
Centro do  

Caminho da Salvação: 
Fé atuando mediante a-

mor, 
 a vida cristã 

34º  Origem, natureza, características e funções da Lei 1750 
35º A Lei estabelecida pela fé, I 1750 
36º A Lei estabelecida pela fé, II 1750 

A Lei = 
Orientação da vida 

37º A natureza do entusiasmo  1750 
38º Advertência contra o sectarismo 1750 
39º O Espírito católico 1750 

Perfeição: 
Formas erradas e certas 

40º A perfeição cristã ! 1741  O alvo 
41º Os pensamentos inconstantes  1762 ! 
42º As maquinações de Satanás  1750 

Desafios 

43º O meio bíblico de salvação 1765 !  
44º O pecado original 1759 
45º O novo nascimento 1760  

Fundamentos da salvação 

46º A vida no deserto 1760 
47º Afligidos através de várias tentações 1760 
48º A negação de si mesmo  1760 
49º A cura da maledicência 1760 
50º O uso do dinheiro 1760 
51º O Mordomo Fiel 1761 
52º A reforma dos costumes 1763 

 
Crescer em santidade 

53º Sobre a morte de George Whitefield 1770 “Morte santa” 
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Dois dos nove sermões adicionais são acrescidos no fim e sete são incluídos no texto 

corrente. Ambas as edições estabelecem na sua lógica seqüencial um caminho da salvação. O 

seu objetivo maior era difundir, de forma mais ampla possível, o jeito do povo metodista de 

viver a fé, e estabelecer como garantir uma práxis comum entre as sociedades religiosas asso-

ciadas ao movimento metodista. Sem dúvida nenhuma, é um texto cuidadosamente organiza-

do, porém, não é um texto fechado. O caminho da salvação, segundo esta coletânea, tem ele-

mentos relacionados entre si numa certa seqüência, um centro, uma finalidade e alguns temas 

agregados aos três. 

A seqüência descreve o caminho da salvação como caminhar pessoal em busca e na 

realização da vida cristã com etapas características, inclusive de retornos, ou de momentos al-

tos e baixos e construída entre a noção de um quase (sermão 2) e um tudo (sermão 40), ambos 

de 1741. Quanto ao seu centro, destaca-se a interpretação do Sermão do Monte como texto 

guia do caminho da salvação (sermões 21 a 32), antecipado – e introduzido na edição mais 

ampla – por uma forte ênfase na justificação (sermão 20, 1765). Pensando na abrangência 

desta presença na vida, podemos estabelecer aqui também uma relação com o sermão 40, Es-

pírito Católico829, como com o sermão 52, A reforma dos costumes. Enquanto o primeiro des-

taca a importância do efeito da reconciliação nos ambientes intra-eclesiásticos, o sermão 52 

focaliza a reforma da vida pública. O caminho da salvação leva a uma relação de responsabi-

lidade entre indivíduo, igreja visível e sociedade. Num certo sentido, poderíamos dizer, que o 

paralelo entre o projeto de reformar a nação e o projeto de reformar a igreja inclui a aceitação 

de uma certa diversidade, tanto eclesiástica como na vida pública. 

Dois anos depois do sermão 52, Wesley inclui o sermão 43, O Meio Bíblico de Salvação, 

para explicar de novo a coerência do processo desse caminho de salvação como um todo. Esta 

pregação é antecipada por um desafio interno e um desafio externo da procurada perfeição 

                                                 
829 E expressão “catholic[k] spirit” era comum na época de Wesley. Documentamos o seu uso tanto na lingua-
gem de metodistas calvinistas, expressando a sua atitude irênica com outras denominações, como de um sacerdo-
te anglicano, elogiando as atitudes do George Whitefield. Veja ENGLISH CALVINISTIC METHODIST 
ASSOCIATION. Minutes 1748-9: Two Calvinistic Methodist Chapels 1743-1811: The London tabernacle and 
Spa Fields chapel. British History Online, 1975, p. 35-45. Disponível em: < http://www.british-history.ac.uk 
/report.asp?compid=38771>. Acesso em 13 jan. 2006: “We discoursed on having a true catholick spirit indeed 
towards all denominations and every branch of the reformation.” e uma carta do rev. Josiah Smith da Carolina do 
Sul da mesma época que se refere a George Whitefield: “His admirable Talent of opening the Scriptures, and en-
forcing the most weighty Subjects upon the Conscience; His polite and serious Behaviour; His unaffected and 
superior Piety; His Prudence, Humility, and Catholick Spirit, are Things which must silence and disarm Preju-
dice itself”, Franklin BENJAMIN. Extract of a Letter from the Reverend Mr. Smith, of Charles-Town, South-
Carolina, dated March 2. 1746/7. Pennsylvania Gazette, 23 abr. 1747. The writings of Benjamin Franklin, Phila-
delphia 1726-1757, vol. II. Disponível em: < http://www.historycarper.com/resources/twobf2 /pg41-47.htm >. 
Acesso em: 16 set. 2006. Apesar da ampla difusão da expressão, Wesley traduz-a no seu dicionário. EDJW, 
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(sermão 40, seguida por sermão 41 e 42). As inclusões dos sermões 41, 13 e 14 (Pecado e Ar-

rependimento em crentes) contradizem, de fato, uma visão perfeccionista demais. Segundo es-

ta redação, a perfeição não pode ser mais compreendida como perfeita, porém, não contesta 

que um aperfeiçoamento continue seja desejável e possível. O sermão 20, O senhor nossa jus-

tiça pretende prevenir uma possível leitura legalista – ou moralista, como Wesley preferiu – 

da resposta humana na sua caminhada. 

Se antes do bloco de sermões sobre o Sermão do Monte foi encontrada uma ênfase na 

justiça de Deus (não justificação, porém...), seguem depois deste bloco três sermões sobre a 

utilidade e forma adequada do uso da lei (sermões n. 34 a 36). A salvação é desdobrada como 

estilo de vida no cotidiano e como hermenêutica da vida cotidiana do século XVIII. Os ser-

mões 37 a 39 irão indicar caminhos errados (entusiasmo e sectarismo) e certos (espírito cató-

lico). Os sermões n. 44 a 45 falam de dois temas transversais da condição humana : o seu limi-

te e o início da sua superação. Os sermões 46 e 47 falam dos problemas da caminhada e os 

sermões 48 a 51 introduzem temas essenciais para um caminhar com virtudes. Por último, os 

temas agregados retomam aspectos do centro, falando sobre o uso de recursos (50 e 51) e o 

cuidado com os discursos (52). O sermão 52 é mais uma vez um tipo de resumo ou da criação 

de uma perspectiva mais geral. O sermão 53, sobre a vida e a morte de George Whitefield, in-

dica a grande – porém, não a única – finalidade do caminho da salvação, o saber morrer de-

pois do saber viver. O sermão resume uma boa parte dos elementos anteriormente menciona-

dos. A inclusão dessa pregação – não repetida na edição brasileira – reproduz o que Hampton 

designou como “...tríptico: nascimento, vida e morte. […] Enquanto a conversão iniciou a pe-

regrinação Metodista, e a busca da santificação plena o motivou, a morte significava a sua 

consumação.”830 

Olhando para esta coletânea como um todo, encontramos o entrelaçamento de um ca-

minho pessoal e comunitário, um caminhar em público e em favor da reforma do espaço pú-

blico, a busca de alianças e de compromisso, com base no evangelho e da primazia da graça, 

concentrado nas necessidades do povo, especialmente, do pobre. 

                                                                                                                                                         
1764, p. C E: “CATHOLICK, universal” e “CATHOLICK SPIRIT, universal love”. (grifos deste autor).  
830 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
60. 65. A partir de 1778, relatos de vidas e falecimentos santos ocuparam com freqüência páginas no Arminian 
Magazine, mas, veja que este gênero literário também aparece em publicações autônomas.  
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1.2.2 A organização do hinário de 1780 

Como segundo esforço paralelo mencionamos o hinário de 1780. Os estudos metodis-

tas hinológicos investigam, predominantemente, a doutrina dos hinos e acompanham nisso a 

já comentada preferência do século XX por uma teologia metodista mais conceitual. 831 Como 

veremos mais adiante, Charles Wesley de fato também criou hinários com ênfases doutriná-

rias, litúrgicas e em festas ou dias públicos. Depois da edição de dezenas de hinários, alguns 

deles já organizados ao redor de temas específicos do caminho da salvação, por exemplo, da 

busca de fé832, do consolo 833, da perfeição cristã834 e do preparo para a morte835, o hinário de 

1780836 foi inteiramente organizado segundo os passos características do caminho da salvação 

na experiência humana. Vale a pena lembrar também que essas canções de hinários eram 

compostas por três, quatro ou mais estrofes, descrevendo assim, passo a passo, caminhos.837 

                                                 
831 John Ernest RATTENBURY. The evangelical doctrines of Charles Wesley's hymns. London, Epworth Press: 
E. C. Barton, 1941; John LAWSON. The Wesley hymns as a guide to scriptural teaching . Grand Rapids, Mich.: 
F. Asbury Press, 1988; Barry E. BRYANT. Trinity and hymnody: the doctrine of the Trinity in the hymns of 
Charles Wesley. Wesleyan Theological Journal, vol. 25, outono 1990, p. 64-73. 
832 John WESLEY. Hymns for those that seek, and those that have, redemption in the blood of Jesus Christ, 
1747. 
833 John WESLEY. Hymns for times of trouble, 1744. 
John WESLEY. Hymns for times of trouble and persecution , 1744. 
834 John WESLEY. Hymns for the use to whom Christ is all in all, 1761. 
835 John WESLEY. Preparation for death, in several hymns, 1772. 
836 John WESLEY e Charles WESLEY (eds.). A collection of hymns, for the people called Methodists, 1780. 
837 Isso é a estrutura comum das canções dos hinários. No Arminian Magazine, entretanto, John Wesley vai ree-
ditar uma outra categoria de hinos compostos por geralmente uma, às vezes, duas e em casos excepcionais mais 
estrofes. Wesley escolhe os hinos de Charles WESLEY. Short hymns on select passages of Holy Scripture. 2 
vol., Bristol: E. Bristol: E. Farley, 1762. 
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Nome da secção 

PARTE I – Hinos introdutórios 

1. Exortar e motivar para retornar a Deus; 1.1 Descrevendo o lado agradável [pleasantness] da religião; 
1.2 Descrevendo a bondade de Deus; 1.3 Descrevendo a morte; 1.4 Descrevendo o juízo final;1.5 Descre-
vendo o Céu; 1.6 Descrevendo o inferno; 2. Orar para receber uma bênção 

PARTE II: Convencer 

1. Descrevendo a religião formal  

2. Descrevendo a religião interior 

PART III: Orando por arrependimento 

1. Orando por arrependimento; 2. Para pessoas convencidas dos seus pecados; 3. Para pessoas nasci-
das novamente ; 4. Para pessoas “caídas” 5. Para pessoas resgatadas 

Parte IV – Para crentes 

1. Adorando; 2. Para crentes em lutas; 3. Para crentes orando; 4. Para crentes observando; 5.Para 
crentes trabalhando; 6. Para crentes sofrendo; 7. Na procura da plena redenção; 8. Pare crentes recém 
nascido [na fé]; 9. Para crentes salvos; 10. Para crentes, intercedendo pelo mundo. 

Parte V – Para a sociedade [religioso] 

1. Para a sociedade, agradecendo; 2. Para a sociedade, orando; 3. Para a sociedade, na saída 

O caminho de salvação como princípio organizacional do hinário de 1780 

Esta leitura pode ser, entretanto, facilmente reduzida a uma interpretação individualis-

ta ou intimista de uma espiritualidade do caminho. Mas, a ênfase no aspecto pessoal da fé é 

somente um lado deste poderoso meio da promoção e configuração da espiritualidade do ca-

minho: o canto das sociedades metodistas combinou um novo elemento comunitário com um 

elemento responsivo antigo e, até o início do século XVIII, predominante nos cultos anglica-

nos nas paróquias: o canto responsivo de salmos.838 A experiência individual da salvação era 

transmitida de forma comunitária, introduzindo, hinologicamente, tanto um aspecto universal 

(todos cantam as mesmas canções) como um aspecto pessoal (o cantar em quatro vozes desa-

fiou a idéia da padronização ou uniformização total, porém relacionou a individualidade a um 

projeto que transcendeu a experiência e a contribuição individual). Como já vimos anterio r-

mente, isso representava, na primeira metade do século XVIII, ainda uma novidade e fortale-

ceu nas comunidades metodistas cantantes a impressão de participar em algo novo, relevante 

e transformador, ao mesmo tempo. Mas, uma outra diferença aumentou a unidade em diversi-

dade: as melodias e as letras não eram vinculadas um com outro de forma fixa. As canções 

                                                 
838 John WESLEY (ed.). A collection of psalms and hymns. Charleston, USA, 1737; London: 1738. Aqui os sal-
mos do culto anglicano ainda são mencionados em primeiro lugar. Um ano depois os hinos assumem o primeiro 
lugar (Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns and sacred poems. S.l., 1739) e na década de 1740 até 
desaparecem os salmos: Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). A collection of hymns, 1742; já em 1780 vol-
tou a antiga designação, veja: Sacred harmony: or a collection of psalms and hymns, 1780. 
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podiam ser cantadas segundo diversas melodias. Assim era possível manter tradições hinoló-

gicas locais, sem precisar excluir muitas canções ou letras. Isso serve como ilustração a um 

comentário de Hempton em relação aos aspectos populares dos hinos. Talvez não seja tão ex-

traordinário o mero número de melodias em uso com base em músicas populares,839 mas a 

contínua possibilidade de usar tradições hinológicas locais, talvez nem sempre percebida pela 

pesquisa. Além disso, hinos descreveram de forma melhor 

...o coração emocional e o centro da religiosidade popular britânica. […] Os 
hinos reproduzem a narrativa do evangelho e puxam o crente para dentro da 
narrativa. Como em todos os clássicos de espiritualidade protestante de Mil-
ton a Bunyan, a ênfase fica na participação do crente na caminhada da fé 
desde o convite do evangelho até a celebração celestial.840 

Além desse aspecto mais popular, pessoal-comunitário e cultural, há também coletâ-

neas de hinos com objetivos diferenciados. Por exemplo, diante do perigo de uma invasão841, 

de tumultos842, para dias nacionais de jejum843, para a nação844, com ênfases na doutrina de 

Deus845, no ano eclesiástico846; para cristãos de todas as denominações847 e para crianças848. 

Em seguida, iremos citar os hinários como exemplos da doutrina cantada.  

1.2.3 O Arminian Magazine e a ampliação da coletânea de sermões 

Na coletânea dos Sermões para diversas ocasiões Wesley integrou mais sermões ori-

ginalmente publicados no Arminian Magazine. Outler classificou esta nova série de sermões 

da década 1780 como uma ampliação da proposta salvífica inicial da coletânea dos 53 ser-

mões: 

                                                 
839 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
68ss. 
840 Id., ibid., p. 73. 
841 John WESLEY. Hymns of intercession for the Kingdom of England, 1759; Hymns on the expected invasion, 
1759. 
842 Charles WESLEY. Hymns, written in the time of the tumults, jun. 1780. 
843 Charles WESLEY. Hymns for the national fast, 1782. 
844 Charles WESLEY. Hymns for the nation in 1782, Part. I, 1782, Part. II, 1782. 
845 Charles WESLEY. Hymns on God's everlasting love, 1741; Charles WESLEY (ed.). Hymns for the nativity of 
our Lord , 1744; Hymns for our Lord's resurrection, 1746; Hymns for ascensions-day, 1746 (10 edições na In-
glaterra e Irlanda); Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Hymns of petition and thanksgiving for the prom-
ise of the father, 1746; Charles WESLEY e John WESLEY (eds.). Gloria patri, or hymns to the trinity, 1746; 
Charles WESLEY. Hymns on the Trinity, 1767; 
846 Charles WESLEY. Hymns on the great festivals, and other occasions, 1746; Hymns for the public thanksgiv-
ing-day, 9 out. 1746; Hymns for the new year's day, 1749 (17 edições na Inglaterra e Irlanda); Hymns for the 
year 1756, particularly for the fast-day 6 fev.  1756. 
847 Charles WESLEY. A pocket hymn book, for the use of Christians of all denominations, 1785, edição ampliada 
em ago. 1787. 
848 Charles WESLEY. Hymns for children, 1765; Charles WESLEY. Hymns for children, 1790. 
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Foi como se depois de ter construído firmes fundamentos soteriológicos 
[…] ele se sentisse livre para iniciar um novo tipo de “instrução de fé” para 
uma segunda e terceira geração de Metodistas. Era um novo tipo de parene-
se cristã para homens e mulheres que, apesar de firmemente enraizados na 
sua “certeza cristã”, estavam perplexos (baffled) pelos novos desafios da fé 
e ética cristã provocados pelas mudanças drásticas do clima intelectual e 
cultural na Grã-Bretanha, no último quarto do século.849 

Demais, não podemos insistir em falar de novidades. O texto representa mais uma 

mistura de reafirmações e ampliações de acentos antigos, ao lado da introdução de temas re-

almente novos.850 Além disso, o Arminian Magazine incorpora a maior abrangência de temas 

editados por Wesley em um único meio. Dessa forma, ele se torna uma fonte importante para 

descrever a abrangência da visão de Wesley da relação entre a salvação e a vida. Rogal tem 

razão quando caracteriza o empreendimento: 

...por opção e pela natureza da sua missão de servir a humanidade ele apli-
cou o que sabia para avançar o que pode ser designado como iluminismo 
popular: seu Arminian Magazine tornou-se sua própria apostila de casa do 
que ele considerou conhecimento essencial.851 

Recorremos a alguns detalhes deste “conhecimento essencial” que abrangeu questões 

da educação, da filosofia natural, da luta contra a escravidão, da reforma das prisões e da mor-

te e vida santa de indivíduos hoje totalmente anônimos. 

 1.2.4 Reafirmação da abrangência do desdobramento da via salutis em John Wesley 

Este triplo olhar nos sermões, no hinário e no Arminian Magazine fortalece a tese for-

mulada no início do nosso trabalho de que uma leitura individualista do caminho da salvação 

em Wesley não dá conta da sua abrangência.  

Muitos teólogos metodistas vêem – na concentração de Wesley em elementos teológi-

cos relacionados ao caminho da salvação – também a chave geral da leitura da sua teologia, 

ou leitura de Wesley da teologia da sua época. Richard Heitzenrater comentou que “Teologia, 

para Wesley, era, em primeiro lugar, uma explicação da via salutis ”852 e Tore Meistad ampli-

a: “...a teologia de Wesley pode ser apresentada sistematicamente da melhor forma usando 

                                                 
849 WJW, vol. 3, p. 349 – sermões [Albert OUTLER. An editoral coment]. 
850 Por exemplo: a relação entre os sermões 50 e 102 sobre o acúmulo de riquezas, a ampliação de perspectivas 
sobre o testemunho do Espírito Santo nos sermões 14 e 105 e a inclusão do sermão 19 entre 18 e 21 sobre a gra-
ça imputada. 
851 Samuel J. ROGAL. John Wesley's Arminian Magazine. Andrews University Seminary Studies, vol. 22, verão 
1984, p. 246. 
852 Richard P. HEITZENRATER. Great expectations: Aldersgate and the evidences of genuine Christianity. Al-
dersgate reconsidered. MADDOX, Randy L. (ed.).Nashville, TN: Kingswood Books, 1990, p. 90. 
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dois modelos conceituais: o caminho da salvação [...] e os frutos da salvação.”853 Kenneth 

Collins também enxerga o trabalho teológico de Wesley na sua “exploração de certos aspectos 

da ordem de salvação”. A perspectiva de Collins é menos teleológica e mais preocupada em 

construir um “paralelismo no ordo salutis” entre justificação e santificação.854 Para Cobb, é 

esse paralelo em Wesley que causa os problemas na doutrina da perfeição cristã.855 

Para muitos autores, o pano de fundo do caminho da salvação deveria ser lido como a 

busca de um caminho para a vida. Assim interpreta Frank Baker a practical divinity de Wes-

ley. Segundo ele, Wesley relaciona o caminho da salvação com todos aspectos da vida.856 Ge-

rem Ayres interpreta o ordo salutis como therapeia, sendo um a estrutura (da religião) e o ou-

tro a sua natureza.857 Ott discute em Wesley a dimensão da corporeidade na soteriologia e a 

dimensão da soteriologia no campo da saúde. Ele fala de um duplo “sinergismo” divino-

humano, tanto em busca e manutenção da saúde (graça e disciplina física = exercícios) como 

na procura da salvação. Wesley, no motivo de “Cristo, o grande médico” relaciona a saúde in-

terior e exterior e desenvolve uma noção do que se designa hoje psícossomática.858 Em Wes-

ley, conceitos medicinais se tornam com freqüência metáforas soteriológicas. A “religião so-

cial” é quase obrigada “a se estender ao mundo. A saúde faz parte da santidade / felicidade do 

ser humano.”859 Finalmente, segundo Ted Campbell, o caminho de salvação em Wesley deve-

ria ser compreendido como uma “visão compreensiva da vida cristã”, ou seja, um critério 

wesleyano da promoção de vida.860  

Os diversos olhares da via salutis em Wesley abrem perspectivas interessantes. Se o 

caminho da salvação representa o motivo central da theologia viatorum, e a soteriologia seu 

                                                 
853 Tore MEISTAD. Systematic theology and ethics in the Wesleyan tradition: some methodological reflections. 
Quarterly Review, vol. 19, n. 1. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Education, primavera 
1999, p. 66. 
854 Kenneth COLLINS. A hermeneutical model for the Wesleyan ordo salutis. Wesleyan Theological Journal. 
Vol. 19, n. 1, outono 1984, p. 23-24. Para Cobb é esse paralelo em Wesley que causa os problemas na doutrina 
da perfeição cristã. John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: 
Abingdon Press, 1995, p. 109. 
855 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 109. 
856 Frank BAKER. John Wesley and practical divinity. Wesleyan Theological Journal , vol. 22, n. 1, primavera 
1987. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/21-25/22-01.htm >. Acesso em: 2 abr. 
2004. 
857 Jeremy AYERS. John Wesley’s therapeutic understanding of salvation. Encounter, vol. 63, n. 3, Indianapolis, 
Indiana: Christian Theological Seminary, verão 2002, p. 274. 
858 Philipp W. OTT. John Wesley on mind an body: toward an understanding of health and wholeness. Methodist 
History, vol. 27, n. 2, Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, jan. 1989, p. 61-
72. 
859 Philipp W. OTT. Medicine as metaphor: John Wesley on therapy of the soul. Methodist History, vol. 23, n. 3, 
Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, abril 1995, p. 178-191. 
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eixo, este eixo é composto por diversos fios. Primeiro, há entre os campos da salvação e da 

saúde uma ponte de significado. Isso desafia a theologia viatorum a agregar dimensões tera-

pêuticas e compreensões psicossomáticas, a se tornar o mais concreto possível em relação a 

todas as dimensões da vida e reafirmar, na discussão da saúde, a importância da dimensão re-

ligiosa: “Ele disse que teria ficado por um longo tempo desanimado, que teve os melhores 

conselhos e que tomou uma  abundância de remédios, sem melhorar […] Expliquei de forma 

abrangente o caso e lhe aconselhei a recorrer ao Médico que só sabe curar o coração quebra-

do.”861 

A extensão da religião social ao mundo deixa com a soteriologia a tarefa de esclarecer 

a sua dimensão pública. E podemos acrescer outras dimensões: a dimensão comunitária, a ne-

cessidade do outro para o crescimento na santidade e a importância da sua estrutura relacio-

nal. 

Se isso tudo for verdade, isso deveria também transparecer na forma como Wesley 

empregou e focalizou as diversas áreas da teologia sistemática. Em seguida, investigaremos 

mais de perto a antropologia teológica, a doutrina de Deus e a escatologia. Destacamos, neste 

momento inicial, que tanto a antropologia teológica como a escatologia contribuem de forma 

essencia l para a compreensão da soteriologia social de Wesley. Por isso, iniciamos e encerra-

mos esta reflexão com as duas. Elas representam os aspectos do pessoal e do cósmico e estão 

relacionadas uma com a outra. No meio delas, Wesley entende a esfera da igreja. 

1.3 A antropologia 

A antropologia teológica de Wesley constitui-se por dois olhares complementares: um 

olhar a partir do ser humano e de sua limitação, e um olhar a partir do projeto de Deus para a 

criação e a humanidade. Os loci teologici relacionados a essas perspectivas são a harmatolo-

gia, a doutrina da imago Dei, a doutrina da criação e a escatologia.862 Precisa-se investigar, 

então, como Wesley compreendeu praticamente a interação entre Deus e o ser humano. 

                                                                                                                                                         
860 Ted A. CAMPBELL. Methodist Doctrine: the essentials. Nashville: Abingdon Press, 1999, p. 58. 
861 WJW, vol. 20, 20 fev. 1745, p. 53 –  diário: “He said he had long been very low-spirited, had had the very 
best advice and taken abundance of physic, and yet was as bad, or worse, than ever. I explained his case to him 
at large and advised him to apply to that Physician who alone heals the broken in heart.” 
862 A contribuição da pneumatologia – a graça preveniente, justificadora e santificadora – trataremos no parágra-
fo seguinte. 
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1.3.1 O ser humano como pecador (harmatologia) 

O começo surpreendente com a antropologia teológica justifica-se no fato que os úni-

cos dois tratados teológicos, no sentido clássico, escritos por John Wesley tratam justamente 

do pecado original e da perfeição cristã. A harmatologia de Wesley parte de uma perspectiva 

tradicional, mas ele não tinha pressa em publicar um texto mais extenso sobre o assunto. O 

tratado A doutrina do pecado original: segundo as Escrituras, a razão e a experiência surgiu 

em 1757, ou seja, somente quase 20 anos depois do início do seu trabalho como evangelis-

ta,863 e era uma reposta a uma das controvérsias com o pastor unitarista Dr. Taylor. Nesse tra-

tado, Wesley argumenta empiricamente e descreve o estado da humanidade, especialmente a 

partir do seu envolvimento nas guerras. As experiências guiam para a conclusão de que a ra-

zão humana e as suas virtudes são limitadas, e as Escrituras contribuem para a interpretação 

chave de que o ser humano, voltado para si mesmo, gerou somente a sua própria morte.864 

Sem a revelação mediante as escrituras, o ser humano não encontra uma saída, como Wesley 

confirma com grande freqüência em seus sermões e em suas cartas: “Por que Deus não está 

em todos os pensamentos, em qualquer pensamento do ser humano natural? Por uma razão 

simples: Seja ele rico ou pobre, educado ou sem acesso a educação, ele é um ateísta; [...] ele 

nem conhece nem ama a Deus.”865 Em geral, Wesley sustenta a sua harmatologia pelo nono 

artigo dos Artigos de Fé da Igreja Anglicana, por exemplo no sermão Sobre o pecado dos 

crentes866, e pronuncia o efeito do pecado original sobre todo ser humano, inclusive o ser hu-

mano “renovado”, ou como Wesley prefere, “regenerado”. Porém, a afirmação anglicana do 

nono artigo “Cada pessoa nascida nesse mundo merece [...] a condenação divina”867 é omitida 

                                                 
863 John WESLEY. The doctrine of original sin, according to scripture, reason, and experience, 1757. 
864 Veja a mesma ênfase, nas escrituras e na experiência, numa carta segundo WJW, vol. 26, 24 set. 1753, p. 519 
– carta para Dr. Robertson: “‘There are but three opinions concerning the transmission of original sin.’ That is, 
there are but three ways of accounting how it is transmitted. I care not if  there were none. The fact I know, both 
by Scripture and by experience. I know it is transmitted; but how it is transmitted I neither know nor de-
sire to know.” (grifos deste autor).  
865 WJW, vol. 2, 1762, p. 129 – sermão 41, §II.1 [Wandering Thoughts]: “Why is not God in all the thoughts, in 
any of the thoughts of a natural man? For a plain reason: Be he rich or poor, learned or unlearned, he is an Athe-
ist; […] he neither knows nor loves God.” 
866 WJW, vol. 1, p. 1763, 317-318 – sermão 13, §I.3 [On sin in believers]: “3. And herein our own Church (as 
indeed in most points) exactly copies after the primitive; declaring in her Ninth Article, "Original sin is the cor-
ruption of the nature of every man, whereby man is in his own nature inclined to evil, so that the flesh lusteth 
contrary to the Spirit. And this infection of nature doth remain, yea, in them that are regenerated;” 
867 “Article IX – Of Original or Birth Sin: “Original sin standeth not in the following of Adam (as the Pela-
gians do vainly talk), but it is the fault and corruption of the nature of every man that naturally is engendered 
of the offspring of Adam, whereby man is very far gone from original righteousness, and is of his own nature 
inclined to evil, so that the flesh lusteth always contrary to the spirit; and therefore in every person born into 
this world, it deserveth God's wrath and damnation […]”. (grifos deste autor). 



 

 

222 

por Wesley. Ted Campbell alega: “Mas, apesar de que ele [Wesley] duvidava que o pecado 

original por si mesmo merecia a condenação de Deus, mesmo assim ele acreditou na necessi-

dade universal da graça, porque acreditou que cada ser humano tinha caído no pecado de for-

ma ativa (actual sin).”868 

Na discussão da condição humana, a distinção entre pecado original e pecado afirma-

do pelos atos segue novamente uma lógica empírica e abre a oportunidade de discutir a cond i-

ção humana no cotidiano, não pela abstração de uma afirmação dogmática absoluta, mas pela 

práxis da vida. Em outros momentos, essa distinção levará Wesley a acreditar que pessoas e 

povos sem a proclamação do evangelho possam ser salvos e julgados com base no amor prati-

cado por eles no cotidiano.869 “Ele [Deus] não irá punir ninguém por ter feito algo que ele 

provavelmente não poderia ter omitido.”870 Em vez de dizer demais a respeito da sua conde-

nação, Wesley prefere deixar isso simplesmente nas mãos amorosas de Deus. Diria hoje que a 

soteriologia não necessita da especulação como motivação secundária. 

Apesar disso, Wesley afirma que o pecado original influencia o ser humano, não so-

mente na sua intimidade, no âmbito da família ou das relações humanas mais próximas, mas 

até no espaço público, até numa dimensão internacional. Como exemplo central dessa dimen-

são do pecado original, serve a cultura bélica do ser humano. Wesley mostra como as conse-

qüências sistêmicas dessa situação levam homens simples a tentarem se matar sem nenhuma 

razão pessoal e sem chance de escapar disso. Este exemplo era, porém, profundamente rela-

cionado com uma ameaça direta aos pobres e ao povo chamado metodista. O exército e a ma-

rinha inglesa, no século XVIII, envolvidos em muitos conflitos, necessitavam, desesperada-

mente, de novos recrutas. A entrada no serviço militar, às vezes forçada por comandos de re-

crutamento, às vezes acompanhada por falsas promessas, era considerada uma carreira sem 

final feliz. O baixo nível do seu soldo John Wesley comentou com “Oh, emprego pobre para 

um salário pobre”.871 A ausência da casa, a eventual morte ou a volta como, literalmente, “in-

                                                 
868 Ted A. CAMPBELL. Methodist doctrine: the essentials. Nashville, TN: Abingdon Press, 1999, p. 49-50. 
869 Id., ibid., p. 52. Campbell cita LJW, vol. 6, 21 nov. 1756, p. 239-240 – carta para John Mason. 
870 John WESLEY. Thoughts upon God's sovereignty, 1777, §10: “He will punish no man for doing anything 
which he could not possibly avoid.” 
871 John WESLEY. A word in season: or, advise to a soldier, 1744, §8. “O, poor work, for poor wages!” Ele tinha 
razão. Numa comparação salarial o salário dos soldados era somente maior do que o dos pobres. Mas, enquanto 
entre 1688-1759 os salários em muitas profissões cresceram 1/3 a 50%, mas o soldo dos soldados não subiam a-
lém dos 14 libras. Veja Douglas HAY & Nicholas ROGERS. Eighteenth-Century English Society: Shuttles and 
swords. Oxford: Oxford University Press, 1997, p. 19 e 20, Tabelas da distribuição salarial de 1688 e 1759. 
Veja também o diário de Charles Wesley 17 abril 1741; 18 maio 1741; 2 maio 1744: “I overtook my old friend 
Appee, in a ragged red waist-coat. He would not answer to his name; but followed and spoke with me. He has 
been a soldier some time, having run through the last stages of sin and misery.” 
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válido”, desestruturou muitas famílias.872 Excessos do exército inglês cometidos, por exem-

plo, na Irlanda, Wesley documenta no seu diário ainda em 1785.873 Uma rara exceção é a des-

crição positiva do papel do exército na manutenção da paz interna da Inglaterra em seus Pen-

samentos sobre a liberdade, parágrafo 25, de 1772. O tema estava à flor da pele dos metodis-

tas, porque eles eram, em épocas de guerra,874 também freqüentemente vítimas dos press-

gangs, de grupos de recrutamento forçado do exército. Wesley ironiza: “Pois não, estudiosos 

da lei, o que está sobrando da Magna Carta e da `liberdade e propriedade inglesa´?”875 Num 

tratado popular, Aviso para um soldado (1744), aparece uma visão bem realista do serviço mi-

litar “Você vai morrer? Quando você deixa essas casas e esses campos, essa carne e sangue, 

você partirá para sempre?”876 A perversão do serviço militar torna-se até um antiexemplo da 

atitude de um metodista: “Cada disputante parece pensar (como todo soldado) que ele deve 

ferir o outro tanto quanto puder, e não somente isso, que ele deve cometer nele o pior que ele 

for capaz, ou ele não pode defender da melhor forma a sua causa”877 e Charles Wesley encerra 

seu hinário com canções natalinas em 1745 com os seguintes versos:  

Nenhum alerta horrível de guerra 
Interromperá o nosso repouso eterno 
Não haverá nenhum som de trombeta 
Onde o Espírito de JESUS paire: 
Pacificados pelo charme da Tua graça 
Unimo-nos em amizade 
E com gentileza abraçamos uns aos outros 

                                                 
872 Veja a organização de Wesley de uma ajuda para as viúvas e os órfãos dos soldados britânicos mortos nas co-
lônias da América do Norte. WJW, vol. 3, 1775, p. 576 – sermão 111, §II.10 [National sins and miseries]. 
“Show mercy more especially to the poor widows, to the helpless orphans, of your countrymen who are now 
numbered among the dead, who fell among the slain in a distant land. Who knoweth but the Lord will yet be en-
treated, will calm the madness of the people, will quench the flames of contention, and breathe into all the spirit 
of love, unity, and concord? Then brother shall not lift up sword against brother, neither shall they know war any 
more. Then shall plenty and peace flourish in our land, and all the inhabitants of it be thankful for the innume r-
able blessings which they enjoy, and shall `fear God, and honour the king.´” 
873 WJW, vol. 23, 9 maio 1785, – diário; também Charles Wesley, diário, 21 maio 1743. 
874 Guerra da sucessão Austríaca (1740-1748); Guerra dos sete anos (contra a França, 1756-1763); Guerra contra 
a colônia na América do Norte (1776-1783). 
875 WJW, vol. 19, 21 jul. 1739, p. 81-82 – diário: “...in the middle of the sermon the press-gang came and seized 
on one of the hearers (Ye learned of the law, what becomes of Magna Carta and of `English liberty and prop-
erty´?” WJW, vol. 21, 9 mar. 1756, p. 49 – diário; Na 2ª carta para o bispo Livington, §31, Wesley critica a atu-
ação de “press-gangs” na procura de metodistas. O mesmo confirma Charles Wesley diário, 14 maio 1744: “We 
prayed mightily for our dear brother Nelson, pressed for a soldier”. Segundo John WESLEY A short history of 
the people called Methodists, §66, buscava-se até pregadores metodistas. A feixa etária do soldado inglês era en-
tre 15 e 59 anos. Veja WJW, vol. 9, 1781, p. 465-466. 
876 John WESLEY. A word in season: or, advise to a soldier, 1744. “Are you to die? […] When you leave these 
houses and fields, this flesh and blood, do you part with them for ever?” 
877 WJW, vol. 9, 1742, p. 49 – The principles of a Methodist , §2: “Every disputant seems to think (as every sol-
dier) that he may hurt his opponent as much as he can; nay, that he ought to do his worst to him, or he cannot 
make the best of his own cause”. 
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E amamos com uma paixão parecida com a Tua.878 

O tema da realidade bélica do país como argumento da necessidade soteriológica do 

ser humano é um dos exemplos da construção de uma soteriologia que parte do cotidiano e 

ganha significado universal. Wesley reafirmou esta leitura com dois artigos contra a guerra no 

Arminian Magazine: “Oh, amor pelo dinheiro. A raiz de todo mal. [...] Ame a Deus, ame seu 

próximo. Ame seu inimigo.”879 No mês anterior, em dezembro 1781, Wesley rejeita discursos 

que vinculam a guerra com a providência divina. Em vez disso, Wesley classifica, novamente, 

a guerra como empreendimento pecaminoso, com foco espeical a crueldade dos governantes:  

Devem publicações protestantes proclamar à nação que a “Guerra é uma 
bênção da providência [divina]?” […] Oh, parem por aí, Reformados de 
contraditar por sua conduta um CARÁTER CRISTÃO. Deixem para os pa-
pistas a honra de pedir e realizar cruzadas mortais. Oh Guerra cruel! Oh Pe-
cado cruel! Oh cruéis Cabeças Coroadas!880 

Mas também a paz trouxe problemas. Depois da guerra dos sete anos voltaram 

200.000 ingleses! A sua reintegração se tornou difícil e eles estavam prontos para usar violên-

cia.881  

O pecado original, testemunhado nos atos humanos, impossibilita também a idéia de 

méritos do lado humano. Isso Wesley destaca nos Princípios de um Metodista: “Como, pelo 

pecado original, a nossa corrupção é tão grande, toda nossa fé, caridade, palavras e obras não 

podem se tornar um mérito [...] de qualquer parte da salvação para nós”. 882 Da mesma forma, 

no sermão A unidade do ser divino (1790), Wesley alerta e conclui: 

...quase todos os seres humanos ilustres, tanto da Inglaterra, França e Ale-
manha, como de todas as nações civilizadas da Europa, exaltam a “humani-
dade” até às alturas, como a essência final da religião. Por esse grande triun-
fo, Rousseau, Voltaire, e David Hume, todos os seus trabalhos contribuí-
ram, a qualquer custo, para o estabelecimento de uma religião que possa se 
levantar acima do seu próprio fundamento, independente de qualquer tipo 
de revelação, ainda mais, não supondo mais a existência de um Deus. [...] 

                                                 
878 HNCW, 1745, p. 46 [p. 24 no original]: “No horrid alarm of war / Shall break our eternal repose; / No sound 
of the trumpet is there / Where Jesus’ spirit overflows: / Apeaced by the charmes of THY Grace / We all shall in 
amity join, / and kindly each other embrace, / And love with a Passion like Thine”. 
879 AMJW, vol. 5, jan. 1782, p. 40 – s. n. The cause and cure of war: “O love of money! Root of evil! […] Love 
God. Love your neighbours . Love your enemies.” 
880 AMJW, vol. 4, dez. 1781, p. 659 – s. n. On war: “Shall Protestant publications proclaim to the nation that 
“War is blessing of providence?” […] O cease ye Reformed! To contradicted by your conduct a CHRISTIAN 
CHARACTER. Let Papists aggressors have the honour of pleading for, and practising men-killing crusades! O 
cruel War! O cruel Sin! O cruel Crowned Heads!” 
881 Veja Linda COLLEY. Britons: Forging the nation 1707-1837. New Haven & London: Yale University Press, 
1992, p. 101. 
882 WJW, vol. 9, 1742, p. 52 – The principles of a Methodist , §7: “For our corruption through original sin is so 
great, that all our faith, charity, words, and works, cannot merit or deserve any part of our justification for us.”  
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Está separado o amor ao próximo do amor a Deus.883 

Talvez seja essa percepção das tendências na antropologia da sua época que levaria 

Wesley a optar por uma linguagem que se sustenta numa cristologia alta. O ser humano, no 

seu estado natural, não somente não sabe de Deus, que importa realmente, é que ele não ama a 

Deus. “Nenhum ser humano ama Deus a partir da sua natureza [...] Amamos aquilo que nos 

encanta [...] Em nosso estado natural [...] amar a Deus é algo que vai muito além da nossa i-

maginação.”884 Conseqüentemente, para Wesley não existe um livre arbítrio de querer conhe-

cer ou até amar a Deus. Ele segue aqui ao pé da letra o décimo artigo de religião sobre O Li-

vre arbítrio da Igreja Anglicana  e reafirmou isso até o fim da sua vida, por exemplo, por uma 

publicação em 1781 e 1782 no Arminian Magazine de um tratado de Sebastião Castellio, Diá-

logo III:, do livre arbítrio.885 Assim, Wesley enfatizou a doutrina da graça livre e universal e 

falava da graça preveniente como única base, mas como base firme da resposta do ser humano 

a Deus. Observa-se que, na próxima citação, mantemos uma tradução mais literal falando da 

“graça preventiva”. Wesley usa preventing e prevenient de forma paralela. Entretanto, hoje 

seria adequada a tradução de “preventiva” por “preveniente”. 

Porque, concebendo que as almas dos seres humanos estejam, por natureza, 
mortas no pecado, isso não desculpa nada; vendo que não existe ser humano 
algum que esteja num estado meramente natural; não há ser humano algum, 
a menos que ele tenha apagado o Espírito, que seja, completamente, isento 
da graça de Deus. Nenhum ser humano vivo está inteiramente destituído do 
que é vulgarmente chamado de consciência natural. Mas isso não é natural. 
É mais corretamente designada de graça preventiva. [...] nenhum ser huma-
no peca, porque ele não tem a graça, mas porque ele não faz uso da graça 
que tem! 886 

                                                 
883 WJW, vol. 4, 1790, p. 68-69 – sermão 120, §19.20 [The unity of the Devine being]: “[19] Thus almost all 
men of letters, both in England, France, Germany, yea, and all the civilized countries of Europe, extol humanity 
to the skies, as the very essence of religion. To this the great triumvirate, Rousseau, Voltaire, and David Hume, 
have contributed all their labours, sparing no pains to establish a religion which should stand on its own founda-
tion, independent on any revelation whatever; yea, not supposing even the being of a God. […] [20] […] It is 
separating the love of our neighbor from the love of God.” 
884 WJW, vol. 1, 1759, p. 178 – sermão 44, §II.5 [Original sin]: “No man loves God by nature, any more than he 
does a stone, or the earth he treads upon. What we love we delight in: […] In our natural to love God! it is far 
above, out of our sight.” 
885 Wesley re-enfatizou isso pela tradução do tratado Sebastian CASTELLIO. Dialogi IIII: de praedestinatione, 
de electione, de libero arbitrio, de fide. Gouda: [s.e.], 1578. Veja AMJW, vol. 5, 1782, p. 113ss, 165ss, 225ss, 
281ss, 337ss, 393ss, 449ss, 509ss. Já em 1781 Wesley publicou as partes “da predestinação, da eleição” e de-
pois ainda “da fé”. 
886 WJW, vol. 3, 1785, p. 207 – sermão 85, §III.4 [Working out our own salvation]: “For allowing that all the 
souls of men are dead in sin by nature, this excuses none, seeing there is no man that is in a state of mere nature; 
there is no man, unless he has quenched the Spirit, that is wholly void of the grace of God. No man living is en-
tirely destitute of what is vulgarly called `natural conscience´. But this is not natural; it is more properly termed 
`preventing grace´. […] no man sins because he has not grace, but because he does not use the grace which he 
hath.” 
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Nesta questão o metodismo não manteve a proposta inicial de Wesley. No século XIX 

a doutrina – não do livre arbítrio, mas, da graça livre e universal – foi substituída por uma ên-

fase no livre arbítrio. Isso causou, nas igrejas metodistas das missões, uma séria incerteza no 

discurso e representou uma distorção significativa da antropologia teológica metodista, abrin-

do as portas para uma ética antropocêntrica, moralista, legalista e, ao mesmo tempo, idealista. 

Quanto à harmatologia em Wesley, precisamos indicar mais um acento: o pecado não 

serve somente como descrição da realidade individual, mas tem seus reflexos relacionais, es-

truturais e cosmológicos. Segundo o sermão Pecados e misérias nacionais há um aspecto es-

trutural que desafia até as pessoas não diretamente envolvidas em conflitos, os órfãos e as vi-

úvas. Aqui temos noções de um fenômeno que se chamará mais tarde “pecado social”, conse-

qüências sistêmicas mortais, desvinculadas da responsabilidade pessoal direta. No final desse 

sermão, Wesley expressa a esperança de um mundo pacífico, onde irmãos não mais ataquem 

irmãos e armas sejam convertidas em ferramentas que servem à vida.887 

Mas, apesar da sua busca de uma leitura realista da condição humana, Wesley detectou 

também sinais de esperança, nutrida e confirmada para ele pela experiência do ser humano 

como imagem de Deus e pela convicção da atuação de Deus na história e no mundo. Por cau-

sa disso podemos distinguir, com Agostinho de Hippo, entre o 

• Posse peccare (Wesley)  

• Non posse non peccare (Igreja Católica e Igreja Luterana = simul justus et pec-
cator) 

• Posse non peccare (Wesley) 

• Non posse peccare (entusiasmo) 

e ainda acrescer uma quinta posição que surgiu na modernidade  

• Non peccare (Deísmo). 

Em Wesley, a possibilidade de não pecar, porém, não representa um esforço humano. 

Diferente, o ser humano é capacitado para responder. 

                                                 
887 WJW, vol. 3, 1775, p. 576 – sermão 111, §II.10 [National sins and miseries]. 
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1.3.2 O ser humano como imago Dei 

Feito carne para nossa salvação, 
 para que nós possamos participar, 

Da natureza divina 
E, novamente, em sua imagem,  
Resplandece a sua santidade.888 

Charles Wesley 

Mas Deus, “pelo seu próprio bom prazer, ele criou uma criatura como o ser humano, 

um espírito incorporado, e, como conseqüência da sua natureza espiritual, foram providencia-

das compreensão, vontade e liberdade”.889 “Compreensão, vontade e liberdade” estão, em 

Wesley, vinculadas com a imagem natural, distinta da imagem política e moral. No sermão 

45, Wesley descreve os três: 

Assim Deus criou o ser humano à sua própria imagem, à imagem de Deus o 
criou (Gn 1.26 e 27); não meramente à sua imagem natural, um retrato de 
sua imortalidade; um ser espiritual, dotado de entendimento, liberdade de 
vontade e vários afetos; não meramente à sua imagem política, o governa-
dor deste mundo inferior, tendo “domínio sobre os peixes do mar e sobre 
toda a terra”, mas principalmente à sua imagem moral que, no dizer do a-
póstolo, é “justiça e verdadeira santidade” (Ef 4.4). Segundo essa imagem 
de Deus o ser humano foi feito. “Deus é amor”: conseqüentemente, o ser 
humano ao ser criado estava cheio de amor, que era o único móvel de todas 
as suas disposições, pensamentos, palavras e atos. Deus é cheio de justiça, 
misericórdia e verdade: assim era o ser humano ao sair das mãos do seu cri-
ador. Deus é imaculada pureza: e assim era o homem no começo, puro de 
toda mancha pecaminosa; de outro modo Deus não o teria achado, assim 
como a todas as demais obras de suas mãos “muito bom” (Gn 1.31).890 

Klaiber e Marquardt discutem o tema numa perspectiva mais ontológica que leva à 

discussão sobre a perda, ou não, dessa qualidade de ser de Deus, apesar de que eles concor-

dam com a tendência da pesquisa do século de XX de afirmar que a imago Dei não se perde 

                                                 
888 HNCW, 1745, p. 12 [21]: hino 8, estrofe 5: “made flesh for our sake / That we might partake / The Nature 
Divine / And again in his image, his Holiness shine.” 
889 John WESLEY. Thoughts upon God's sovereignty, 1777, §6: “Of his own good pleasure, he made such a 
creature as man, an embodied spirit, and, in consequence of his spiritual nature, endued with understanding, will, 
and liberty.” 
890 WJW, vol. 2, p. 187 – sermão 45, §I.1 [The new birth], 1760: “`So God created man in his own image, in the 
image of God created he him:´ (Gen. I. 26, 27:) – Not barely in his natural image, a picture of his own immortal-
ity; a spiritual being, endued with understanding, freedom of will, and various affections; – nor merely in his po-
litical image, the governor of this lower world, having `dominion over the fishes of the sea, and over all the 
earth;´ – but chiefly in his moral image; which, according to the Apostle, is `righteousness and true holiness.´ 
(Eph. iv. 24.) In this image of God was man made. `God is love:´ Accordingly, man at his creation was full of 
love; which was the sole principle of all his tempers, thoughts, words, and actions. God is full of justice, mercy, 
and truth; so was man as he came from the hands of his Creator. God is spotless purity; and so man was in the 
beginning pure from every sinful blot; otherwise God could not have pronounced him, as well as all the other 
work of his hands, `very good´.” 
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plenamente.891 De fato, encontramos em Wesley o conceito aristotélico de Aquino que a graça 

aperfeiçoa a natureza, não a destrói.892 Walter Klaiber retomou o tema recentemente, com re-

ferência a uma correspondência com seu orientador de doutorado, o biblista Ernst Käsemann. 

Contra a quase categórica rejeição do uso do termo na antropologia teológica por Käsemann, 

Klaiber afirma: 

Especialmente mediante o fato que a tradição do Antigo Testamento não fa-
la de uma perda total da imagem de Deus como conseqüência do pecado, 
poderia ser explicitado de forma muito clara para pessoas contemporâneas, 
como os seres humanos recebem no acontecimento da justificação e da san-
tificação sua dignidade e vocação original de volta, sem nenhuma necessi-
dade de negar a qualquer um de ser imagem de Deus, por razões primordi-
ais.893 

Acreditamos que Klaiber indica aqui um caminho promissor aproximando a doutrina 

da imago Dei à doutrina  da graça preveniente e da presença do Espírito em todos os seres hu-

manos. Importante é que não se imagina a presença de Deus no Espírito ou a imago Dei como 

uma substância, mas como proximidade, acolhida e constituição social. Assim, Runyon des-

creve imago Dei como dinâmica entre vocação e chamado: 

A imagem de Deus, do modo como Wesley a compreende, pode ser melhor 
descrita como uma vocação à qual o ser humano é chamado e cujo desem-
penho constitui seu verdadeiro desempenho. Se a imagem não é intata, ela  
pode ser distorcida, perdida ou traída. Ela  não reside tanto na criatura, mas 
no modo como a criatura vive sua relação com o criador, usando quaisquer 
dons e capacidades que recebeu para estar em comunhão com a sua fonte e 
refleti-la no mundo. 894 

Concordamos com esta interpretação e afirmamos que Wesley imaginava a presença 

de Deus de forma “real” e “relacional”. A restauração desta relação é, por um lado, acompa-

nhada por um re-direcionamento do próprio pensamento, uma meta-noia, mediante um pro-

cesso de conquistas ou desvios diários. Todo isso é efeito da graça que possibilita a resposta 

humana. Com a doutrina da imago Dei caminha uma mística da presença de Deus no Espírito 

e ao mesmo tempo, ela descreve a constituição social do ser humano como capaz de corres-

ponder à vocação salvífica de Deus. 

A imagem política caracteriza-se pela tarefa de ser, o ser humano, voz divina na cria-

                                                 
891 Walter KLAIBER. e Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia metodista. 
São Bernardo do Campo e São Paulo, Editora: Cedro, 1999, p. 95-99. 
892 Por exemplo, em WJW, vol. 1, 1748, p. 489 – sermão 22, §I.3 [Upon our Lord’s sermon on the mount, II]. 
893 Walter KLAIBER. Vom Nutzen methodistischer Theologie. Theologie für die Praxis, ano 31, n. 1-2, 2005, p. 
12. 
894 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 24. 
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ção e seu administrador principal. Aqui, Wesley constrói uma certa tensão no pensamento, a-

tribuindo a Deus, por um lado, uma alta autonomia no governo do universo, da terra, das na-

ções e dos indivíduos; por outro lado, designa os seres humanos como “governadores da ter-

ra”.895 Em Wesley, isso permanece lado a lado, sem tentativa de superar a tensão.896 A pre-

sença divina no cosmo e a responsabilidade humana na terra são, simplesmente, vinculados, 

como a jus tificação com a santificação. 

A imagem moral, a vocação de amar como Deus nos amou, é, segundo Wesley, a me-

nos encontrada, fora da influência direta exercida por Deus. Runyon descreve essa atividade 

como um passar adiante de algo recebido.897 Importante é a transversalidade do tema nos ser-

mões de Wesley e nas cartas.898 

Quanto à imago Dei, a teologia metodista fala, hoje mais do que nunca, da centralida-

de do conceito em Wesley. Isso é muito forte na teologia metodista alemã Pós-Segunda Guer-

ra Mundial e acompanha, desde a tese não publicada de Egon Gerdes899 como no livro de Jür-

gen Weissbach900 e artigos de Marquardt901, e quase sempre com referências ao debate sobre o 

sinergismo. Albert Outler chama a restauração da imagem de Deus também o eixo temático 

                                                 
895 John WESLEY. Thoughts upon God's sovereignty, 1777, §6-10 e WJW, vol. 2, 1760, p. 188 – sermão 45, 
§I.1 [The new birth].  
896 O que desafia a lógica torna-se em Lutero um conselho pedagógico: “Trabalhem, como se a oração fosse inú-
til; orem, se tudo trabalhar seja em vão.”  
897 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 29. 
898 WJW, vol. 4, 1730, p. 292-303 – sermão 141 [The Image of God]; WJW, vol. 1, 4 abr. 1742, p. 143 – sermão 
3, §I.2 [Awake, thou that sleepest]; WJW, vol. 1746, I, p. 184 – sermão 5, §I.1.2 [Justification by faith]; WJW, 
vol. I, 1746, p. 214 – sermão 6, §II.9 [The righteousness of faith]; WJW, vol. 1, 1746, p. 310 – sermão 12, §16 
[The witness of our own spirit]; WJW, vol. 1, 24 abr. 1767, p. 347 – sermão 14, §III.2 [The repentance of be-
lievers]; WJW, vol. 1, 24 nov. 1765, p. 452-453 – sermão 20, §I.2 [The Lord our righteousness]; WJW, vol. 1, 
1748, p. 498 – sermão 22, §II.6 [Upon the Lord’s sermon on the mount, II]; WJW, vol. 2, 1759, p. 185 – sermão 
44, §III.5 [Original sin]; WJW, vol. 1, 1760, p. 188-189 – sermão 45, §I.1 ['The new birth]; WJW, vol. 2 13 mar. 
1782, p. 409-410 – sermão 57, §II.6 [On the fall of man]; WJW, vol. 2, 30 nov. 1781, p. 438-440 – sermão 60, 
§I.1.2 e §III.11, 12 [The general deliverance]; WJW, vol. 2, 20 jan. 1781, p. 475-476 – sermão 62, §I.7 [The end 
of Christ's coming]; WJW, vol. 3 set.–out. 1785, p. 203-204 – sermão 85, §II.1 [On working out our own salva-
tion]; WJW, vol. 2, 21 abr. 1790, p. 153-154 – sermão 128, §I.2 [The deceitfulness of the human heart]; WJW, 
vol. 2, 17 jun. 1790, p. 162, 163 – sermão 129, §2, I.1 [Heavenly treasure in earthen vessels]; WJW, vol. 4, 29 
set. 1726, p. 229 – sermão 135, §II.2 [On guardian angels]; WJW, vol. 24 jul. 1730, p. 270 – sermão 139, §I.2 
[On the sabbath]; WJW, vol. 4, maio 1734, p. 354, 357-358 – sermão 146, §I.2 e §III.1 [The one thing needful]. 
899Egon W. GERDES. John Wesleys Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen . Dissertação não 
publicada. Universidade de Kiel, 1958. 
900 Jürgen WEISSBACH. Der neue Mensch im theologischen Denken John Wesleys. Frankfurt/M e Stuttgart: 
Christliches Verlagshaus, 1970. (Beiträge zur Geschichte des Methodismus. Beiheft 2. Herausgegeben von der 
Studiengemeinschaft für Geschichte des Methodismus). 
901 Manfred MARQUARDT. John Wesleys `Synergismus´. Die Einheit der Kirche: Dimensionen ihrer Heiligkeit, 
Katholizität, Apostolizität. Festschrift P. Meinhold. HEIN, L. (ed.). Wiesbanden: s.e., 1977, p. 96-102. 
[Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, n. 85]. 
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da soteriologia de Wesley902 e Runyon desdobra isso para a “renovação da criação e das cria-

turas mediante a renovação da imagem de Deus na humanidade”.903 Segundo Ayers, Maddox 

retoma a antiga distinção entre imago Dei (potencial de uma vida em Deus) e simultatio Dei 

(realização desse potencial). Ayers continua: “Wesley enfatiza a realização da santidade, o 

processo (santificação) da restauração da imagem moral de Deus” e conclui que a soteriologia 

terapêutica significa que podemos “nos tornar parecidos com Deus, seres amando perfeita-

mente” ou podemos “ser de verdade (ontologicamente) pequenos Cristos”. 904 A ironia do a-

cento de Ayers está no fato que ele inscreve em Maddox um conceito místico que pode ser 

encontrado, por exemplo, em mestre Eckhart.905 Mas, mesmo Maddox, certamente, não foi 

tão longe.906 Resta ainda a pergunta do caso do próprio John Wesley. Campbell lembra que, 

segundo Wesley, “...o objetivo da salvação é restaurar a imagem de Deus perdida, a qual é 

uma imagem trinitária, ou seja, a redenção plena para a qual nós fomos intencionados signifi-

ca que desde do começo fomos `ordenados a ser / transcritos da Trindade´”.907 Campbell cita 

o hino 248, estrofe 6, de Charles Wesley, baseado na obra da Trindade de William Jones.908  

1.3.3 O ser humano como agente do seu destino espiritual, “operando a sua própria 

salvação” 

Esta dupla ênfase na antropologia teológica tinha, para a práxis da soteriologia social, 

importantes conseqüências as quais Wesley interpretou como a capacidade e necessidade de 

“working out our own salvation”, que não é facilmente compreendido. Nas Regras para uma 

vida santa, de Jeremy Taylor, o conceito ecoa, primeiro, em Fl 2.12-13.909 Em outro parágrafo 

do seu tratado, Taylor descreve um processo, um estilo de vida espiritual em busca de maior 

coerência com o evangelho: “E lembre-se que o tempo […] cedido a ti para te arrepender, orar 

                                                 
902 WJW, vol. 2, p. 185 – sermões. 
903 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 16. Sobre a imago Dei veja as páginas 23-38. 
904 Jeremy AYERS. John Wesley’s therapeutic understanding of salvation. Encounter, vol. 63, n. 3. Indianapolis, 
Indiana: Christian Theological Seminary, verão 2002, p. 274-275; 296-297. 
905 Irmgard KAMPMANN. Ihr sollt der Sohn selber sein: eine fundamentaltheologische Studie zur Soteriologie 
Meister Eckharts. Frankfurt am Main & New York: P. Lang, 1996. 
906 Randy L MADDOX. Responsible grace: John Wesley’s Practical Theology. Nashville, TN: Kingswood 
Books, 1994, p. 16. 
907 Ted A. CAMPBELL. “Pure unbounded love”: doctrine about God in historic Wesleyan communities. Trinity, 
community, and power: Mapping trajectories in Wesleyan theology. MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2000, p. 91. 
908 WJW, vol. 7, 1780, p 390 – Collection of hymns, hino 248, estrofe 6: “Ordained to be / Transcripts of the 
Trinity”. 
909 Jeremy TAYLOR. The rule and exercises of holy living, 1650, §8.sec. 5. 
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pelo perdão dos teus pecados, operar a tua salvação, fazer as obras da graça, criar para o dia 

do julgamento um tesouro de boas obras, que o teu tempo esteja coroado com eternidade.”910 

A expressão é, então, introduzida na tradição anglicana e, de fato, Wesley parte, no seu ser-

mão 85, Operando a nossa própria salvação, do mesmo texto bíblico como Taylor.911 A tra-

dução de “working out”, em português, tem sido “por em ação”912, “operar”913 ou “exercitar”. 

Neste sentido traduz também Walter Klaiber. Ele propôs Ausarbeitung914 que significa, essen-

cialmente, o desdobramento detalhado de algo já pronto em suas linhas fundamentais. Segun-

do Klaiber, a fé é obra divina, mas o ser humano é o sujeito da fé em relação aos seus resulta-

dos.915 O pietismo alemão empresta da ortodoxia luterana a expressão Ausübung der Gottse-

ligkeit916. “Gottseligkeit” significa, aproximadamente, “uma experiência de felicidade sobre o 

fato de ser salvo”, e “Ausübung” é geralmente o “exercício”, o viver cada dia na práxis a ex-

periência da graça. Enquanto o “Ausübung” da linguagem pietista, na tradição luterana, enfa-

tiza a primazia da graça, destaca o “working out” da linguagem puritana a resposta humana, 

sem aniquilar a sua base fundamental e sua energia operacional, a graça divina. A interpreta-

ção de G. Stephen Blakemore – que afirma o aspecto antropológico de working out our own 

salvation como “crescente abertura para com Deus”917 – parece-nos, teologicamente, compre-

ensível, mas, num mundo cada dia mais místico, o mal-entendido quietista parece ser quase 

inevitável. 

Apesar disso, no sermão 85, Operando a nossa própria salvação, Wesley reafirma, 

primeiro, que o fundamento da salvação é construído e mantido por Deus só. Este fundamen-

to, porém, significa ao mesmo tempo capacitação e tarefa: “Como, primeiro, Deus opera, en-

tão você pode operar; segundo, Deus opera, então, você deve operar”. Segundo Wesley “...ao 

                                                 
910 Id., ibid., §6: “And remember, that the time thou triflest away was given thee to repent in, to pray for pardon 
of sins, to work out thy salvation , to do the work of grace, to lay up against the day of judgment a treasure of 
good works, that thy time may be crowned with eternity.” (grifo deste autor). 
911 AMJW, vol. 8, set. e out. 1785, p. 450-454 e 506-511. 
912 Nova Versão Internacional. Vida Nova, 2000. 
913 A Bíblia Sagrada. Traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Edição revista e corrigida. Brasília, 
DF: Sociedade Bíblica do Brasil, 1969. 
914 Walter KLAIBER. Aus Glauben, damit aus Gnaden: der Grundsatz paulinischer Soteriologie und die 
Gnadenlehre John Wesleys. Zeitschrift für Theologie und Kirche, 88, n. 3, 1991, p. 336-337. 
915 Ibidem, p. 337-338. 
916 Philipp Jacob SPENER. Umkehr in die Zukunft: Reformprogramm des Pietismus, Pia desideria.     
BEYREUTHER, Erich (ed.). Gießen: Brunnen Verlag, 1983 (3a edição), p. 70. Spener cita Johann Gerhard, o 
mais importante teólogo sistemático da ortodoxia luterana com abertura para a mística. “Die da die wahre Liebe 
Christi nicht haben und die Ausübung der Gottseligkeit unterlassen, erlangen nicht die völlige Erkenntnis Christi 
und eine reiche Begabung mit dem Heiligen Geist.” 
917 God G. Stephen BLAKEMORE By the spirit through the water: John Wesley's "evangelical" theology of in-
fant baptism. Wesleyan Theological Journal, ano 31, n. 2, 1996. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu 
/wesleyan _theology/theojrnl/31-35/31-2-9.htm >. Acesso em: 8 jan. 2006. 
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contrário, ele irá cessar de operar”. 918 Este acento é pedagogicamente compreensível e contém 

um elemento libertador enquanto o processo da procura já faz parte do reflexo da graça de 

Deus na vida de qualquer um. Wesley fortalece este aspecto libertador quando ele desiste da 

afirmação de que a certeza da fé deveria acompanhar obrigatoriamente a salvação por Cristo, 

mediante a fé. Como qualquer acentuação, esta também corre perigos. Há uma zona zinza  en-

tre a clara vinculação da salvação com a busca humana e a sua fundação nas obras humanas 

no sentido de uma autojustificação. De forma feliz, afirma-se hoje na tradição inglesa do me-

todismo que uma 

...parte significativa desse `pôr em ação´ é o envolvimento do indivíduo no 
serviço de Cristo na igreja e no mundo. No momento em que a graça foi re-
cebida, isso deve resultar em ação para e com outros para a causa do reino 
[de Deus]. Isso era a raiz teológica da ênfase em comunhão que tinha sido 
uma contínua característica da Igreja Metodista [da Inglaterra].919  

Acreditamos que Angela Shier-Jones capta muito bem a abrangência do sentido da 

expressão operando a nossa própria salvação como “cuidado com o outro”, não somente co-

mo mera preocupação com a própria salvação. Porém, parece-nos mais autêntico e próximo 

ao legado de Wesley falar do envolvimento da comunidade no serviço de Cristo e, ao mesmo 

tempo, no cuidado mútuo. 

A mesma tendência de individualização encontra-se também em Hempton. Mas ele 

traz mais um outro aspecto interessante: 

Se a teologia de Wesley precisa ser reduzida a um modelo [...] ela deveria 
ser vista mais como um caldeirão [vortex] em movimento, nutrido pela Es-
critura e pelo amor divino, formado pela experiência, pela razão e pela tra-
dição e se movendo dinamicamente na direção de santidade ou perfeição 
cristã. […] O que distingue a espiritualidade metodista [...] é a sua ênfase 
sem remorso numa santidade bíblica e na necessidade do ser humano em 
assumir o controle do seu destino espiritual não como passivo diante à von-
tade de ferro de Deus, mas, como agentes ativos operando a nossa própria 
salvação.920 

Falaríamos, porém, de “possibilidade e necessidade” de se tornar agente. Isso nos leva 

a uma das discussões mais cruciais sobre o acento na práxis e doutrina do metodismo, a acu-

sação de representar simplesmente, a volta do sinergismo. 

                                                 
918 WJW, vol. 3, 1785, p. 206 e 208 – sermão 85, §III.2 & 7 [Working out our own salvation]: “For, first, God 
works; therefore you can work. Secondly, God works; therefore you must work. […] otherwise he will cease 
working.” 
919 Angela SHIER-JONES. Being methodical: theology within church-structures. Unmasking Methodist theol-
ogy. MARSH, Clive et al. (eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 30. 
920 David HEMPTON. Methodism: Empire of the Spirit. New Haven e London: Yale University Press, 2005, p. 
57 e 58. 
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 1.3.4 Sinergia, mas não sinergismo: a cooperação divino -humana na salvação 

Qui fecit nos sine nobis, 
non salvabit sine nobis. 921 

John Wesley 

Este acento colocou Wesley em contra-mão com os puritanos, congregacionalistas e 

batistas, ou não-conformistas e, mais tarde, dissidentes. Para eles, tanto o arminianismo como 

o papismo eram da mesma câmara de horrores.922 Wesley comenta: “Os escoceses e seu bigo-

tismo foram além de todos, colocando o (chamado) Arminianismo no mesmo nível com o De-

ísmo, e a Igreja da Inglaterra no mesmo nível da Igreja de Roma”. 923 Em 1778, Wesley publi-

ca um texto de John Plaifere que utiliza o conceito de colaboradores – no caso, a graça e o li-

vre arbítrio – com clara preferência à graça preveniente: 

Suponhamos que se trata de dois colaboradores [graça e livre arbítrio, o au-
tor] em todas as suas operações, trata-se da conversão ou das boas obras. 
[...] A graça é sempre antes de tudo a iniciadora, o princípio fundamental, 
em tudo, não somente na pr imeira, mas também na segunda, terceira, quarta 
até a última operação. O querer do ser humano nunca opera sozinho, nunca 
é tudo, mas, como a roda de um moinho de água é movimentado [set] e 
mantido em movimento pelo contínuo fluxo da água. Da mesma forma, o 
querer do ser humano é possibilitado é mantido pelo fluxo perpétuo da gra-
ça de Deus. 924 

Quanto à discussão sobre um suposto sinergismo, pelagianismo ou neo-pelagianismo 

em Wesley os/as autores/as alemães, anglo-saxãos/ãs e latino-americanos/as925 atendem di-

versas frentes. O debate alemão defende-se de críticas luteranas de promover a salvação pelas 

obras.926 Já na literatura inglesa e norte-americana acolhe-se esse acento com muito mais 

                                                 
921 “Quem nos fez sem nós, não nos salvará sem nós”. Veja WJW, vol. 2, 22 abr. 1783, p. 490, roda-pé 33 – ser-
mão63 [The general spread of the Gospel]; e WJW, vol. 3, set.-out. 1785, p. 208 – sermão 85, §III.7 [On work-
ing out our own salvation]. 
922 Isabel RIVERS. Reason, grace and sentiment: a study of the language of religion and ethics in England, 
1660-1780. Vol. 1 – Whichcote to Wesley. Cambridge / New York / Port Chester / Melbourne / Sidney: Ca m-
bridge University Press, 1991, p. 96. 
923 WJW, vol. 21, 23 jun. 1755, p. 19 – diário: “But the Scotch bigots were beyond all others; placing Arminian-
ism (so called) on a level with Deism, and the Church of England with that of Rome.” 
924 AMJW, vol. 1, out. 1778, p. 433-434 - John PLAIFERE. An appeal to the Gospel for the true doctrine of the 
Divine predestination, concorded with the orthodox doctrine of God’s free grace, and men’s free will: “That we 
suppose these two co-workers [graça e o livre arbítrio, o autor] in all their operations either in our conversation 
or in every good work. […] Grace is ever most, foremost, the beginner, leader principle, in all, not only in the 
first, but also in the second, third, and fourth operation to the last. The will of men never working alone, never 
working foremost; but as the wheel of the water-mill is set e kept a-going by the continual following of the wa-
ter, so man’s will is set e kept a-going by the perpetual stream of God’s grace.” 
925 Quanto a mulheres: Veja Elsa TAMEZ LUNA. Contra toda condenação: Justificação pela fé, partindo dos 
excluídos, A. São Paulo: Paulus, 1995. Elsa TAMEZ LUNA. A Carta de Tiago: leitura latino-americana, Uma. 
S.B. do Campo: Faculdade de Teologia da Igreja Metodista, 1985. 
926 Manfred MARQUARDT. John Wesleys “Synergismus“. Die Einheit der Kirche: Dimensionen ihrer Heiligkeit, 
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tranqüilidade. O inglês David Lowes Watson interpreta Wesley através dos opostos “Pelagia-

nismo e Antinomismo”. 927 O americano Albert Outler aceita certas críticas do acento pelagia-

no em Wesley, porém defende a posição: “Dificilmente pode-se negar que Wesley era um si-

nergista, no mínimo, enquanto `sinergismo´ é definido exclusivamente na terminologia pela-

giana”. 928 Em busca de outras categorias, Outler distingue entre um “sinergismo de conta-

to”929 e um “sinergismo da aliança”930. A ênfase da discussão anglo-saxã em Pelágio parece 

ser um tema culturalmente dado. 

A contribuição mais original vem de José Miguez Bonino. Em 1982, ele referiu-se ao 

ser humano como sócio de Deus.931 Mais tarde, ele partiu das distinções de Outler e projetou a 

possibilidade, e mais ainda, a necessidade, de falar, em vez de sinergismo, de sinergia divino-

humana que, segundo ele, já esteja antecipada na teologia da aliança.932 Isso o levou ao de-

senvolvimento de uma ética com o título “Ama e faze o que quiseres”.933 Daí entrou o concei-

to de “sinergia” na reflexão inglesa. Numa publicação mais recente, Bonino optou por theosis 

para superar pressupostos dualistas em relação à idéia da cooperação divino-humana. 934 

Randy Maddox interpreta “graça – co-operante” como “graça – responsável” e faz dis-

so o eixo da sua apresentação. 935 A dupla perspectiva enfatiza a graça divina, sendo que a 

responsabilidade humana é destacada como “aptidão a responder” (response – able). Para A-

yers,  

                                                                                                                                                         
Katholizität, Apostolizität. Festschrift P. Meinhold. HEIN, L. (ed.). Wiesbaden, 1977, p. 96-102. [Veröffentlichun-
gen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, n. 85] 
927 David Low WATSON. God does not foreclose: the universal promise of salvation Nashville, TN: Abingdon 
Press, 1990. 
928 Albert OUTLER. Methodist theological heritage: a study in perspective. Methodist destiny in an ecumenical 
age. MINUS, Paul (ed.). Nashville, TN: Abingdon, 1969, p. 58. 
929 Contactual synergism (facere quod in se est): quando uma pessoa atua segundo seu entendimento, o acesso da 
pessoa à salvação tem a qualidade de um direito. 
930 Covenantal synergism: tanto a graça preveniente como a graça salvadora são reconhecidas como ações coor-
denadas pelo único verdadeiro Deus do amor. 
931 James Fowler usa “parceria” [partnership]. No sentido de Bündnispartner, parceiro de aliança, acho isso pos-
sível.  
932 José Míguez BONINO. Sanctification: a Latin-American reading. Faith born in struggle for life: a rereading of 
protestant faith in Latin America today. KIRKPATRICK, Dow (ed.). Tradução: Lewistine McCoy. Grand Rapids, 
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988, p. 15-25. 
933 José Míguez BONINO. Ama e faz o que quiseres. São Bernardo do Campo, SP: Imprensa Metodista, 1982. Tra-
ta-se, de fato, de um empréstimo de Agostinho. 
934 Míguez BONINO. Salvation as the work of the Trinity? An attempt at a holistic understanding from a Latin 
American perspective. Trinity, community, and power: mapping trajectories in Wesley on theology. MEEKS, M. 
Douglas (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 2000, p. 81.  
935 Randy L. MADDOX. Responsible grace: John Wesley’s practical theology. Nashville, TN: Kingswood Bo-
oks, 1994: “O conhecimento humano de Deus da graça responsável; O Deus da graça responsável; A necessida-
de humana e a graça inicial e regeneradora de Deus; Cristo – a iniciativa da graça responsável; o Espírito Santo – 
a presença da graça responsável; Graça e resposta – a natureza da salvação humana; o caminho da salvação – 
graça após graça; os meios da graça e resposta; o triunfo da graça responsável.” 
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...o trabalho cooperativo do querer humano ativa o remédio salvífico medi-
ante uma resposta apropriada. Deus nos salva somente mediante a fé, mas a 
transformação, para o qual Deus está nos salvando, requer [...] o desejo do 
nosso coração, nosso esforço e querer segundo a medida do nosso amor pa-
ra com os outros.936 

Concordamos com esta descrição com base na distinção entre salvação e transforma-

ção. Por um lado, partindo do extremo, a salvação não pode ser vinculada nem com a serieda-

de da procura; por outro lado, há muitas possibilidades de falhar na descrição adequada da re-

lação entre a ação divina e a resposta humana. Definições a risca, tão desejadas pela lógica 

conceitual, não se mostram suficientemente aptas por sua relativa incapacidade de acompa-

nhar a complexa dinâmica divino-humana da salvação. 

 Já apareceram, no sub-capítulo anterior, afirmações quanto ao aspecto terapêutico da 

soteriologia social. Por um lado, esse aspecto coincide com uma perspectiva mais processual. 

Por outro lado, há uma forte dimensão física em Wesley. Ott explora as metáforas medicinais 

no ordo salutis de Wesley e mostra a proximidade entre o seu conceito de saúde e o dos mé-

dicos (corpo como máquina) do seu século, em dois artigos. Ele constata um tipo de “sine r-

gismo” para a manutenção da saúde (graça e disciplina = exercícios). Segundo ele, para Wes-

ley, o grande médico (Jesus) propagou saúde interior e exterior. Isso representa em Wesley 

um tipo de noção de fenômenos psicossomáticos.937 Num segundo artigo, Ott explora mais o 

aproveitamento dos conceitos medicinais de Wesley em metáforas soteriológicas e enfatiza 

“religião social” como “a responsabilidade de se estender ao mundo”. Segundo Ott, a saúde 

faz parte da relação entre santidade e felicidade do ser humano.938 Acreditamos que as obser-

vações de Ott oferecem pistas a desdobrar a soteriologia wesleyana na direção da valorização 

maior da corporeidade humana.  

Resumindo este sub-capítulo: na perspectiva da sua soteriologia social, Wesley optou 

por uma ênfase que acentuou, às vezes até o extremo, a possibilidade e a necessidade da parti-

cipação do ser humano no processo da salvação. Isso libertou energias e teve seus resultados, 

mas precisou de um acompanhamento contínuo de perto. Enquanto o metodismo enfrentou, 

cuidadosamente, com base na teologia da graça livre e da graça universal, as suas tendências 

                                                 
936 Jeremy AYERS. John Wesley’s therapeutic understanding of salvation. Encounter, vol. 63, n. 3. Indianapolis, 
Indiana: Christian Theological Seminary, verão 2002, p. 295. 
937 Philipp W. OTT. John Wesley on mind an body: toward an understanding of health and wholeness. Methodist 
History, vol. 27, n. 2, Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, jan. 1989, p. 61-
72. 
938 Philipp W. OTT. Medicine as metaphor: John Wesley on therapy of the soul. Methodist History, vol. 33, n. 3, 
Madison, NJ: General Commission on Archives and History of the UMC, abril 1995, p. 178-191. 
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moralistas e legalistas inerentes a este acento, ele se manteve dinâmico e gerenciador de vida 

e isso mais do que as gerações que optaram ou por uma versão de um metodismo mais mora-

lista ou mais liberal. O problema do liberalismo religioso não é seu acento na graça e o pro-

blema do moralismo religioso não é sua ênfase na ação ou militância, o problema dos dois es-

tá em suas dificuldades para vincular e operacionalizar os dois aspectos. 

1.3.5 O ser humano desafiado à busca da perfeição cristã 

Perfeição cristã eu compreendo, como 
(1) Amar a Deus de todo coração.  

Você rejeita isso?  
Eu compreendo isso como (2) um coração e uma vida 

 totalmente dedicadas a Deus.939 

John Wesley 
 

Amor perfeito e liberdade Cristã  
são a mesma coisa.940 

John Wesley 

 
Depois dessa avaliação da dinâmica salvífica precisamos agora discutir o seu grau. 

Herdamos o tema de Wesley como ele herdou-o da sua época. A busca da santificação até o 

ponto da perfeição cristã era um tema transversal no fim da época medieval e aparece tanto 

em escritos católicos, como em textos ortodoxos, puritanos e anglicanos. Há diversas formas 

de compreender a abrangência desse fenômeno e talvez seja uma das mais convincentes que, 

enquanto o mundo sofria fortes transformações e desagregações, a possibilidade de santidade, 

de integridade, de unidade, de perfeição até, de uma presença divina que leva à reforma desse 

mundo em pedaços, estabeleceu, certamente, uma visão muito atraente. A idéia de um ser 

humano conectado desde o seu interior com toda a criação e seu criador era, talvez, a única 

experiência capaz de convencer e de manter a esperança viva. 

O tema foi trazido para Wesley, então, por diversos canais, e representa uma grande 

demanda da sua época. Seu discurso sobre a santificação encaixava-se nesta procura como 

uma abrangente reposta. Outros tinham tentado o mesmo. Segundo o anglicano Jeremy Ta-

ylor, a perfeição cristã era a busca do amor zeloso, um processo que resulta em frutos de uma 

                                                 
939 WJW, vol. 22, 26 jun. 1769, p. 190 – diário: “By Christian perfection I mean, (1) Loving God with all our 
heart. Do you object to this? I mean, (2) a heart and life all devoted to God.” 
940 LJW, vol. 5, 5 out. 1770, p. 203 – carta para Joseph Benson, Bristol: “…perfect love and Christian liberty are 
the very same thing.” 
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extraordinária e heróica grandeza: 

Mas falando em termos gerais, há somente duas formas de amor, o trabalho 
amoroso e zelo amoroso: a primeira é o dever e a segunda é a perfeição. 
Mas a forma maior é a perfeição cristã, ela  é como uma árvore [...] que pro-
duz muitas frutas, não de uma grandeza monstruosa, mas de uma grandeza 
extraordinária e heróica. 941 

Taylor vincula a perfeição, então, com o amor, um amor que, no mínimo, se expressa 

por esforços humanos incomuns. O efeito desse conceito sobre a vida do jovem Wesley é co-

nhecido tanto em relação à sua inclinação pessoal para este tipo de heroísmo espiritual, como 

para o grau do seu desespero posterior. Em Wesley a busca da perfeição não significava a 

busca da “perfeita obediência a um nível de conduta” mas a busca da “perfeita conformidade 

com o modelo da virtude segundo o mandamento divino”.  942 A vida santa era um “exercício 

da graça” e a teologia era a “serva de uma vida santa”. 943 Sem isso 

O fim da religião e seus meios se põem em conflito. Homens bem intencio-
nados limitam toda sua religião ao hábito de acompanhar as orações da Igre-
ja, receber os elementos da Ceia do Senhor, ouvir sermões, ler manuais de 
piedade, negligenciando, ao mesmo tempo, o fim de tudo isso, que é – o 
amor a Deus e ao próximo. 944 

Outros, como William Law, enfatizaram a importância de uma vida santa e sua possi-

bilidade no cotidiano. Já em Law, isso somente é possível pelo fato da humanidade viver sob 

a graça de Deus.945 Enquanto a imago Dei foi compreendida como uma potencialidade rela-

cional, a perfeição cristã representava o amor real em processo. Maddox comenta que o foco 

terapêutico de Wesley teria levado-o, quase automaticamente, para a questão do grau da rege-

                                                 
941 Jeremy TAYLOR. The rule and exercises of holy living, 1650, os capítulos “Helps to increase our Love to 
God, by Way of Exercise”, §6 e “The two states of Love to God”, §2: “In the use of these instruments, love will 
grow in several knots and steps, like the sugar-canes of India, according to a thousand varieties in the persons 
loving; and it will be great or less in several persons, and in the same, according to his growth in Christianity. 
But in general discoursing there are but two states of love; and those are labour of love, and the zeal of 
love: the first is duty; the second is perfection.”; “But the greater state of love is the zeal of love, […] like a 
[…] tree […] producing fruits, not of a monstrous but of an extraordinary and heroic greatness” (grifos 
deste autor). 
942 Richard P. HEITZENRATER (ed). Diary of an Oxford Methodist: Benjamin Ingham, 1733-1734. Durham: 
Duke University, 1985, p. 30. 
943 Id., ibid., p. 35. 37. 
944 WJW, vol. 1, 1748, p. 598 – sermão 27, §3 [Upon our Lord’s sermon on the mount, VII]: “In the same man-
ner have the end and the means of religion been set at variance with each other. Some well-meaning men have 
seemed to place all religion in attending the prayers of the church, in receiving the Lord's Supper, in hearing 
sermons, and reading books of piety; neglecting meantime the end of all these, the love of God and their 
neighbour.” 
945 William LAW. A Demonstration of the Gross and Fundamental Errors of a late book, called `A Plain Ac-
count of the Nature and End of the Sacrament of the Lord's Supper, &c.´: London: 1737, p. 404. “So that true, 
natural religion and revealed religion agree in these two great and essential points, that man is in a state of sin, 
and yet in a state of acceptance with God through his mercy; therefore the piety of the one, is the piety of the 
other, viz., a penitent sense of sin, and a humble faith and trust in God to be delivered from it by his mercy“. 
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neração.946 Nesse caso poderíamos falar de uma razão imanente ao processo terapêutico que 

corresponde a uma expectativa pública amplamente difundida. Nesta direção aponta o fato de 

que Wesley raramente se silencia sobre o assunto da santificação e até da perfeição cristã. En-

tretanto, depois de um primeiro retorno do tema para contornar a ameaça do quietismo mora-

viano londrino, Wesley demora dois anos até que ele desafia as ênfases exageradas na perfe i-

ção cristã como santificação não somente do coração, mas da mente, nas sociedades de Lon-

dres (1760-1763). Nesta época, Charles Wesley lança um hinário com hinos breves947, onde 

ele introduz a compreensão da perfeição como a capacidade de vivenciar uma pobreza perfe i-

ta (perfect poverty). Este conceito, originalmente franciscano, não permite nenhuma espiritua-

lidade de perfeição se não for pé no chão.948 O tema volta mais uma vez na década 80, medi-

ante a publicação de cartas testemunhas dos envolvidos nos acontecimentos de 1760-1763, 

porém é visto, finalmente, de novo de forma mais crítica, no fim da sua vida. 

1.3.6 A capacidade humana de ser benevolente como capacidade de amar o inimigo  

Pestelli, um historiador de música, registra uma influência cultural interessante. Ele 

caracteriza o surgimento do “estilo galã” inglês, ao redor de 1740, pela sua atitude de abraçar 

“...qualquer atividade humana de forma calorosa”, com base na percepção “...do mundo como 

algo bonito e uma convicção que valorizava a religião muito mais como um exercício de be-

nevolência do que um conjunto de regras”, e continua: “...Uma benevolência universal repro-

duzida num nível mais íntimo, [...] entrou no Metodismo de John Wesley e na poesia de seu 

irmão Charles.”949 De fato, num comentário sobre Mt 4.2, Wesley descreve a atuação salvífica 

de Jesus de forma muito parecida com a descrição de Pestelli: “Observe a benevolente con-

descendência do nosso Senhor. Ele parece [...] deixar de lado a sua autoridade suprema de le-

gislador, para atuar tanto melhor quanto a parte disso: nosso amigo e Senhor.950 Esta benevo-

lência, segundo Wesley, marca o ministério do Senhor e é uma exigência no juizo final: 

“Deus e o homem favorecerão o cândido e benevolente: mas devem esperar o julgamento sem 

                                                 
946 WJW, vol. 1,1748, p. 179-190 – sermão 27, §3 [Upon our Lord’s sermon on the mount, VII]. 
947 Charles WESLEY. Short hymns on select passages of Ho ly Scripture. 2 vol., Bristol: E. Bristol: E. Farley, 
1762. 
948 Encontramos a indicação do uso de perfect poverty por Charles Wesley em St. KIMBROUGH, Jr. (ed.). A 
Song for the poor: Hymns by Charles Wesley. New York: General Board of Global Mission, 1993, p. 15. 
949 Giorgio PESTELLI. The Age of Mozart and Beethoven. Tradução do italiano: Eric Cross. Cambridge: Ca m-
bridge University Press, 1984, p. 9. 
950 NTJW, 1754, p. 17 – Mt 4.2: “Observe the benevolent condescension of our Lord. He seems […] to lay aside 
his supreme authority as our legislator, that he may the better act the part of: our friend and Saviour.” 
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mercê, dos que não mostraram nenhuma misericórdia.”951 Benevolência leva ao respeito e à 

tolerância da diversidade cristã, sendo que as “palavras do Jesus manso e benevolente” impe-

dem o uso da palavra como “veneno” “inflamando nos corações de cristãos um contra o ou-

tro”. 952 Wesley alerta: “Mas, como este espírito pode marcar um discípulo ou ainda um mi-

nistro do Jesus benevolente! O St. Paulo obtinha um temperamento melhor, quando se alegra-

va sempre que Cristo era pregado, mesmo por aqueles que eram seus inimigos pessoais.”953 

Poderíamos dizer que Wesley defende, aqui, uma idéia da superação da desordem pela paz, a 

benevolência como uma iniciativa que uma lei – uma nova ordem – jamais seria capaz de re-

presentar. Por isso ela é dom,954 apesar de nem sempre ser capaz de desarmar a lógica de 

“...quem foi ensinado a preferir sacrifício em vez de misericórdia.”955 Já nas Notas explanató-

rias sobre o Antigo Testamento, publicadas dez anos depois, Wesley não fala do ser humano 

benevolente ou do dever da benevolência, mas somente de Deus que faz o bem [benefac-

tor].956 Como Wesley retoma o discurso sobre a benevolência posteriormente, podemos levan-

tar a hipótese de que a crise sobre a perfeição cristã – ocorrida, justamente, nos anos 1760 – 

1763, ou seja, durante a elaboração do livro – teria causado esta ênfase numa antropologia 

menos otimista.  

A historiografia wesleyana tem grande paixão em mostrar um Wesley benevolente. 

Veja por exemplo, esta encantadora anedota: 

Wesley e um dos seus pregadores jantaram uma vez com um cavalheiro cu-
ja filha tinha sido profundamente impressionada pela sua pregação. O pre-
gador [...] conversava com a filha, conhecida pela sua beleza. Ele percebeu 
que ela usava anéis, segurou a sua mão, levantou-a e chamou a atenção de 
Wesley [...]: “Senhor, como isso combina com a mão de uma metodista?” A 
menina ficou sem graça e a situação era também desagradável para Wesley, 

                                                 
951 NTJW, 1754, p. 28 – Mt. 7.2: “God and man will favour the candid and benevolent: but they must expect 
judgment without mercy, who have showed no mercy.” 
952 NTJW, 1754, p. 5 – Introdução, §9: “But my own conscience acquits me […] having written one line with a 
purpose of inflaming the hearts of Christians against each other. God forbid that I should make the words of the 
most gentle and benevolent Jesus a vehicle to convey such poison.” 
953 NTJW, 1754, p. 119 – Mc 9.38: “And we forbad him, because he followeth not us – How often is the same 
temper found in us? How readily do we also lust to envy? But how does that spirit become a disciple, much more 
a minister of the benevolent Jesus! St. Paul had learnt a better temper, when he rejoiced that Christ was 
preached, even by those who were his personal enemies. But to confine religion to them that follow us, is a nar-
rowness of spirit which we should avoid and abhor.” 
954 NTJW, 1754, p. 399 – Rm 13.14: “But put ye on the Lord Jesus Christ – Herein is contained the whole of our 
salvation. It is a strong and beautiful expression for the most intimate union with him, and being clothed with all 
the graces which were in him. The apostle does not say, Put on purity and sobriety, peacefulness and benevo-
lence; but he says all this and a thousand times more at once, in saying, Put on Christ.” 
955 NTJW, 1754, p. 225 – Jo 5.15: “Let us not wonder then, if our good be evil spoken of: if even candour, be-
nevolence, and usefulness, do not disarm the enmity of those who have been taught to prefer sacrifice to mercy.” 
956 Em OTJW, 1765 há 11 referências sobre o Deus “benefactor”, mas nenhuma em relação à benevolência hu-
mana. 
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cuja aversão contra o uso de jóias era conhecida. [...] Com um suave e be-
nevolente sorriso, ele levantou a cabeça e disse simplesmente: “A mão é 
muito bonita.”957 

Temos aqui um exemplo cotidiano – seria este um exemplo do que James W. Fowler 

designou como uma “fé conjuntiva”? Acreditamos que sim. O fato é que esta e muitas outras 

histórias parecidas revelam também uma compreensão soteriológica, onde a integração de 

uma jovem é mais importante do que um princípio ou uma expressão de santidade. Podería-

mos chamar esta atitude de Wesley de benevolente, porém, não resta dúvida que a atitude to-

mada pelo pregador não era singular e nem passou desapercebida.958 Sarah, a filha de Charles 

Wesley, fez do legalismo metodista uma bela sátira numa carta para seu irmão em 1776: 

N. 5: A filha do rev[rendo] C[harles] 
W.[esley]; no rosto dela encontra-se um sorri-
so bonito; ela fica parada com paciência até 
que o seu pai tenha dado as mãos para todos 
os mineiros; ela ainda não sabe que deve fazer 
o mesmo também; um padrão perfeito, uma 
querida senhor[ita].  

N. 6: Uma irmã metodista; lamentando a vai-
dade da filha do rev[erendo] C[harles] 
W.[esley]. 

N. 7: Um outro que concorda com essa lamen-
tação de forma mais ultrajante.959 

No fogo da controvérsia, estas curiosidades tornaram-se alvos fáceis.  

1.3.7 Esperança e realismo em vez de pessimismo antropológico e otimismo da graça 

Faremos mais uma observação em relação à atual discussão teológica metodista sobre 

a dinâmica antropológica que marca a condição humana. Para descrevê-la estabeleceu-se na 

pesquisa metodista a expressão “pessimismo antropológico e otimismo da graça”. Apesar da 

sua popularidade e ampla difusão, consideramos o uso das categorias pessimismo e otimismo 

como altamente inadequados: eles obscurecem e não esclarecem a profundidade do desafio 

                                                 
957 John Fletcher HURST. John Wesley the Methodist: a plain account of his life and work / by a Methodist 
preacher. With one hundred portraits, views, and facsimiles. New York: Methodist Book Concern, 1903, p. 307. 
958 Veja também o sub-capítulo sobre “felicidade” e a exortação de pregar de tal forma que os fieis não perdes-
sem a alegria da fé. 
959 Esta descrição faz parte de uma carta com o desenho comentado de um encontro entre Charles Wesley, sua fi-
lha Sarah e mineiros de Kingswood. Por questões de direitos autoriais, reproduzimos somente uma pequena parte 
dessa carta. Veja a carta inteira em: Methodist Archives e Research Center. Título: Letter sent by Sarah Wesley 
junior (1759-1829) to her brother Charles Wesley junior (1757-1834) containing a caricature of their father 
Charles Wesley being introduced to Bristol Methodists, 1776. Disponível em: < http://rylibweb.man.ac.uk 
/data1/dg/methodist /methman1.html >. Acesso em: 10 jul. 2004. 
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antropológico. O pessimismo pode ser interpretado como um realismo radical que não conse-

gue ver saídas mesmo que elas existiam; o otimismo enxerga tudo como bonito ao custo de 

ignorar as realidades desafiadoras. Segundo esta compreensão, o pessimismo antropológico 

nunca superaria seu desespero fundamental, e o otimismo da graça não iria além daquele que 

Dietrich Bonhoeffer designou e criticou como “graça barata”. Diferente, a categoria teológica 

da esperança deve ser juntada às contribuições das duas perspectivas, o realismo crítico do 

pessimismo e o potenc ial utópico do otimismo. Prefiremos, então, falar de um “realismo an-

tropológico com base na esperança fundada na graça”. 

1.3.8 O ser humano como parte da criação 

A abrangência da esperança em Wesley mostra-se quando ele fala da inclusão da cria-

ção no projeto divino da salvação. Nos últimos vinte anos, teólogos importantes como Dou-

glas Meeks960, Theodore Runyon961 e, inicialmente, o teólogo do processo962 John Cobb, Jr963 

investigaram a criação como eixo temático teológico em Wesley. Paralelamente, a teologia 

metodista brasileira começou a incluir este acento na sua hermenêutica teológica. Trata-se de 

uma inclusão e ampliação no método do quadrilátero. O que contribui o tema para a soterio-

logia social? Primeiro, a teologia da criação define a abrangência da soteriologia. Segundo, a 

introdução da criação leva à necessidade da distinção entre as duas, porque criação e salvação 

são atos distintos, porém, não totalmente independentes um do outro. Finalmente, a inclusão 

desafia o antropocentrismo e sugere uma visão mais relacional entre criação, criatura e cria-

dor. Mas, quanto a Wesley, o tema é realmente tão consistente nele que se justifica falar de 

um eixo temático? 

Isso defende Cobb. Ele relaciona a antropologia, a soteriologia e a escatologia ao redor 

do conceito de transformação que atinge tanto a pessoa, como a sociedade e o cosmo, porém, 

sempre mediante processos. Em Cobb, o acento wesleyano na imago Dei faz parte da espe-

rança na consumação total de todas as coisas, e ambos representam um processo de graça em 

                                                 
960 Douglas MEEKS (ed.). Wesleyan perspectives on the new creation . Nashville, TN: Kingswood Books, 2005 
961 Theodore RUNYON. A nova criação : a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002. 
962 Oswald Bayer explica a proximidade entre a filosofia do processo e a teologia da criação no seu anti-deísmo. 
Ela defende a idéia de um “...Deus actuoisissimus [...]: Deus está permanentemente ativo no mundo; ele fica i-
manente na sua obra que deve ser compreendido como realização.” Oswald BAYER. Schöpfung als Geschichte. 
Neue Zeitschrift für Systematische Theologie und Relgionsphilosophie. Berlin: Walter de Gruyter, 2003, p. 62-
70. 
963 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995.  
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graça. Em Wesley, esta expressão é vinculada com o processo da salvação: 

Então, esta é a salvação que mediante a fé, até mesmo, no mundo presente 
está: a salvação do pecado [...] e a libertação do poder do pecado, através de 
Cristo, moldado em seu coração. De forma que ele está assim justificado, ou 
salvo pela fé, e é, deveras, nascido novamente – nascido novamente pelo 
Espírito – a uma nova vida, a qual “é encoberta com Cristo em Deus” [...] 
seguindo adiante no poder do Senhor seu Deus, de fé em fé, de graça em 
graça, até o fim, para que se torne “um homem perfeito, na medida da esta-
tura da abundância de Cristo”.964 

Runyon caminha na mesma direção. Numa perspectiva histórica esta re-descoberta te-

ológica do século XX não surpreende. Na teologia anglicana da época de Wesley – no seu 

ramo anglo-católico, mas não no seu braço latitudinarista – permaneceu intacto o acento na 

encarnação e na teologia da criação. Um dos exemplos são os escritos de Jeremy Taylor 

(1613-1667) como as Regras e exercícios de uma vida santa,965 um texto chave para Wesley a 

partir de 1725: 

Deixas tudo que tu vês representar ao teu espírito a presença, a excelência e 
o poder de Deus; pela tua conversa com as criaturas deixa-te levar na pre-
sença de Deus; dessa forma tu farias as tuas atividades com mais freqüên-
cia, com uma percepção real da presença de Deus, porque tu vês Deus fre-
qüentemente no espelho da criação. Na face do sol, tu passas a ver a beleza 
de Deus...966 

Segundo Wesley, a criação é obra de Deus trino, mesmo que Wesley não gaste muita 

energia a explicar melhor a obra de Cristo na criação (1Co 15.24; 8.6). A distinção entre a 

obra mediadora e não-mediadora de Cristo não implica em Wesley uma criação sem graça 

[redentora]. A obra criadora e a obra providencial de Deus gravitam na direção da salvação. 

Isso aparece também na pneumatologia. Veja, por exemplo, a oração de 1733 que menciona, 

                                                 
964 WJW, vol. 1, 1738, p. 134 – sermão 1, §II.7 [Salvation by faith]: “This then is the salvation which is through 
faith, even in the present world: A salvation from sin, […] and a deliverance from the power of sin, through 
Christ formed in his heart. […] He is born again of the Spirit unto a new life, which `is hid with Christ in God.´ 
[…] going on in the might of the Lord his God, from faith to faith, from grace to grace, until, at length, he comes 
unto `a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ´.” 
965 Veja mais detalhes em Martin SCHMIDT. John Wesley: Die Zeit vom 17. Juni 1703 bis zum 24 Mai 1738 
(vol I). Gotthelf-Verlag: Zürich / Frankfurt am Main, 1953, p. 64-73 (edição alemã). Runyon menciona a in-
fluência de Jeremy Taylor para Wesley, mas não a sua ênfase na criação. 
966 Jeremy TAYLOR. The rule and exercises of holy living, 1650, [Rules of exercising this Consideration], §3: 
“Let everything you see represent to your spirit the presence, the excellency, and the power of God; and let your 
conversation with the creatures lead you unto the Creator; for so shall your actions be done more frequently, with 
an actual eye to God’s presence, by your often seeing him in the glass of the creation. In the face of the sun you 
may see God’s beauty; in the fire you may feel his heat warming; in the water, his gentleness to refresh you: he it 
is that comforts your spirit when you have taken cordials; it is the dew of heaven that makes your field give you 
bread; and the breasts of God are the bottles that minister drink to your necessities. This philosophy, which is 
obvious to every man’s experience, is a good advantage to our piety; and, by this act of understanding, our wills 
are checked from violence and misdemeanour.” 



 

 

243 

paralelamente, a obra criadora e redentora do Espírito Santo, finalizando numa doxologia 

trinitária: 

Ó Espírito abençoado que procede do Pai e do Filho, tu descestes em lín-
guas de fogo sobre os Apóstolos no pr imeiro dia da semana, e tinhas capaci-
tado-os a pregar as felizes ondas da salvação para um mundo pecaminoso, e 
desde já interagiu com as faces das almas dos seres humanos, como tu fi-
zestes antes com a face do grande abismo, tirando-os da grande escuri-
dão do caos no qual estavam envolvidos. Glória a Ti, santa e não dividida 
Trindade, para concorrer em conjunto na grande obra da nossa redenção res-
taurando-nos novamente na gloriosa liberdade dos filhos de Deus.967 (grifo 
deste autor) 

Onze anos depois, Wesley publicará uma abrangente edição de poesias, em três vo-

lumes, dedicada à condessa Huntingdon. O primeiro volume abre com duas poesias de Mil-

ton, Hino de manhã e Criação. Ambas poesias falam do Deus criador. As linhas iniciais da 

primeira poesia dão a direção: 

Estas são as suas obras gloriosas. Criador / Pai [parent] do bom. Todo-
poderoso! Tua é esta moldura universal. Este maravilhoso conto [fair]. En-
tão, Tu mesmo, deves ser maravilhoso! Tu estás assentado acima dos céus, 
invisível para nós, ou visto somente de forma vaga, nas tuas obras menores 
[da criação]: Mas elas declaram a tua bondade e teu divino poder que trans-
cende a imaginação.968 

A criação é vista como uma narrativa de Deus que leva à sua adoração. Não se trata 

de uma teologia natural, mas, as estrelas, “E ainda cinco outras esferas movem-se numa 

dança mística, não sem melodia, um louvor estrondoso dele.”969 A segunda poesia relata os 

primeiros seis dias da criação e descreve o ser humano como imagem de Deus.970 Em 1763, 

publica Wesley uma História natural, Um panorama da sabedoria de Deus na criação, ou 

um compêndio de filosofia natural, que viu até 1791 onze edições na Inglaterra e Irlanda.971 

Apesar do objetivo claro de reclamar a possibilidade de desenvolver as ciências naturais 

numa visão cristã, a obra propagou também os resultados das ciências naturais para os seus 

                                                 
967 FPJW, 1742, p. 2: “O blessed Spirit, who proceeding from the Father and the Son, didst come down in fiery 
Tongues on the Apostles on the first Day of the Week, and didst enable them to Preach the Glad Tidings of Sal-
vation to a sinful World, and hast ever then be moving on the Faces of Men’s Soul, as Thou didst ones on the 
Face on the great Deep, bringing them out of that dark Chaos in that the were involved. Glory to thee o Holy 
Undivided Trinity, for jointly concurring in the Great Work of our Redemp tion and restoring us again to the glo-
rious Liberty of the Sons of God.” 
968 CPJW, 1744, p. 1: “These are thy glorious Works! Parent of Good! Almighty! Thine this universal frame. 
Thus wondrous fair. Thy self how wondrous then! Unspeakable! You sitt´st above those heav´ns, to us invisible, 
or dimly seen, in these thy lowest works: Yet these declare thy Goodness beyond thought, and power divine.” 
969 CPJW, 1744, p. 2: “And yet five others wond´ring spheres ! that move in mystic dance, not without song, re-
sound his praise.” 
970 CPJW, 1744, p. 14. 
971 John WESLEY (ed.). A survey of the wisdom of God in the creation, or a compendium of natural philosophy, 
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pregadores. No tratado Pensamentos sobre a soberania de Deus (1777), Wesley distingue 

entre a auto-revelação de Deus criador e do Deus governador. “De jeito nenhum eles são in-

consistentes um com o outro; mas eles são totalmente diferentes. Como Criador, Deus tinha 

agido em todas as coisas, e de acordo com a sua soberana vontade.”972 

Finalmente, volta o tema com freqüência nas poesias publicadas no Arminian Magazi-

ne (1778-1791). Em geral, elas representam uma visão de interligação entre o ser humano, a 

comunidade da fé, a humanidade e o cosmo. Damos dois exemplos, do primeiro e do último 

ano da sua publicação. Em 1778, aparece como primeira poesia O hino para o criador de Eu-

polis.973 Em 1791, na rubrica Poesias e hinos breves, Charles Wesley afirma a graça de Deus 

sobre o bem e o mal.  

Mal ou bem, Tu amas a todos nós / e cedes a Tua bênção para todos / o sol 
nasce e a chuva cai sobre aqueles que não receberão nada além disso. / 
Quem seja molhado [nutrido] pela sua graça / [chuvas do amor divino sem 
cessar] / e veja o sol da justiça / brilhando para ele de forma abrangente.974  

Fora disso, Wesley irá republicar entre 1781 e 1790 no Arminian Magazine um extrato 

do Panorama da sabedoria de Deus na criação.975 Em 1781 ele publica um fragmento, Phi-

lanthropy de Charles Perronet que afirma: “Criação e redenção são um na proposta de Deus. 

O modo é diferente, mas o objetivo e o desenho são os mesmos. A redenção é uma segunda 

criação”. 976 O entrelaçamento aparece também na doutrina de providência: 

Wesley subsume a providência sobre um triplo círculo da providência div i-
na (S[ermão] 77, I 8-9), e ele tem a tendência de considerar toda a provi-

                                                                                                                                                         
Introdução de John Wesley, 1763. 
972 John WESLEY. Thoughts upon God's sovereignty, 1777: “GOD reveals himself under a two-fold character; 
as a Creator, and as Governor. These are no way inconsistent with each other; but they are totally different. As a 
Creator, he has acted, in all things, according to his own sovereign will.” 
973 AMJW, vol. 1, jan. 1778, p. 40-45. 
974 AMJW, vol. 14, jan. 1791, p. 54: “Evil or good, though lov´st us all, / and dost to all the blessings give: / Thy 
sun doth rise, thy rain doth full / On those who will not more receive / Who might be watered by thy grace / (In-
cessant showers of love divine) / And see that sun of righteousness / And bright for him forever shine.“ 
975 AMJW, vol. 4, 1781, p. 41-46, 98-103, 155-160, 201-206, 263-268, 316-319, 377-379, 425-429, 484-486, 
538-542, 596-601, 646-648; AMJW, vol. 5, 1782, p. 24-26, 81-85, 142-144, 186-190, 245-247, 303-307, 356-
361, 410-412, 472-475, 526-528, 582-585, 644-646; AMJW, vol. 6, 1783, p. 84ss, 134ss, 194ss, 252ss, 309ss, 
364ss, 415ss, 480ss, 530ss, 588ss, 646ss; AMJW, 1784: 87ss, 145ss, 198ss, 252ss, 312ss, 366ss, 421ss, 478ss, 
531ss, 592ss, 644ss; [em 1785: intervalo de publicação]; AMJW, vol. 9, 1786, p. 47ss, 106ss, 159ss, 217ss, 
269ss, 312ss, 364ss, 437ss, 498ss, 547ss, 611ss, 658ss; AMJW, vol. 10, 1787, p. 27ss, 86ss, 140ss, 195ss, 249ss, 
310ss, 361ss, 420ss, 471ss, 529ss, 586ss, 637; AMJW, vol. 11, 1788, p. 73ss, 133ss, 192ss, 246ss, 301ss, 357ss, 
412ss, 470ss, 521ss, 583ss, 636ss; AMJW, vol. 2, 1789, p. 26ss, 89ss, 132ss, 191ss, 245ss, 304ss, 361ss, 419ss, 
478ss, 530ss, 586ss, 640ss; AMJW, vol. 13, 1790, p. 22ss, 86ss, 193ss, 310ss, 416ss, 476ss, 530ss, 584ss, 630ss. 
976 AMJW, vol. 4, jul. 1781, p. 386-387 [esboço], 436-439 e 494-496; 386 – Charles PERRONET. Philanthropy 
[A Fragment],: “1. God is unchangeable; 2. Creation and redemption have one design; 3. The Old and New Tes-
tament testify for Holiness; 4. The Gospel was at first considered as a means of the restoration of the image of 
God”; p. 436: “Creation and redemption are one in the purpose of God. The mode is different, but the end 
and the design is the same. Redemption is a second creation”. (grifo deste autor). 
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dência como particular. O cuidado providencial de Deus preside sobre três 
círculos concêntricos de seres humanos. Do mais exterior até o mais interior 
há: todos os seres humanos, a igreja visível, ou todos que pretendem ser 
cristãos; e a igreja invisível, ou todos cristãos de verdade. [...] o círculo in-
terno, cujo interior [...] é definido pela santificação.977 

Tudo no universo é, segundo Wesley, “admiravelmente conectado um com o outro pa-

ra fazer do universo uma coisa só”, mesmo que “muitas ligações dessa corrente impressionan-

te” sejam “finas demais para serem distinguidas ou pelos nossos sensos ou pela nossa com-

preensão”. 978  

Existia “uma corrente dourada” (para usar a expressão de Platão) “saindo 
do trono de Deus”; uma série de seres exatamente ligados [entre si], do 
mais superior ao mais inferior; da terra morta, através de fósseis, vegetais, 
animais, ao homem, criado à imagem de Deus, e designado para conhecer, 
amar, e desfrutar de seu Criador por toda a eternidade.979 

A expressão “corrente dourada” aparece também numa canção de Charles Wesley de 

1746 que apresenta o Espírito Santo como “Autor de toda obra divina” e encerra a descrição 

da criação do mundo com o verso “E todas estas órbitas bonitas nas alturas / dependem de ti 

em correntes douradas”. 980 

Outras relações são mais acessíveis: a distinção entre seres humanos e animais é a 

“capacidade de conhecer Deus”. 981 A providência de Deus é testemunhada também em outras 

religiões e culturas, por exemplo, numa Anedota encontrada num manuscrito árabe.982 Em 

termos salvíficos, imagina-se a nova criação com animais que não se alimentam de outros a-

nimais e de seres humanos que tenham enfim acesso imediato a Deus, vivendo em santidade e 

                                                 
977 John DESCHNER. Wesley's Christology: an interpretation. Grand Rapids, Michigan: Francis Asbury Press, 
1988, p. 67. 
978 WJW, vol. 3, 7 jan. 1783, p. 16 – sermão 72, §1 [Of evil Angels]: “It has been frequently observed that there 
are no gaps or chasms in the creation of God, but that all the parts of it are admirably connected together, to 
make up one universal whole. Accordingly there is one chain of beings, from the lowest to the highest point, 
from an unorganized particle of earth or water to Michael the archangel. And the scale of creatures does not ad-
vance per saltum, by leaps, but by smooth and gentle degrees; although it is true, these are frequently impercep-
tible to our imperfect faculties. We cannot accurately trace many of the intermediate links of this amazing chain, 
which are abundantly too fine to be discerned either by our senses or understanding.” 
979 WJW, vol. 3, jul.-ago. 1782, p. 396-397 – sermão 56, §I.14 [God’s approbation of His works]: “There was "a 
golden chain" (to use the expression of Plato) "let down from the throne of God;" an exactly connected series of 
beings, from the highest to the lowest; from dead earth, through fossils, vegetables, animals, to man, created in 
the image of God, and designed to know, to love, and enjoy his Creator to all eternity.” 
980 HWCJ, 1746, p. 31. 
981 WJW, vol. 2, 30 nov. 1781p. 441 – sermão 60, §I.5 [The general deliverance]: “But it is this: man is capable 
of God; the inferior creatures are not. We have no ground to believe that they are in any degree capable of know-
ing, loving, or obeying God. This is the specific difference between man and brute–the great gulf which they 
cannot pass over.” 
982 AMJW, vol. 14, maio 1791, p. 270 – [Anecdote found in an Arabic manuscript]. 
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felicidade.983 Trata-se de uma visão dentro dos respectivos motivos bíblicos. A nova criação é 

uma terra redimida. E, voltando ao início deste sub-capítulo, Wesley inscreve o ser humano 

relacionado com Cristo nesta nova criação quando ele traduz 2Co 5.17, “Se alguém é em Cris-

to, ali é a nova criação,”984 e não somente “nova criatura”. 

Diversos aspectos do papel soteriológico da doutrina da criação apurados por Wesley 

precisam ainda ser vinculados melhor com o método teológico em vigor na Igreja Metodista, 

o chamado Quadrilátero Brasileiro. Para a sua soteriologia social, esta doutrina introduz uma 

dimensão cosmológica e corporal. Afinal, hoje parece muito difícil imaginar a nossa relação 

criatura-mundo sem a percepção cartesiana. Apesar disso, foi exatamente isso que Wesley 

fez: rejeitar Descartes com Locke e partir para uma religião não das idéias, mas para uma reli-

gião experimental do caminho. 

Assim, depois do enfoque antropológico, partimos para o enfoque teológico no seu 

sentido mais apropriado. Como Wesley acentuou a doutrina de Deus, especialmente em rela-

ção à Trindade, cristologia e pneumatologia, quanto à sua soteriologia? 

1.4 Doutrina de Deus 

Uma palavra introdutória em relação ao lugar e à importância da doutrina da Trindade 
em Wesley. Wesley esclareceu a sua compreensão dessa doutrina de forma explícita relativa-
mente tarde, em 1775.985 Isso não significa que ela não esteja presente em momentos anterio-
res. Durante os seus estudos em Oxford, ele tinha lido as obras anglicanas clássicas como a 
Exposição do Credo (1659) de John Pearson, o Defensio fidei nicaenae (1685) de bispo Geor-
ge Bull e, o estudo preferencial de Wesley, A doutrina católica da Trindade (1756) de Willi-
am Jones.986 

A Trindade imanente foi, por muitos séculos, considerada um assunto de mistério e 

contemplação ou um campo de especulação. Por outro lado, era da Trindade econômica que 

se deduzia a presença criadora, salvadora e santificadora de Deus no mundo. Uma certa com-

binação das duas representa o discurso sobre as atribuições de Deus, que foi uma preocupação 

significativa nas dogmáticas protestantes e metodistas até o século XIX. Partindo da compre-

                                                 
983 WJW, vol. 2, 1785, p. 508-510 – sermão 64, §17 e 18 [The new creation]. 
984 NTJW, 1754, p. 457 – 2 Co 5.17: “Therefore, if anyone be in Christ, there is a new creation…” 
985 WJW, vol. 2, 1775, p. 373-386 – sermão 55 [On Trinity]. 
986 Ted A. CAMPBELL. “Pure unbounded love”: doctrine about God in historic Wesleyan communities. Trinity, 
community, and power: Mapping trajectories in Wesleyan theology. MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2000, p. 89. 



 

 

247 

ensão da proximidade entre a Trindade imanente e econômica, deduzia-se mais recentemente 

a relação das pessoas da Trindade como uma analogia com a sociedade humana. Tanto a 

Trindade imanente como econômica tinham então uma contribuição para a soteriologia social. 

1.4.1 Trindade: “a raiz de toda religião vital” 

O tema da Trindade é hoje pesquisado por diversos teólogos metodistas.987 Wesley tra-

ta o tema por três razões. Primeiro, trata-se de uma reação a uma controvérsia com o deísmo 

inglês que questionou a doutrina. Segundo, e isso é geralmente subestimado, há razões políti-

cas porque somente o acordo com a doutrina da Trindade proporcionou cobertura, pelo Ato de 

Tolerância, para a atuação pública do movimento. Terceiro, Wesley considerou a tríplice re-

velação de Deus como Pai, Filho e Espírito simplesmente “o centro do coração do cristianis-

mo” e a “raiz de toda religião vital”988, ou seja, a fonte da salvação desde o seu início até ao 

seu fim. Josias Young vai longe a ponto de substituir, numa clássica expressão de Wesley em 

relação à Trindade, “no céu” por “na terra”: “...três testemunham na terra [...] e estes três são 

um”989 (grifo deste autor). Young refere-se à ênfase de Wesley na Trindade econômica, o que 

é uma observação correta. Mas, talvez esteja Young correndo o perigo de não registrar sufici-

entemente que Wesley opta, apesar da tendência “terrestre”, por uma linguagem teocêntrica, 

fenômeno que se repete também na sua preferência por uma linguagem cristológica tipo alta 

descendente990. Em termos soteriológicos isso tem a função de frisar a presença atuante de 

Deus na vida e na história; desta forma, “entra no centro essencial (very heart) do cristianis-

mo” e “compõe a raiz de toda religião vital”.  

Apesar disso, foi um clássico tema no anglicanismo, por exemplo em Richard Hooker, 

em que a doutrina é pronunciada contra as novas tendências mais antroprocentristas do deís-

                                                 
987 Thomas Wright PILLOW. John Wesley's doctrine of the Trinity. Cumberland Seminarian, vol. 24, n. 1, pri-
mavera 1986, p. 1-10. WAINWWRIGHT, Geoffrey. Why Wesley was a Trinitarian. The Drew Gateway, vol. 59, 
n. 2, primavera, 1990. Madison, NY: Drew University, p. 26-43. 
988 WJW, vol. 2, 1775, p. 384 – sermão 55, §17 [On Trinity]: “Especially when we consider that what God has 
been pleased to reveal upon this head is far from being a point of indifference, is a truth of the last importance. It 
enters into the very heart of Christianity; it lies at the root of all vital religion.” (Grifo deste autor). 
989 Josias YOUNG. Some assumptions and implications regarding John Wesley’s view of the Trinity: The roots 
of all vital religion. Quarterly Review, vol. 18, n. 2. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Edu-
cation, verão 1998, p. 140. Na citação original de Wesley se lê “…Três testemunham no céu [...] estes três são 
um...” (grifo deste autor) Veja WJW, vol. 2, 1741, p. 101 – sermão 40, §I.2 [Christian perfection]. 
990 A cristologia “alta descendente” é desenvolvida a partir da doutrina da incarnação e enfatiza o Cristo pré-
existente e resurreito, ou seja, a natureza divina do Cristo. A cristologia “baixa ascendente” parte dos relatos de 
Jesus de Nazaré e desenvolve da sua humanidade, do seu contexto e do seu ministério a sua significância soterio-
lógica. 
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mo e dos puritanos.991 Esta dívida direta com o anglicanismo transparece no texto mais antigo 

de Wesley com referências trinitárias, a Coletânea de formas de orações992 de 1733: 

 De manhã À noite 
Domingo Todo-poderoso Deus, Pai de todas as miseri-

córdias – santo Jesus – santo Espírito prece-
dente do Pai e do Filho; 

Meu Pai, meu Deus (2x) – Meu Deus (6x) – 
Espírito abençoado; 

2ª – feira Deus, fornecedor de todas coisas boas; Glorioso Senhor Deus – Deus – Senhor – Pai de 
todos; 

3ª – feira Pai eterno e misericordioso – Senhor – glorio-
so Pai; 

 

4ª – feira Salvador – Deus; Todo-poderoso Senhor do Céu e da terra – meu 
Senhor e meu Deus – grande pastor das almas – 
Deus – misericordioso Pai; 

5ª – feira Deus eterno, Senhor soberano – todo suficien-
te Senhor – Pai das famílias do Céu e da terra 
– Senhor Jesus; 

Meu Senhor meu Deus – Deus Pai, Filho e Es-
pírito Santo, meu criador, redentor e santifica-
dor – meu Deus, meu tudo – Pai de toda huma-
nidade; 

6ª – feira Deus todo-poderoso e eterno – Salvador do 
mundo, Deus de Deus – Jesus (5x) – Senhor 
Deus todo-poderoso – Senhor – Pai misericor-
dioso; 

Deus Pai – Deus Filho – abençoada Trindade – 
Deus Espírito – meu Salvador – Pai – santo Je-
sus; 

Sábado Grande criador e soberano Senhor do Céu e da 
terra – Senhor – Senhor. 

Maior e mais glorioso Deus – Pai misericordio-
so – Deus dos Espíritos – Deus Pai. 

Estas “horas” metodistas surgiram já no Clube Santo em Oxford. Como se refere a 

Deus ou como se fala de Deus nessas orações modelo? A oração inicial é introdutória e tem 

uma clara estrutura trinitária. Além disso, predomina em todo texto um teonomismo, apesar 

de ser ricamente variado. O Espírito Santo procede, por um lado, do Pai e do Filho. Por outro 

lado encontra-se duas vezes a afirmação da igualdade entre “Deus Pai – Deus Filho – Deus 

Espírito”. Cada seção encera com um Pai Nosso, texto mais tarde considerado por Wesley 

como trinitário.993 Apesar de que até 1791 essas “horas” tinham sido reeditadas 12 vezes, o 

seu uso efetivo na vida devocional pessoal e comunitária metodista representa uma incógnita. 

O caso é diferente em relação aos hinários cuja importância para a doutrinação do movimento 

é plenamente reconhecida. Assim mostra Barry Bryant da transversalidade do tema da Trin-

dade nos hinários.994 A primeira referência à Trindade no primeiro hinário editado por John 

                                                 
991 Barry RASMUSSEN. Richard Hooker’s Trinitarian hermeneutic. Anglican Theological Review, vol. 84, n. 4, 
outono 2002, 929-941. 
992 John WESLEY. A collection of forms of prayer for every day in the week , 1733. 
993 NTJW, 1754, p. 26 – Mt. 6.13: “It is observable, that though the doxology, as well as the petitions of this 
prayer, is threefold, and is directed to the Father, Son, and Holy Ghost distinctly, yet is the whole fully applica-
ble both to every person, and to the ever – blessed and undivided trinity.” 
994 Barry E. BRYANT. Trinity and hymnody: the doctrine of the Trinity in the hymns of Charles Wesley. 
Wesleyan Theological Journal, 25, outono 1990, p. 64-73. 
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Wesley em 1737 é visível pela  organização e pelos conteúdos dos hinos.995 Além disso, apa-

rece o tema em poesias e sermões. Em 1744, Wesley publica quatro poesias, dirigidas ao 

Deus-Pai, Deus-Filho e Deus Espírito.996 O sermão 26 do seu ciclo sobre o Sermão do Monte, 

publicado em 1745, termina com uma paráfrase do Pai Nosso em forma de poesia, que lembra 

o credo de Atanásio nos versos “Bênçãos e honra / louvor e amor / co-iguais, co-eternos Três 

/ abaixo na terra, acima nos céus / sejam oferecidos a vocês por todas as suas obras / Triplo 

santo, o seu Reino é...”997 (grifos deste autor). Em 1746 e 1767 os irmãos Wesley enfatiza-

ram o tema e dedicaram dois hinários integralmente ao tema da Trindade.998 Na introdução de 

uma edição fac-símile do hinário de 1767, Quantrille conclui: “A Trindade é a fonte e a força 

da nossa salvação. O processo inicia com a vontade do Pai, pleno de compaixão, é realizado 

pela obra redentora de Jesus Cristo o Filho, e é trazido para o nosso cotidiano [brought home 

to us] pela atividade do Espírito Santo ”. 999 Para a compreensão da Trindade são especialmen-

te interessantes as secções Pluralidade e Trindade de Pessoas com 33 hinos e A Trindade em 

unidade com 46 hinos. Já o hino 87 une todos os elementos mencionados por Quantrille: 

1. Saudações ao grande Pai, Filho e Espírito / Antes do nascimento do tem-
po, / Entronizado de forma eterna, / Jeová Elohim! / Uma pluralidade místi-
ca / nós possuímos na divindade, / Adorando uma em três pessoas, / E três 
numa natureza. 

2. De Ti recebemos a nossa existência (o nosso ser [being]) / As criaturas da 
sua graça, / E retirados [raised out] da terra vivemos / para cantar o louvor 
do nosso mestre: / A tua poderosa, sábia e amorosa mente / Fez o plano da 
nossa criação, / E todas as gloriosas pessoas unidas / formaram o seu favori-
to, o ser humano. 

3. Novamente, tu criastes [didst], reunido em conselho, / para restaurar a 
sua obra arruinada, / Estabelecida em nosso primeiro estado, / para nunca 
mais ser tirado de nós: / E quando nos levantamos renovados em amor, / as 
nossas vidas [souls] refle tem a ti [resemble], / [assim sendo] uma imagem 
do Deus tri-uno / Para toda a eternidade.1000 

                                                 
995 John WESLEY. A collection of psalms and hymns. Charleston, USA, 1737; London: 1738. Fac-símile… 
996 CPJW, vol. 3, 1744, p. 179-185.  
997 WJW, vol. 1, 1748, p. 588 – sermão 26, §III.16 [Upon our Lord’s sermon on the mount, VI]. “Blessing and 
honour, praise and love, / Co-equal, co-eternal Three, / In earth below, in heaven above, / By all thy works be 
paid to Thee. / Thrice holy, Thine the kingdom is…”. (grifo deste autor). A poesia completa apareceu a prime i-
ra vez em 1742 em John WESLEY. Hymns and Sacred Poems.1742, p. 275-277. No hinário de 1780 entrou co-
mo hino 227 (grifos deste autor). 
998 Charles WESLEY e John WESLEY. Gloria patri, or hymns to the trinity, 1746 (9 edições até 1791); Charles 
WESLEY John WESLEY. Hymns on the Trinity, 1767. No hinário de 1780 entrou como hino 227. 
999 HTCJ, 1767, Wilma J. QUANTRILLE. Introdução [do fac-símile]. p. ix. 
1000 HTCJ, 1767, p. 58: “1. Hail, Father, Son, and Spirit great / Befire the birth of time, / Inthroned in everlasting 
state / Jeohavah Elohim! / A mystical plurality / We in the Godhead own, / Adoring one in persons three, / And 
three in nature one. / 2. From Thee our being we receive, / The creature of thy grace, / And raised out of the earth 
we live, / To sing our masters praise: / The powerful, wise, and loving mind / Did our creation plan, / And all the 
glorious persons joined / To form Thy favorite, man. / 3. Again thou didst, in council met, / Thy ruined work re-
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Este hino reúne a obra criadora e regeneradora como obra salvadora da Trindade. O 

motivo do Deus trino como um conselho, um diálogo criativo e salvífico aparecem também 

em outros hinos. Na seção Pluralidade... enfatiza-se a união da obra salvífica das três pessoas 

da Trindade. O hino 88 revela esta ênfase como declaradamente antideísta. Mais adiante, há, 

porém, uma distinção que dialoga mais com as preocupações deístas: “Na essência, não se-

gundo a forma, UM / As pessoas nós adoramos, / De Deus o Pai, Espírito, Filho, / E adoramo-

lo para sempre”. 1001 Além disso, prevalecem motivos pastorais. A Trindade é o guia em tem-

pos turbulentos (hino 91: “Pai, Filho e Espírito Santo, / Meu Deus, através das ondas tempes-

tuosas da vida, / guia-me para a costa celestial / Para que eu seja mediante isso para sempre 

salvo”1002), e o imenso Deus é em todas as pessoas da Trindade o Deus próximo, fato que 

Charles Wesley destaca por um plural raro (hino 93: “Quem tem um Deus tão grande como o 

nosso / Um Deus que está tão próximo”1003). A Trindade julga em conjunto (hino 94: “Há um 

Deus que, verdadeiramente denominamos / Três pessoas igualmente divinas, / Que na terra 

estão julgando tudo”1004) e as pessoas da Trindade fazem tudo em conjunto (hino 97 “As três 

pessoas unidas em concílio”) 1005, o que leva ao hino 102, onde há uma inversão relativamente 

rara, quando o Filho é descrito com enviado tanto pelo Pai como pelo Espírito: “Jeová é so-

mente um / Deus eterno e verdadeiro: / O Pai enviou o Filho / Seu Espírito o enviou, também, 

/ [...] Aos doadores e ao doado louvamos, / com um agradecimento igual aprovamos / A Tua 

economia da graça / O Deus Tri-uno do amor”. 1006 O foco na Trindade econômica transparece 

literalmente na expressão “economia da graça”, e o hino 136, o último hino da seção A Trin-

dade em unidade, repete a mesma ênfase pelos versos “A plenitude da energia divina / No 

Pai, no Filho e no Espírito, confessa! / Três pessoas em Jeová reúnem-se / Para salvar, e sant i-

ficar, e abençoar...”1007. 

Em cartas de 1771 e 1776 Wesley recomenda esses hinários para não se perder em es-

                                                                                                                                                         
store, / Established in our first estate / To forfeit it no more: / And when we rise in love renewed, / Our souls re-
semble Thee, / An image of the Tri-une God, / To all eternity.” 
1001 HTCJ, 1767, p. 99: “In essence, not in figure, ONE / The persons we adore, / Of God the Father, Spirit, Son, 
/ And praise him evermore.” 
1002 HTCJ, 1767, p. 60: “Father, son, and Holy Ghost, / My God through life’s tempestuous wave, / Guide me to 
that heavenly cost, / And there for ever save.” 
1003 HTCJ, 1767, p. 61: “Who have so great a God as ours, / A God that are so near.” 
1004 HTCJ, 1767, p. 62: “THERE is a God we truly call / Three persons equally divine, / Who in the earth are 
judging all”. 
1005 HTCJ, 1767, p. 63: “The Persons Three in council joined...”. 
1006 HTCJ, 1767, p. 65-66. “Jehovah is but one / Eternal God and true: / The Father sent the Son, / His Spirit sent 
him, too, / […] Senders and Sent we praise, / With equal thanks approve / Th[y] economy of grace, / The Tri-une 
God of love.” 
1007 HTCJ, 1767, p. 86: “FULNESS of energy Divine / In Father, Son, and Spirit confess! / Three persons in Je-
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peculações sobre o mistério da Trindade1008 e reafirma essa atitude antiespeculativa no sermão 

55 Sobre a Trindade, publicado em 1775.1009 O mistério da Trindade não se compreende ra-

cionalmente1010, mas na caminhada da fé, ou seja, pela Trindade econômica. Nas suas Notas 

explanatórias sobre o Novo Testamento, reafirma-se o acento na Trindade econômica. Nesse 

comentário, a primeira referência à Trindade, feita por Wesley, é vinculada com o relato da 

vocação de Cristo (Mt 3.171011) que em Lc 4.18 é especificada como a vocação de pregar o 

evangelho aos pobres – “literal e espiritualmente”1012. Aqui, o Deus trino está na origem da 

salvação e afirma a proclamação aos pobres como evento chave da existência da igreja. Além 

disso, Wesley aproxima a doutrina da Trindade à afirmação do caráter universal da igreja – 

Wesley não usa “invisível” – e acentua a diversidade real dos ramos cristãos como interliga-

dos. “Há um corpo só, a igreja universal, todos/as os/as crentes de mundo inteiro. Um Espír i-

to, um Senhor, um Deus e Pai, – a sempre abençoada Trindade”.1013 A unidade da igreja uni-

versal corresponde à unidade trinitária. O mesmo tema Wesley articula mediante a teoria dos 

galhos [branch theory]1014 que corresponde à sua rejeição de sectarismo 1015 e da sua tentativa 

de promover uma rede capaz de promover a ação. 

1.4.2 Atribuições chave de Deus: justiça, amor e onipresença 

Geralmente, não se registra que na coletânea de orações de 1733, anteriormente inves-

tigada, Wesley se refere a Deus destacando o seu poder (todo-poderoso 2x), a sua eternidade e 

soberania  e somente uma vez a sua misericórdia. O amor como atributo é plenamente ausente. 

                                                                                                                                                         
hovah join / To save, and sanctify, and bless: […]”. 
1008 LJW, vol. 5, Kingswood, 3 ago. 1771, p. 270 – carta para sra. March. “How wise are all the ways of God! 
[...] and the Trinity Hymns, I hope, will settle you on that important point. [...] The mystery does not lie in the 
fact 'These Three are One,' but in the manner the accounting how they are one. But with this I have nothing to 
do. I believe the fact. As to the manner (wherein the whole mystery lies) I believe nothing about it. The quaint 
device of styling them three offices rather than persons gives up the whole doctrine.” LJW, vol. 5VI, Roch-
dale, 17 de abril 1776, p. – carta para Mary Bishop: “With regard to the Trinity […] what I am required to be-
lieve? Not the manner wherein the mysteries lies. This is not the object of my faith; but the plain matter of 
fact, `These three are One´. This I believe, and this only.” 
1009 O sermão foi reeditado 7 vezes até 1791, mas não publicado no Arminian Magazine.. 
1010 WJW, vol. 2, 1775, p. 378 – sermão 55, §4 [On Trinity]. 
1011 NTJW, 1754, p. 16-17 –  Mt 3.17. “And lo, a voice – We have here a glorious manifestation of the ever – 
blessed Trinity: the Father speaking from heaven, the Son spoken to, the Holy Ghost descending upon him”. 
1012 NTJW, 1754, p. 151 – Lc 4.18: “With the Spirit. He hath by the power of his Spirit which dwelleth in me, set 
me apart for these offices. To preach the Gospel to the poor – Literally and spiritually. How is the doctrine of the 
ever-blessed trinity interwoven, even in those scriptures where one would least expect it? How clear a declara-
tion of the great Three-One is there in those very words, The Spirit – of the Lord is upon me!” 
1013 NTJW, 1754, p. 496 – Ef 4.4: “There is one body – The universal church, all believers throughout the world. 
One Spirit, one Lord, one God and Father – The ever – blessed Trinity.” 
1014 WJW, vol. 3, 21 abr. 1774, p. 591 – sermão 112, §16 [On laying the foundations of the new chapel]. 
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Isso muda de fato no decorrer do tempo e, segundo John Deschner, os dois atributos chave de 

Deus em Wesley, depois de Aldersgate, são o seu amor e a sua justiça.1016 Klaiber e Mar-

quardt destacam ainda mais o amor que “...não só designa um importante atributo de Deus, 

mas [...] a definição fundamental da sua natureza, cuja dinâmica se exterioriza nos atos do 

Deus trino...”1017. Menos registrado pela pesquisa é sua insistência no atributo da onipresença 

ou ubiqüidade divina1018 que Wesley usa para sustentar a idéia da presença divina na histó-

ria1019 e que – de fato – representa uma certa continuidade do acento de 1733.1020 Wesley de-

dica um sermão1021 ao tema da presença de Deus na história, mas o tema é transversal nas su-

as obras. Geralmente, Wesley se refere a Deus Pai em relação à atuação divina na história, e 

ao Espírito Santo enquanto a atuação divina nas pessoas.1022 A onipresença divina também 

limita o espaço de outros “espíritos”, 1023 inclusive, o dos anjos maus.1024 A sua visão da atua-

ção divina na história faz Wesley rejeitar com freqüência a compreensão do Deus abscondi-

tus.1025 A sua convicção transparece na sua supostamente última frase, “O melhor de tudo é 

que Deus está conosco” que se distingue, de forma significativa, do “Somos mendigos, disso 

tenho certeza” de Martim Lutero. O indivíduo religioso moderno não cria mais certezas sem 

experiências religiosas.1026 Com a afirmação absoluta de que Deus está no controlo do mundo, 

                                                                                                                                                         
1015 Veja a primeira parte do lema “Not to form a sect, but to reform…” (grifo deste autor). 
1016 John DESCHNER. Wesley's Christology: an interpretation. Grand Rapids, Michigan: Francis Asbury Press, 
1988, p. 18.  
1017 Walter KLAIBER, e Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia metodista. 
São Bernardo do Campo e São Paulo, Editora: Cedro, 1999, p. 37. 
1018 Não de Cristo! Nesse ponto, Wesley caminha com Calvino contra Lutero. Às vezes, as onipresenças de Deus 
– Pai e do Espírito Santo estão intercaladas. WJW, vol. 2, 1785, p. 502, 503 e 504 – sermão 64, §5.9.10.11 [The 
new creation], 1785.  
1019 A onipresença de Deus é mencionada NTJW, 1754, p. 104 e 129; 219 – Mc 3.13 e 13.32; Jo 3.13 e OTJW, 
1765, [vol. 3,] p. 2116 – Is 65.2. 
1020 Veja também a sua reflexão sobre a sua rejeição da linguagem de proximidade para com Deus da hinologia 
moraviana. 
1021 WJW, vol. 4, 12 ago. 1788, p. 40-47 – sermão 118 [On the omnipresence of God].  
1022 Apesar disso, desafia o contínuo acento no amor e na graça [divina] qualquer tipo de pneumacentrismo. 
1023 WJW, vol. 3, 1783, p. 9 – sermão §71, I.6 [Of good angels]: “And although none but their great Creator is 
omnipresent; although none beside him can ask, `Do not I fill heaven and earth?´; yet undoubtedly he has given 
an immense sphere of action (though not unbounded) to created spirits.” De forma parecida Wesley argumenta 
em relação aos arcanjos. WJW, vol. 4, 29 set. 1726, p. 225-235 – sermão 135 [On guardian angels], uma prega-
ção, entretanto nunca publicada durante a sua vida. Resumindo, a sua “anjologia” limita-se a uma expressão adi-
cional da providência divina.  
1024 WJW, vol. 3, 7 jan. 1783, p. 20 – sermão 72, §II.2 [Of evil angels]: “They are (remember! so far as God 
permits) κοσµοκρατορες, `governors of the world´!” 
1025 Veja WJW, vol. 1, 1748, p. 497 – sermão 21, §II.5 [Upon our Lord’s sermon ion the mount]; WJW, vol. 2, 
1760, p, 208-209 – sermão 46, §II.1.2 [The wilderness state] e WJW, vol. 3, 1760, p. 229-230 – sermão 47, 
§III.7 [Heaviness through manifold temptations]. 
1026 A ênfase no Deus absconditus em Lutero interpreta o clima da transição da época medieval à época moderna 
e representa a noção de Lutero da perda da presença divina já anotada em relação à perda da mediação sacramen-
tal. Lutero, porém, ainda não recorre à experiência pessoal como saída – “Minha experiência me diz que eu sou 
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Wesley teve problemas em explicar fenômenos como, por exemplo, as amplas perseguições 

da igreja primitiva. 

Por outro lado, a convicção da presença providencial contínua de Deus no mundo, ex-

pressa pela esperança de viver de graça em graça, levou o metodismo por dois séculos a uma 

tendência triunfalista em relação ao seu futuro e significado,1027 e hoje, em tempos de estag-

nação, talvez a uma tendência depressiva. Discutiremos mais adiante a provável relação entre 

esse acento e a preferência de Wesley por uma cristologia alta descendente, partindo da en-

carnação e enfatizando “Cristo’’ como o título cristológico central. Importante é registrar que, 

segundo Wesley, o agente principal da história é Deus. Diferente do calvinismo depois do 

concílio de Dort, porém, o ser humano não somente pode, mas deve co-operar nessa atividade 

divina. Assim, a vocação do metodismo a “reformar a nação, principalmente a igreja”, não 

deve ser reduzida a uma compreensão antropocêntrica. Segundo Wesley, o ser humano não é 

o agente único na história, mas coopera com quem garante a história. Transparece aqui uma 

compreensão parecida com a da participação da igreja cristã na Missio Dei.1028 Veja também a 

proximidade com a sua definição de “religião” onde os atributos de Deus se tornam caracte-

rísticas da vida humana: 

Eu me refiro à religião no sentido de que o amor para com Deus e amor para 
com o ser humano está ocupando o coração e está governando a vida. O e-
feito disso é a práxis uniforme de justiça, misericórdia e verdade. Isso é a 
verdadeira essência, altura e  profundidade da religião, distinta dessa ou da-
quela opinião, e de qualquer modo particular de cultuar a Deus.1029 

Deschner, Klaiber e Marquardt, então, têm razão ao descreverem essa presença divina 

como “sobretudo mediante o amor”. Sobre a onipresença de Deus, Charles Wesley resume to-

                                                                                                                                                         
um miserável pecador”. Em tempos de crise, Lutero ainda consegue afirmar “eu sou batizado” e enfatiza a fé e 
não a certeza da fé mediante a experiência humana.  
1027  WJW, vol. 2, 3 mar. 1786, p. 535-550 – sermão 67 [On divine providence]. Normalmente, relaciona-se com 
esta história metodista triunfante o século XIX. Mas ainda Rupert Davies, chama Montanus, os Waldenses e 
Francisco de Assis simplesmente “...examples of Methodism...”! Apropriar-se dos outros por chamá-los “próto-
metodistas” contradiz o esforço do mesmo autor em mostrar que o metodismo não era sectário. Rupert E. 
DAVIES. Methodism. London: Penguin Books, 1963, p. 13, 16 e 20. 
1028 Criada no âmbito da teologia alemã depois da II Guerra Mundial, o segundo grande símbolo da limitação não 
somente da civiliazação ocidental, mas também do projeto da modernidade, o conceito da Missio Dei se tornou 
adiante muito importante na teologia ecumênica como sinal da esperança. A Missio Dei  desafia conceitos que fa-
lam do ser humano – ou dos pobres – como agentes da história. Diante dos extremos do teocentrismo – o grande 
problema do calvinismo – e do antropocentrismo – o projeto da modernidade, representado, na época de Wesley, 
mais claramente por David Hume – a proposta de Wesley de manter o acento na primazia divina sem descartar o 
significado da sinergia divino-humana mostra a sua força contemporânea e vivencial. 
1029 WJW, vol. 3, 27 jun. 1787, p. 448 – sermão 102, §11 [Of former times], “By religion I mean the love of God 
and man, filling the heart and governing the life. The sure effect of this is the uniform practice of justice, mercy, 
and truth. This is the very essence of it, the height and depth of religion, detached from this or that opinion, and 
from all particular modes of worship.” 
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do quando fala do “pai da graça onipresente”. 1030 No sermão 26 encontra-se um argumento 

que reúne todos os elementos até agora introduzidos: ele parte da constatação da onipresença 

divina, menciona a “Trindade em união e a união em Trindade” e finaliza com “...e, sobretu-

do, o seu amor, qual é o brilho da sua glória”. 1031 Veja também a poesia Por amor publicada 

em 1781 no Arminian Magazine.  

1. Ó amor, dom soberano desconhecido! 
Ansiosamente Te aguardo, 
Antes que possa tomar o meu vôo; 
Antes que possa partir em paz; 
Ó esperança de uma eterna felicidade; 
Num mundo novo de luz. 
 
2. Desde já aproximo-me este dia com alegria,  
Quando encontrarei a minha herança rica,  
Como Tu mesmo se dá:  
A salvação, com certeza, é oferecida em ti,  
Minha paz perfeita, meu Céu presente 
Tu mesmo és meu Deus. 
 
3. Ó amor, Deus a Ti mesmo revela! 
Para selar o meu perdão no teu sangue; 
Para restaurar meu espírito; 
Assim, deixa-me obter um lote, 
Onde pena, doença, dores 
E morte nunca mais estarão! 
 
5. Agora, vem Teu amor essencial! 
E assim desço ao túmulo, 
Com Jesus no meu coração; 
Seguro de ressuscitar nesse grande dia, 
E subir aos céus inflamado, 
E ver-te como tu és.1032  

Segundo estes versos, o misterioso Deus soberano e desconhecido revela-se no seu 

amor só parcialmente, mas suficientemente para manter a esperança para poder viver e mor-

rer. A onipresença, justiça e amor são fontes de esperança para um povo pobre sem vez e sem 

voz.  Para Wesley o Deus soberano se torna “...seu pai, seu amigo, fonte de tudo que é bom, o 

                                                 
1030 WJW, vol. 7, 1780, p. 427 – Collection of hymns, hino 278, estrofe 1. 
1031 WJW, vol. 1,1748, p. 580-581 – sermão 26, §III.7 [Upon our Lord’s sermon on the mount, VI].  
1032  AMJW, vol. 4, set. 1781, p. 567-568: “[1] O love thou sovereign good unknown! / Anxious I wait for thee 
alone, / Before I take my flight; / Before I can depart in peace, / or hope for endless happiness, / In a new world 
of light. [2] /Joyful I fly this moment hence, / Meet for my rich inheritance, / If thou thyself impart: / Salvation 
shure in thee is given; / my perfect peace, my present heaven, / My God himself thou art. [3] O love, o God, thy-
self reveal! / My pardon in thy blood to seal, / My spirit to restore; / Then, let me then a lot obtain, / Where grief, 
infirmity, and pain, / And death shall be no more. […] [5] Now, o thou Love essential come! / And lo ! I sink 
into the tomb, / With Jesus in my heart; / Secure at that great day to rise, / And mount above the flaming skies, / 
And see thee as thou art.” 
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centro dos espíritos de toda a carne, a firme felicidade de todos seres inteligentes.”1033 Esta a-

firmação teria sido “impossível” em 1733.  

1.4.3 A doutrina de Trindade hoje  

O caminho tomado por Wesley é hoje quase sempre substituído por uma reflexão que 

deduz da Trindade imanente conclusões sobre a perfeita sociedade, seja para inspirar uma vi-

são socialista1034 ou uma sociedade perfeitamente “equilibrada”. 1035 Achamos isso compreen-

sível, mas questionável. Josias Young reafirma, a partir da Trindade econômica, a “alterida-

de” do Deus trino em relação à criação e seu envolvimento. Segundo ele, a ênfase na alterida-

de de Deus sustenta a aceitação da alteridade do outro [ser humano]: “Deus enraíza a Trinda-

de no mundo para desafiar relações desumanas”1036. Já vimos em Wesley a sua crítica da am-

bígua função do conceito equilíbrio, nos discursos da sua época. O perigo se potencializa 

quando é combinado com uma antropologia idealista. Aqui Miroslav Volf indica um caminho. 

Ele alega um duplo impedimento de analogias diretas: o ser humano nunca tem uma noção 

perfeita da Trindade de Deus e a comunhão humana perfeita nunca existe. A correspondência 

entre os dois deve, então, não somente partir de Deus, mas também da humanidade.1037 A-

crescento: não se precisa tanto de um modelo ideal, mas de uma interação vital. Além disso, a 

Trindade imanente e a Trindade econômica não são plenamente idênticas. A Trindade ima-

nente é mais abrangente do que a (a nós revelada) Trindade econômica, mas a Trindade eco-

nômica introduz, com a redenção, algo novo à Trindade imanente.1038 A doutrina do Deus tri-

uno possibilita tanto reflexões sobre igualdade (tri-uno) como sobre identidade (tri-uno), uma 

                                                 
1033 WJW, vol. 1, 1740, p. 692 – sermão 33, §II.1 [Upon the Lord’s sermon on the mount, XIII]: “He knows 
God: his Father and his friend, the parent of all good, the centre of the spirits of all flesh, the sole happiness of all 
intelligent beings.” 
1034 O anglicano Conrad Noel (1869-1942) interpretou já em 1939 a Trindade imanente como modo para uma 
“comunidade-mundial na qual a igualdade, justiça e misericórdia da sua origem divina se manifestarão” para 
“fundar a sua visão socialista”. Conrad NOEL. Jesus the heretic. London, J.M. Dent., 1939, p. 46, apud: Mark D. 
CHAPMAN. The social doctrine of the Trinity: some problems. Anglican Theological Review, vol. 83, n. 2, pri-
mavera 2001, p. 241;  Parecido é Jürgen MOLTMANN.  A Trindade e o Reino de Deus, p. 197. Ele intepreta a 
Trindade como um “programa social”, “...o programa do personalismo social, ou do socialismo pessoal. Nós su-
peraríamos o individualismo possessivo do oeste como também o coletivismo despersonalizante do leste. Sería-
mos capazes de integrar ao humano `uma cultura de compartilhar´ [...] para ser abençoado em comunhão com a 
criação inteira na comunhão com o Deus triuno.” 
1035 Leonardo BOFF. A santíssima Trindade é a melhor comunidade. São Paulo: Vozes, 1988. 
1036Josias YOUNG. Some assumptions and implications regarding John Wesley’s view of the Trinity: The roots 
of all vital religion. Quarterly Review, vol. 18, n. 2. Nashville, TN: The United Methodist Board of Higher Edu-
cation, verão 1998, p. 139-153. 
1037 Miroslav VOLF. `The Trinity is our social program´: the doctrine of the Trinity and the shape of social en-
gagement. Modern Theology, vol. 14, n. 3. Oxford & Madison, MA, jul. 1998, p. 405. 
1038 Id., ibid., p. 407. 
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reflexão que ganha também com o conceito das pessoas da Trindade, por não serem redut í-

veis, autofechadas, mas autodoadoras.  baseamento 

...propor um conhecimento social com base na doutrina de Deus não signi-
fica tanto “projetar” ou “representar” o Deus triuno [...] Mas, re-contar a 
história da cruz [...] como engajamento do Deus triuno no mundo em busca 
de transformar o injusto [...] e violento reino desse mundo no justo, fiel e 
pacífico reino do nosso Senhor...1039 

Segundo Volf, a imitatio trinitatis leva à imitatio Christi como imitatio crucis. Wesley 

teria aceitado esta ênfase como mostra a imagem de um crucifixo na sua edição em 1735 da 

Imitatio Christi de Thomas a Kempis:1040 

         

A Imitatio Christi de Thomas a Kempis, editada por John Wesley em 1735 

Mark Chapman questiona se o acento no “equilíbrio” era, na práxis, realmente a me-

lhor visão fundante para a criação e manutenção de sistemas sociais e desconfia que o concei-

to representa mais uma ontologia inútil nas tão necessárias lutas sociais: 

Longe de [...] uma distorção pecaminosa, a condição adequada e apropriada 
da sociedade, até da Igreja, é uma de disputa e de conflito. [...] se nós ten-
tamos partir da Trindade qual será o espaço para tensões e conflitos como 

                                                 
1039 Id., ibid., p. 415. 
1040 A imagem usado encontra-se na página John Wesley da Victoria University Library. Disponível em: < li-
brary.vicu.utoronto.ca/special/ Wesleyana/Christ.htm >. Acesso em: 3 ago. 2005. 
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resultado da diversidade e diferença humana? A compreensão harmoniosa 
de Deus que caracteriza tanto o trinitarismo social [...] expressa talvez o de-
sejo de acordos e uma zona livre de conflitos, mas ela parece bastante dis-
tanciada do conflito criativo e construtivo que [...] foi o fundamento de so-
ciedades democráticas humanas. [...] O ser de Deus se manifesta nas ativi-
dades práticas de resolver os problemas da vida em conjunto. O Cristianis-
mo é assim uma forma de viver, não um conjunto de preposições, e não po-
de ser baseado simplesmente numa ontologia, nem numa ontologia de estar-
em-relacionamento, por mais que seja isso atraente: o diferente, é fundado 
em Deus que é vivo como somos vivos e que está presente conosco no 
mundo contemporâneo. [...] Um Deus harmonioso não é uma grande ajuda 
para aqueles que são oprimidos por sistemas de exploração e comércio in-
ternacional. 1041 

A noção dos possíveis estragos sociais devido ao uso inadequado do conceito do equi-

líbrio, aqui deduzido da Trindade, aproxima-se às críticas de Wesley já registradas anterio r-

mente. Uma soteriologia social precisa ser suficientemente sábia para não transformar a dou-

trina trinitária num calmante em vez de um estimulante da construção do reino. Com a ênfase 

na Trindade econômica, Wesley ajuda a registrar e assumir os conflitos da vida e as lutas pela 

vida e fica mais imune contra a idealização e confusão de sistemas sociais com a vontade de 

Deus.1042 Por outro lado, perde-se a chance de uma visão mais sistêmica ou estrutural do “so-

cial”. Nesse sentido, a percepção da diferença entre Trindade imanente e Trindade econômica 

feito por Volf pode nos ajudar a aproveitar as contribuições das duas linhas de pensamento da 

discussão contemporânea, sem apagar uma com a outra.  

Retornando ao atributo divino do amor, ele também pode ser mal- interpretado como 

uma sensação doce e descomprometida de um equilíbrio mudo e falso. Em Wesley, a ênfase 

no amor divino transformou-se num veto divino contra a teologia do status quo que exclui o 

próximo, numa revolta contra a saída do caminho da escuridão espiritual proposta pelo misti-

cismo e numa rejeição da profunda suspeita do puritanismo contra a felicidade. A experiência 

do amor do Deus trino era, para Wesley, a resposta depois de uma longa caminhada em busca 

de novas fontes ou referências espirituais.1043 Na teologia articulada de Wesley não há um es-

paço significativo para uma teologia especulativa, por ser mais o reduto dos intelectuais, mas 

não acessível para o povo sofrido. Em vez disso, Wesley parte da linguagem do povo, fala em 

                                                 
1041 Mark D. CHAPMAN, Mark D. The social doctrine of the Trinity: some problems. Anglican Theological Re-
view, vol. 83, n. 2, primavera 2001, p. 248-249, 253-254. 
1042 Quanto a Wesley o perigo estaria na idealização da monarquia inglesa. Veja que a sua aprovação parte mais 
da comparação com outras sociedades do que da declaração de sua origem divina, mas o argumento não é total-
mente ausente. 
1043 Ted A. CAMPBELL. "Pure, unbounded love": doctrine about God in historic Wesleyan communities. Trin-
ity, community, and power. MEEKS, Douglas (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 2000, p. 85-109. 
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relação à Trindade imanente do mistério divino que conduz à humildade intelectual, mas de-

senvolve o significado criador, salvador e transformador da Trindade econômica que, na sua 

força, não se subordina a ninguém nem aos espíritos malignos e tampouco aos tabus que pos-

sam ocupar a mente do povo. Assim, a Trindade “se torna a raiz de todo tipo de religião vi-

tal.” 

Em seguida, veremos o entrelaçamento entre a doutrina da Trindade, a cristologia e a 

pneumatologia. É correto falar do “fundamento cristocêntrico e trinitário da graça prevenien-

te” em Wesley, como G. Stephen Blakemore aponta? 1044 

1.5 Cristologia 

As possibilidades cristológicas de sustentar uma soteriologia social passam pela acen-

tuação na doutrina tanto da pessoa como da obra ou dos ofícios de Cristo Jesus. Quanto à pes-

soa de Cristo é do interesse central o dogma cristológico da “dupla natureza”. Afinal, Wesley 

desenvolveu uma cristologia “baixa ascendente” ou “alta descendente”? Quanto à obra do 

Cristo Jesus interessa especialmente a sua abrangência e unicidade mediante a doutrina dos 

três ofícios, ou, como será mais adiante discutido, dos, de fato, quatro ofícios.  

Iniciamos com o levantamento da linguagem dentro dos parâmetros clássicos. Como 

vimos anteriormente, em 1733 domina ainda “santo Jesus”. Depois de 1739, Wesley fala de 

“Jesus Cristo”, “Senhor Jesus”, “Jesus nosso Senhor”. “Senhor Jesus Cristo” e “Cristo Jesus”.  

Menos regular é a expressão “crer em Jesus”. Em termos trinitários, Jesus é a imagem de 

Deus. Já nos hinos de Charles Wesley encontra-se uma maior ênfase em Jesus e “seu nome”, 

ou seja, também uma ênfase na força que não se submete aos desafios da vida e da morte, po-

rém numa imagem cristológica mais próxima e acessível. 1045 

Segundo John Deschner, “Wesley tem uma cristologia elaborada. Mais ainda, ela a-

companha a sua soteriologia de tal modo que a cristologia reflete fielmente a soteriologia, e 

vice versa. [...] É o esforço de uma mente concentrada  em organizar para uso popular os ele-

                                                 
1044 G. Stephen BLAKEMORE By the spirit through the water: John Wesley's "evangelical" theology of infant 
baptism. Disponível em: < http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/31-2-9.htm >. Acesso em: 8 
jan. 2006. 
1045 John Ernest RATTENBURY. The evangelical doctrines of Charles Wesley's hymns. London, Epworth Press: 
E. C. Barton, 1941, p. 162, critica que os hinos de Charles Wesley quase não se referiam à vida terreste de Jesus. 
Ele tem razão, mas não aprofunda o fenômeno da maior ênfase de Charles em Jesus do que em Cristo, em com-
paração com John. 
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mentos principais de uma mensagem.”1046 Deschner argumenta que, segundo Wesley, Jesus 

teria assumido a natureza humana no ventre de Maria por uma livre escolha, com o objetivo 

de oferecer um substituto penal. “Dois temas-chave wesleyanos estão relacionadas com a na-

tureza humana [de Cristo]: Cristo, o segundo Adão, ou o substituto penal; e Cristo a imagem 

do pai, a nossa norma de santificação”. 1047 Cristo, o segundo Adão, é o representante de toda a 

raça humana. Deschner, então conclui: “É dizer demais que a cristologia de Wesley era docé-

tica. Há um ensaio claro sobre a natureza humana [de Cristo] e ele o compreendeu como den-

tro das limitações estabelecidas pelo [credo de] Calcedônia. Mas o acento é um outro”.1048 

Nesta direção aponta, por exemplo, a afirmação de que Cristo será rei também segundo a sua 

natureza humana.1049 Mas, em geral prevaleceu nos últimos 25 anos uma leitura crítica da 

cristologia alta de Wesley: Hugo Assmann fala de um “acordo [...] impraticável” com o acen-

to wesleyana no “atonement” e na “expiação substitutiva”1050 e Ângela Shier-Jones está de 

acordo quando ela resume a pesquisa: “Quase todos os teólogos que investigaram a cristologia 

de Wesley acharam-na deficiente”.1051 

Para discutir o assunto começamos com as Orações modelos de 1733. Nelas, a cristo-

logia alta jamais esteve “pronta” e passa longe da cristologia deduzida de Deschner das Notas 

explanatórias do Novo Testamento e dos 53 Sermões. Nas Orações modelos Wesley dirige-se 

à segunda pessoa da Trindade somente como “santo Jesus” ou fala de “Deus Filho” de forma 

geral e somente em relação à Trindade; a referência ao “Cristo” é completamente ausente.1052 

Isso muda, no decorrer do tempo, mas não completamente. Veja, por exemplo, a expressão 

“...andar como Cristo andou” (Grifo deste autor) usada a partir de 1744 até 1791 freqüente-

mente para descrever a caminhada cristã de qualidade.1053 Esta expressão transversal nas o-

                                                 
1046 John DESCHNER. Wesley's Christology: an interpretation. Grand Rapids, Michigan: Francis Asbury Press, 
1988, p. 14.  
1047 Id., ibid., p. 24, 26, 27 e 28. 
1048 Id., ibid., p. 28. 
1049 NTJW, 1754, p. 442 – 1Co 15.24: “Nor does the Father cease to reign, when he gives it to the Son; neither 
the Son, when he delivers it to the Father: but the glory which he had before the world began, […] will remain 
even after this is delivered up. Nor will he cease to be a king even in his human nature…” (grifo deste autor). 
1050 Hugo ASSMANN. Basta a santidade social? Hipóteses de um católico romano sobre a fidelidade metodista. 
Luta pela Vida e Evangelização . Piracicaba / São Paulo: Editora UNIMEP / Edições Paulinas, 1985, p. 198. 
1051 Angela SHIER-JONES. Conferring as theological method. Unmasking Methodist Theology. MARSH, Clive 
et al. (eds.) New York & London: Continuum, 2004, p. 94, roda-pé 1. 
1052 Essa observação pesará na questão se em Wesley a cristologia precede a soteriologia (Deschner) ou a sote-
rio logia a cristologia. 
1053 LJW, vol. 3, Londres, 18 set. 1756, p. 202 – carta para rev. Clarke: “I have written severally, and printed, 
against Deists, Papists, Mystics, Quakers, Anabaptists, Presbyterians, Calvinists, and Antinomians. Nevertheless, 
in all things indifferent, (but not at the expense of truth,) I rejoice to […] if happily I may `gain more proselytes´ 
to genuine, scriptural Christianity; if I may prevail upon the more to love God and their neighbour, and to walk 
as Christ walked.” Veja também WJW, vol. 1, 1744, p. 161 – sermão 4, §4 [Scriptural Christianity]; WJW, vol. 
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bras de Wesley mistura a linguagem de uma cristologia alta descendente com o imaginário do 

ministério terrestre de Jesus de Nazaré. Mas, em relação à sua linguagem cristológica, Wesley 

parece ter identificado qualquer cris tologia baixa ascendente com o – entusiasmo! Assim, ele 

se dirige – dois anos antes da sua morte no sermão 123, Sobre o conhecimento do Cristo se-

gundo a carne – primeiro, contra posições doutrinárias dos socinianos (§4) e arianos (§5) e, 

depois, desconfiava (§7-8) da linguagem emocionalmente carregada dos moravianos para que  

isso possa 

...prevenir aclamações altas, a gritaria horrível e não natural, a repetição das 
mesmas palavras vinte ou trinta vezes, e homens e mulheres que gesticulam 
com os braços e as pernas, numa forma chocante não somente para a relig i-
ão, mas também para o senso comum. [...] o costume de uma imprópria  fa-
miliaridade com Deus o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Governa-
dor, produz, naturalmente, muitos frutos ruins.1054 

Parece que Wesley queria que seu acento no aspecto terrestre da salvação não se trans-

formasse em entusiasmos. Importante é a obra de Cristo: Os “...méritos da sua vida, morte, e 

ressurreição...” levam “à união com ele” e ele torna-se “a nossa sabedoria, retidão, santifica-

ção e redenção”, ou, com uma palavra, ele é uma “salvação presente”: 

A fé cristã é, portanto, não só um assentimento a todo o evangelho de Cris-
to, mas também plena confiança no sangue de Cristo; uma confiança nos 
méritos da sua vida, morte, e ressurreição; ...e, em conseqüência disto, uni-
ão com ele, adesão à sua pessoa, como a nossa “sabedoria, justiça, santifica-
ção e redenção”, ou, numa palavra, nossa salvação. [...] Seja qual for essa 
salvação, ela é uma salvação presente. É algo atingível, sim, atualmente a-
tingível na terra, por aqueles que são participantes dessa fé. 1055 

                                                                                                                                                         
1, 1750, p. 680 – sermão 32, §III.3 [Upon our Lord´s sermon on the mount, XII]; WJW, vol. 1, 1770, p. 343 –  
sermão 53, §III.4 [On the death of George Whitefield]; WJW, vol. 2, p. 467 – sermão 61, §32 [The mistery of 
iniquity]; WJW, vol. 2, 1783, p. 488 e 491 – sermão 63, §7 e §13 [The general spread of the gospel]; WJW, vol. 
3, 1783, p. 27 – sermão 72, §III.1 [Of evil angels ]; WJW, vol. 3, 1787, p. 265 – sermão 89, §4 [The more excel-
lent way] e WJW, vol. 4, 1789, p. 137-138 – sermão 122, §8 [Causes of the inefficacy of  Christianity]. 
1054 WJW, vol. 4, 15 ago.1789, p. 103 e 104 – sermão 123, §11. 12 [On knowing Christ after the flesh], “Possibly 
it may prevent loud shouting, horrid, unnatural screaming, repeating the same words twenty or thirty times, 
jumping two or three feet high, and throwing about the arms or legs, both of men and women, in a manner 
shocking not only to religion, but to common decency. […] the using this improper familiarity with God our 
Creator, our Redeemer, our Governor, is naturally productive of very evil fruits.” A expulsão dos moravianos 
sobre a liderança do filho de Zinzendorf da região do rio Rino tinha como motivação excessos de relacionamen-
tos que não foram aceitos pela população local. 
1055 WJW, vol. 1, 1738, p. 121 – sermão 1, §I.5 e §II.1 [Salvation by faith]. “Christian faith is then not only an 
assent to the whole gospel of Christ, but also a full reliance on the blood of Christ, a trust in the merits of his life, 
death, and resurrection; a decumbency upon him as our atonement and our life, as given for us, and living in us. 
It is a sure confidence which a man hath in God, that through the merits of Christ his sins are forgiven, and he 
reconciled to the favour of God; and in consequence hereof a closing with him and cleaving to him as our 'wis-
dom, righteousness, sanctification, and redemption' or, in one word, our salvation. II. What salvation it is which 
is through this faith is the second thing to be considered. 1. And, first, whatsoever else it implies, it is a present 
salvation. It is something attainable, yea, actually attained on earth, by those who are partakers of this faith.” 
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O palco da salvação em Cristo é a terra, mas a terra é também o palco dos/as salvos/as 

e seu objetivo de vivenciar a sua santificação. O objetivo do “caminho da salvação” é um po-

vo que “anda como Cristo andou”: a santificação tem na práxis um rosto cristológico e, por is-

so também, sempre escatológico. Num comentário de Gn 28.12, Wesley descreve Cristo co-

mo a “escada”, o mediador entre a terra e o céu, que, por sua natureza humana encosta na ter-

ra e, por sua natureza divina, no céu – o que abre caminho tanto para a sua humilhação como 

para a sua exaltação. Trata-se de uma linguagem cristológica tradicional, afirmando os seus 

dados fundamentais para a soteriologia.1056 No seu comentário de Jó 9.33, Wesley, de repente, 

pode também falar do “nosso Senhor Jesus” como mediador,1057 ou seja, a sua linguagem não 

é plenamente unificada. 

Com a mesma preocupação, Wesley enfatiza os ofícios de Cristo como rei, sacerdote e 

profeta, e amplia ainda mais esta perspectiva através do “ofício” do “médico”. John Wesley 

fala que é preciso “...receber [Cristo] em todos seus ofícios, como nosso profeta, sacerdote e 

rei”.1058 A motivação é soteriológica, porque, mediante estes três ofícios, Cristo garante a efi-

cácia e a consumação da salvação: 

Nós não somos claros diante de Deus, a menos que o proclamemos em 
todos os seus ofícios. Pregar Cristo [...] é pregá-lo, não apenas como nos-
so Grande Sumo Sacerdote, “tomado de entre os homens, e ordenado pa-
ra os homens, em coisas pertinentes a Deus”; como tal “reconciliando-
nos para Deus, através de seu sangue”, e “vivendo para sempre para in-
terceder por nós”; mas, igualmente, como um Profeta do Senhor “que de 
Deus é feito sabedoria junto a nós”, que, pela sua palavra e seu Espírito, 
está conosco sempre, “guiando-nos em toda verdade”; – e permanecendo 
um Rei para sempre, fornecendo as leis para todos a quem Ele comprou 
com seu sangue; restaurando aqueles para a imagem de Deus, a quem Ele 
primeiro recolocou no seu favor, [...] até que tenha lançado fora todos os 
pecados completamente, e trazido para a retidão eterna.1059 

No sermão, Wesley parte do ofício sacerdotal para o profético e o real. A ênfase está 

                                                 
1056 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 111 – Gn 28.12: “The mediation of Christ. He is this ladder: the foot on earth in his 
human nature, the top in heaven in his divine nature; or the former is his humiliation, the latter is his exaltation. 
All the intercourse between heaven and earth since the fall is by this ladder. Christ is the way.” 
1057 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1544 – Jó 9.33: “Our Lord Jesus is now the blessed days – man, who has mediated 
between heaven and earth, has laid his hand upon us both: to him the father hath committed all judgment.” 
1058 WJW, vol. 2, 1765, p. 161 – sermão 43, §II.2 [The scripture way of salvation]: “…receive him in all his of-
fices, as our Prophet, Priest, and King.” 
1059 WJW, vol. 3, 1750, p. 37 – sermão 36, §I.6 [The law established through faith]: “`We are not ourselves clear 
before God unless we proclaim him in all his offices. To preach Christ […] is to preach him not only as our great 
`High Priest, taken from among men, and ordained for men, in things pertaining to God´; as such, reconciling us 
to God by his blood´, and `ever living to make intercession for us´; but likewis e as the Prophet of the Lord, `who 
of God is made unto us wisdom´, who by his word and his Spirit `is with us always´, `guiding us into all truth´; 
yea, and as remaining a King for ever; as giving laws to all whom he has bought with his blood; as restoring 
those to the image of God whom he had first reinstated in his favour; […] until he hath utterly cast out all sin, 
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na operacionalização da salvação. A dupla natureza é mencionada como pressuposto dessa 

salvação, mas o foco está na eficácia, na força salvífica, na soberana sabedoria e no cumpri-

mento da promessa divina. É uma cristologia parecida com a tradição do evangelista João que 

garante a sobrevivência do povo. Essa aplicação de uma cristologia alta tem claramente um 

acento pastoral e dirige-se tanto a uma população ameaçada na sua existência como a um mo-

vimento religioso desafiado pelas experiência da perseguição e rejeição.  

A pregação de Cristo em todos os seus ofícios quer promover fé, mas também estabe-

lecer a lei nos corações humanos.1060 Por causa disso, a percepção do perdão do pecado leva a 

uma noção ainda mais clara da necessidade de “méritos de Cristo”, da necessidade de sua pre-

sença em “...todos seus ofícios”. 1061 Quanto aos ofícios de Cristo, fazemos ainda mais uma 

observação. Com freqüência Wesley se refere a Jesus Cristo como o “grande médico das al-

mas” [great Physician of the souls]. Ele purifica, limpa e santifica1062, cura de toda doença do 

pecado e religião, é terapia da alma / vida (θεραπεια ψυχης)1063 e restaura a imagem de 

Deus1064. O great Physician conhece “as almas e os corpos dados a nós” e não sobrecarrega 

ninguém. 1065 Encontramos aqui explicitamente a corporeidade inclusa! Já mencionamos ante-

                                                                                                                                                         
and `brought in everlasting righteousness´.” 
1060 WJW, vol. 3, 1750, p. 41 – sermão 36, §III.1 [The law established through faith]. Veja também WJW, vol. 2, 
1733, p. 161 Sermão 43, §II.2 [The scripture way of salvation]. 
1061 John WESLEY. A plain account of Christian perfection, as believed and taught by the Rev. Mr. John 
Wesley, from the year 1725 to the year 1765, 1766, §26. 
1062 WJW, vol. 2, 1760, p. 245 – sermão 48 §1.13 [Self denial]; WJW, vol. 3, 21 set.1735, p. 533 – sermão 109, 
§1 [The trouble and rest of good men]; WJW, vol. 1, 24 abr. 1767, p. 348 – sermão 14, §II.3 [The repentance of 
believers]; WJW, vol. 3, 2 jul.1789, p. 86 – sermão 122, §1 [Causes of the inefficacy of Christianity]. 
1063 WJW, vol. 2, 1759, p. 184 – sermão 44, §III.3 [Original sin], “We may learn from hence, in the third place, 
what is the proper nature of religion, of the religion of Jesus Christ. It is θεραπεια ψυχης God's method of heal-
ing a soul which is thus diseased. Hereby the great Physician of souls applies medicine to heal this sickness; to 
restore human nature, totally corrupted in all its faculties. God heals all our atheism by the knowledge of himself, 
and of Jesus Christ whom he hath sent; by giving us faith, a divine evidence and conviction of God and of the 
things of God–in particular of this important truth: Christ loved me, and gave himself for me.64 By repentance 
and lowliness of heart the deadly disease of pride is healed; that of self-will by resignation, a meek and thankful 
submission to the will of God. And for the love of the world in all its branches the love of God is the sovereign 
remedy. Now this is properly religion, 'faith thus working by love',65 working the genuine, meek humility, entire 
deadness to the world, with a loving, thankful acquiescence in and conformity to the whole will and Word of 
God.” John WESLEY. The doctrine of original sin, according to scripture, reason, and experience, 1757, §4, 
“…nor can the Christian philosophy […] be more properly defined than in Plato's word: It is θεραπεια ψυχης, 
`the only true method of healing a distempered soul´.” 
1064 WJW, vol. 2, maio-jun. 1783, p. 452 – sermão 61, §2 [The mystery of iniquity]: “He immediately appointed 
his Son, his well-beloved Son, `who is the brightness of his glory, the express image of his person´, to be the 
Saviour of men, `the propitiation for the sins of the whole world´; the great Physician, who by his almighty Spirit 
should heal the sickness of their souls, and restore them not only to the favour but to `the image of God wherein 
they were created´.” 
1065 WJW, vol. 3, 7 out. 1786, p. 163 – sermão 82, II.2 [On temptation]. “our great Physician never departs from 
us. He is about our bed and about our path. He observes every symptom of our distress, that it may not rise above 
our strength. And he cannot be mistaken concerning us. He knows the souls and bodies which he has given us. 
He sees exactly how much we can endure with our present degree of strength. And if this is not sufficient he can 
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riormente o interesse, tanto do puritanismo como do anglicanismo, para a medicina. No pur i-

tanismo referiu-se especialmente aos pastores como “médicos da alma” [physicians of the so-

ul]. Esta visão ministerial pronunciava o cuidado e o acompanhamento contínuo como parte 

essencial da relação entre rebanho e pastor. Wesley criou uma práxis parecida, mas usou a ex-

pressão, em relação à linguagem puritana do ministério pastoral, somente uma vez. Nesta oca-

sião Wesley afirma que os médicos da alma / da vida precisam necessariamente de educa-

ção.1066 O uso desta figura lingüística em Wesley, bem diferente do costume puritano, é quase 

exclusivamente cristológico!1067 Uma radical limitação a questões da “alma” (no sentido em 

português), porém, não se encontra em Wesley. De fato, para ele a saúde é mantida por razões 

físicas e religiosas. O conceito “soul”, afinal, abrange, (em inglês) também a vida. O motivo 

do “Cristo médico”, dessa forma, acresceu à economia salvífica dos três ofícios um elemento 

ainda mais corporal e terapêutico. A cristologia tornou-se mais transparente para o Deus pró-

ximo. Outler comenta: “As metáforas aqui do Cristo médico e de salvação como terapia são 

significativas; elas distinguem uma visão essencialmente interpessoal e terapêutica da justifi-

cação, regeneração e santificação das suas alternativas forenses.”1068 A cristologia desenvol-

vida dentro dos parâmetros da soteriologia ocidental, enfatizando os momentos da fé, é ampli-

ada por elementos da soteriologia oriental do caminho da fé.1069 Para Wesley, os momentos da 

fé são portas de passagem num caminho contínuo. 

Quanto ao motivo da proximidade de Deus em Jesus Cristo, Ted A. Campbell lem-

brou, recentemente, da importância da herança medieval do Cristo pobre em Wesley: 

A questão não é somente que temos que amar e ajudar os pobres, nem é que 
os pobres têm simplesmente algo para oferecer a nós. O ponto é [...] a signi-
ficância salvífica da pobreza de Cristo, [...] o fato de que os pobres são os 
amados de Cristo e a vocação para viver uma pobreza voluntária , tanto co-

                                                                                                                                                         
increase it to whatever degree it pleases him. Nothing therefore is more certain than that in consequence of his 
wisdom, as well as his justice, mercy, and faithfulness, he never will, he never can suffer us to be tempted above 
that we are able–above the strength which he either hath given already, or will give as soon as we need it.” 
1066 John WESLEY.A letter to a Clergyman, §II.1: “1. Seeing life everlasting, and holiness, or health of soul, are 
things of so great importance, it is highly expedient that Ministers, being Physicians of the soul, should have all 
advantages of education and learning.” 
1067 WJW, vol. 7, 1780, p 558 – Collection of hymns, hino 384, estrofe 6: “Come, O my soul's physician, thou!” 
1068 WJW, vol. 1, 28. mar. 1763, p. 323, roda-pé 43 – sermão 13, §III.8 [On sin in believers],  
1069 Precisa-se lembrar que tanto a Igreja Católica, como as igrejas da reforma e também as igrejas pentecostais 
enfatizam o aspecto forense da salvação. Enfatizam-se, porém momentos diferentes como momentos decisivos. 
O catolicismo defende como momento central o batismo, o protestantismo a confirmação, o pietismo a conver-
são e o pentecostalismo o batismo no Espírito Santo. No mínimo, nos primeiros três casos trata-se de momentos, 
salvificamente ditos, compreendidos como decisivos: Sem o batismo, a confirmação ou a conversão não se pode 
imaginar a salvação. As compreensões que “um convertido, não pode cair da graça” e “um batizado é um novo 
nascido” seguem na mesma lógica da ênfase nos momentos da fé. 
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mo imitação de Cristo como de serviço aos pobres amados por Cristo.1070 

Segundo Campbell, Wesley acolheu esta cristologia com as suas leituras da Imitatio 

Christi e da Devotio Moderna entre 1725 e 1737, ou seja, essa ênfase em Wesley se tornou 

algo constitutivo no início da sua caminhada pessoal. Da mesma forma, Douglas Meeks ob-

servou há sete anos antes: “Estar em Cristo significava assumir a forma da sua própria vida 

para e com o pobre. Ser discípulo de Cristo significava ser obediente ao seu mandamento de 

alimentar as suas ovelhas e servir aos mais pequeninos de seus irmãos e irmãs.”1071 A presen-

ça dessa cristologia em Wesley, porém, é muito menos evidente e, assim, escapa facilmente 

da percepção. Por causa disso, Campbell recorre à hinologia e até às poesias de Charles Wes-

ley em parte nunca publicadas1072. Porém, há outras evidências, por exemplo,  num texto do 

Arminian Magazine de 1781 onde os três elementos mencionados por Campbell – o Cristo 

pobre, os pobres como os amados do Cristo e a vocação para uma pobreza voluntária – apare-

cem de fato e em conjunto e de forma pública e, por causa disso, de caráter programático para 

o povo metodista: 

Promessas especiais são dadas aos pobres. Providências peculiares aten-
dam-nos. Bênçãos são prometidas àqueles que cuidam dos pobres. Tudo o 
que é feito em favor deles é feito para Cristo. Deus escolheu os pobres do 
mundo. A sua palavra dirige-se com ternura aos pobres. As suas aflições os 
aproximam de Jesus, carregam em si uma memória do seu sofrimento, 
estabelecem uma relação especial com a sua pessoa e criam um interesse a 
seu favor. 

Cristo santificou o caminho da pobreza. Nela ele andou nos dias da sua 
existência terrestre  [flesh]. Nela  ele encontrou aqueles que seguem seus 
passos. A pobreza de Cristo carrega bênçãos especiais em si mesmo. Ela 
protege de muitos males; prepara para a comunhão nos seus sofrimentos e é 
o fundamento de qualquer bem espiritual. Pobreza é uma série sem fim de 
aflições e aflições levam à oração, à suplica inaudível – e a audição da graça 
é aberta para ela. “Eu ouvi o grito do meu povo e eu venho para libertá-lo”. 
A luta causada pela pobreza se torna um grito espiritual. Deus se une com 
ele e ouve.1073 (Grifo deste autor) 

                                                 
1070 Ted A. CAMPBELL. The image of Christ in the poor: on the medieval roots of the Wesleys´ ministry with 
the poor. The poor and the people called Methodists. HEITZENRATER, Richard P. (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2002, p. 40. 41. 42. 43. 
1071 Douglas MEEKS. On reading Wesley with the poor. The portion of the poor: Good News to the poor in the 
Wesleyan tradition, MEEKS, Douglas (ed.), Nashville, TN: Kingswood Books, 1995, p. 10; apud Theodore 
RUNYON. A nova criação: a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2002, p. 232. 
1072 Ted. A. CAMPBELL. The image of Christ in the poor: on the medieval roots of the Wesleys´ ministry with 
the poor. The poor and the people called Methodists. HEITZENRATER, Richard P. (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2002, p. 50-52.  
1073 AMJW, vol. 4, fev. 1781, p. 331 - Charles PERRONET. Righteousness the path of peace: suffering the 
means of purity: “Peculiar promises are made to the poor. Peculiar providences attend them. Blessings are prom-
ised to such as care for the poor. Whatever is done for one of the least of these, is done to Christ. God has chosen 
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Temos aqui um conceito medieval que Rack designou, com toda razão, como “Pobre-

za santa”, sem, porém, investigar as suas fontes em Wesley.1074 A inclusão deste texto no 

mesmo ano da publicação do sermão sobre o Perigo da riqueza1075, é um forte indício da con-

tínua importância desta cristologia em Wesley. Percebe-se também que Perrenot usa “Jesus” e 

“Cristo” paralelamente. 

O tema também corresponde com mais um outro tema preferencial da teologia medie-
val, a ênfase numa cristologia sacrifical. Segundo as Notas explanatórias do Novo Testamento 
sobre Jo 1.14, Fl 2.7-8 e Hb 9.5 a natureza humana de Cristo era um “corpo preparado a ser 
sacrificado”. 1076 O motivo aparece também na teologia sacramental dos irmãos Wesley. Na 
introdução dos Hinos sobre a Ceia do Senhor, que cita uma obra de Daniel Brevint, lemos 
depois da seção sobre o sacrifício de Cristo, na “Secção VII. Sobre o sacrifício de nós mes-
mos“: 

Muitos dos assim chamados cristãos vivem como se incluído no evange-
lho não haja sacrifício a não ser o do Cristo na cruz. E, certamente, não há 
nenhum outro que possa perdoar os nossos pecados ou satisfazer a justiça 
de Deus. [...] O nosso sacrifício não pode encontrar salvação, embora nos 
seja necessário recebê-lo [...] Jesus nada faz sem a sua igreja .1077 

Charles Wesley transformou este texto, quase que literalmente, em hinos! Nota-se que 
ele, diferente do que no texto citado, fala do ser “crucificado com Jesus”1078 (Grifo deste au-
tor). No mesmo ano, Charles publicou a coletânea Hinos sobre o nascimento do nosso Senhor 
(1745). Nela a referência a “Jesus”1079 é duas vezes maior do que a “Cristo”1080. Frank Baker 
                                                                                                                                                         
the poor of this world. His word flows with tenderness to the poor. Their afflictions bring them near to Jesus; 
bears a resemblance of his sufferings; gives them a peculiar relation to his person, and interest in his favour. / 
Christ has sanctified the paths of poverty. Here he walked in the days of his flesh. Here he meets that follow his 
steps. The poverty of Christ has blessings peculiar to itself. It secures from many evils; prepare for the fellowship 
of his sufferings; and is the foundation of all spiritual good. / Poverty is one series of distress; and distress is un-
ceasing prayer, supplication without a voice and the ear of mercy is open to it. I have heard the groaning of my 
people, and [I] am come[ing] down to deliver them. The figh[t] extorted by poverty becomes a spiritual cry. God 
unites with it and hears…” 
1074 Veja o título do capítulo “Holy poverty in the age of philanthropy” em Henry D. RACK. Reasonable enthu-
siast: John Wesley and the rise of Methodism. London: Epworth Press, 1992, p. 360-370. 
1075 WJW, vol. 3, 1781, p. 228-229 – sermão 87, §2 [The danger of riches]. 
1076 Angela SHIER-JONES. Conferring as theological method. Unmasking Methodist Theology. MARSH, Clive 
et al. (eds.). New York & London: Continuum, 2004, p. 88. 
1077 HSCJ, 1745, p. 23 e 24: “Too many who are called Christians live as if under the Gospel there were no sacri-
fice but that of Christ on the Cross. And indeed there is no other, that can atone for our sins, or satisfy the justice 
of God. […] the sacrifice of ourselves cannot procure Salvation, yet it is altogether needful to our receiving it. 
[…] Jesus Christ does nothing without his Church…”. 
1078 HSCJ, 1745, p. 110: “ While faith the atoning Blood applies, / Ourselves a living sacrifice / We freely offer 
up to God: / And none but those his glory share / Who crucified with Jesus are, / And follow where their Saviour 
trod.” 
1079 HNCW, 1745: hino 4, estrofe 1 e 4: “God the Invisible appears, / God the Bless, the Great I AM / Sojourns 
in the Vale of Tears, /  And Jesus is his Name . […] We the Sons of Men rejoice, / The Prince of Peace proclaim, 
/ With Heavens Host lift up our Voice, / And shout Imanuel’s Name; / Knees and Hearts to him we bow / of our 
Flesh, and of our Bone, / Jesus is our Brother now, And GOD is All our own” [p. (6) 10]; hino 8, estrofe 1 e 6: 
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comenta na sua introdução que este hinário, apesar de ser o mais reeditado em comparação 
com qualquer outro, não ganhou muita aprovação por seu irmão John, mas explica isso com a 
preferência maior de Charles para as festas do calendário litúrgico.1081 Se realmente não for 
sobre a diferença do acento cristológico dos hinos em “Jesus”, teríamos aqui mais uma evi-
dência que a cristologia alta descendente de Wesley, ou aparece mais tarde ou não era vista 
por ele, como em oposição à ênfase maior em “Jesus” nos hinos de Charles. As mudanças da 
edição de 1788 do hinário (segundo Baker, Charles mudou cerca de 10% das letras por causa 
das críticas de John1082) não modificam, em nenhum caso, os nomes cristológicos! No hinário 
Hinos sobre a ressurreição do nosso Senhor, de 1746, a preferência está ainda mais clara, e 
passa por mais do que 3 a 1.1083 Neste hinário, encontramos a inversão do que observamos em 
John Wesley: uma linguagem de uma cristologia baixa ascendente, com atributos de uma cris-
tologia alta descendente (por exemplo, “Jesus o salvador governa”; “Jesus o juiz virá”; “Jesus 
o nosso rei”). Nos Hinos para o dia da ascensão1084 e nos Hinos para Pentecostes1085 ambos 
também de 1746, “Cristo” desaparece totalmente e prevalece somente “Jesus”.  No hinário so-
bre a Trindade, há, porém, uma forte ênfase no sacrifício de Cristo e, mais uma vez, o apelo 
para que a comunidade da fé seja também, neste ponto, fiel a todo ofício de Cristo. As 

expressões seguir, ter conformidade com e ter comunhão com obrigam-nos 
todos a segui-lo em todas as partes da sua vida, em cada função do seu of í-
cio. Devemos nascer com ele, morrer na sua cruz, ser enterrados no túmulo, 
precisamos sofrer as suas tribulações. Cristo e os cristãos precisam estar 
permanentemente juntos. [...] Cristo nunca planejou entregar-se no lugar do 

                                                                                                                                                         
“Away with our fears! / The Godhead appears / In CHRIST reconciled / The Father of Mercies in Jesus the 
Child. [...] And life with our Jesus eternally One” [p. (11) 20]; hino 9, estrofe 2: “JESUS the holy Child, / 
Doth by his birth declare, / That GOD and men are reconciled, / And one in Him we are” [p. (13) 24]; hino 7, es-
trofe 3: “JESUS is our Flesh and Bone , / GOD-WITH-US is all our own” [p. (15) 28]: a edição de 1788 para 
“God with us is all our own”, ibidem, p.29; hino 15, estrofe 1 e 2: “ALL-wise, all good, allmighty Lord / JESUS 
by highest Heaven adored, / […] JESUS I call Thee by thy Name , / Thy pity bore for me” [p. (19) 36]; hino 
16, estrofe 7 e 12 e13: 3 vezes Jesus; hino 23, estrofe 5: 1 vez Jesus. (grifos deste autor). 
1080 HNCW, 1745: Hino 1, estrofe 3: ‘Make haste to worship Christ our Lord” [p.(3) 4]; hino 2, estrofe 2: 
“And sent form the Sky / Christ Jesus the Saviour, / Poor mortals to bless” [p. (3) 4]; Hino 3, estrofe 3: “Christ 
is born to save us” [p. (4) 5]; hino 15, estrofe 7e 8: “O CHRIST, my hope, make known in me / the great, the 
glorious Mystery / […] Come in my flesh is CHRIST the word” [p. (20) 38]; hino 17, estrofe 3: 1 vez Cristo. 
(grifos deste autor). 
1081 HNCW, 1745, p. iii. 
1082 HNCW, 1745, p. ix. 
1083 Charles WESLEY. Hymns for our Lord’s resurrection. Como uma introdução e anotações de Oliver A. Bec-
kerlegge. Fac-símile da primeira edição [Londres, William Strahan impressão, 1746, 20p]. Madison, NJ: The 
Charles Wesley Society, 1992. A “Jesus” se refere 23 vezes (hino 1, estrofe 11 e 12; hino 2, estrofe 1, 2, 5, hinos 
estrofe 2 e 4; hino 4, estrofe 1; hino 5, estrofe 1; hino 6, estrofe 3; hino 7, estrofe 1, hino 8, estrofe 2 e 6 [“Jesus 
the Saviour reigns”, “Jesus the Judge shall come”]; hino 10, estrofe 1 [“O Jesus our King”]; hino 11, estrofe 
1 e 4; hino 13, estrofe 3; hino 14, estrofe 1 e 2 e 4 e 6 [“Jesus the Christ”]; hino 16, estrofe 4) e a “Cristo” 7 ve-
zes (hino 3, estrofe 1 e 7; hino 5, estrofe 4; hino 6, estrofe 2; hino 13, estrofe 4; hino 15, estrofe 1 e 8). 
1084 Charles WESLEY. Hymns for the ascension - day. Fac-símile da primeira edição [Bristol, Felix Farley, im-
pressão, 1746, 12p]. Madison, NJ: The Charles Wesley Society, 1992. 
1085 HWCJ, 1746. Wesley usa aqui o popular “Whitsunday”. No seu dicionário ele explica: EDJW, 1764, p. P E: 
“PENTECOST, Whitsunday.” 
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seu povo, sem o seu povo. 1086 

A afirmação radical de que Jesus Cristo necessita da comunidade para realizar seu mi-

nistério rompe plenamente com qualquer conceito da vida cristã sem envolvimento ou com-

promisso. A Igreja participa na Missio Dei, na salvação do mundo. 

Resumindo, os empréstimos cristológicos de John Wesley da tradição cristã são mais 
ricos do que Deschner tinha enfatizado. As linguagens cristológicas dos irmãos Wesley se 
cruzam: a preferências de John Wesley em favor de uma cristologia alta descendente com a-
tributos de uma cristologia baixa e de uma cristologia baixa ascendente com atributos de uma 
cristologia alta se completam na tentativa de construir uma cristologia eficaz e nutridora para 
a caminhada de um povo simples em condições muito precárias. Isso se torna especialmente 
visível quando Wesley emprega e amplia a doutrina dos ofícios de Cristo, sem ir, porém, tão 
longe a ponto de unir o triplo ofício com o ofício terapêutico. Interessantemente, e diferente 
do que hoje em dia, Wesley não favorece uma linha argumentativa calvinista que reduz a re-
lação com Deus – no primeiro lugar – poderoso à obediência humana, mas proclama o pode-
roso amor de Deus que convida a amá-lo e ama o próximo, inclusive o inimigo. A ampla pre-
ferência em nossos dias em favor de uma cristologia alta descendente não deveria ser interpre-
tada, num primeiro olhar, como um grito de socorro? A resposta, porém, deve se inspirar mais 
no caminho tomado por Wesley, porque a cristologia de Wesley é uma cristologia para um 
povo perseguido e desafiado. Os hinos examinados, além disso, fazem-nos levantar outras 
perguntas. Neles a vantagem do uso de “Jesus” sobre “Cristo” é no mínimo de 2 a 1, senão de 
3 a 1, até a completa ausência de Cristo. Mas, este “Jesus”, não é “irmão”, mas sempre “Se-
nhor”. Numa perspectiva ad populum, que certamente deve considerar a teologia cantada, isso 
tudo leva à conclusão de que, na cristologia, se pronuncia tanto a proximidade como a sobera-
nia do Deus trino, porém, de forma muito supreendente: em John Wesley, os títulos cristoló-
gicos, que representam a soberania, são complementados por atributos do cotidiano, e, em 
Charles Wesley, os títulos cristológicos do cotidiano são combinados com atributos do senho-
rio.  

1.6 Pneumatologia 

Em Wesley, a presença do Espírito Santo predomina na ação divina sobre a pessoa 

humana, uma ação que é descrita como ação da graça divina livre, universal e preveniente, 

uma força para conquistar, transformar e conduzir, e a capacidade e sabedoria de discernir e 

                                                 
1086 HWCJ, 1746, p. 24 e 25: As “expressions, to follow, to have conformity and to have community, oblige us all 
to follow Him, as much as in us lies, through all the parts his life, and every function of his office. We must be 
born with Him, die on his cross, be buried in the grave, suffer in his tribulations. Christ and Christians must be 
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desafiar.  

Tanto como anteriormente o foi a cristologia, hoje em dia  a pneumatologia é discutida 

como verdadeiro carro chefe da teologia metodista.1087 Alem disso, há tentativas de re-

escrever o caminho da salvação através da inclusão do chamado “batismo do Espírito Santo”. 

Assim, pretende-se inscrever na tradição metodista e ocupar a herança metodista com uma 

proposta carismática-pentecostal. Tenta-se introduzir parâmetros de uma existência pentecos-

tal na biografia de Wesley ou, no mínimo, mostrar a sua tolerância com fenômenos pneumáti-

cos que ocorreram durante encontros metodistas e pregações ao ar livre. Isso é, historicamen-

te, correto, mesmo que seja mais adequado falar de uma tolerância diante de fenômenos e não 

da sua promoção como prova ou realização da santidade. Nosso foco, porém, está na relação 

entre pneumatologia e soteriologia em Wesley. E, sem dúvida nenhuma, especialmente a teo-

logia da graça tão apreciada nas apresentações contemporâneas da teologia metodista, em 

Wesley, é vinculada com o Espírito Santo.1088 O que nós dizemos sobre o acento trinitário da 

teologia de John Wesley, e sua afirmação na hinologia de Charles Wesley, não precisamos re-

petir aqui. Basta lembrar que ele é plenamente integrado. A partir disso, pode-se destacar que 

para Wesley o Espírito é o “Espírito da graça”1089. Uma pessoa que trocou o espírito do medo 

pelo espírito do amor está sob a graça.1090 Wesley explica a sua pneumatologia no seu Apelo 

adicional para pessoas de razão e religião, de 1745, e defendeu, primeiro, a sua anglicanic i-

dade, contra a acusação de que o metodismo representaria uma forma de entusiasmo.1091 Co-

mo operação comum do Espírito Santo, ele comenta a santificação, a fé e a renovação de to-

das as faculdades da alma. Finalmente, o Espírito Santo lidera, direciona e governa as ações e 

conversas. “Qualquer bem presente é de Deus, e entregue pelo Espírito Santo” e “caminhar no 

Espírito” significa “usar a graça recebida”. 1092 Nota-se que em comparação com o equivalente 

cristológico – “andar como Cristo andou” – a expressão pneumática é rara. No seu dicionário 

                                                                                                                                                         
continually together. […] Christ never designed to offer himself for his people, without his people.” 
1087 Thomas LESSMANN. Rolle und Bedeutung dês heiligen Geistes in der Theologie Wesley: eine Darstellung. 
Stuttgart: Christliches Verlagshaus, 1987. [Beiträge zur Geschichte der EmK n. 30] 
1088 Trata-se dos três compêndios mais importantes do fim do século 20. Em ordem da sua publicação: Walter 
KLAIBER, e Manfred MARQUARDT. Viver a graça de Deus: um compêndio de teologia metodista. São Be r-
nardo do Campo e São Paulo, Editora: Cedro, 1999. (Original em alemão: 1988); Randy L. MADDOX. Respon-
sible grace: John Wesley’s practical theology. Nashville, TN: Kingswood Books, 1994; John B. COBB, Jr. 
Grace and responsibility: a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 1995. 
1089 WJW, vol. 11, 1745, p. 164 – A farther appeal (part 1), V.§24. 
1090 WJW, vol. 1, 1746, p. 250 – sermão 9 §2 [The spirit of bondage or adoption]. 
1091 WJW, vol. 11, 1745, p. 163-172 – A farther appeal, §V.23 a 28. 
1092 Jon WESLEY, carta para sra. Mary Savage, of Worcester, Whitehaven, 6 maio 1774: “…continue walking in 
the Spirit, using the grace they have already received…” 
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inglês ele traduz em 1764 paracleto como “...que traz conforto, ou o advogado...”1093. Em 

1765, no seu comentário sobre Gn 1.2, ele descreve a ação do Espírito Santo, a partir da ima-

gem feminina da galinha chocando, como criadora e cuidadosa.1094 Nos seus hinos, os meto-

distas pedem o envio do “Espírito de poder, de saúde e do amor / do temor do filho, de conhe-

cimento e da graça / da sabedoria, oração, alegria e do louvor / do Espírito da fé, da fé no seu 

sangue”.1095 O Espírito é descrito como o “Espírito que conquista tudo” e o “Espírito de vitó-

ria e poder”.1096 O Espírito Santo “revela as coisas de Deus”, “faz Deus conhecido entre 

nós”1097 e intercede1098 por nós. Tudo isso não rompe e não vai além do ensino cristão clássico 

sobre o Espírito Santo. Em todo caso, trata-se de uma pneumatologia que sustenta a theologia 

viatorum. “Temos profetizado – explicamos os mistérios do reino, escrevemos livros, prega-

mos excelentes sermões; no seu nome fizemos muitos milagres – Nem mesmo fazer milagres 

comprova que o homem tem a fé que salva.”1099 

De fato, trata-se de mais uma outra forma de enfatizar a proximidade de Deus, acento 

já mencionado na doutrina de Deus e na cristologia. O seu caráter prático mostra-se também 

na ênfase no conceito do “fruto do Espírito” que pode ser experimentado em muitas maneiras. 

No meio de tentações ele pode resultar em paciência, paz e alegria.1100 Fundamental é que o 

fruto acompanha o testemunho do Espírito de que somos filhos e filhas de Deus.1101 O fruto 

do Espírito na sua plenitude corresponde à perfeição cristã: 

O fruto do Espírito é amor, alegria, paz; longanimidade, gentileza, bondade, 
fidelidade” (assim a palavra seria traduzida aqui), “ternura, temperança”. 
Que constelação gloriosa de graças encontra-se aqui! Agora, suponha que 
todos esses sejam concentrados em um, unidos lado a lado na alma do cren-
te: isso é a perfeição cristã.1102 

                                                 
1093 EDJW, 1764, p. P E: “The PARACLETE, the comforter, or advocate, the Holy Ghost.” 
1094 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 2 – Gn 1.2: “The Spirit of God was the first Mover; He moved upon the face of the 
waters – He moved upon the face of the deep, as the hen gathereth her chicken under her wings, and hovers over 
them, to warm and cherish them, `as the eagle stirs up her nest , and fluttereth over her young´, ('tis the same 
word that is here used).”  
1095 WJW, vol. 7, 1780, p 83 – Collection of hymns, hino 3, estrofe 5 e 6: “O hasten the hour! Send down from 
above / The spirit of power, Of health, and of love; / Of filial fear, Of knowledge and grace, / Of wisdom, of 
prayer, Of joy, and of praise: / The spirit of faith, Of faith in thy blood” 
1096 WJW, vol. 7, 1780, p 286 – Collection of hymns, hino 164, estrofe 2: “Now the all-conqu'ring Spirit give, / 
Spirit of victory and power.” 
1097 WJW, vol. 7, 1780, p 182 – Collection of hymns, hino 83, estrofe 1. 
1098 WJW, vol. 7, 1780, p 254 – Collection of hymns, hino 138, estrofe 3. 
1099 NTJW, 1754, p. 30 – Mt 7.22: “We have prophesied – We have declared the mysteries of thy kingdom, 
wrote books; preached excellent sermons: In thy name done many wonderful works – So that even the working 
of miracles is no proof that a man has saving faith.” 
1100 WJW, vol. 3, 1784, p. 172 – sermão 83, §5 [On patience] 
1101 WJW, vol. 1, 1748, p. 294 – sermão 11, §IV.3 [The witness of the Spirit]. 
1102 WJW, vol. 3, 1784, p. 75 – sermão 76, §I.6 [On perfection]: “The fruit of the Spirit is love, joy, peace; long-
suffering, gentleness, goodness; fidelity (so the word should be translated here), 'meekness, temperance.' What a 
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O fruto do Espírito é também o primeiro e último objetivo de pentecostes. Uma pessoa “cheia 

do Espírito” é para Wesley uma pessoa cuja “mente está em Cristo” e que mostra “o fruto do 

Espírito”:  

Se esses dons do Espírito Santo foram designados a permanecerem na igre-
ja, através de todas as épocas; [...] são questões que não há necessidade de 
decidir. Mas é necessário observar isto: que, mesmo nos primórdios da igre-
ja, Deus os repartiu com reserva. [...] Portanto, foi para um propósito mais 
excelente do que este que eles foram preenchidos com o Espírito Santo. [...] 
Foi para dar a eles (o que ninguém pode negar que seja essencial para todos 
os cristãos, em todos os tempos) a mente que estava em Cristo; aqueles fru-
tos do Espírito, que quem não os tivesse, não estaria Nele; para preenchê-
los com o amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade. (Gl 5.22-
24); para capacitá-los com a fé [...] com a mansidão e temperança; para ca-
pacitá-los a crucif icar a carne, [...] e, em conseqüência daquela mudança in-
terior, preencher toda a retidão exterior; caminhar como Cristo tem cami-
nhado, na obra da fé, na paciência da esperança, no trabalho do amor. 1103 

A presença do Espírito transparece no temperamento e na conduta de pessoas.1104 A 

expressão “selo do espírito” engloba tanto o testemunho do Espírito da filiação divina como 

do fruto do Espírito. À pergunta se isso representava algo mais do que ser “renovado no a-

mor”, Wesley responde, em 1766, de tal modo que ele precisou corrigir isso depois: 

Talvez em um lugar (2Co 1.22) a expressão não signifique tanto, mas em 
outro (Ef 1.13) ela parece incluir o fruto e o testemunho do Espírito, e isso 
em grau maior do que experimentamos quando fomos, inicialmente, reno-
vados no amor; Deus nos sela  com o espírito da promessa, e nos dá a plena 
certeza da esperança, uma confiança de receber todas as promessas de Deus, 
que exclui a possibilidade de duvidar, com aquele Espírito Santo, que pela 
santidade universal estampa toda imagem de Deus em nossos corações.1105  

                                                                                                                                                         
glorious constellation of graces is here! Now suppose all these to be knit together in one, to be united together in 
the soul of a believer – this is Christian perfection.” 
1103 WJW, vol. 1, 1744, p. 160 – sermão 4, §3 e §4 [Scriptural Christianity]: “Whether these gifts of the Holy 
Ghost were designed to remain in the church throughout all ages […] are questions which it is not needful to de-
cide. But it is needful to observe this, that even in the infancy of the church God divided them with a sparing 
hand. […] It was therefore for a more excellent purpose than this that `they were all filled with the Holy Ghost.´ 
It was to give them (what none can deny to be essential to all Christians in all ages) `the mind which was in 
Christ´, those holy `fruits of the Spirit´ which whosoever hath not `is none of his´; to fill them with `love, joy, 
peace, long-suffering, gentleness, goodness´; to endue them with `faith´ (perhaps it might be rendered `fidelity´), 
with `meekness and temperance´; to enable them to `crucify the flesh with its affections and lusts´, its passions 
and desires; and, in consequence of that inward change, to fulfil all outward righteousness, `to walk as Christ 
also walked´, in the `work of faith, the patience of hope, the labour of love´.” 
1104 WJW, vol. 1, 1744, p. 77 – sermão 4, §II.3 [Scriptural Christianity]. 
1105 John WESLEY. A plain account of Christian perfection, as believed and taught by the Rev. Mr. John 
Wesley, from the year 1725 to the year 1765 , 1766, §25, Q.26: “Does St. Paul mean any more by being ’sealed 
with the Spirit,' than being ’renewed in love?' A. Perhaps in one place, (2Co 1.22) he does not mean so much; 
but in another, (Ef 1.13) he seems to include both the fruit and the witness; and that in a higher degree than we 
experience even when we are first ’renewed in love;' God `sealeth us with the Spirit of promise,´ by giving us 
`the full assurance of hope;´ such a confidence of receiving all the promises of God, as excludes the possibility 
of doubting; with that Holy Spirit, by, universal holiness, stamping the whole image of God on our hearts.” 
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A “exclusão da possibilidade de duvidar” é uma afirmação que Wesley não manteve. 

Veja o mesmo conceito numa canção de Charles Wesley na edição de 1780: aqui o selo é no-

vamente uma confirmação da filiação divina, do pertencer ao reino, uma noção da força divi-

na que leva a pessoa a não estar somente satisfeita com o perdão do pecado.1106 Mas, uma vez 

usada, ela revitalizou a acusação de entusiasmo. Um olhar mais transversal dos complexos e 

abrangentes escritos de Wesley não afirma, porém, que se trata do centro e alvo do seu ensino.  

Além da possibilidade de alcançar a perfeição cristã e de uma certeza da fé não mais a-

tingível por qualquer tipo de dúvida, houve também na época de Wesley uma discussão se ele 

tinha “dons espirituais” extraordinários. Em termos gerais o tema já tinha aparecido no ser-

mão 4 (de 1744) e, em relação a si mesmo, Wesley esclarece numa carta para o bispo William 

Warburton (1698-1779; entre 1760-1769 bispo de Gloucester) em reação à sua crítica ao Me-

todismo1107: “Eu nunca pretendi ter uma medida extraordinária  do Espírito”.1108 Mesmso as-

sim, Warburton criticou como de mal gosto, gravura anti-metodista de Hogarth, Credulity, 

superstition, and fanaticism: a medley de 1762,1109 apesar de ser, como Krysesmanski men-

ciona, um  “... consciente antagonista do deísmo, ateísmo e metodismo...”1110. Tanto em rela-

ção a correspondência entre Wesley e Warburton como em relação a gravura de Hogarth deve 

ser considerado a sua proximidade à crise entusiasta das sociedades metodistas de Londres.  

1.6.1 O reflexo pneumatológico da doutrina da graça livre, universal e “preventiva”1111 

A importância da doutrina da graça livre e universal e preventiva para a soteriologia 

social e para a pneumatologia de Wesley não pode ser superestimada. Ela desafiou a doutrina 

da dupla predestinação e sustentou a esperança da transformação de vidas, da reforma da igre-

                                                 
1106 WJW, vol. 7, 1780, p 534-535 – Collection of hymns, hino 365, estrofe 1: “I want the spirit of power 
within.”; estrofe 4 “I cannot rest in sins forgiven; / Where is the earnest of my heaven?” e estrofe 5 “Where the 
indubitable seal / That ascertains the kingdom mine? / The powerful stamp I long to feel, / The signature of love 
divine! / O shed it in my heart abroad, / Fullness of love–of heaven–of God!” 
1107 William WARBURTON. The doctrine of Grace: or, the office and operations of the Holy Spirit vindicated 
from the insults of infidelity and the abuses of fanaticism [i.e., Methodism], 2 volumes, 1763.  
1108 LJW, vol. 4, 26 nov. 1762, p. 339 – carta para William Warburton: “I do not pretend to any extraordinary 
measure of the Spirit.” Duncan Alexander REILY. Fundamentos doutrinários do metodismo brasileiro. São Pau-
lo, SP: Exodus, p. 53-56, chega na mesma conclusão por argumentos mais indiretos.  
1109 “I have seen Hogarth's print of the Ghost. It is a horrid composition of lewd Obscenity & blasphemous 
prophaneness for which I detest the artist & and have lost all esteem for the man. The best is, that the worst parts 
of it have a good chance of not being understood by the people. - Bishop William Warburton, 1762. apud: Bernd 
KRYSMANSKI " We see a ghost: Hogarth's satire on Methodists and Connoisseurs" The Art Bulletin, jun. 1998. 
Disponível em: < http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_2_80/ai_54073985 >. Acesso em 12 set. 
2006. 
1110 Id., Ibid. 
1111 “Preventiva”, em inglês no século XVIII, era equivalente a “preveniente”. 
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ja e da nação. Isso é geralmente percebido, porém, de forma restrita: 

No seu centro [do avivamento evangélico, o autor] estava a preocupação 
com a salvação pessoal, somente acessível mediante uma luta ativa. Essa re-
ligião confiante interrompeu o fatalismo dos trabalhadores pobres e a indi-
ferença dos ricos. [...] Como todos eram dignos de ser salvos, os sofrimen-
tos de almas de escravos numa distância conveniente tornou-se uma grande 
cruzada. O resultado foi uma relativa compaixão humanista em favor dos 
sem ajuda e dos fracos: mulheres, crianças, animais, doentes, prisioneiros. 
Entretanto, essa sensibilização benevolente foi temperada pela tendência de 
controlar os mesmos grupos.1112 

Apesar da qualificação da compaixão como “humanista” em vez de “cristã” e do tom 

irônico – “numa distância conveniente” – os autores captam bem o potencial da doutrina da 

graça livre e universal. Rela tos mostram como este acento foi para as classes altas simples-

mente chocante – por não se identificarem com as classes baixas – para a religião estabilizada 

provocante e para a religião estabelecida, intolerável. 

1.6.2 A relação entre pneumatologia e cristologia 

A cristologia como a pneumatologia de Wesley sustentem a sua soteriologia. A cristo-

logia, apesar da sua crescente tendência de descrever a sua cristologia com a linguagem de 

uma cristologia alta descendente, serve também como modelo para a caminhada cristã. “Ter a 

mente de Cristo” e “andar como Cristo andou” é, por outro lado, obra do Espírito. Apesar dis-

so, a expressão “andar no Espírito” é excepcional. A estatística sustenta isso também de outra 

forma. Nas obras de Wesley encontramos, ao lado de aproximadamente 11842 citações de 

Deus, 3169 de Cristo e 1358 de Jesus, somente 612 citações do Espírito Santo. De fato, em 

Wesley a pneumatologia é não somente relacionada à cristologia, mas está a ela subordinada. 

A obra do Espírito está em todo o caminho da salvação, mas tudo é obra da justiça imputada e 

comparti[lha]da1113 de Cristo, ou seja, a justificação e a santificação são interpretadas – nos 

seus níveis mais essenciais – de forma cristológica. Veja, por exemplo, os primeiros dois hi-

nos da coletânea Hinos para Pentecostes de 1746: “O conforto adquirido foi dado / Porque 

Jesus retornou ao céu, / Para reclamar, e depois para compartilhar a sua graça / Nosso dia de 

pentecostes chegou / E Deus o concede para definir a sua moradia / Em cada pobre coração 

que está na espera.”1114 Nesta estrofe, e também no hino 3, a estrofe 4, e no hino 4, a estrofe 1, 

                                                 
1112 Leonore DAVIDOFF & Catherine HALL. Family Fortunes: men and women on the English middle class, 
1780-1850. Chicago / London: The University of Chicago Press / Unwin Hyman, 1991, p. 25. 
1113 Seguimos a sugestão de Paulo Ayres Mattos de traduzir “imparted” por “compartida” ou “compartilhada”. 
1114 HWCJ, 1746, p. 3: “The purchased Comforter is given, / For Jesus is returned to Heaven, / To claim, and 
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o tema do Jesus comparti[lha]do aparece. Estatisticamente, das trinta e duas canções deste hi-

nário, treze são dirigidas ao Espírito Santo [na primeira linha descrito como eterno (2x); da fé 

(2x); da graça, do poder, da verdade e da santidade], doze a Jesus, três ao Pai e quatro aos 

cantores. Mantém-se uma estrutura trinitária, onde a primeira e segunda pessoa da Trindade 

são descritas como as doadoras etc. do Espírito. Podemos, então, dizer que, até no hinário 

com ênfase pneumatológica, existe uma clara vinculação trinitária e cristológica, com uma in-

teressante exceção: o hino 28 que descreve o Espírito Santo como 

1. Autor de cada obra divina / que transparece pelas duas criações, / O Deus 
da Natureza e da Graça, / Os teus passos gloriosos enxergamos em tudo / E 
a sabedoria é atribuída a ti / E poder, e majestade, e louvor.  

[...] 

4. Tu estás criando o mundo novamente, / [tu és seu criador e seu preserva-
dor também] / Pelo teu braço todo-poderoso sustentas; / [A] Natureza per-
cebe a sua força secreta, / e ainda a mantem no seu curso tranqüilo, / E Tu 
es dono do teu reinado providencial. 

5. Tu és a alma universal, / o poder formativo que enche o todo, / e governa 
a terra, o ar, o mar, e o céu, / Todas as criaturas recebem o teu sopro, / e 
quem vive pelo teu inspirar / sem a tua inspiração morre. 

6. Imenso espírito, mente eterna / Tu que sobre as vidas da humanidade 
perdida / move com a tua influência benigna, / alegre em restaurar a raça ar-
ruinada / e cria s um mundo novo da graça / em toda imagem do teu a-
mor.1115 

Prevalece, porém, em todos outros textos uma clara vinculação entre a ênfase pneumá-
tica na graça universal e graça preveniente e a sua universalização pela encarnação, vida, mor-
te e ressurreição de Jesus Cristo como obra do Deus trino. Apesar desta construção clássica, a 
influência da teologia grega, porém, possibilita – em comparação com a teologia ocidental – 
um espaço maior à pneumatologia. Isso favoreceu a compreensão de que os processos da fé 
são tão importantes como os momentos da fé (batismo ou a inclusão na aliança da graça, justi-
ficação / novo nascimento, restauração da imago Dei / regeneração e santificação). Dentro 
desta perspectiva, uma pneumatologia independente da cristologia ou da doutrina da Trindade 
teria sido impensável. 
                                                                                                                                                         
then The GRACE impart: / Our Day of Pentecost is come, / And God vouchsases to fix his home / In every poor 
expecting heart.” [to vouchsase, inglês antigo, hoje: to vouchsafe). 
1115 HWCJ, 1746, p. 31: “1. AUTHOR of every work divine / Who dost thro’ both creations shine, / The God of 
nature and of grace, / They glorious steps in all we see, / And wisdom attribute to thee, / And power, and ma j-
esty, and praise. / 4. Thou dost create the earth anew, / (Its maker and preserver too) / By Thine almighty arm 
sustain; / Nature perceives thy secret force , / And still holds on their secret course, / And owns thy providential 
reign. / 5. Thou art the universal soul, / the plastick power that fills the whole / And governs earth, air sea and 
sky, / The creature all thy breath receive, / and who by thy inspiring life, / Without thy inspiration die. / 6. Spirit 
immense, eternal mind, / Thou on the souls of lost mankind, / Dost with benignest influence move, / Pleased to 
restore the ruined race, / And new-create a world of grace / In all the image of thy love.” 



 

 

274 

Passamos, agora, para a escatologia que, junto com a antropologia, compõe uma mol-
dura da soteriologia, desde o indivíduo e a pessoa até todas as criaturas, todo o cosmo e o uni-
verso e toda a história. 

1.7 Escatologia 

O que é a parte essencial do céu? 
Sem dúvida nenhuma, 

 é ver Deus, conhecer Deus e amar Deus.1116 
John Wesley 

 
Foi cedido a nós conhecer em Jesus  

o Reino do Céu, o céu aqui [embaixo].1117 
Charles Wesley 

Vimos que o caminho da salvação mira tanto na vida santa como no morrer santo. Se-

gundo o sermão O caminho bíblico da salvação, “a salvação [...] poderia ser estendida à obra 

inteira de Deus”: 

A salvação aqui mencionada não é aquela geralmente entendida por essa pa-
lavra, isto é, ir ao céu, à felicidade eterna. Também não é a ida da alma para 
o paraíso, chamado por Nosso Senhor de o seio de Abraão (Lc 16.22). Não 
é a bênção que existe além da morte ou, como costumamos falar, no outro 
mundo. As próprias palavras do nosso texto tiram toda a dúvida a este res-
peito. Sois salvos não é uma coisa distante; é algo presente, uma bênção 
que, por intermédio da livre misericórdia de Deus, possuis agora. Ainda 
mais, as palavras podem ser traduzidas por vós tendes sido salvos. Assim, 
salvação mencionada aqui poderia ser estendida à obra inteira de Deus, des-
de o primeiro despertar da graça na alma até que seja consumada na gló-
ria.1118 

Sugere-se aqui, neste sermão de 1765, uma dimensão cósmica da soteriologia, a graça 

universal para todo o universo. Interessantemente, esta dimensão não leva a descrições espe-

culativas da salvação, mas procura enfatizar elementos abertos para a experiência humana e 

campos abertos para a atuação. Dessa forma, “o céu dos céus é o amor”: 

                                                 
1116 LJW, vol. 7, Rochdale, 1 abr. 1776, p. 214 – carta para Mary Bishop : “What is the essential part of heaven? 
Undoubtedly it is to see God, to know God, to love God.” 
1117 WJW, vol. 7, 1780, p. 103 – Collection of hymns, hino 19, estrofe 3. 
1118 WJW, vol. 2, 1765, p. 156 – sermão 43, §I.1 [The Scripture Way of Salvation]: “I.1. The salvation which is 
here spoken of is not what is frequently understood by that word, the going to heaven, eternal happiness. It is not 
the soul's going to paradise, termed by our Lord 'Abraham's bosom'. It is not a blessing which lies on the other 
side death, or (as we usually speak) in the other world. The very words of the text itself put this beyond all ques-
tion. 'Ye are saved.' It is not something at a distance: it is a present thing, a blessing which, through the free 
mercy of God, ye are now in possession of. Nay, the words may be rendered, and that with equal propriety, 'Ye 
have been saved.' So that the salvation which is here spoken of might be extended to the entire work of God, 
from the first dawning of grace in the soul till it is consummated in glory.” 
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Seria bom se você pudesse ser cuidadosamente sensível em relação ao se-
guinte: o céu dos céus é o amor. Não há nada mais alto na religião. Efeti-
vamente, não há nada, além disso. Se você está  atrás de qualquer outra coisa 
do que mais amor, você fica longe do alvo lançado, você está se desviando 
do caminho real. Você não pode avançar, além disso, até que você seja le-
vado ao seio de Abrão.1119  

Mas, o amor não somente representa o Céu, ela o antecipa. 

1.7.1 Escatologia como antecipação do reino de Deus   

A idéia da antecipação fica muito evidente nas canções relacionadas ao encontro mais 

típico do movimento, a festa do amor. Ela é nada menos do que a “antecipação do céu”. Veja 

as dimensões escatológicas que transparecem em cada linha final das quatro estrofes e como 

elas são religadas à existência da comunidade no cotidiano: 

Parte I:  [...] Lá reinamos com ele com amor sem fim. 
Parte II:  [...] Amor será lá a nossa festa sem fim! 
Parte III:  [...] Salvo pela fé que opera mediante o amor. 
Parte IV:  [...] Mesmo que todas as ações fossem embora, 
  O amor é a prova que conhecemos Cristo. 
  Amor mútuo é o sinal, 
  Senhor, que pertencemos a ti. 
  Amor, sua imagem, amor imparcial! 
  Carimbe em nossas faces e corações. 
  Somente amor dado a nós – 
  Senhor, não pedimos um outro céu! 1120 

Não há dúvida que afirmações como essa levaram os irmãos Wesley a grandes expec-

tativas em relação ao futuro desenvolvimento do movimento.1121 Esta impressão confirma-se 

por uma retro-perspectiva de 1787: 

Poderíamos retornar milhares de anos, sem encontrarmos tempo algum me-
lhor. [...] Mas, além disso, enquanto a luxúria e profanação têm aumentado 
de um lado, de outro lado tem aumentado a benevolência e compaixão favo-
recendo todos os tipos de seres humanos, de uma maneira anteriormente 

                                                 
1119 John WESLEY. A Plain Account of Christian Perfection, 1766, §25, Q. 33:” It were well you should be 
throughly sensible of this: the heaven of heavens is love. There is nothing higher in religion; there is, in effect, 
nothing else. If you look for anything but more love, you are looking wide of the mark, you are getting out of the 
royal way. […] You can go no higher than this till you are carried into Abraham's bosom.” 
1120 WJW, vol. 7, 1780, p. 695-701 –  Collection of hymns, hino 505 a 508, “parte I: [...] There with him we reign 
in love. / parte II: [...] Love be there our endless feast! / parte III: [...] Saved by faith which works by love. / 
parte IV: [...] Hence may all our actions flow, /  Love the proof that Christ we know;  / Mutual love the token be, /  
Lord, that we belong to thee. / Love, thine image love impart! /Stamp it on our face and heart! / Only love to us 
be given– / Lord, we ask no other heaven.” (grifos deste autor). 
1121 Outler lista exemplos de um triunfalismo anglicano na década 40 e de um triunfalismo metodista a partir da 
década 80. Veja WJW, vol. 3, 26 jun. 1787, p. 453, roda-pé 42 – sermão 102, §22 [On former times], onde Ou-
tler lista exemplos de um triunfalismo anglicano na década 40 e de um triunfalismo metodista a partir da década 
80. 
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desconhecida, desde as primeiras épocas do mundo. 1122  

Isso teve seu reflexo imediato na escatologia de Wesley. Ele não leu a história como 

história decadente – como, por exemplo, os puritanos a partir da experiência da restauração 

anglicana. E Wesley tinha diversas razões para isso. Primeiro, mediante a sua doutrina de 

Deus ele enfatizou que tanto o amor como a justiça e a onipresença fossem os atributos cen-

trais de Deus e que eles marcariam a presença de Deus, tanto na história humana como na cri-

ação. A sua escatologia era subordinada à sua soteriologia e metodologicamente, reaparece, 

novamente, a sua hesitação em relação a qualquer tipo de especulação. Assim comenta, por 

exemplo, na sua decepção sobre as especulações escatológicas do genro de Bengel, Oetinger, 

criticando nele a “falta de razão”. 1123 Mas, no mínimo duas vezes, é o próprio Wesley quem 

precisou desmentir que ele teria feito previsões escatológicas.1124 

Excurso II: anjos bons e maus como parte da criação 

Bons anjos e maus anjos fazem parte da criação caída.1125 Eles residem à direita e à 

esquerda de Deus.1126 Na sua Filosofia Natural, Wesley afirma: 

O que sobra para a filosofia natural é a doutrina sobre Deus e os espíritos. 
Em relação a isto, não podemos depender da razão ou do experimento. Isto 
devemos deduzir dos oráculos de Deus. Em relação a isto, então, não procu-
ramos novos avanços, mas permanecemos nas boas e antigas trilhas: a nos 
contentar com aquilo que Deus aceitou revelar. 1127  

Anjos, maus e bons, e o próprio diabo fazem parte do imaginário da época. Quanto às 

crenças em bruxas, Wesley – contra o espírito iluminista da época – afirma a sua existência e 

critica  que feiticeiros e feiticeiras não sejam mais justificáveis. 

Feiticeira não somente cede para o diabo a honra que pertence a Deus, mas 
desconfia da providência de Deus. [...] coloca a sua obra nas mãos do diabo 

                                                 
1122 WJW, vol. 3, 26 jun. 1787, p. 449. 452 – sermão 102, §15.21 [On former times]: “We may step back above a 
thousand years from this without finding any better time. […] But above all this, while luxury and profaneness 
have been increasing on the one hand, on the other benevolence and compassion toward all the forms of human 
who have increased in a manner not known before, from the earliest ages of the world.” 
1123 WJW, vol. 21, 27 jan. 1759, p. 176 – diário.  
1124 WJW, vol. 21, 27 jan. 1759, p. 176 – diário. 
1125 Veja os dois sermões WJW, vol. 3, 1783, p. 9 – sermão §71, I.6 [Of good angels] e WJW, vol. 3, 1783, p. 27 
– sermão 72, §III.1 [Of evil angels]. 
1126 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1179 – 1Rs 22.19. 
1127 John WESLEY, Natural Philosophy, Of the gradual improvement of natural philosophy, § parte I, 28: “What 
remains of natural philosophy, is, the doctrine concerning God and spirits. But in the tracing of this we can nei-
ther depend upon reason nor experiment. Whatsoever men know or can know concerning them, must be drawn 
from the oracles of God. Here therefore we are to look for no new improvements; but to stand in the good old 
paths: to content ourselves with what God has been pleased to reveal.” 
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e espera dele o fazer o bem e o mal. [...] Mas somos mais Sábios do que os 
nossos antecessores. Acreditamos que bruxas nunca teriam existido. 1128 

Wesley, desafia, por um lado, uma posição que bucsa superar superstições populares 

por declará- las simplesmente como inexistentes. Por outro lado, ele confronta estas crenças e 

práticas populares, afirmando que elas entre cristãos descrevem um “...afronto intolerável ao 

Senhor Jesus.”1129 Feitiçaria representa uma aliança com o diabo.1130 Mas, diferente do que 

em algumas partes da Europa continental, Wesley não relaciona a feitiçaria com a medicina 

popular. Na sua busca do resgate da medicina familiar ele aproxima a proposta metodista a 

costumes populares. Wesley, de fato, revitaliza tratamentos com base em plantas medicinais 

locais. Pelo seu dicionário ele mantém viva a memória da antiga arte dos herbários – livros 

que preservam o conhecimento das propriedades medicinais de plantas.1131 Um herbanário ou 

herborista é segundo ele simplesmente “alguém que tem conhecimento de plantas”. 1132 Wes-

ley estabelece nenhuma relação entre herbalismo e superstição e o conhecimento medicinal de 

outras religiões é visto por ele como tão exemplar como no caso do próprio cristianismo.1133 

Finalmente, é sempre Deus quem cede e limita o espaço1134 e eficácia de todas as criaturas, 

seres e plantas, porque ele está no comando1135. Novamente, há um argumento cristológico 

paralelo. Deus “...vestiu [o Cristo] com a incontrolável autoridade sobre todos os demônios do 

inferno, todos os anjos do Céu, e todos os príncipes e poderes da terra.” 1136 Isso torna tudo 

uma questão da opção do ser humano: “Resoluções fecham e trancam a porta, e os diabos fo-

gem de nós.” 1137 Uma destas escolhas da vida envolve a cautela com os perigos da luxúria e 

das riquezas porque elas levam à prostituição e idolatria.1138 Para Wesley, todo este universo 

não é negociável por ser entendido por ele como bíblico, mas também não assusta ou impede 

a missão ou a salvação. Sobretudo está o senhorio do Deus Triuno. 

                                                 
1128 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 275 – Êx 22.18. 
1129 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 411 – Lv 19.26. 
1130 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 640 – Dt 18.10. 
1131 EDJW, 1764, p. H K e H O: “An HERBEL , a book that treat herbs”. 
1132 EDJW, 1764, p. H K e H O: “An HERBALISTS , one that has skills in herbs”. 
1133 PPJW, 1747, p. vii – viii, §4 e 5. 
1134 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 826-827 – Jz 8.23. 
1135 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 220 – Êx 8.19. 
1136 NTJW, 1754, p. 491 – Ef 1.21: “God has invested him with uncontrollable authority over all demons in hell, 

all angels in heaven, and all the principes and potentates on earth.” 
1137 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 882 – Rt 1.18. 
1138 OTJW, 1765, [vol. 3,] p. 2553-2554 – Na 3.4. 
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1.7.2 Criação e “nova criação” como caminho contínuo 

No primeiro vo lume da Biblioteca Cristã, Wesley editou a obra Cristianismo Verda-

deiro de Arndt, cuja primeira parte inicia com uma reflexão sobre a imago Dei, sua perda e 

reconstituição. Sua quarta parte, segue os seis dias da criação e afirma que “As criaturas são 

as nossas guias e os nossos instrutores para levar-nos ao conhecimento de Deus.”1139 Na Filo-

sofia Natural de John Wesley encontramos um resumo da obra Contemplação da Natureza de 

Charles Bonnet (1720-1793) cuja compreensão do “progresso gradual do mundo” já aparece 

em 1753 numa carta para o Dr. Robertson como princípio criador de Deus: “...Deus criou o 

mundo gradualmente...”1140. Nas Notas explanatórias sobre o Antigo Testamento, Wesley re-

laciona este pensamento com a criação inicial: “Deus poderia ter feito sua obra já desde o iní-

cio perfeita, mas, a partir de um processo gradual, ele poderia mostrar o que é, em termos ge-

rais, o seu método de providência ou de graça.”1141 Maddox lembra que, ainda em 1787, Wes-

ley editou a obra de Bonnet Conjecturas em relação à natureza da felicidade futura 

“...substituindo um `resto´ estático do céu por uma `vida´ progressiva da nova criação”, ou se-

ja, também além da morte – levando, dessa forma, a “graça terapêutica de Deus” para um es-

tado “verdadeiramente universal (alcançando toda a criação) e “verdadeiramente responsável 

(permitindo o crescimento contínuo na responsabilidade e transformação).”1142 Novamente, 

encontramos aqui a metáfora do caminho, agora relacionada como o “progresso” na eternida-

de da nova criação e em conjunto com ela. 

1.7.3 O “reino da graça” e o “reino da glória” 

A relação entre o “já” e o “ainda não” do Reino transparece em Wesley também na 

                                                 
1139 CLJW, vol. 1, 1749, “True Christianity. The Fourth Book. Introduction: That the creatures are our 
guides and instructors, to lead us to the knowledge of God.” 

1140 WJW, vol. 26, 24 set. 1753, p. 512-524 – carta para Dr. John Robertson: “…God created the world gradu-
ally…” 
1141 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 2 – Gn 1.2: “The Creator could have made his work perfect at first, but by this 
gradual proceeding he would shew what is ordinarily the method of his providence, and grace.” Veja também 
seus comentários de Gn 1.20, 2.4-7, 28.12: “The providence of God, by which there is a constant correspondence 
kept up between heaven and earth. The counsels of heaven are executed on earth, and the affairs of this earth are 
all known in heaven. Providence doth his work gradually and by steps”]. Segundo seu comentário Êx 7.12 Deus 
trata também os pecadores “gradualmente”. 
1142 Charles BONNET. Conjectures concerning the nature of future happiness. John Wesley (ed. e prefácio). 
Dublin: Dugdale, 1787. O seu prefácio encontra-se também na edição Jackson das obras de Wesley, vol. 14, p. 
307; apud Randy L MADDOX. Responsible grace: John Wesley’s Practical Theology. Nashville, TN: Kings-
wood Books, 1994, p. 258 e 373. Observamos que segundo a bibliografia de Wesley editada por Karl Heinz 
Voigt, a obra foi editada a primeira vez em 1785. 



 

 

279 

distinção entre “reino da graça” e “reino da glória”. O “...céu começando aqui na terra”1143, 

Wesley chama o “reino da graça”. Seu único fundamento é a justiça comparti[lha]da de Cris-

to1144 e ninguém faz parte em nenhum dos dois sem ter nascido de novo no Espírito.1145 Por 

outro lado, a glória terminará o que na graça já tinha sido iniciado”.1146 A partilha na mesa é o 

símbolo tanto do reino da graça como do reino da glória e inclui todos os cristãos.1147 Pela 

graça que converte, porém, a mesa constitui-se também como flanco aberto do reino para to-

dos os seres humanos. 

Em 1748, Wesley ainda tinha afirmado que o pedido “venha teu reino”, no Pai Nosso, 

referir-se-ia, em primeiro lugar, ao reino da glória, porém, também já como continuação per-

feita do reino da graça.1148 Mas, em 1754, ele tinha invertido a ênfase e sustenta a que o pedi-

do fala do reino da graça, do “já” do reino que levará à participação do reino da glória.1149 No-

ta-se aqui uma tensão com a escatologia bengeliana nas Notas explanatórias sobre o Novo 

Testamento publicadas no mesmo ano. Já registramos que Wesley, no fim da sua vida, tinha  

que explicitamente rejeitar a escatologia de Bengel, especialmente, em relação às suas previ-

sões do retorno de Cristo.1150 Prevalece, de fato, um crescente acento no reino da graça. Em 

                                                 
1143 WJW, vol. 1, 4 abril 1742, p. 149-150 – sermão 3, §II.10 [Awake, thou that sleepest]: “…heaven begun upon 
earth.” 
1144 NTJW, 1754, p. 376 – Rm 5.21: “The meritorious cause; not any works of righteousness of man, but the 
alone merits of our Lord Jesus Christ. The effect or end of all; not only pardon, but life; divine life, leading to 
glory. Here is pointed out the source of all our blessings, the rich and free grace of God.” 
1145 John WESLEY. The doctrine of original sin, according to scripture, reason, and experience, 1757, parte V, 
§II: “For this spiritual renovation of the soul is indispensably necessary. Without it none can `enter the kingdom 
of heaven,´ either the kingdom of grace or of glory.” 
1146 WJW, vol. 1 – sermão 26, §4 do anexo “A paraphrase on the Lord's Prayer”, estrofe IV [Upon the Lord´s 
sermon on the mount, VI], 1748, p. 590: “And glory ends what grace begun.” 
1147 NTJW, 1754, p. 201 – 1Co 17.30: “That ye may eat and drink at my table – That is, that ye may enjoy the 
highest happiness, as guests, not as servants. These expressions seem to be primarily applicable to the twelve 
apostles, and secondarily, to all Christ's servants and disciples, whose spiritual powers, honours, and delights, are 
here represented in figurative terms, with respect to their advancement both in the kingdom of grace and of 
glory.” (Grifo deste autor). 
1148 WJW, vol. 1, 1748, p. 582 –  sermão 26, §III.8 [Upon the Lord´s sermon on the mount, VI]: “We pray for the 
coming of his everlasting kingdom, the kingdom of glory in heaven, which is the continuation and perfection of 
the kingdom of grace on earth.” 
1149 NTJW, 1754, p. 25 – Mt 6.10: “Thy kingdom come – May thy kingdom of grace come quickly, and swal-
low up all the kingdoms of the earth: may all mankind, receiving thee, O Christ, for their king, truly believing 
in thy name, be filled with righteousness, and peace, and joy; with holiness and happiness, till they are removed 
hence into thy kingdom of glory, to reign with thee for ever and ever.” (Grifo deste autor). O mesmo comentá-
rio é repetido no texto paralelo de Lc 22.30.  
1150 J. Steven O'MALLEY. Pietist influences in the eschatological thought of John Wesley and Jürgen 
Moltmann. Wesleyan Theological Journal, vol. 29, n. 1 e 2, primavera e outono, 1994. Disponível em: < 
http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/26-30/29-08.htm >. Acesso em: 26 maio 2004. Numa carta 
para C. Hopper Wesley rejeitou as especulações de Bengel a respeito do mileno: “MY DEAR BROTHER, I said 
nothing, less or more, in Bradford church, concerning the end of the world, neither concerning my own opinion, 
but what follows: That Bengelius had given it as his opinion, not that the world would then end, but that the mi l-
lennial reign of Christ would begin in the year 1836. I have no opinion at all upon the head: I can determine 



 

 

280 

1787 ele interpreta mais uma vez experiências vivenciadas, com base em Lc 4.18-19, como 

sinais do início do Reino contra a sua suposta “invisibilidade”. 1151 Assim o povo metodista di-

rigiu-se a Deus cantando “...Retorne mais uma vez para as suas criaturas / e reine no seu reino 

da graça.”1152 O “reino da graça” e o “reino da glória” podem ser chamados também o “Reino 

de Deus na terra” e o “Reino de Deus no Céu”. Baseado em Mt 22 e Ap 19 a mesa é um sím-

bolo tanto dessa igreja “militante” como da igreja “triunfante”.1153 Em ambos os exemplos, a 

mesa é uma importante metáfora dos aspectos relacionais, colaboradoras, inclusivistas da gra-

ça divina e do caminho da salvação.1154 

Com a escatologia fechamos o círculo iniciado com a antropologia subjacente da sote-

riologia social de John Wesley. Seguimos com a eclesiologia apontando alguns elementos 

importantes para a realização e a garantia da soteriologia social de John Wesley. A sua cons-

trução segue a necessidade de criar uma forma social do evangelho, capaz de promover a so-

teriologia social descrita até este ponto. A soteriologia social de Wesley transparece na orga-

nização litúrgica, administrativa e ministerial do movimento. 

1.7.4 “Reino de Deus” e “realidade” - o desafio dos sistemas fechados 

...a religião contém realidade. 1155 (1748)  

John Wesley 
                                                                                                                                                         
nothing at all about it. These calculations are far above, out of my sight. I have only one thing to do, – to save 
my soul, and those that hear me.” LJW, vol. 8, 3 jun. 1788, p. 63 – carta para Christopher Hopper. 
1151 WJW, vol. 2, 27 ago. 1787, p. 527 – sermão 66, §II.4 [The signs of the time]: “…They can see no sign at all 
of God's arising to maintain his own cause, and set up his kingdom over the earth!” 
1152 WJW, vol. 7, 1780, p. 344 – Collection of hymns, hino 211, estrofe 1: “…Once more to thy creatures return, / 
And reign in thy kingdom of grace.” 
1153 WJW, vol. 4, 1791, p. 143 – sermão 127, §9 [On the wedding garment]: “The supper mentioned in the par-
able belongs to the church militant, that mentioned in the Revelation to the church triumphant. The one to the 
kingdom of God on earth, the other to the kingdom of God in heaven.” 
1154 O missionário metodista Eli Stanley Jones (1884-1973) desdobrou estes impulsos na descrição da missão 
com a prática da mesa redonda, com a proposta da indiginização do evangelho e favoreceu a recepção do evan-
gelho segundo a matriz religiosa de cada cultura, usando, paralelamente, a metáfora do caminho. Eli Stanley 
JONES. Christ at the round table. New York: Abingdon Press, 1928. Veja também o uso da metáfora do 
caminho nas suas obras The Christ of the Indian Road, 1925; Along the Indian road . New York: Abingdon Press, 
1939; The Way. New York: Abingdon / Cokesbury, 1946 [O caminho. Tradução de Waldemar W. Wey. São 
Paulo, SP: Imprensa Metodista, 1957]; The Christ of every road: a study in Pentecost. New York: Abingdon 
Press, 1930 [O Cristo de todos os caminhos: Estudos sobre o Pentecostes. Tradução de Otília O. Chaves, São 
Paulo, Imprensa Metodista, 1993 (5ª edição)]; The Christ of the American road . New York: Abingdon / Cokes-
bury, 1944. The Way to power and poise. New York: Abingdon / Cokesbury, 1949. O crédito de ter reintroduzi-
do a contribuição de E. Stanley Jones na discussão metodista no Brasil pertence a Rui de Souza Josgrilberg. Veja 
sua palestra “Some reflections on the Gospel’s inculturation” na página Amazônia 2002. Disponível em: < 
www.amazonia2002.de/Porto_Velho/Rui_Josgrilberg/rui_josgrilberg.html >. Acesso em: 3 set. 2006. 
1155 WJW, vol. 20, 6 jan. 1748, p. 189 – diário: “…there is reality in religion. 
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...não há realidade a não ser a religião.1156 (1788) 

John Wesley 

Diferente do costume hoje, Wesley usa a palavra “realidade” tanto para descrever a 

presença divina no mundo como as suas experiências do mundo, especialmente na descrição 

de costumes e transformações ou não de pessoas. Certamente, não existe para Wesley uma re-

alidade autônoma sem Deus. Por causa disso, vimos que Wesley investiu bastante energia e 

argumentos para desmistificar, especialmente, a idéia de que a pobreza seria decretada por 

Deus, algo tolerável ou, no mínimo, quem sabe, algo secundário para Deus e sua comunidade. 

Vimos também as posições de uma das vertende dos economistas do século XVIII ao século 

XXI que defendeu a existência dos pobres como útil, ou até necessário, para a manutenção da 

ordem econômica ou como seu inevitável efeito colateral. Hoje, talvez, não se procura tanto 

justificar a pobreza em si, mas também não se projeta um caminho para superá- la. Discursos 

em favor da defesa do pobre são a cada dia mais raros. Apesar disso, ainda morrem mais pes-

soas por falta de alimento, acesso à água, moradia, educação e de atendimento médico do que  

por guerras ou catástrofes naturais. Onde há guerras e catástrofes naturais em grande escala, 

elas agravam a situação ainda mais. A realidade da miséria, tão devastadora na sua imensidão, 

esconde que ela não é fatum, mas factum, algo feito, um destino co-criado pelo ser humano. 

Faz parte da sua superação ou transformação um imaginário capaz de ver e projetar a existên-

cia de um mundo diferente do seu estado atual, numa visão que não ignore os problemas e de-

safios reais. Aqui, a soteriologia deve-se mostrar como uma soteriologia “pé no chão” e, ao 

mesmo tempo, orientada por um horizonte utópico que ensina a andar cada passo com cuida-

do, mas sem parar. A escatologia soteriologia contribui nesta parte para a soteriologia social.  

Wesley, em sua época, acompanhou criticamente a construção de uma nova teoria e-

conômica e uma nova cosmovisão e seu sucesso no mundo europeu, em especial a idéia eco-

nômica fundamental em que a acumulação de valores é a base da riqueza nacional e a idéia 

teológica de que Deus já teria predestinado todo processo histórico em relação à eternidade. 

De fato, a vida econômica e social e a escatologia das pessoas estão entrelaçadas. Podemos 

dizer que a falta de uma visão que vise a rupturas alimenta-se num silêncio escatológico e so-

teriológico. Neste caso, a salvação corre o risco de se tornar um exercício pragmático e buro-

crático. No seu livro Educação como prática da liberdade, Paulo Freire introduz a distinção 

                                                 
1156 WJW, vol. 20, 6 jan. 1748, p. 189 – diário, edição de 1788: “...there is no reality but religion.” 
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entre sociedades fechadas, abertas e em transição.1157 A abertura da sociedade é o passo de 

esperança para o pobre e a parte do povo desfavorecido. A sociedade fechada é acompanhada 

por sistemas religiosos, políticos e econômicos fechados que temem aberturas seguidas pela  

liberdade e justiça. O que chama a nossa atenção é o aspecto global que reclama para si a uni-

versalidade, sem oferecer espaço para discutir e criar alternativas. Ele, simplesmente, afirma 

que quem não participa segundo as regras sistêmicas pré-estabelecidas está fora de qualquer 

possibilidade de viver, futuramente, com dignidade. Tornar-se-á um atrasado que perdeu o 

trem da história. Fica como única saída jogar, da forma melhor possível, segundo as regras es-

tabelecidas e se conformar. Tudo isso causa uma assustadora perda de esperança, não somente 

nas chamadas classes baixas, mas também na classe média e média baixa.1158 

A globalização apresenta-se hoje como uma tendência absolutista da economia e ela 

funciona como todos os outros sistemas absolutistas, sejam eles religiosos, políticos ou eco-

nômicos. Mas, enquanto os defensores de sistemas gostam da ordem, a religião bíblica quer 

promover a paz. Enquanto os sistemas gostam do status quo e a tudo tornar calculável, a reli-

gião lembra que o essencial, ou o mais profundo que a vida pode oferecer, há de graça e há 

somente pela graça. Por último, a religião expressa a convicção de que todos os sistemas cria-

dos por seres humanos, não são sistemas últimos, mas penúltimos, operando na contínua bus-

ca do seu aperfeiçoamento. Eles devem se constituir, então, como sistemas “abertos” e a reli-

gião cristã tem a tarefa de lembrar isso e de não promover nem facilitar, por sua vez, sistemas 

fechados, nem em nome da religião. 

Numa perspectiva ad populum, sistemas se tornam absolutos a partir do momento em 

que eles informam e dominam a nossa “realidade”. Quantas vezes, dirige-se aos/às sonhado-

res/as com as palavras “Caia na real” e quantas vezes, mais ainda, escutam isso os/as legal e 

educacionalmente desfavorecidos/as. Registramos, amargamente, que faz uma diferença, sim, 

ter aquela cor, etnia, aquele gênero ou não e como as leis da discriminação parecem insupor-

táveis e, ao mesmo tempo, eternas. De repente, a realidade parece descrever a facticidade da 

vida que não pode ser contrariada ou superada. Cria-se o costume de dizer “Não se pode fazer 

nada”. Quem tiver, porém, a audácia de seguir ou procurar um outro caminho, é considerado 

“irrealista”, ou seja, as chances de realizar seu projeto alternativo são avaliadas como míni-

mas, de fato, perto de nulo. É interessante que esta noção aparece em diversas línguas. Em 

                                                 
1157 Paulo FREIRE. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 47. [12ª edição; 
1ª edição 1967]. 
1158 Um exemplo recente e drástico é a situação na Argentina. Mas a perda de poder aquisitivo da classe media 
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português a conceito é relacionada com a esfera do rei,  do regente absoluto; em alemão, com 

a Wirklichkeit, algo que “tem efeito sobre”. 1159 É uma noção de um mundo fechado que exige 

de cada um, em primeiro lugar, a sua adaptação às circunstâncias e reduz a procura da sua fe-

licidade a uma realização imanente segundo as regras do sistema estabelecido. O estoicismo 

está de volta. Esta noção não precisa ser “religiosa”, mas tem as suas expressões religiosas, 

por exemplo, mediante escatologias de interrupção que enfatizam a decadência e não refo r-

mabilidade do mundo e da história. Diante desta situação, Bonino descreve a tarefa da igreja 

claramente: não se pode abandonar a vida e deixar reinar as “realidades”. Nem devemos con-

fundir o reino com a Igreja – que seria o primeiro passo do retorno ao absolutismo eclesiástico 

–, nem se pode criar um dualismo entre a atividade divina e a atividade humana – que promo-

veria o absolutismo de um Deus como fatum –, nem devem ser confundidos os papéis de Deus 

e dos seres humanos: 

Certamente precisamos rejeitar um dualismo que entrega a vida do mundo a 
um nível totalmente profano – ou, pior ainda, ao domínio do demoníaco – 
ou à confusão da Igreja com o reino de Deus. [...] ao mesmo tempo deverí-
amos reconhecer que, dentro da idéia da unidade da história , seja necessária  
uma distinção.1160 

A entrega do mundo ao demoníaco – Tillich nos lembra disso – não depende somente 

do dualismo, mas transparece, especialmente quando, em nome do evangelho , Deus não é 

promovido, mas excluído e o sopro do Espírito é silenciado como voz transformadora da his-

tória. Com base no conceito da theosis, Bonino aproxima a iniciativa divina com a práxis hu-

mana, procurando a unidade histórica, porém sem confundir a ação divina e a ação humana: 

A iniciativa divina recebe a sua identidade histórica no momento em que ela 
é incorporada (encarnada) na práxis humana, e a práxis humana recebe o 
seu significado e sua realidade transcendente no momento em que ela é as-
sumida pelo Espírito Santo. [...] a percepção teológica central, que não é tão 
longe da compreensão oriental da teosis, algo também bastante claro para 
Wesley, parece-me estar na necessária superação dos pressupostos dualistas 
que marcaram a discussão sobre o sinergismo e a chamada cooperação hu-
mano-divina.1161 

                                                                                                                                                         
baixa brasileira também é significativa. Tendências parecidas observam-se na Europa oriental e central.  
1159 Em alemão, ao lado do mais novo “Realität”, realidade é traduzida por “Wirklichkeit”. A raiz “wirk” encon-
tra-se em “Wirkung” o que significa “efeito”. 
1160 José Míguez BONINO. Salvation as the work of the Trinity? An attempt at a holistic understanding from a 
Latin American perspective. Trinity, community, and power: mapping trajectories in Wesley on theology. 
MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 2000, p. 77.  
1161 José Míguez BONINO. Salvation as the work of the Trinity? An attempt at a holistic understanding from a 
Latin American perspective. Trinity, community, and power: mapping trajectories in Wesley on theology. 
MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 2000, p. 81.  
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Segundo Bonino, então, a realidade do reino em potencial passa pela sua atualização mediante 

a realização humana sustentada pela  graça divina. De forma diferente, Manfred Marquardt 

pode afirmar algo parecido: “Deus é um rei sem país. Nós somos o país de Deus”. 1162 O peri-

go deste tipo de afirmação não devemos ignorar: ela seja talvez aberta demais para afirmações 

do tipo “God´s own country”, em que a distinção entre Deus e o ser humano é rompida – e ou-

tras nações, conseqüentemente, possam ser uma representação completa do império do mal. 

Em contraste a este tipo de pretensão e confusão, a dimensão do reino de Deus abre a com-

preensão que Deus não se limita a uma igreja, a certas famílias eclesiásticas ou à Igreja cristã, 

uma nação ou certas nações. Diferente, a soteriologia social destaca que Deus está presente 

em todo o mundo e desafia todos sistemas fechados, sejam eles sistemas políticos, sociais, e-

conômicos, religiosos ou, como, normalmente, um conjunto destes elementos diversos. 

A pós-modernidade nos alerta que as grandes narrativas podem ser tão mortais ou 

desmobilizadoras como a sua ausência. A reafirmação da contínua importância do símbolo do 

reino de Deus, hoje em dia, enfrenta, porém, obstáculos. Primeiro, aumentou a tentação de 

compreender a realidade e o reino de Deus a partir de uma hermenêutica mística na procura 

da reafirmação da alteridade de Deus, conservada e separada de nós por um violento abismo. 

A dicotomia é somente “superada” na plena substituição. Por isso não serve ser “meio-cheio” 

do Espírito Santo, porque seria meio-vazio, condição péssima para poder sonhar com uma 

transformação plena. Isso, dentro das categorias de alteridade e alteração. Nestas circunstân-

cias, a referência de Tillich – do Reino de Deus como “símbolo” – abre uma possibilidade de 

reconhecer ao mesmo tempo as diferenças e as contribuições. A metáfora do Reino de Deus 

comunica uma reivindicação do governo divino, com uma dimensão política – poder trans-

formador –, uma dimensão social – justiça, paz, salvação e comunhão –, uma dimensão pes-

soal – cada indivíduo tem valor eterno e o Reino e a vida eterna pertencem um ao outro – e 

uma dimensão universal, na qual a história encontra seu objetivo.1163 O Reino é dádiva e uma 

mera ética humana não pode substitui- lo; o Reino é tarefa, e a humanidade é vocacionada ir 

além a de sua mera espera; o reino de Deus vai além de nós, das nossas igrejas, do Cristianis-

mo. 

                                                 
1162 Manfred MARQUARDT. The Kingdom of God and the global society. Wesleyan perspectives on the new 
creation. MEEKS, M. Douglas (ed.). Nashville, TN: Kingswood Books, 2005, p. 171. 
1163 Paul TILLICH. Teologia Sistemática. Tradução: Getúlio Bertelli. São Leopoldo, RS / São Paulo, SP: Pauli-
nas e Editora Sinodal, 1984, p. 858-859. 
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1.8 Desdobramentos eclesiológicos 

A ênfase na proximidade e no amor do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a valorização 

da pessoa humana respondendo a Deus sob o efeito da graça divina, a escatologia bastante in-

tra-histórica, porém, sem se esgotar nisso, a proclamação da religião social e da santidade so-

cial – tudo isso precisava de uma eclesiologia experimental e vital, capaz de criar espaços a-

dequados, com rituais adequados, uma estrutura adequada e regras adequadas. R. George Eli 

afirma com toda razão:  

A comunidade cristã apresenta para a sociedade uma perspectiva distinta 
com base em sua identidade coletiva. Exatamente por causa disso a santida-
de social é uma chave crucial para a interpretação da compreensão de Wes-
ley da comunhão cristã, porque ele viu os lados fortes da Igreja Cristã e-
mergindo dos seus valores compartilhados, e da sua unidade compartilhada 
no Espírito. [...] Quem fala de indivíduos redimidos e transformados sem re-
ferência nenhuma à sua identidade cooperativa, promove a impressão de 
que a transformação seja meramente um assunto particular.1164 

Com as palavras nossas: qualquer eclesiologia que pretende ser metodista deve ser 

uma eclesiologia soteriológica e precisa procurar compreender, re- inventar, contextualizar e 

enfatizar aspectos comunitários e solidários e relacioná-los com a história da Igreja cristã e da 

presença de Deus na história e nas vidas das pessoas. As sociedades religiosas podem ser 

compreendidas como forma social com efeito público do evangelho: comunhão e responsabi-

lidade mútua, conexão, sinais de presença diaconal na sociedade e utopias de transformações 

na sociedade e na igreja eram vistos como expressão do seu propósito. 

Inicialmente, o metodismo nascente se compreende como movimento de reforma insti-

tucional e não como substituto ou alternativa institucional. Podemos nos perguntar, então, até 

que ponto a eficácia do movimento não dependem exatamente da tentativa de se manter como 

um movimento dentro da instituição da Igreja de Inglaterra, porém aberto para movimentos da 

sua época e tradições do passado. Por exemplo, a sua luta em favor do povo e dos pobres é 

uma luta a partir de experiências e da visão e autocompreensão ampla  de uma igreja nacional. 

O mesmo vale para a sua presença pública e por sua luta para estabelecer um movimento no 

chão inglês como um programa da reforma, tanto da nação como da igreja. A sua soteriologia 

social nasce dessa rica herança e transcende-a, ao mesmo tempo. 

Já mostramos, anteriormente, que a idéia básica organizacional das sociedades metodis-

                                                 
1164 R. Georg ELI. Social holiness: John Wesley's thinking on Christian community and its relationship to the so-
cial order. New York: Peter Lang, 1993, p. 25. 
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tas correspondeu com a nova proposta de John Locke de uma associação livre e igualitária. Is-

so favoreceu o aspecto comunitário que, por sua vez, foi uma experiência muito procurada pe-

lo povo cujo Sitz im Leben era a transição da zona rural para a zona urbana. Como a entrada 

nessa associação religiosa não era regulada por confissões religiosas, mas pelo compromisso 

com regras compreensíveis e, assim, acessíveis à maioria da população, as sociedades meto-

distas construíram uma alternativa para os sem vez e sem voz. Esta construção soteriologia in-

tegrou aspectos educacionais, pedagógicos, diaconais e públicos e representa, assim, a forma 

social da soteriologia social promovida por Wesley. 

Comecemos com a celebração mais específica metodista, a festa do amor. Lembremo-

nos que a festa do amor era, originalmente, uma celebração restrita aos membros das bands e 

que foi aberta, a partir de 1760, aos membros das classes. Quem, inicialmente, participou nu-

ma celebração de uma festa do amor pela primeira vez, encontrava no coração da sua liturgia 

a coleta para os pobres. Trata-se de uma re- introdução de um tipo de apophoreta, porém agora 

não como doação alimentar, com um destaque litúrgico único na história da eucaristia e do 

ágape, segundo o nosso conhecimento.1165 

Hino 
Oração 
Canto de ação de graças 
    Distribuição do pão (pelos ecônomos) 
          Coleta em favor dos pobres     
 Circulação do cálice do amor 
Uma palavra do pastor celebrante 
Testemunhos e estrofes de canções 
Orações livres e estrofes de canções 
Exortação final do pastor 
Hino 
Bênção1166 

Os ecônomos eram responsáveis pelo preparo, pela distribuição dos elementos e pela  

coleta em favor dos pobres. A última das regras que descreve os seus deveres reflete também 

um cuidado especial para com os pobres: 

Se você não consegue redimir os pobres, então não lhes cause amargura. Se 
nada tiver para oferecer, fale  palavras carinhosas. Cuide-se para não olhar 
para eles com arrogância, nem fale palavras ásperas. Quando eles vêm, de-
vem ficar felizes, mesmo se voltarem com mãos vazias. Coloque-se no lu-

                                                 
1165 Veja o tema geral Helmut RENDERS. Wo Einen anderen Himmel erbitten wir nicht: Urchristliche 
Agapen und methodistische Liebesfeste. Mit liturgischen Beispielen und Anregungen für ein 
Gemeindeseminar. Stuttgart: Medienwerk der Evangelisch-methodistischen Kirche , 2001. 
1166 Segundo Frank BAKER. Methodism and the Love-Feast. New York: Macmillian Company, 1957, p. 15. 



 

 

287 

gar dos pobres e trate -os como você gostaria de ser tratado por Deus.1167 

No reino da graça, isto está incluído. Da mesma forma, a metáfora do templo é usada 

de forma transversal: Cris to é o templo verdadeiro, os fiéis formam o templo vivo, a igreja é o 

templo místico e o Céu o templo eterno. O ser humano é criado, maravilhosamente, pela pro-

vidência divina, mas, mais maravilhosamente ainda, ele é recriado pela graça renovadora.1168 

Ao lado da festa do amor, Wesley participou com freqüência na Santa Ceia e convidou 

os metodistas a fazer o mesmo. A observação de G. Wainright de que a Santa Ceia estabelece, 

de facto, uma soteriologia social, “...a convicção de receber o corpo e a sangue do Cristo sig-

nifica ser colocado na trilha da justiça, a eucaristia é o início da ética”1169, está dentro do hori-

zonte do próprio Wesley. Partindo da sua compreensão da Santa Ceia como graça com poten-

cial para converter [converting Grace], propomos o acréscimo “ser capacitado na trilha de 

justificação e santificação”.  

Por “pão” devemos entender todas as coisas necessárias tanto ao corpo co-
mo à alma – ta prov zwhn kai eusebeia – –as coisas pertinentes à vida e à pie-
dade [...], mas mui especialmente o pão espiritual, a graça de Deus, o ali-
mento que “salta para a vida eterna”. Entenderam muitos dos pais antigos 
que devemos aí também incluir o pão sacramental, diariamente recebido, de 
início [...] e tido em alta conta como o grande canal através do qual a graça 
de seu Espírito se comunica à alma de todos os filhos de Deus.1170 

Esta ênfase na primazia da graça explica também porque Wesley pode falar da graça 

regenerativa do batismo infantil sem identificar o batismo infantil com o novo nascimento.1171 

Novamente, é a sinergia entre a primazia da graça e a resposta humana sobre a qual se cons-

trói a doutrina sacramental, e, novamente, Wesley mantém uma teologia sacramental para su-

perar o perigo de uma fé intimista.  

                                                 
1167 WJW, vol. 20, 4 jun. 1747, p. 176 §11– diário: “If you cannot relieve, do not grieve, the poor. Give them 
soft words, if nothing else. Abstain from either sour looks or harsh words. Let them be glad to come, even 
though they should go empty away. Put yourself in the place of every poor man and deal with him as you would 
God should deal with you.” 
1168 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1102-1103 – 1Rs 6.38: “Christ himself is the true temple. […] Every believer is 
a living temple , in whom the spirit of God dwelleth. We are wonderfully made by the Divine Providence, but 
more wonderfully made anew by the Divine grace. And as Solomon's temple was built on a rock, so are we built 
on Christ. […] The church is a mystical temple, enriched and beautified, not with gold and precious stones, but 
with the gifts and graces of the spirit. Angels are ministering spirits, attending the church and all the members 
of it on all sides. […] Heaven is the everlasting temple. There the church will be fixt, and no longer moveable.” 
(grifos deste autor). 
1169 Geoffrey WAINWRIGHT. Eucharist and / as Ethics. Collegeville, MN: Saint John’s Abbey, p. 123-138. 
(124). 
1170 WJW, vol. 1, 1748, p. 584 – sermão 26, §III.11 [Upon the Lord’s sermon on the mount, VI]. 
1171 Quem mostra isso bem é G. Stephen BLAKEMORE By the spirit through the water: John Wesley's "evan-
gelical" theology of infant baptism. Wesleyan Theological Journal, ano 31, n. 2, 1996. Disponível em: < 
http://wesley.nnu.edu/wesleyan_theology/theojrnl/31-35/31-2-9.htm >. Acesso em 8 jan. 2006. 
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Para operacionalizar este caminho, os pequenos grupos eram da maior importância.1172 

Dentro da lógica do nosso argumento, destaca-se um surgimento experimental e uma diversi-

ficação posterior.1173 Criados para poder juntar dinheiro de forma eficaz, eles se tornaram logo 

um meio de graça comunitária. Elementos como o acento na oralidade, a escolha de pessoas 

humildes como líderes de classe e a dinâmica de acompanhamento mútuo favoreceram o in-

gresso de pessoas mais humildes. A soteriologia social no sentido de comunitário tinha aqui 

seu contínuo campo de treinamento. Não o credo nem a compreensão eram o ticket da entra-

da; era integrado e considerado metodista quem queria fugir da ira de Deus e quem aceitava  

viver e deixar-se ajudar a vivenciar as Regras Gerais: “Deixar o mal, fazer o bem, observar as 

ordenanças de Deus.” Afinal, a hora de Deus com cada um ninguém sabia, porém, acreditava-

se que Deus teria com cada um/a a sua hora para despertar a fé, levar a certeza e amadurecer a 

sua caminhada. Finalmente, eram três tipos de grupos – classes misturando convertidos e não 

convertidos, bandas compostas por convertidos e bandas seletas acolhendo pessoas em busca 

da perfeição cristã – atendendo a momentos específicos. Já no fim da vida de Wesley, os úl-

timos dois grupos desapareceram. 

Mais dois elementos estruturados e intimamente relacionados entre si, parecem-nos 

reveladores e promissores. Primeiro, lembremos da prática das conferências contínuas, já 

mencionadas no início deste quarto capítulo. “Conferência cristã”, lembramo-nos, é um meio 

de graça para Wesley, ao lado da oração, do estudo das Escrituras, da Ceia do Senhor e do je-

jum. Segundo, precisamos falar da compreensão de uma conexão para descrever a relação, 

primeiro, entre os pregadores/as leigos/as e, mais tarde, a relação entre as diversas sociedades 

religiosas metodistas em todo país.1174 “Conferência” e “conexão” são, então, irmãs, e como 

Russel E. Richey afirma de forma feliz, o conexionalismo é uma teologia prática (practical 

divinity): 

Nos seus melhores momentos, o sistema conexional metodista tinha sido 
mais do que uma forma de cooperativismo, mais do que uma política, mais 
do que um termo classificatório. O sistema de conexão era um preceito wes-
leyano, uma visão eclesiástica, um princípio missionário, um compromisso 
de aliança, uma ética de igualdade, uma estratégia tática, um estandarte e-

                                                 
1172 Helmut RENDERS. “Pequenos grupos” na tradição metodista: observações, análises e teses. Caminhando, 
São Bernardo do Campo: Editeo, ano VII, n. 10, 2-2002, p. 68-95. 
1173 Helmut RENDERS. A evolução dos pequenos grupos na história da Igreja Metodista: os caminhos de substi-
tuição, diversificação e integração como modelo e desafio. Mosaico. São Bernardo do Campo: Editeo, ano 13, n. 
34, jul.-set. 2005, p. 15-16. 
1174 Veja os detalhes em Richard HEITZENRATER. Connectionalism and itinerancy. Connectionalism: ecclesi-
ology, mission, and identity. RICHEY, Russell E.; CAMPBELL, Dennis M. e LAWRENCE, William B. (eds.). 
Nashville, TN: Abingdon Press, p. 23-38. 
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lástico e envolvente, uma teologia na práxis.1175  

Conexão e conferência representam uma visão de ser igreja para viabilizar e qualificar 

a missão. Mais uma vez, não encontramos formas prontas que poderiam ser preservadas ou 

redescobertas, mas o legado está na proposta dinâmica. Abrimos, novamente, a conversa com 

Richey: 

Nós [metodistas] refletimos sobre a conexão em outros termos além dos 
conceitos políticos; faremos isso em termos soteriológicos. Para nós, a co-
nexão faz parte da doutrina da salvação, da vida cristã, da missão, não da 
cristologia ou da eclesiologia. Quando os metodistas estruturam a sua teolo-
gia sistematicamente segundo o credo, a discussão sobre a conexão surgirá, 
provavelmente, não quando se fala de corpo de Cristo ou da igreja santa e 
católica, ou da comunhão dos santos, mas quando se discute perdão, ressur-
reição e vida eterna.1176 

Concordamos com a compreensão soteriológica da eclesiologia, discordamos da sepa-

ração exagerada entre soteriologia, eclesiologia e cristologia. Quem sabe, aqui transparece o 

antigo problema do protestantismo – uma subordinação da eclesiologia, no caso, à obra de 

Cristo. “A visão graciosa, a noção de estrutura como graça” deve ser tratada em relação a to-

das as pessoas da Trindade, ou esta graça perde em profundidade e abrangência. Num outro 

ponto, porém, concordamos: a conexão foi uma tática que deu certo.1177 É o aspecto experi-

mental da caminhada metodista em relação à conexão. Richey detecta diversas compreensões 

da conexão como aliança, sociedade voluntária, constituída mediante eventos, da imprensa, 

oralmente, de forma programática, como cooperativa, federação ou profissionalizante a longo 

dos anos. Ele também descreve a atual crise pós-moderna da conexão, o atual declínio dos 

modelos da conexão cooperativa, federativa e profissional. 1178 Por lutas parecidas passam ou-

tras igrejas, com uma estrutura de conexão como o anglicanismo e o catolicismo.1179 Assim, 

propôs Robert J. Schreiter uma nova aproximação em relação à construção teológica entre o 

local e o global1180 que foi re-enfatizada por Volker Kuester1181. Acreditamos que, especial-

                                                 
1175 Russel E RICHEY. Introduction. Connectionalism: ecclesiology, mission, and identity. RICHEY, Russell E.; 
CAMPBELL, Dennis M. e LAWRENCE, William B. (eds.). Nashville, TN: Abingdon Press, p. 3. 
1176 Id., ibid., p. 5. 
1177 Id., ibid., p. 6. 
1178 Id., ibid., p. 3. 
1179 Exatamente esta estrutura em comum era assunto do último encontro de estudo entre católicos e metodistas. 
Veja Walter KLAIBER. Fredrick CAMPBELL (presidentes da comissão de estudo). Through Divine love: the 
Church in each place and all places. Comissão de estudo do Conselho Mundial das Igrejas Metodistas e do Con-
selho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, 2006. Disponível em: < love%3A%20the% 
20Church%20in%20each%20place%20%22 >. Acesso em: 13 ago. 2006. 
1180 Robert J. SCHREITER. Constructing local theologies. Prefácio de Edward Schillebeeckx. Maryknoll: Orbis 
Books, 1999 (1a edição: 1985). Robert J. SCHREITER. A nova catolicidade: a teologia entre o global e o local. 
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mente por causa da primazia soteriológica da conexão, tanto as propostas não conexionais, ou 

seja, congregacionais, como a proposta da catolicidade não serviriam plenamente para o me-

todismo. Todavia, na linha da procurada “nova catolicidade”, acreditamos que se precisa in-

vestir mais energia na visão de uma “nova conexidade” que seja capaz de superar a fragmen-

tação pós-moderna, sem recuar a propostas centralizadoras e imperialistas. Esta conexidade é 

composta por um olhar global, nacional e local.  

Excurso III: O “andar como Cristo andou” e a militância cristã 

Esta era, de fato, a situação quando o metodismo primitivo entrou em cena. Com os 

dissidentes pulverizados e a igreja oficial na sua grande maioria distante do povo, o esforço 

soteriológico eficaz limitava-se a uma expressão de boa vontade. Percebe-se uma soteriologia 

sem visão, sem força, sem projeto. Com base na antiga descrição da totalidade da igreja como  

triunfans e militans, também utilizada por Wesley, 1182 gostaríamos de, em seguida, investigar 

o aspecto “militante” do metodismo primitivo, evidentemente sobre o prisma soteriológico. 

Costuma-se falar da “eclesiologia de John Wesley”, mas pouco se ouve sobre os seus esforços 

em criar um movimento dentro do ambiente de uma igreja estabelecida, sendo que estes, tal-

vez, não possam suprir todos os elementos necessários para formular uma eclesiologia com-

pleta. Afinal, Wesley, provavelmente, nem – ou durante uma boa parte da sua atuação – pre-

tendia isso. Isso abriu um espaço para relacionar a ênfase na graça universal com uma ênfase 

na militância e no compromisso. Já vimos que a eclesiologia de Wesley pode ser lida a partir 

da proposta lockiana da igreja como uma associação livre. Outros recorrem ao modelo da ec-

clesiola in ecclesia.1183 Apesar de Wesley, no mínimo no sentido literal, nunca ter usado esta 

expressão, ele preserva uma das suas lutas eclesiásticas constantes ao não criar uma seita (ou 

seja, um grupo independente da igreja oficial) mas, sim, um movimento dentro da Igreja An-

glicana.1184 Entendendo esta relação como essencial, podemos ler a estruturação do movimen-

                                                                                                                                                         
Tradução: Cecília Camargo Bartalotti. São Paulo: Edições Loyola, 1998. (1a edição: 1997). 
1181 Volker KUESTER. Von der lokalen Theologie zur neuen Katholizität: Robert J. Schreiters Suche nach einer 
Theologie zwischen dem Lokalen und dem Globalen. Evangelische Theologie, Gütersloh: Gütersloher Verlag-
shaus, 2003, ano 63, n. 5, p. 362-374. 
1182 WJW, vol. 4, 1791, p. 143 – sermão 127, §9 [On the wedding garment]: “The supper mentioned in the par-
able belongs to the church militant, that mentioned in the Revelation to the church triumphant. The one to the 
kingdom of God on earth, the other to the kingdom of God in heaven.” 
1183 Paul Wesley CHILCOTE. John Wesley and the woman preachers of early Methodism. New York & London: 
The American Theological Library Association and the Scarecrow Press, 1991, p. 45. 
1184 Assim Rupert E. DAVIES. Methodism. London: Penguin Books, 1963, p. 13: “Methodism has sometimes 
become sectarian, and there are Methodists who are sectarian today. But on the whole the temptation has been 
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to também a partir das experiências cristãs com ordens religiosas. A lista de características em 

comum é significativa, especialmente, porque não se trata de elementos periféricos: 

• A ênfase no tema da “perfeição cristã” é uma tema contínuo nas ordens religio-

sas; 

• A proposta da comunhão de bens tem uma grande proximidade à idéia de um 

voto de pobreza; 

• A aceitação de uma liderança mais centralizada e a itinerância tem seu equiva-

lente na função do prior – como, certamente também, na estrutura episcopal; 

• As Regras Gerais lembram, em sua função, as regras de ordens e as 12 regras 

para ajudantes foram relacionadas com as regras de Francisco de Assisi1185;  

• A reintegração da diaconia como tarefa de toda comunidade lembra a tarefa da 

caritas nos monastérios. 

Além disso, a idéia de uma “ordem” evangélica sobreviveu na descrição da organiza-

ção dos presbíteros da igreja metodista até hoje (ordem presbiterial).1186 O conceito da ordem 

abraça a militância e faz dela um exercício comunitário e religioso. Assim, a busca da matur i-

dade cristã (perfeição cristã) e do compromisso radical, expressa e é vinculada entre si pela 

ênfase no amor para com os inimigos. Wesley não sabe pensar militância “fora dessa ordem” 

da comunidade da fé e não quer imaginar a comunidade da fé sem militância e compromisso. 

A militância cristã e a maturidade cristã é um empreendimento soteriológico cujo clímax é 

descrito como a perfeição. 

Retomando a discussão sobre os modelos alternativos da associação ou da ordem co-

mo base de Wesley, podemos dizer que Wesley re-agrupa e mistura estes conceitos. O caráter 

de uma associação livre se mostra especialmente na questão do acesso e da continuidade no 

movimento. Mas, este caráter não explica de forma convincente as pretensões transformado-

ras além de si, a força do movimento e seu vigor. As sociedades não eram meras plataformas 

de encontro, elas pretendiam ser catalisadoras e estufas de mudanças e transformações. Isso as 

aproxima mais à idéia fundamental de uma ordem religiosa. Isso se mostra, especialmente, na 

                                                                                                                                                         
successfully resisted […] Only when the original vision has faded, temporarily or permanently, does Methodism 
sink into the condition of a sect.” 
1185 Rupert E. DAVIES. Methodism. London: Penguin Books, 1963, p. 19. 
1186 O metodismo  alemão – na tradição do pietismo tardio alemão – criou, literalmente, uma ordem diaconal com 
fre iras evangélicas. 
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questão da integração da diaconia no exercício diário dos membros da sociedade. Enquanto o 

hallense Boehm, seguidor de Francke, cria em Londres uma associação caritativa, Wesley 

promove sociedades religiosas cujo acento soteriológico abrange a existência cristã como e-

xistência diaconal descrita por serviço, prevenção e reforma de estruturas causadoras de po-

breza e enfermidade. Neste aspecto, mais uma vez, encontram-se o mundo medieval e o mun-

do moderno em busca de um caminho no cotidiano, a partir de uma seleção e adaptação crite-

riosa e cuidadosada dos seus acentos. O que promove a salvação na sua abrangência se torna 

parte integral da religião experimental do metodismo nascente. 

2. Polaridades dinamizantes da soteriologia social de Wes-

ley 

Até este ponto vimos, como a escolha e as ênfases doutrinárias, a ausência, a reafirma-

ção ou a modificação de temas e acentos teológicos pretendiam servir como theologia viato-

rum. Descobrimos, dentro das áreas, dinâmicas interessantes como entre a cristologia alta e 

baixa, a escatologia de rompimento e de continuação, o princípio social e orga nizacional da 

igreja, o interior e exterior da pessoa, a justificação e santificação. 

Uma segunda pista para documentar uma compreensão mais dinâmica da memória 

doutrinária da igreja cristã transparece na preferência de Wesley por conceitos duplos, às ve-

zes até opostos, usando esta tensão como potencial para desenvolvimento de reflexão mais di-

nâmica. 

2.1 Santidade de coração e vida e o vínculo entre o interior e o exte-

rior 

Já citamos D. Hempton que relaciona diretamente “religião vital” com um radicalismo 
pragmático.1187 Em Wesley, “coração” e “vida” são os loci da santidade interior e exterior: 
“…esta santidade interna e externa, esta conformidade tanto do coração como da vida para 
com a sua vontade, deveria ser perfeita gradualmente”. 1188 Ou: “A beleza da santidade interi-
                                                 
1187 David HEMPTON. The religion of the people: Methodism and popular religion 1750-1900. London; New 
York: Routledge, 1996, p. 145. 
1188 WJW, vol. 1, 1746, p. 206 – sermão 6, §I.3 [The righteousness of faith]: “…this inward and outward holi-
ness, this conformity both of heart and life to his will, should be perfect in degree.” 
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or, daquela do ser humano do coração que é renovado segundo a imagem de Deus...”1189. Ou, 
num outro texto: “O que você acha que santidade é? É pureza tanto do coração como da vida. 
É a mente que estava em Cristo, capacitando-nos a caminhar como ele caminhou. E o amar a 
Deus com todo coração, e o amar ao próximo...”1190. A fé em Cristo não ignora a lei, mas leva 
a “...produzir todos os tipos de santidade, de forma negativa e positiva, do coração e da vi-
da.”1191 Em outras palavras, a capacidade e o querer deixar o mal (negativo) e fazer o bem 
(positivo). No sermão 76, Sobre a perfeição, Wesley refere-se à sintonia entre coração e vida 
como a justiça interior e exterior,1192 que de fato aproxima justificação e justiça. Em 1787, ele 
pode concluir: “A essência do metodismo é a santidade do coração e da vida”. 1193 Este concei-
to duplo e transversal nas obras de Wesley enfatiza a coerência entre a experiência religiosa e 
a práxis religiosa. À luz dessa ênfase transversal na coerência entre convicção e vida, as pas-
sagens, que desafiam qualquer tipo de religião exterior em troca da ênfase na religião interior, 
devem ser interpretadas como acento na experiência e conhecimento da primazia da graça. A 
mudança interna capacita para a realização da justiça externa, a caminhar como Cristo andou, 
pela “obra da fé, paciência da esperança e pelo trabalho do amor.1194 Emfim, todas as “coisas 
externas”, por exemplo “cerimônias e ritos”, sejam eles “excelentes”, “decentes”, “uma aju-
da”, ou “mandado do próprio Deus” não representam a religião verdadeira1195, a qual consiste 
em misericórdia, humildade e mansidão (justiça interior) e um zelo pelas boas obras que não 
quer machucar ou entristecer ninguém e que usa qualquer oportunidade para fazer o bem. 1196 
                                                 
1189 WJW, vol. 1, 1748, p. 531- sermão n 24, §1 [Upon our Lord’s sermon on the mount], “The beauty of holi-
ness, of that inward man of the heart which is renewed after the image of God […]”. 
1190 John WESLEY. A word to a condemned malefactor, 1767? “And what do you think holiness is? It is purity 
both of heart and life. It is the mind that was in Christ, enabling us to walk as he also walked. It is the loving God 
with all our heart; the loving our neighbour, every man, as ourselves…” 
1191 WJW, vol. 2, 1750, p. 38 – sermão 36, §II.1 [The law established through faith, discurso II]: “…we so 
preach faith in Christ as not to supersede but produce holiness: to produce all manner of holiness, negative 
and positive, of the heart and of the life .” (grifo deste autor). 
1192 WJW, vol. 3, 1784, p. 77 – sermão 76, §I.8 [On perfection]: “According to this  Apostle, then, perfection is 
another name for universal holiness–inward and outward righteousness–holiness of life arising from holiness of 
heart.” 
1193 WJW, IX, 1786, p. 529 – Thoughts upon Methodism, §8 “The essence of [Methodism] is holiness of heart 
and life…”; repetido em AMJW, vol. 10, out. 1787, p. 155-56. 
1194 WJW, vol. 1,1744, p. 161 – sermão 4, §4 [Scriptural Christianity]: “…consequence of that inward change, to 
fulfill all outward righteousness, `to walk as Christ also walked´, in the `work of faith, the patience of hope, the 
labour of love´.” 
1195 WJW, vol. 2, 1746, p. 219 – sermão 7, §I.4 [The way of the kingdom]: “Not in any outward thing, such as 
forms or ceremonies, even of the most excellent kind. Supposing these to be ever so decent and significant, [..] 
ever so helpful, […] to be appointed by God himself; yet even during the period of time wherein that appoint-
ment remains in force, true religion does not principally consist therein–nay, strictly speaking, not at all.” 
1196 WJW, vol. 2, 1746, p. 222 – sermão 7, §I.9 [The way of the kingdom]: “The sum of all Christian righteous-
ness? Of all inward righteousness; […] `bowels of mercies, humbleness of mind´ (seeing `love is not puffed up´), 
`gentleness, meekness, long-suffering´ […]: and of all outward righteousness, for `love worketh no evil to his 
neighbour´, either by word or deed. It cannot willingly either hurt or grieve anyone. And it is zealous of good 
works. Every lover of mankind, as he hath opportunity, `doth good unto all men being […] `full of mercy and 
good fruits´.” 



 

 

294 

2.2 O entrelaçamento de obras de misericórdia e piedade, santidade 

exterior e interior, amor a Deus e amor ao próximo, a proclamação 

do evangelho e a pregação da lei 

Bonino nos alerta para o fato de que todas as construções binárias de compreensão do 

mundo podem promover imaginários dicotômicos. Quem focaliza a relação mútua, não preci-

sa, obrigatoriamente, chegar neste ponto, mas, quem distingue entre ambientes de forma abso-

luta irá chegar no limite das suas explicações racionais. 

A distinção entre obras de misericórdia e obras de piedade, amplamente introduzida na 

teologia anglicana, é transversal nas obras de Wesley. 1197 Raramente, Wesley substituiu “o-

bras de misericórdia” por “obras de caridade” – talvez com base de William Law1198 –, “obras 

de necessidade”1199 ou “obras de benevolência”1200. O uso paralelo de “atos” e “obras” por 

Law, no seu Um chamado sério, Wesley não acompanha.1201 Wesley mantém, então, a firme 

relação entre ação e devoção e faz dela o eixo da estrutura fundamental das Regras Gerais. 

Nelas, as obras de misericórdia compõem a sua primeira parte (deixar o mal, fazer o bem)1202 

e as obras de piedade a segunda (observar as ordenanças de Deus). Apesar disso, Wesley nun-

ca estabeleceu uma única ordem entre as obras de misericórdia e as obras de piedade; diferen-

                                                 
1197 A seguinte lista encontra-se em WJW, vol. 1, 24 abr. 1767, p. 343, rodapé 65 – sermão 14, §I.13 [The repen-
tance of believers]. WJW, vol. 1, 1748, p. 493 – sermão 22, §I.10 [Upon the Lord´s sermon on the mount, II]; 
WJW, vol. 1, 1748, p. 541 e 548-549 – sermão 24, §II.7 e §IV.4 [Upon the Lord’s sermon on the mount, IV]; 
WJW, vol. 1, 1748, p. 573-574, 575-576 – sermão 26, §2, I.1.2 e §II.1.2 [Upon the Lord’s sermon on the mount, 
VI]; WJW, vol. 1, 1765, p. 164 e 166 – sermão 43, §III.5.10 [The Scripture way of salvation]; WJW, vol. 2, 
1760, p. 247-248 – sermão 48, §II.6 [Self denial]; WJW, vol. 2, 14 maio 1768, p. 295 – sermão 51, §III.5, [The 
good steward], trata somente de obras de misericórdia; WJW, vol. 2, 11 set. 1775, p. 191 – sermão 84, §III.5 
[The important question]; WJW, vol. 2, 17set.-out. 1785, p. 205-206 – sermão 85, §II.4 [On working out own´s 
salvation]; WJW, vol. 2, 17 jan.-fev. 1781, p. 244-245 – sermão 87, §II.18 [The danger of riches]; WJW, vol. 2, 
15 out. 1784, p. 306 – sermão 91, §III.11 [On charity]; WJW, vol. 2, 6 maio 1781, p. 313-313, 314, 318, 319, 
320 – sermão 92, §II.4.9 e §III.7, 9, 10 e 12 [On zeal]; WJW, vol. 2, 23 maio 1786, p. 385-386 – sermão 98, §1 e 
§2 [On visiting the sick]; WJW, vol. 3, 23 nov. 1777, p. 409, 411-412 – sermão 99, §II.5, §III.1 [The reward of 
righteousness]; WJW, vol. 2, 9 abr. 1788, p. 500 – sermão 106, §II.4 [On faith]; WJW, vol. 4 19 fev. 1790, p. 
135 – sermão 126, §II.3 [On worldly folly]; WJW, vol. 4,4 jul. 1730, p. 273-274 – sermão 139 §II.2 [On the sa-
bath]; WJW, vol. 9, 1749, p. 254-255 – A plain account of the people called methodists, §I.2. 
1198 William LAW. Serious Call, capítulo 2, “For how is it possible for a man that intends to please God in the 
use of his money, and intends it because he judges it to be his greatest happiness; how is it possible for such a 
one, in such a state of mind to bury his money in needless, impertinent finery, in covering himself or his horses 
with gold, whilst there are any works of piety and charity to be done with it, or any ways of spending it well?” 
(grifo deste autor). Em Wesley, veja WJW, vol. 2, 1760, p. 247 – sermão 48, §II.6 [Self denial], traz a rara dis-
tinção entre obras de caridade e obras de piedade. Veja também WJW, vol. 1, 1748, p. 573 – sermão 26, §2 [U-
pon our Lord’s sermon on the mount, VI], onde as expressões obras de caridade e obras de misericórdia encon-
tram-se lado a lado. 
1199 WJW, vol. 3, 1730, p. 273-274 – sermão 139, §II.2 e §III.2.3 [On the sabath]. 
1200 WJW, vol. 3, 24 jun. 1741, p. 395-396 – sermão 150, §I.5 [Hipocrasy in Oxford]. 
1201 Diferente disso, o metodismo brasileiro usa novamente atos e obras de forma paralela.  
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temente, ele enfatiza a sua vinculação: “O amor a Deus leva naturalmente a obras de miseri-

córdia; da mesma forma, o amor ao próximo leva a obras de piedade.”1203 A falta dos dois im-

pede a perfeição e o crescimento na graça.1204 Atrás de tudo isso, aparece uma antiga tradição 

espiritual. O paralelo entre “obras de caridade” e “obras de misericórdia”, ainda carrega em si 

a memória da antiga compreensão de que a virtude da caritas deveria ser desdobrada pelas 

seis, mais tarde sete ou quatorze obras de misericórdia. Veja, por exemplo, a lista no sermão 

26 de 1747: 

...as obras de caridade, tudo quanto dermos, falarmos ou fizermos que apro-
veite a nosso próximo e de que outros homens recebam qualquer auxílio, se-
ja em seu corpo, seja em sua alma. Alimentar os famintos, vestir os nus, a-
brigar ou dar assistência aos peregrinos, visitar os enfermos ou presos, con-
fortar os aflitos, instruir os ignorantes, reprovar os maus e exortar e animar 
os que fazem o bem...1205 

Nesta lista, Wesley não somente cita as seis obras de misericórdia segundo Mt 25.31-

46, mas também cita aquelas obras de misericórdia que se chamam as pastorais, nas quais 

Wesley somente não menciona “agüentar e perdoar”. Em conjunto, elas preservam a unidade 

entre atitudes misericordiosas e pastorais. A ênfase nas obras de misericórdia, em Wesley, 

destaca, primeiro, uma atitude de serviço, em outras palavras, de diaconia, como atitude fun-

damental que deve marcar toda a sua atividade em relação a outras pessoas. Trata-se não da 

descrição de atos isolados, mas de um estilo de vida: “...tudo quanto dermos, falarmos ou fi-

zermos que aproveite a nosso próximo e que outras pessoas recebam; qualquer auxílio, seja 

em relação ao seu corpo, seja em relação à sua alma.” Assim, no sermão Sobre a visita a en-

fermos, esclarece também:  

Doente eu não chamo somente aqueles que precisam ficar na cama, os que 
são doentes no sentido mais estreito. Bem diferente eu gostaria de incluir 
todos aqueles que passam por uma aflição, seja da mente ou do corpo, e isso 
independentemente de fato deles serem bons ou maus, ou deles temerem ou 
não a Deus.1206  

Portanto, o ser humano é uma unidade da qual fazem parte corpo, alma e mente. O 

“fazer o bem” e “deixar o mal” das Regras Gerais tem um sentido mais amplo ou, talvez me-

                                                                                                                                                         
1202 Herança da ética profética, veja Am 5.14-15 e 9.4; Is 1.17 e 7.15-16; Jr 13.23. 
1203 WJW, vol. 3, 11 set. 1775, p. 191 – sermão 84, §III.5 [The important question]: “…love of God naturally 
leads to works of piety, so the love of our neighbour naturally leads all that feel it to works of mercy.” 
1204 WJW, vol. 2, 1760, p. 247-248 – sermão 48, §II.6 [Self-denial]. 
1205 WJW, vol. 1, 1748, p. 573 – sermão 26, §I.1 [Upon the Lord´s sermon on the mount, VI]. 
1206 WJW, vol. 3, 23 maio 1786, p.387 – sermão 98, §I.2 [On visiting the sick]: “By the sick, I do not mean only 
those that keep their bed, or that are sick in the strictest sense. Rather I would include all such as are in a state of 
affliction, whether of mind or body; and that, whether they are good or bad, whether they fear God or not.”  
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lhor dizendo, mais integrado do que um envolvimento social na sociedade humana em favor 

da garantia da sua physis.1207 Este detalhe escapa até a Albert Outler quando ele se refere às 

obras de piedade e de misericórdia como devoção cristã e ação social cristã.1208 Faz parte das 

relações com outros seres humanos tematizar a contribuição da fé e a resposta humana a res-

peito. A distinção entre “obras de misericórdia” e “obras de piedade” seria então, menos, a 

distinção entre um cuidado com o corpo e a “alma”, mas a distinção entre a responsabilidade 

da comunidade com as vidas dos outros na sua integralidade e a vida da comunidade em rela-

ção ao Deus vivo, usando os meios da graça estabelecidos por ele. Há mais um ponto impor-

tante que sustenta esta compreensão, quando, em suas Notas explanatórias sobre o Novo Tes-

tamento, Wesley corrige as traduções bíblicas da sua época e comenta no sermão Sobre a ca-

ridade as razões de forma detalhada. Wesley rejeita a tradução de αγαπη por caridade, intro-

duzida, segundo ele, em 1649, ou seja durante o governo puritano de Cromwell, por reduzi-

rem o ágape a “atividade externa com um significado pouco além de dar esmolas”. 1209 Para 

Wesley, o capítulo 13 da Epistola aos Coríntios fala do “amor da benevolência, de uma boa 

vontade carinhosa em favor de cada alma criada por Deus”,1210 ou seja, de uma atitude geral 

que estabelece relações. Conseqüentemente, ele mantem isso na sua tradução do Novo Testa-

                                                 
1207 WJW, vol. 9, 1 maio 1743, p. 69 e 72 – Nature, design, and General Rules of the United Societies, in Lon-
don, Bristol, Kingswood, Newcastle-Upon-Tyne, §1.5: “[1] In the later end of the year 1739, eight or ten persons 
came to me in London, […] They desired […] that I would spend some time with them in prayer, and advise 
them how to flee from the wrath to come; which they saw continually hanging over their heads. […] [5.] […] 
Secondly: By doing good; by being in every kind merciful after their power; as they have opportunity, doing 
good of every possible sort, and, as far as possible, to all men: To their bodies , of the ability which God giveth, 
by giving food to the hungry, by clothing the naked, by visiting or helping them that are sick or in prison. To 
their souls , by instructing, reproving, or exhorting all we have any intercourse with; trampling under foot that 
enthusiastic doctrine that "we are not to do good unless our hearts be free to it. By doing good especially to them 
that are of the household of faith, or groaning so to be; employing them preferably to others, buying one of an-
other; helping each other in business; and so much the more, because the world will love its own, and them only: 
By all possible diligence and frugality, that the gospel be not blamed: By running with patience the race that is 
set before them, `denying themselves, and taking up their cross daily;´ submitting to bear the reproach of 
Christ…” (grifos deste autor).  
1208 WJW, vol. 1, 24 abr. 1767, p. 343, roda-pé 65 – sermão 14, §I.13 [The repentance of believers]. 
1209 WJW, vol. 3, 15 out. 1784, p. 294, sermão 91, §I.1 [On charity]: “…the ill effects of it remain to this day; 
and these may be observed not only among the poor and illiterate; not only thousands of common men and 
women no more understand the word charity than they do the original Greek, but the same miserable mistake has 
diffused itself among men of education and learning. Thousands of these also are misled thereby, and imagine 
that the charity treated of in this chapter refers chiefly, if not wholly, to outward actions, and to mean little more 
than almsgiving. I have heard many sermons preached upon this chapter, particularly before the University of 
Oxford. And I never heard more than one wherein the meaning of it was not totally misrepresented. But had the 
old and proper word 'love' been retained, there would have been no room for misrepresentation.” Podemos, po-
rém, levantar a pergunta: Por que Wesley usou para o sermão 91 o título “On charity” em vez de “On love”? 
Talvez seja pelos costumes da época, mas não consideramos esta resposta realmente satisfatória. 
1210 WJW, vol. 3, 15 out. 1784, p. 295 – sermão 91, §I.2 [On Charity]: “…a love of benevolence, of tender 
goodwill to all the souls that God has made.” 
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mento do ano de 17901211. Vale a pena destacar que a opção por “amor” em vez de “caridade” 

pretende ampliar a compreensão e a prática na direção das quatorze (ou treze) obras de mise-

ricórdia e da coerência entre as mais sinceras convicções pessoais e a forma de manifestá- las 

em público. A opção por “amor” em vez de “caridade” não pretendia reduzir ou substituir a 

prática ou por um mero “sentimento de amor” ou por uma boa intenção. 

Entendemos isto, com mais clareza, no uso paralelo por Wesley de “obras de miseri-

córdia e piedade”, “amor ao próximo e a Deus” e “santidade interna e externa”. O que, para 

Wesley, está em jogo, é que o amor ao próximo não deve ser reduzido a uma mera ação exte-

riorizada sem atingir o ser humano na sua totalidade. Mas, por outro lado, isso somente será 

possível quando os/as próprios/as agentes de fé atuem com compaixão verdadeira e, por sua 

vez, vinculados à fonte mais duradoura e forte dessa atitude em relação ao outro, o amor de 

Deus. A insistência na insolúvel relação do duplo mandamento do amor origina-se na convic-

ção de que se precisa criar relações mútuas de cuidado para poder realmente crescer e amadu-

recer na fé como caminhada cristã. Assim, na sua carta Sobre a proclamação de Cristo1212, 

Wesley resume a sua doutrina como “proclamar o evangelho” e “pregar a lei”, e esclarece que 

a lei pode ser resumida pelo Sermão do Monte. As duas ênfases promovem a “Santidade do 

coração e da vida”. 

2.3 Elementos de uma espiritualidade integrada correspondente à 

soteriologia social 

2.3.1 A herança herdada: a reminiscência das três virtudes teologais e quatro virtudes 

cardeais como imaginário integrado 

A atitude de integrar e relacionar recursos, aspectos e expressões vitais da caminhada 

cristã e o uso de algumas palavras, como obras de misericórdia em paralelo à idéia da caritas, 

lembra a antiga compreensão da integração das chamadas três virtudes teologais – fé, amor e 

esperança – com as quatro virtudes cardeais – prudência, temperança, justiça e coragem [ou 

fortaleza]. É bom lembrar que se trata de um ato de contextualização do cristianismo no mun-

do greco-romano, com seu grande final na teologia de Tomas Aquino e uma continuação na 

renascença mediante o reaproveitamento parcial da filosofia da Stoa também no protestantis-

                                                 
1211 John WESLEY. The New Testament: with an analysis of the several books and chapters. London, 1790. 
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mo e pela renascença em geral.1213 O primeiro grupo de virtudes aparece, em Wesley, num 

sermão de 1733, como sinal da “Circuncisão do coração”, ou seja, da iniciação na caminhada 

cristã, em combinação com a humildade.1214 Muitas vezes, encontra-se a combinação de “...fé, 

amor e obediência” que leva a “verdadeira essência de ver Deus”. 1215 Entre os dois grupos, o 

amor – ou seja, a caritas – e a prudência representaram, na tradição cristã, o papel de virtude 

mestre no seu grupo.  

A importância e centralidade do amor no discurso de Wesley nós já mostramos de 

forma abrangente. Citamos somente alguns comentários sobre a caridade. No mesmo ano de 

Aldersgate, Wesley fala da “lei real da caridade”, aqui “real” no sentido de “do rei”, ou seja, 

que deve governar tudo.1216 Nas suas Notas explanatórias sobre o Novo Testamento, Wesley 

relaciona a caridade com a comunicação efetiva ou à eficácia do evangelho. Fm 1.6 – “Para 

que a comunicação da sua fé seja eficaz” – Wesley comenta: “Isso significa que a sua fé é 

compartilhada de forma eficaz com outros quando eles/as vêem e reconhecem a sua piedade e 

a sua caridade.”1217 Da mesma forma, lemos o comentário de 1Tm 6.18: “`Sejam comunicá-

veis: A participar em todas as obras públicas de caridade”. 1218 Nas suas Notas explanatórias 

sobre o Antigo Testamento, Wesley relaciona caridade e justiça com Deus e os crentes, refe-

rindo-se à caridade e à justiça como “princípios aceitáveis”1219, ou seja, critérios difundidos e 

usados na sua época. 

Resta-nós, lembrar o significado do uso de “prudência” em Wesley. Em conjunto com 

a caridade, ela aparece, em 1765, ou seja, bem no meio da sua caminhada, numa significativa 

reflexão sobre o direito bíblico de cada um: manter as condições de se sustentar. Qualquer ne-

gação disso seria “tanto contra a lei da caridade como contra a lei da prudência.”1220 “Lei” lê-

                                                                                                                                                         
1212 AMJW, vol. 2, 1779, p. 310-317. 
1213 As três virtudes teologais foram pronunciadas por Agostinho e as quatro virtudes cardeais, originalmente 
formulados por Platão. A sua integração final foi consagrada pelo papa Gregório e por Tomas Aquino.  
1214 WJW, vol. 1, 1733, p. 403 – sermão 17, §I.2 [The circumcision of the heart]: “…circumcision of the heart 
implies humility, faith, hope, and charity.” 
1215 Some late conversations between the rev. Mr. Wesley and others. Conversation I, segunda-feira, 25 jun. 
1744, Q. 7: “…seeing God being the very essence of faith; love and obedience, the inseparable properties of 
it.” (grifo deste autor). Esta combinação se tornou também um conhecido selo com as palavras “Believe – Love 
– Obey”. 
1216 John WESEY. Carta para Arthur Bedford, Londres, 28 set. 1738: “Royal law of charity.” 
1217 NTJW, 1754, p. 561 – Fm 1.6: “I pray that the communication of thy faith may become effectual – That is, 
that thy faith may be effectually communicated to others, who see and acknowledge thy piety and charity.” 
1218 NTJW, 1754, p. 548 – 1Tm 6.18: “Willing to communicate – To join in all public works of charity.” 
1219 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1468 – Ne 5.15: “Those that truly fear God, will not dare to do any thing cruel or 
unjust. And this is not only a powerful, but an acceptable principle both of justice and charity”; Jó 31.16: “With 
tedious expectation of my justice or charity”. 
1220 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 656 – Dn 24.6: “Under this, he understands all other things necessary to get a live-
lihood, the taking away whereof is against the laws both of charity and prudence, seeing by those things alone he 
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se aqui como “orientação geral da vida cristã”, sendo que esta orientação básica segue as duas 

virtudes centrais das sete virtudes. Notamos a referência à prudência já numa retrospectiva de 

Wesley a Oxford em 1767: “Quando eu estive em Oxford, nada me angustiou mais do que os 

quase-cristãos. Se você cede a eles e a sua prudência por um fio de um cabelo, você perderá a 

sua esperança do evangelho.”1221 Aqui, a prudência parece também uma virtude guia ; de fato, 

uma das primeiras obras editadas por Wesley em 1734 é um tratado sobre a prudência cristã 

escrito por John Norris (1657-1711), um neo-platonista da escola de Cambridge.1222 Depois 

da primeira edição, seguiram-se mais sete até 1791. John Norris entrou também na Biblioteca 

Cristã (1748-1755) e reapareceu no Arminian Magazine (1778-1791).1223 Junto à “sincerida-

de” latitudinarista – e ao lado da “seriedade” puritana – a prudência é considerada um dom, 

uma graça para conduzir a sua própria vida de forma “virtuosa” [não vitoriosa...]. Veja o co-

mentário de Wesley de Gn 14.29: 

Desta forma, somos direcionados a prestar atenção na providência divina 
nas coisas corriqueiras da vida humana, e somos direcionados também a e-
xercer a nossa própria prudência e outras graças: porque a Escritura não foi 
somente feita para o uso de filósofos e governantes [statesmen], mas para 
tornar todos nós sábios e virtuosos em nossa conduta e na conduta das nos-
sas famílias.1224 

Neste pequeno comentário, aparecem alguns aspectos significativas para a soteriologia 

social de Wesley. Primeiro, a vinculação entre a providência divina e o exercício da prudência 

humana como co-responsabilidade baseada na graça divina. Segundo, a prudência como guia 

de conduta não somente dos nobres – no mundo medieval, as virtudes teologais e cardeais fo-

ram vinculadas, preferencialmente, aos reis e aos papas; no mundo de Wesley, as classes bur-

guesas já estavam ascendendo para o grupo dos governantes pela monarquia constitucional –, 

mas de todas as pessoas. Terceiro, encontramos uma ênfase no cotidiano como campo da pro-

vidência divina e da responsabilidade humana. De forma parecida desenvolve Leonardo Boff 

que a graça divina “...é essencialmente encontro e relação. É Deus em comunhão e o Homem 

                                                                                                                                                         
can be enabled both to subsist and to pay his debts.” 
1221 LJW, vol. 5, Cork, 27 maio 1769, p. 137 – carta para Joseph Benson: When I was at Oxford, I never was 
afraid of any but the almost Christians. If you give way to them and their prudence a hair's breadth, you will be 
removed from the hope of the Gospel.” 
1222 John NORRIS. A treatise on Christian prudence. WESLEY, John (ed.), London, 1734. 
1223 Veja também a combinação de “razão e religião” num outro título de Norris. John NORRIS. Treatises upon 
several subjects including reason and religion and the fathers advice to his children. 1698. Esta combinação a-
parece depois nos apelos de Wesley: John WESLEY. An earnest appeal to men of reason and religion , 1743. 
1224 OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 93 – Gn 24.29: “Thus we are directed to take notice of God's providence in the lit-
tle common occurrences of human life, and in them also to exercise our own prudence, and other graces: for the 
scripture was not intended only for the use of philosophers and statesmen, but to make us all wise and virtuous in 
the conduct of ourselves and families.” 
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em abertura. [...] Na realidade-graça se verifica uma oposição no sentido originário desta pa-

lavra (ob-posição = um estar voltado para o outro). Por isso ela é relacionamento” não “con-

traposição”. 1225 

Às vezes, também encontramos partes das clássicas combinações das virtudes carde-

ais, por exemplo, prudência e coragem1226e prudência e justiça1227. Numa rara exceção, Wes-

ley pode falar também da sabedoria humana, no caso, em combinação com a coragem, 1228 a-

pesar dele reservar, em geral, a referência da sabedoria ao seu discurso sobre Deus. Talvez is-

so seja um reflexo da sua imersão na teologia grega.1229 Como atributo de Deus, a sabedoria e 

a justiça, às vezes em conjunto com a benevolência, aparecem com freqüência.1230 Quanto aos 

seres humanos, encontramos também a combinação da prudência com a piedade,1231 com mo-

déstia ou humildade,1232 ou com a integridade e humanidade,1233 combinações que refletem 

uma inclusão e um aproveitamento de virtudes consideradas, classicamente, latinas ou roma-

nas. Surpreendentemente, não aparece a combinação entre a prudência e a temperança, tema 

tão importante para um movimento militante que atua num cotidiano onde o alcoolismo era 

visto como um dos problemas centrais da conduta ética no cotidiano do povo. Em Wesley, o 

tom está na moderação e seu argumento é parecido com seu questionamento da exagerada 

procura de prestígio social ou de lucros. Por isso contaram-se como intemperança “...desejos 

não moderados tais como ser honrado, ganhar [bem] ou alegrias sensuais.”1234 Fazemos aqui-

                                                 
1225 Leonardo BOFF. Graça e experiência humana: a graça libertadora no mundo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003, 
p. 33. 
1226 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 945 – 1Sm 16.14: “…prudence, and courage, and alacrity…”. 
1227 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 974 – 1Sm 25.7: “…justice, and gratitude, and prudence…”.  
1228 OTJW, 1765, [vol. 3,] p. 1756 – Sl 89.19: “…person of singular courage and wisdom.” NTJW, 1754, p. 489 
– Ef 1.8, há um uso paralelo entre “wisdom” e “prudence”. Prudência é aqui o dom da responsabilidade. “...and 
prudence: Which he has wrought in us, that we may know and do all the abundant owerflowings of his free 
mercy and favour.” 
1229 A imagem da sofia como mãe das virtudes fé, amor e esperança, sempre personificadas pelas figuras femini-
nas, é um motivo icônico da teologia e espiritualidade grega. Da mesma forma, no imaginário ortodoxo, é a sofia 
que opera seu fruto, as quatro virtudes cardeais  (Sabedoria de Salomão 8.7). Nos hinos de Charles Wesley são 
contemplados 8.1 e 11.20. Importante é uma interpretação cristológica de 11.26 [Jesus lover of my soul ou lover 
of souls]. Em WJW, vol. 19, 2 out. 1739, p. 100 – diário há o plural e em WJW, vol. 1, 24 abr. 1767, p. 348 –  
sermão 14, §II.3 [The Repentance of Believers] o singular; raramente, o plural se refere a pessoas, por exemplo, 
WJW, vol. 19, 7 set. 1741, p. 226 – diário. Já a expressão “lover of mankind” refere-se sempre a seres humanos, 
por exemplo, em WJW, vol. 1, 1748, p. 502 – sermão 22, §III.9 [Upon our Lord’s sermon on the mount, II]. 
1230 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1598 – Jó 23.12: “Not only in power and majesty, but also in justice, and wisdom, 
and goodness”; veja também OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 1886, 1604-1605, 1606 – Jó 27.23, 36.5 e 24; OTJW, 
1765, [vol. 2,] p. 1636, 1650-1651 – Sl 9.10; 19.1. 
1231 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 840 – Jz 11.12: “prudence, and no less piety”; também OTJW, 1765, [vol. 1,] p. 
850 – Js 14.2 e OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 850 883 – Rt 2.8. 
1232 OTJW, 1765, [vol. 2,] p. 894 – 1Sm 2.1; NTJW, 1754, p. 407 – 1Co 1.1. Aqui transparece a clássica compre -
ensão da antiquidade: o conhecimento precisa da humildade para servir no cotidiano. 
1233 NTJW, 1754, p. 343 – At 23.19: “…with great integrity, humanity, and prudence.” 
1234 NTJW, 1754, p. 76 – Mt. 23.25: “But intemperance in the full sense takes in not only all kinds of outward in-
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mais um pequeno parênteses em relação à compreensão da temperança segundo os escritos de 

John Wesley. O metodismo brasileiro interpreta, hoje em dia, temperança quanto ao uso de 

bebidas alcoólicas como abstinência, se não abrir uma exceção por razões medicinais. Porém, 

em Wesley existe não somente um uso curativo, mas também preventivo. Assim, ele orienta, 

na introdução de Primitive physick, seu manual de medicina popular, o uso de cerveja leve ca-

so a água seja de má qualidade.1235 Em Londres, muitas vezes esse era o caso. Apesar disso, 

afirma Wesley que uma cerveja clara e pequena não atinge pessoas com uma constituição 

saudável, mas talvez pessoas com uma constituição frágil.1236 Isso se aproxima da opinião pú-

blica da época, cuja distinção entre bebidas alcoólicas mais e menos prejudicáveis aparece, 

por exemplo, nas gravuras Rua da Cerveja e Avenida do Gim de William Hogarth em 1751. 

Observe-se que o uso da metáfora do caminho estreito [street] e do caminho largo [lane] é u-

sada para destacar o caráter saudável da cerveja [inglesa] e o efeito desintegrador da liberação 

do Gim [importado] para a sociedade.1237 Este tipo de avaliação diferenciada aparece em 

Wesley de forma mais clara mediante a publicação de um Termômetro moral e físico: ou, a 

escala do progresso da temperança e da intemperança.1238 Primeiro, trata-se realmente de 

uma escala entre mais setenta e menos setenta, ou seja, Wesley distingue não somente entre 

sim ou não, mas entre melhor ou pior. Não surpreende que a água é com +70 sua favorita, ga-

rantindo saúde e riqueza. Mas, uma cerveja pequena (+50), junto com uma mistura de leite e 

água (+60) garantem ainda uma “[boa] reputação, longa vida e fe licidade”. Cidra (+40), vinho 

(+30), vinho de Porto (+20) e uma cerveja forte (+10) garantem ainda “Uma boa cons tituição 

e nutrição caso sejam tomados com as refeições ou em quantidades moderadas.” Somente de-

                                                                                                                                                         
temperance, particularly in eating and drinking, but all intemperate or immoderate desires, whether of honour, 
gain, or sensual pleasure.” 
1235 PPJW, 1747, p. ix. 
1236 PPJW, 1747, p. x, – §9: “Malt liquors (except clear small beer of a due age) are exceeding hurtly to tender 
persons.” 
1237 Veja as gravuras Beer Street e Gin Lane de William Hogarth de 1751. Duas poesias do sacerdote anglicano 
James Townley publicadas junto com as imagens afirmam esta interpretação. “Beer Street: Beer, happy product 
of our Isle / Can sinewy strength impart, / And, wearied with fatigue and toil, / Can cheer each manly heart. / 
Labor and Art, upheld by thee, / Successfully advance; /We quaff thy balmy juice with glee, / And Water leave 
to France. / Genius of Health, thy grateful taste / Rivals the cup of Jove, / And warms each English generous 
breast / With Liberty and Love”; “Gin Lane: Gin, cursed fiend with fury fraught, / Makes human race a prey; / It 
enters by a deadly draught, / And steals our life away. / Virtue and Truth, driv'n to despair, / Its rage compels to 
fly; / But cherishes, with hellish care, / Theft, Murder, Perjury. / Damn'd cup ! that on the vitals preys, / That liq-
uid fire contains, / Which madness to the heart conveys, / And rolls it through the veins.” O texto e as imagens 
são disponiveis em: < http://www.webbgarrison.com/hogarth/beergin.html >. Acesso em 10 set. 2006. 
1238 Numa outra gravura, Credulity, superstition, and fanaticism: a medley, Hogarth usa um termómetro para 
descrever diferentes graus do “entusiasmo metodista”. O termóemetro em frequentemente usado para descrever 
paixões humanas. Um excelente estudo sobre esta gravura “anti-metodista fornece Bernd KRYSMANSKI " We 
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pois passa-se definitivamente da temperança para a intemperança com a qual Wesley relacio-

na vícios, doenças e punições. 1239 De certo modo mostra-se aqui, numa área da alimentação, a 

competência de distinguir o efeito de diversos costumes do consumo de álcool. Pela experiên-

cia da vida distingue-se entre um uso mais prudente ou imprudente, com limites, porém não 

categoricamente. 

Voltando ao tema anterior: Qual é a relação entre “prudência” e “razão” em Wesley?  

Segundo o sermão 70, a razão é a capacidade de organizar o seu cotidiano de forma responsá-

vel, e prudência a sua aplicação. 1240 De forma parecida, a Bíblia precisa ser interpretada se-

gundo a “razão e a experiência” e a aplicação do que se aprende e compreende segundo a 

                                                                                                                                                         
see a ghost: Hogarth's satire on Methodists and Connoisseurs" The Art Bulletin, jun. 1998. Disponível em: < 
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_2_80/ai_54073985 >. Acesso em 12 set. 2006. 
1239 AMJW, vol. 13 , abril 1790, p. 157 – A moral and physical termometer: or, a scale of the progress of tem-
perance and intemperance[continuação na página seguinte]. 
 

 
TEMPERANCE 

70 Water:   Health, wealth  
   Serenity of mind,  
60 Milk and water:    
   Reputation, long life, and  
50 Small beer:  Happiness  
     
40 Cyder and 

perry: 
 Cheerfulness,  

30 Wine:  Strengh and  
20 Porter:  Nourishment, when taken   
   Only at meals, and in  
10 Strong beer:  moderate quantities.   

 

0 INTEMPERANCE 

  Vices Diseases Punishments 
10 Punch: Idleness; pee-

vishness;  
Sickness; 
Poking and tremors of the hands in 
the morning; 

Debt; 

20 Toody & crank: Quarreling; Bloatedness; inflamed eyes; Black-eyes; 
Rags; 

30 Grog, and brandy and 
water: 

Fighting; lying; Red noise and face; Sore and swelled 
legs; jaundice; 

Hunger; 
Hospital; 

40 Flip and shrub: Swearing; Poor-house; 
50 Bitters infus´d in spirits; 

Hysteric waters: 
Obscenity; 

Pains in the limbs; and burning in the 
palms of the hands and soles of the 
[feet] 

Jail; 
Whipping; 

60 Gin, Annissed, Brandy,  
Rum, and Whisky in the 
morning: 

Swindling; per-
jury; burglary; 
murder; 

Droply; Epilepsy; Melancholy; 
Madness; Poisy; 
Apoplexy; 

The hulks; 
Botany bay; 
 

70 During day and night: Suicide.  Death. Gallows 
 
1240 WJW, vol. 2, 1781, p. 590 – sermão 70, §I.3 [The case of reason impartially considered]: “…What is it that 
reason can do? […] It can direct servants how to perform the various works […] and to act with prudence and 
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“prudência comum”.1241 Na carta para o bispo de Gloucester, Wesley distingue entre “prudên-

cia” e “razão, ou religião natural”, e alega que não se deve ser inimigo de nenhuma das du-

as.1242 Até o testemunho do Espírito Santo, é verificado pela meditação das escrituras e pelo 

uso da “...razão e compreensão cedidas por Deus...”1243. 

Mas, Wesley, como também a sua época, não fica na mera repetição das setes virtudes 

e quatorze obras de misericórdia. Ele vem das lutas inglesas do século XVI e entende o angli-

canismo como parte da reforma protestante, uma reforma cujos resultados ele quer ver na re-

forma da sua igreja e da sua nação. Há um princípio, porém, que surgiu nestas lutas e não es-

tava incluído na integração das virtudes da antigüidade até a época medieva l. Tal princípio era 

a liberdade. 

2.3.2 A liberdade e o entrelaçamento entre indivíduo – comunidade – humanidade  

 Se assim é, se Deus preside universis tanquam singulis,  
et singulis tanquam universis: [...]  

que pode haver [...]  
que não se deva atribuir à providência de Deus?1244 

John Wesley 
 

Para Wesley, a vontade de Deus relaciona o indivíduo com a comunidade religiosa e 

todos com a humanidade. A conhecida frase “O mundo é a minha paróquia” é somente uma 

das expressões desta relação. Veja, por exemplo, a ligação entre a criação do cosmo e a cria-

ção do ser humano, indivíduo e nação no sermão Pensamentos sobre a soberania de Deus: 

Deus [...] como criador, agiu em todas as coisas, segundo a sua própria vonta-
de. Para seu próprio prazer ele fez uma criatura como o ser humano. [...] Ele 
tem determinado o tempo de cada nação. [...] Ele possibilitou o tempo, o lu-
gar, as circunstâncias do nascimento de cada indivíduo. 1245 

                                                                                                                                                         
propriety in every part of his employment.” 
1241 WJW, vol. 9, 1749, p. 259 – A plain account of the people called Methodists, 1749, §II.10 “10. […] There is 
much scripture for it, even all those texts which enjoin the substance of those various duties whereof this is only 
an indifferent circumstance, to be determined by reason and experience. (3.) You seem not to have observed, that 
the Scripture, in most points, gives only general rules; […] But common sense is to determine, on particular oc-
casions, what order and decency require. […] But it is common prudence which is to make the application of 
this, in a thousand particular cases.” 
1242 LJW, vol. 4, 26 nov. 1762, p. 338-384 – carta para o Dr. Warburton Bisshop de Gloucester. 
1243 WJW, vol. 1, 1746, p. 271 – sermão 10, §I.2 [The witness of the Spirit, discourse I] “And by the reason or 
understanding that God has given him…” 
1244 WJW, vol. 2, 1750, p. 56-57 – sermão 37, §28 [The Nature of Enthusiasm]: “But if it be so, if God preside 
universis tanquam singulis, et singulis tanquam universis; […] what is it […] which we are not to ascribe to the 
providence of God?” 
1245 John WESLEY. Thoughts upon God's sovereignty, 1777: “GOD […] As a Creator, he has acted, in all 
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Esta compreensão tem duas conseqüências: primeiro, Wesley pensa em Deus como 

Deus responsável por todos os seres humanos. Deus ama a humanidade, ou, na expressão tan-

to de John como de Charles Wesley, Deus é, simplesmente, o “amigo das vidas”. 1246 Segundo, 

os verdadeiros seguidores de Deus amam também a humanidade de forma divina. O “caminho 

da salvação” leva a um “andar como Cristo andou” e isto inclui o amor para com toda huma-

nidade, até para com os seus inimigos: 

Se vocês não amarem a Deus, e toda a humanidade, vocês não foram reno-
vados na imagem de Deus; vocês não foram santos como eu sou santo. [...] 
Sua alma não é sedenta por coisa alguma na terra, a não ser apenas pelas 
coisas de Deus, do Deus vivo. Ele tem muito amor para com toda a huma-
nidade, e está sempre pronto a dar sua vida por seus inimigos. Apenas aque-
le que, neste espírito, faz o bem a todos os homens, deverá entrar no reino 
dos céus; e aquele que sendo por esse motivo menosprezado e rejeitado pe-
los homens, sendo odiado, reprovado, e perseguido, regozija -se e está  `ex-
tremamente feliz ,́ sabendo em quem ele tem crido.1247 

Num sentido mais amplo ainda, Wesley pode se descrever, em 1760, na capa de uma 

das suas publicações sobre a tecnologia medicinal, como alguém que “...ama a humanidade e 

o senso comum”1248. Em 1764, ele varia o tema e fala na capa do seu dicionário que ele 

“...ama um bom inglês e o senso comum”1249 e dirige-o à pessoas “... de senso comum e sem 

formação.”1250 Na sua Medicina popular, de 1747, o senso comum se relaciona com experiên-

cia da vida e a “humanidade em comum”1251 de todos os seres humanos,  e em 1749 é usado 

como sinônimo de “prudência em comum” (common prudence).1252 “Senso comum”, em 

Wesley, descreve, então, o conhecimento e a experiência que pessoas simples, mesmo sem 

formação, em toda humanidade, têm em comum. É um conceito aberto que relaciona diferen-

                                                                                                                                                         
things, according to his own sovereign will. […] 6. Of his own good pleasure, he made such a creature as man 
[…] 7. He hath determined the times for every nation […] 8. He has allotted the time, the place, the circum-
stances, for the birth of each individual.” 
1246 Veja a expressão nos sermões, nas cartas e nas canções “Lover of souls”. 
1247 WJW, vol. 1, 1740, p. 691-692 – sermão 33, §I.5 e §II.1 [Upon the Lord’s sermon on the mount, XIII]: 
“…ye were not lovers of God and of all mankind; ye were not renewed in the image of God. Ye were not holy as 
I am holy. […] His soul is athirst for nothing on earth, but only for God, the living God. He has bowels of love 
for all mankind, and is ready to lay down his life for his enemies. He loves the Lord his God with all his heart, 
and with all his mind and soul and strength.32 He alone shall enter into the kingdom of heaven who in this spirit 
doth good unto all men; and who, being for this cause despised and rejected of men, being hated, reproached, 
and persecuted, `rejoices and is exceeding glad´, knowing in whom he hath believed…”. 
1248 John WESLEY. The desideratum: or electricity made plain and useful. By a lover of mankind and of com-
mon sense. 1760 (6 edições até 1791). 
1249 John WESLEY. The complete English Dictionary, explaining most of those hard words, which are found in 
the best English writers. By a lover of good English and common sense. Bristol: Printed by William Pine, 1764. 
1250 John WESLEY. The complete English dictionary, 1753, p. 1: “…to assist persons of common sense e no 
learning…”. 
1251 PPJW, 1747, p. viii, §7: “7. Thus far Physick was wholly founded on experience. […] Thus ancient men, 
having little experience join´d with common sense and common humanity cured…”. 
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tes etnias, grupos sociais e povos. Isso significa também que o ato de “amar a humanidade” 

não poode ser reduzido a uma proclamação da graça universal, mas, que ele inclui também 

uma reflexão sobre novos métodos, caminhos da terapia de doenças, e o diálogo estabelecido 

neste tratado é com médicos e cientistas da época. Um outro exemplo da auto- localização na 

humanidade transparece em 1787, numa carta de apoio ao abolicionista Samuel Hoare: “O 

pouco que eu posso fazer para promover esse excelente trabalho eu o farei com prazer. Vou 

mandar imprimir uma ampla edição do tratado que eu escrevi alguns anos atrás, os Pensamen-

tos sobre a Escravidão, e mandá- lo [...] para todos os meus amigos na Grã-Bretanha e Irlan-

da.”1253 Transparece aqui um triplo vínculo entre o indivíduo e a humanidade: primeiro, o a-

poio a iniciativas que não nascem do metodismo; segundo, o envolvimento de terceiros na 

causa, aqui chamados “amigos” e, terceiro, uma participação direta na luta. Esta interligação, 

neste caso específico, se baseia na idéia da liberdade. A liberdade, em Wesley, não é um atri-

buto humano – de fato, com a deformação da imago Dei ela é considerada como perdida em 

relação à busca de Deus e ao estabelecimento de uma vida responsável. “Carregado de todas 

as enfermidades, julga-se, todavia, em perfeita saúde. Encarcerado em prisões de aço e de mi-

séria, ele sonha em ser feliz e estar em liberdade. Ele diz: `Paz, paz! ´, enquanto o diabo, como 

`um forte homem armado´, tem plena posse de sua alma.”1254 

Mas, mesmo não sendo um atributo ou não fazendo parte da natureza do ser humano, a 

liberdade é um direito humano cedido por Deus e desesperadamente procurado pelo ser hu-

mano: 

Que retrato vivo do ser humano que está “debaixo da lei!” – sentindo o peso 
que não pode alijar de si, suspirando pela liberdade, poder e amor, mas ain-
da temendo a escravidão, até o momento em que Deus responda ao desgra-
çado que clama: “Quem me libertará” desta escravidão do pecado, deste 
corpo da morte? – “A graça de Deus, mediante Jesus Cristo, teu Se-
nhor!”1255. 

                                                                                                                                                         
1252 WJW, vol. 9, 1749, p. 259 – A plain account of the people called Methodists, 1749, §II.10. 
1253 LJW, vol. 8, 18 ago. 1787, p. 275 – carta para Samuel Hoare: “What little I can do to promote this excelent 
work I shall do with pleasure. I will print a large edition of the tract I wrote some years since, Thought upon 
slavery, and sent it […] to all my friends in Great Britain and Ireland…”. 
1254 WJW, vol. 1, 4 abril 1742, p. 143 – sermão 3, §3 [Awake, thou that sleepest]: “Full of all diseases as he is, 
he fancies himself in perfect health. Fast bound in misery and iron, he dreams that he is happy and at liberty. He 
says, `Peace, peace´, while the devil as `a strong man armed´ is in full possession of his soul.” 
1255 WJW, vol. 1, 1746, p. 260 – sermão 9, §II.10 [The spirit of boundade and adoption]: “How lively portraiture 
is this of one `under the law´! One who feels the burden he cannot shake off; who pants after liberty, power, and 
love, but is in fear and bondage still! Until the time that God answers the wretched man crying out, `Who shall 
deliver me´ from this bondage of sin, from this body of death? – `The grace of God, through Jesus Christ thy 
Lord.´” 
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Conseqüentemente, onde o Reino de Deus cresce, onde a humanidade é restaurada1256 

– “`permanece aquela liberdade pela qual Cristo te fez livre´. Ele mais uma vez te libertou do 

poder de pecado, como também da culpa e da punição conseqüentes ao pecado”1257 – crescem 

a capacidade para atuar livremente e para enxergar na liberdade do outro um direito divino do 

ser humano, e assim um direito que não pode ser violentado pelo ser humano. “Liberdade” 

não pode mais ser confundida com “corações insensíveis”. 1258 As relações estabelecidas no 

mundo devem ser caracterizadas por “justiça, misericórdia e amor”. 1259 Deus atua no mundo 

“forte e suave”, que em Wesley é um sinônimo do respeito diante da liberdade das criaturas 

racionais1260. Para Charles Wesley, o Espírito Santo opera pelo mesmo “poder suave”. 1261 

De fato, Wesley desenvolve as conseqüências desta convicção em relação à humani-

dade, somente em três direções: na luta em favor da liberdade religiosa1262, na luta pela refor-

ma das prisões e na luta pela libertação dos escravos. Lembramos aqui do anúncio comentado 

do Tratado contra a escravidão de John Wesley, no Gentleman´s Magazine: “Mr. Wesley de-

ve ser muito louvado no seu empredimento de estender a liberdade na qual Cristo nos liber-

tou a um grupo tão grande e miserável da criação racional.”1263 A libertação da escravidão e a 

salvação em Cristo são aqui naturalmente conectadas uma com a outra. A salvação pessoal se 

desdobra na dimensão da libertação social. 

Uma quarta possibilidade, a luta pela independência das colônias norte-americanas, 

Wesley não relacionava com a busca de liberdade, pelo contrário: 

Eles estão gritando por liberdade, embora a tenham em suas mãos; embora 
presentemente a possuam; e tão grande e extensa, que igual não é conhecida 

                                                 
1256 WJW, vol. 4, maio 1734, p. 357 – sermão 146, §II.5 [The one thing needful]: “…to restore us to health, to 
liberty, to holiness.” 
1257 A liberdade do pecado é um primeiro fruto do Espírito. Veja WJW, vol. 1, 1746, p. 244 – sermão 8, §III.2 
[The first fruit of the Spirit]: “Now, then, `Stand thou fast in the liberty wherewith Christ hath made thee free.´ 
He hath once more made thee free from the power of sin, as well as from the guilt and punishment of it.” Veja 
também WJW, vol. 2, 30 nov. 1780, p. 446 – sermão 60, § III.3 [The general diliverance]: “The liberty they then 
had will be completely restored, and they will be free in all their motions.” 
1258 WJW, vol. 1, 1746, p. 312 – sermão 12, §19 [The witness of our own spirit].  
1259 WJW, vol. 1, 10 mar. 1758, p. 365 – sermão 15, §II.10 [The great assize]: “…but God disposed all `strongly 
and sweetly´, and wrought all into one connected chain of justice, mercy, and truth.” 
1260 Assim em WJW, vol. 4, 1791, p. 148 – sermão 127, §19 [On the wedding garment] e WJW, vol. 4, 12 ago. 
1788, p. 42-43 – sermão 118, §II.1 [On the Omnipresence of God]: “God acts in heaven, in earth, and under the 
earth, throughout the whole compass of his creation; by sustaining all things, without which everything would in 
an instant sink into its primitive nothing; by governing all, every moment superintending everything that he has 
made; strongly and sweetly influencing all, and yet without destroying the liberty of his rational creatures .” 
(grifo deste autor).  
1261 HWCJ, 1746, p. 33. 
1262 WJW, vol. 1, 24 nov. 1765, p 463 – sermão 20, §II.20 [The Lord our righteousness]. 
1263 GMSU, 1773, p. 137. “Mr. Wesley is highly laudable in thus endeavouring to extend that liberty with which 
Christ has made us all free to so large and miserable part of the rational creation.” 
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em qualquer outra nação debaixo dos céus; quer queiramos dizer liberdade 
civil – a liberdade de desfrutar de todas as nossas propriedades legais, – ou 
liberdade religiosa – liberdade de adorar a Deus, de acordo com os ditames 
de nossa própria consciência. 1264 

Não que, para Wesley, liberdade civil não abrangesse também a liberdade de imprensa 

e de expressão1265 e “a liberdade da opressão de qualquer tipo, de violência ilegal, a liberdade 

de desfrutar as suas vidas, pessoas e propriedade”.1266 Frases como estas, podem ser facilmen-

te levadas para uma leitura que sustenta o status quo social, e, certamente, o metodismo do 

século XIX fez, exatamente, esta leitura. Faz parte da dinâmica do pensamento que Wesley 

chame o direito de propriedade um avanço da liberdade e, ao mesmo momento, proponha  uma 

economia interna do movimento que limitaria o acúmulo de propriedade a um mínimo, criti-

cando, assim, a idéia de que a acumulação de valores seja um caminho cristão para garantir a 

sua existência e felicidade ou que a economia nas colônias, especialmente, enquanto ela esti-

vesse baseada na escravidão, pudesse ser justificada diante de Deus. Na época, o texto tinha 

seu impacto porque  Wesley enxergava a garantia desta liberdade somente na “liberdade britâ-

nica” e jamais na luta das colônias contra a monarquia. 1267 Como última conseqüência, deve 

ser isso um reflexo limitador da sua teologia da providência divina e sua desvinculação da 

questão da justiça. 

Quanto à descrição da relação entre o ser humano, a comunidade da fé, a humanidade 

e o restante da criação, John Wesley segue a cosmovisão bíblica e a sua compreensão de 

mundos interligados. Wesley não pode imaginar o ser humano como isolado da criação. Dife-

rente da eclesiologia defendida por congregacionalistas e batistas da sua época, ele projetou as 

sociedades metodistas como abertas. Ao lado da referência à antropologia e à cosmologia po-

pular também contribuiu para a aceitação da crença em bruxas e espíritos malignos, fenômeno 

que, já observamos em relação à transferência cultural no meio da família e da escola, tínha-

mos destacado também a sua antropologia otimista, com base na graça preveniente. Jeremy 

                                                 
1264 WJW, vol. 3, 7. nov. 1775, p. 569 – sermão 111, §I.2 [National sins and miseries]: “They are screaming out 
for liberty while they have it in their hands, while they actually possess it; and to so great an extent that the like 
is not known in any other nation under heaven; whether we mean civil liberty, a liberty of enjoying all our legal 
property, or religious liberty, a liberty of worshipping God according to the dictates of our own conscience.” 
1265 WJW, vol. 3, 7 nov. 1775, p. 570 – sermão 111, §I.4 [National sins and miseries].  
1266 WJW, vol. 3 1778, p. 607 – sermão 113, §II.15 [The late work of God in America]: “…true civil liberty; a 
liberty from oppression of every kind; from illegal violence; a liberty to enjoy their lives, their persons and their 
property”. 
1267 Talvez seja isso também um efeito co-lateral da sua herança empírica, ou seja, aristotélica. Hebblesthwaite 
comenta que a síntese da tradição cristã com a filosofia aristotélica por Aquino, em comparação, por exemplo 
com Agostinho, resultou em uma avaliação mais positiva do poder público. Veja Brian HEBBLETHWAITE. 
Sozialethik. TRE, vol. 31, 2000, p. 500. 
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Taylor já tinha descrito essa interligação em 1650 da seguinte maneira, que Wesley incorpo-

rou o texto na sua Biblioteca Cristã no nono volume: 

Porque Deus providencia  as coisas boas do mundo para servir as necessida-
des da natureza, mediante o trabalho do agricultor, das capacidades e dores 
[tomados] do artesão, dos perigos [enfrentados] e a movimentação do nego-
ciante: esses homens são, na sua vocação, ministros da Providência Divina, 
ecônomos da criação e servos da grande família de Deus, o mundo, empre-
gados a procurarem atender a necessidade de se alimentar e vestir, a beleza 
e a medicina.1268 

Na lógica da nova criação, as comunidades de fé ocupam um espaço importante como 

vínculo entre o indivíduo e a humanidade. As comunidades de fé são campos de treinamento e 

lugares de recriação e de fortalecimento mútuo e estabelecem em conjunto uma rede – uma 

conexão – para servirem a humanidade, a santidade social,  construídas na experiência da reli-

gião social. Parte desta santidade social é a liberdade religiosa, a libertação do ser humano de 

condições desumanas e promoção de todos aqueles processos que levam à reforma da nação e 

da igreja para que transpareçam, por meio delas, os sinais do reino da graça. 

                                                 
1268 CLJW, vol. IX –  Jeremy TAYLOR. The rules and exercise of holy living, seção I: “For God provides the 
good things of the world to serve the needs of nature, by the labours of the ploughman the skill and pains of the 
artisan, and the dangers and traffic of the merchant: these men are, in their callings, the ministers of the Divine 
Providence, and the stewards of the creation, and servants of a great family of God, the world, in the employ-
ment of procuring necessities for food and clothing, ornament, and physic.” 
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2.3.3 A integração dos aspectos pessoal-relacional, social-comunitário e público-

utópico da fé 

Falamos, até agora, do aproveitamento e da ampliação parcial da visão integradora das 

virtudes, pelo aspecto da liberdade como imaginário subjacente da soteriologia social de John 

Wesley. Resumindo, parece-nos importante o fato de Wesley usar esta tradição, especialmen-

te pelo seu aspecto integrador, relacionando fé, amor, esperança, prudência, coragem, justiça e 

temperança, sem sistematizá- los, mas entrelaçados num novo tecido que inclui os primeiros 

fios da liberdade, porém sem aproveitar todos os seus fios possíveis. A antiga compreensão 

das virtudes é uma referência usada, culturalmente introduzida, acessível e amplamente acei-

ta, tanto no ambiente anglicano, como no ambiente dos dissidentes. Ela é disponível como 

ponto de partida, guia de conduta e imaginário de entrelaçamento entre criador, criação e cria-

tura. 

Neste último sub-capítulo, encerramos com algumas observações mais analíticas sobre 

a espiritualidade wesleyana e sua relação com a soteriologia social de John Wesley, investi-

gando a vinculação dos seus elementos, mas não somente a partir de uma lista de práticas ou 

virtudes. Toda literatura que apresenta John Wesley como homem de oração, de leitura bíblica 

e de conversa com seu próximo, tem plena razão em enfatizar essa parte da sua vida. Todavia, 

o especial de John Wesley não está no mero fato do exercício espiritual disciplinado ou da sua 

observação de formas clássicas da espiritualidade. A sua soteriologia social com seus aspectos 

comunitários, sinergéticos e públicos é dinamizada por uma espiritualidade que entrelaça, de 

forma permanente, o aspecto pessoal-relacional, social-comunitário e universal-utópico. 

Compreendemos o aspecto pessoal- relacional como a descrição da constituição fun-

damental do ser humano, como um ser relacional que, em Wesley, teologicamente, é reafir-

mado pela ênfase do ser humano como imago Dei natural, político e moral. Esta relacionali-

dade inclui tanto a relação com Deus como a relação com o próximo, sendo que o caráter fun-

damental e inseparável desta dupla definição do ser humano como ser relacional transparece 

na contínua repetição e reafirmação do duplo mandamento de amor. Por causa disso, para 

Wesley a piedade, para nós a espiritualidade, sempre passam pelo estabelecimento e pelo a-

profundamento de relações tanto para com Deus como para com o próximo. 

O aspecto social-comunitário dinamiza o aspecto pessoal-relacional e, de certo modo, 

ele também o co-constitui. O aspecto tem, novamente, dois lados. Primeiro, o ser humano, 

como ser relacional, precisa da comunhão para se desenvolver, ser despertado, corrigido e pa-
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ra se manter e aprofundar. A theologia viatorum, tipo wesleyana, funciona e mantém-se pela 

comunhão. Segundo, o aspecto social-comunitário representa a sua relação com toda humani-

dade. Para melhor destacar a proposta de Wesley, o comparamos com o chamado comunita-

rismo e sua proposta de auto-limitação ao ambiente eclesiástico como contra-cultura.  

Segundo Hebblethwaite há, hoje em dia, dois modelos concorrentes em relação à ética 

social, o do comunitarismo – representado por John Howard Yoder (menonita), Nicholas 

Wolterstorff (neocalvinista), James William McCelndon, Jr. (batista) e Stanley Hauerwas 

(metodista) – e o projeto de uma ética mundial, envolvendo as religiões e o humanismo social 

(Küng) ou Cobb, Jr.1269 

A tese básica do comunitarismo cristão é que o Reino de Deus pode ser antecipado 

somente na igreja; diferentemente, a ética mundial propõe-se a formular regras ou virtudes 

aceitáveis para todos os seres humanos. No metodismo mundial, o debate entre os dois mode-

los é feito com muito rigor.1270 No metodismo brasileiro, há posicionamentos parecidos, mas 

não há “discussões”: trata-se mais de mundos paralelos existentes no mesmo corpo eclesiásti-

co; no nível acadêmico, Yoder parece ser mais conhecido do que Hauerwas ou Cobb, Jr. As 

publicações de Hauerwas, porém, são também best sellers no mundo anglo-saxão pelo seu 

tom de ataque e pela sua linguagem acessível. Em Alienígenas residentes: vida na colônia 

cristã (1989) “Hauerwas defende que “Toda ética cristã é ética social”1271, e, seis anos depois, 

ele focaliza ainda mais dizendo que “a igreja não tem uma ética social mas ela é uma ética so-

cial.”1272 Apesar destas afirmações promissoras, Hauerwas descreve em Onde alienígenas re-

sidentes vivem: exercícios da práxis cristã (1996)1273 a situação da igreja como “sob pressão”, 

o que deve levá- la a uma mera presença contra-cultural, escatológica, se não for apocalíptica. 

A sua referência é John Milbank, sendo que Hauerwas segue a crítica de Milbank  do realismo 

cristão dos irmãos Niebuhr. Segundo Hauerwas, o que resta à igreja não é procurar caminhos 

                                                 
1269 Brian HEBBLETHWAITE. Sozialethik. TRE, vol. 31, 2000, p. 523. 
1270 Veja a discussão entre Cobb, Jr. e Hauerwas. John B. COBB, Jr. Ally or opponent? A response to Stanley 
Hauerwas. Theology Today, vol. 41, n. 4, Princeton, NY, 1995, p. 570-573; Stanley HAUERWAS. Knowing 
how to go on when you don not know where you are going: a response to John Cobb. Theology Today, vol. 41, 
n. 4, Princeton, NY, 1995.563-569. 
1271 Stanley HAUERWAS e William H. WILLIMON. Resident aliens: life in the Christian colony. A provocative 
assessment of culture and ministry for people who know that something is wrong. Nashville, TN: Abingdon 
Press, 1989, p. 80. A dedicatória é para Thomas Langford e Dennis Campbell, dois eminentes pesquisadores me-
todistas. 
1272 Stanley Hauerwas. Selig sind die Friedfertigen: Ein Entwurf christlicher Ethik. HÜTTER, Reinhold (ed. e 
introdução). Tradução: Guy Marcel Clique. Neukirchen-Vluyn, 1995, p. 159.  apud Brian HEBBLETHWAITE. 
Sozialethik. TRE, vol. 31, 2000, p. 514. 
1273 Stanley HAUERWAS e William H. WILLIMON. Where resident aliens live: exercises for Christian prac-
tice. Nashville, TN: Abingdon Press, 1996. 
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da sua inculturação, mas, assumir a sua própria anti-cultura comunitária (p. 73), inclusive os 

seus valores, e vivendo a verdade do Reino de Deus com alegria, promovendo assim o Reino 

de Deus, o reino da paz. Aqui, o auto- isolamento eclesiástico aparece de forma totalmente di-

ferente, mas parecido com os fenômenos descritos anteriormente, e talvez seja esta a sua ve r-

são-classe-média. O interessante é que o metodista Hauerwas não dialoga com Wesley, em 

nenhum momento, para discutir as suas teses. A simples razão deve ser que os temas relacio-

nados em Wesley estão desvinculados em Hauerwas. A santidade social, presente em Hauer-

was, é agora parte da religião social limitada à comunidade. No momento em que a igreja é é-

tica social – e não somente uma das suas formas possíveis – não há mais ética social sem a in-

tegração à igreja. O medo da classe média (baixa) de, não somente, ser ignorada, mas de cair 

na inexistência social, hoje alcança a igreja que, de fato, pode cair na inexistência institucio-

nal. 

Como Wesley teria dialogado com este tipo de posição? Num recente artigo, José Mí-

guez Bonino parte também da percepção de que o mundo de hoje se distingue em muito do 

mundo de Wesley. Apesar disso, segundo Bonino, Wesley continuaria tendo algo para ofere-

cer e destaca quatro possíveis contribuições: 

• Busca compreender as transformações do mundo de seus dias; 

• Procura passar auto-respeito para os excluídos, possibilitando uma comunidade 

baseada em respeito; 

• Tenta decifrar a auto-compreensão que “justifica os objetivos, a forma de atuar, 

e os `acordos morais´ da sociedade” e entender a vocação wesleyana de “espa-

lhar a santidade bíblica” como um “instrumento para `reformar´ a nação”; e 

• Insiste em operacionalizar a santidade mediante caminhos práticos, pela organi-

zação de grupos e pela criação de instituições para atender a necessidades eco-

nômicas, educacionais e sociais. 1274 

O comunitarismo não mantém mais uma visão ou utopia de transformação e reduz o 

evangelho à esperança de sobrevivência; uma sobrevivência tanto mais garantida ou provável, 

quanto mais se pratica um sábio auto-retiro eclesiástico. 

Aqui, Wesley toma uma outra direção. O aspecto social-comunitário não se auto- limita 

ou restringe à esfera da comunidade ou sociedade religiosa. Ele se expressa num desdobra-

                                                 
1274 José Míguez BONINO. “The poor will always be with you”: can Wesley help us discover how best to serve 
“our poor” today? The poor and the people called Methodists. HEITZENRATER, Richard (ed.). Nashville, TN: 
Kingswood Books, 2002, p. 187-192. 
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mento para a esfera pública como parte da mesma dinâmica soteriológica que transparece no 

aspecto pessoal-relacional. A ênfase não está somente no estabelecimento de relações trans-

formadas entre a pessoa individual e Deus e outras pessoas, mas visa à toda a humanidade. 

Logo em seguida, vamos ver como os esforços para melhorar a saúde do povo, o engajamento 

em favor da educação – como a restauração e a busca da perfeição da razão, até as ainda tími-

das reconsiderações sobre o papel da mulher nas sociedades religiosas – são conseqüências e 

reflexos da dimensão sócio-comunitária da soteriologia social de Wesley. 

Mas o que realmente falta na proposta do comunitarismo é um acento no aspecto uni-

versal-utópico. A reforma da igreja, a reforma da nação e a transformação da pessoa encos-

tam-se numa escatologia que enfatiza a presença atuante de Deus na história, a força dinami-

zante da graça universal, a presença reconciliadora do Cristo salvador que qualifica para o 

caminho da cruz. É uma contribuição essencial do aspecto universal-utópico que modifica o 

olhar do ser humano. O ser humano começa a olhar além de si e do seu grupo de referência. 

Começa a procurar Deus no outro, no diferente, e o compreende também como imago Dei na 

esperança e na promessa. O aspecto universal-utópico alimenta a esperança de que a respon-

sável recriação dos relacionamentos com Deus e o próximo, acompanhada por uma responsa-

bilidade pública, contribui para um mundo marcado pelos sinais do Reino de Deus. O aspecto 

universal-utópico liberta o ser humano para a esperança de que mesmo as realizações inter-

mediárias da sua caminhada possam apontar na direção do aperfeiçoamento. 

Em seguida, propomos uma tipologia para descrever a integridade destas dinâmicas da 

theologia viatorum de Wesley. Entendemos esta tipologia como possível contribuição de uma 

espiritualidade na promoção do entrelaçamento dos seus aspectos fundamentais, favorecendo 

a vivência da sua subjacente soteriologia social. Com esta tabela, não queremos estabelecer 

um sistema, mas descrever relações e contribuições. Gostaríamos que o discurso soteriológico 

fosse enriquecido e saísse tanto do seu gueto como da sua generalização e, em ambos os ca-

sos, da sua, conseqüente, fragmentação. 
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Espiritualidade   

Acento pessoal-
relacional 

Acento social-comunitário Acento universal-
utópico 

 Amor a Deus e amor ao 
próximo. 

Amar o próximo; amar o ini-
migo, amar a humanidade. 

 

Batismo  Não novo-nascimento Responsabilidade educativa 
dos pais e da igreja. 

Momento da dádiva do Es-
pírito Santo. 

Santa Ceia Graça que converte Ceia aberta Antecipação do Reino. 

Sacramentos  A insistência na importância 
dos sacramentos preserva a 
pessoa da falsa compreensão 
de precisar encontrar todas as 
respostas “dentro de si”; ela 
corrige o perigo de uma fé, 
profundamente intimista. 

 

Pneumatologia A graça preveniente capa-
cita para a vida de rela-
cionamentos: contra o li-
vre arbítrio e o quietismo.  

A graça santificadora qualifica 
as relações entre as pessoas e 
leva ao desdobramento em to-
das as esferas da vida. 

A graça universal é acessí-
vel para todos. 

Acento pneumá-
tico1275 

Testemunho e dons do 
Espírito 

Fruto(s) e união do Espírito 
pelo vínculo da paz 

Espírito criador e vivifica-
dor 

Antropologia 
subjacente1276 

O ser humano é um ser re -
lacional  

O ser humano é um ser res-
ponsável 

O ser humano é um ser que 
precisa de horizonte utópi-
co 

Virtudes teolo-
gais  

Fé Amor Esperança 

Virtudes cardeais  Coragem, temperança. Justiça, prudência  

Escatologia e 
Reino de 
Deus1277 

A transformação da pes-
soa 

A transformação de todas as 
construções sociais, econômi-
cas, políticas e religiosas do 
ser humano, inclusive de insti-
tuições (igreja, nação). 

A consumação de todas as 
coisas. 

Acreditamos que a contribuição especial de Wesley está no fato de que ele tentou rela-

                                                 
1275 O testemunho comprova e valida a fé cristã. WJW, vol. 1, 24 ago. 1744, p. 160-161 – sermão 4, §4 [Scriptu-
ral Christianity]: Wesley nunca usou o singular paulino, mas o plural “frutos” do Espírito. Neste importante ser-
mão são relacionadas as três virtudes teologais, e as duas metáforas “de uma mente segundo Cristo” e do “andar 
como Cristo andou”. Em WJW, vol. 3, 28 nov. 1785, p. 55 – sermão 74, §27 [Of the Church] a metáfora é usada 
para defender a permanência na Igreja Anglicana. 
1276 O acento místico transparece na crítica ao puro acento ético e estético (contra a religião externa e formal) e 
na ênfase à religião interior. Apesar disso, o ser humana, graças à primazia da graça pode responder; e a ênfase 
na Igreja Anglicana como a forma mais ideal de igreja (e não o não-conformismo!) mostra que o ser humano po-
de ter sucesso nas suas construções. 
1277 Horizonte da fé cosmológica, incluindo a humanidade e o indivíduo. 
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cionar estes aspectos de tal forma que eles se fortalecem e se corrigem de forma contínua e 

complementar. O acento pessoal-relacional enraíza a soteriologia social. A salvação não é vis-

ta de forma isolada da pessoa, mas, implica no envolvimento da pessoa no seu “interior”, tan-

to em relação a Deus como em relação ao próximo. O acento social-comunitário descreve o 

campo “exterior” da atuação humana que, ao mesmo tempo, contribui para a transformação da 

pessoa e é transformado pelas pessoas. Esta interação depende de conexões qualificadas e a-

brangentes. O aspecto universal-utópico alimenta esta dinâmica e depende da avaliação con-

creta dos seus reflexos no aspecto pessoal-relacional e social-comunitário; utopias que levam 

à destruição e que justificam os meios pelos fins se mostram inapropriadas na perspectiva da 

soteriologia social. Lembramos, aqui, o discurso de Wesley em favor do amor compromissa-

do e contra o zelo destrutivo, irresponsável e “autônomo”, ou, não relacional.  

Para a vivência dinâmica da soteriologia social, se faz necessária uma espiritualidade 

capaz de relacionar estes três aspectos de forma madura e responsável. Acreditamos que os 

esforços de Wesley em favor da re- ligação destes três aspectos representam um legado signi-

ficativo para os nossos tempos. 

Excurso IV: Expressões finais da soteriologia social de Wesley 

Terminamos esta parte da investigação com um olhar nos últimos pronunciamentos de 

Wesley, um tipo de “últimas palavras famosas”. Estes pronunciamentos parecem-nos reunir, 

preservar e comunicar a capacidade de Wesley para relacionar elementos essenciais da vida 

cristã e sua respectiva interpretação teológica e soteriológica. O último sermão de Wesley pu-

blicado durante a sua vida, Sobre as vestes nupciais (1790)1278, retoma o tema da santificação 

de forma muito parecida – porém mais amadurecida – com um sermão de 1733, A circuncisão 

do coração.1279 A última carta é uma carta de apoio a Wilberforce, em sua luta em favor da 

abolição e proibição do tráfico de escravos pela marinha inglesa civil. E a última frase é: “O 

melhor de tudo é que Deus está conosco”. Todos estes pronunciamentos expressam distintos 

elementos essenciais da sua soteriologia social. Os três apontam em direções diferentes e des-

dobram, dessa forma que designamos como soteriologia social. 

Outler denominou o sermão A circuncisão do coração e sua descrição de santificação 

                                                 
1278 WJW, vol. 4, 26 mar. 1790, p. 140-148 – sermão 127 [On the wedding garment]. Publicado no AMJW, vol. 
14, mar. e abril 1791, p. 117-120 e 173-177. Wesley faleceu no dia 2 de março de 1791. 
1279 WJW, vol. 1,1733, p. 401-414 – sermão 17 [The circumcision of the heart]. 
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um divisor de águas e, em conjunto com o sermão Justificação pela fé 1280, uma das “...duas 

metades do mesmo `evangelho´ e as pedras fundamentais gêmeas da teologia de Wesley como 

um todo.”1281 Em Sobre as vestes nupciais, Wesley retoma, pela última vez, o tema da relação 

entre justificação pela fé e resposta humana, mediante a santificação, e interpeta-a, ao mesmo 

tempo, como dom divino e  vocação humana. Na tradição cristã, o símbolo dos vestes nupci-

ais, como garantia de acesso à festa escatológica (segundo Mt 22.12) teria sido a fé ou as boas 

obras. Outler comenta que, nas suas Notas explanatórias sobre o Novo Testamento, Wesley 

tinha deixado a questão em aberto, porém rejeitado uma identificação unilateral com a carida-

de (boas obras). Esta conclusão de Outler fica atrás do que Wesley realmente faz. Wesley se 

refere, nas suas Notas explanatórias sobre o Novo Testamento, à “justiça de Cristo, primeiro 

imputada, depois implantada”1282, ou seja, Wesley interpreta o texto de forma cristocêntrica, 

como obra de Deus para a humanidade e na humanidade. Em outras palavras, ele descreve 

tanto a justificação como a santificação como obras da segunda pessoa da Trindade. Em qua-

tro dos Hinos para a ceia do Senhor, de 1745, Charles Wesley pronuncia o mesmo conceito 

pelo simbolismo do sangue e da água saindo de Jesus crucificado: o sangue simboliza a re-

denção e a água a santificação.1283 No sermão Sobre as vestes nupciais, Wesley irá denominar 

a santidade como veste nupcial escatológica, porém, esta santidade se expressa mediante a fé 

operando pelo amor e, mais uma vez, a santidade é descrita como “...ter a mente de Cristo e 

andar como Cristo andou”. 1284 Antes, porém, Wesley destaca que se entra na glória de Deus 

somente mediante os méritos de Jesus Cristo, o justo. “Por que você não se expressa de forma 

simples e pergunta: `Baseado em que você espera ser salvo?´ Qualquer simples agricultor se-

ria capaz a responder, `No fundamento de Jesus Cristo´”. 1285 A santidade, porém, faz parte do 

processo: 

A justiça de Cristo é, sem dúvida, necessária para qualquer alma que entra 
na glória. Mas, também é a santidade pessoal, para cada ser humano. Po-
rém, é altamente necessário que seja observado que eles são necessários em 
sentidos diferentes. [...] Sem a justiça de Cristo não poderíamos querer gló-

                                                 
1280 WJW, vol. 1, 1746, p. 1982-1999– sermão 5 [Justification by faith].  
1281 WJW, vol. 1, 1733, p. 400 – sermão 17, Introdução [The circumcision of the heart]. 
1282 NTJW, 1754, p. 73 – Mt. 22.12: “A wedding garment – The righteousness of Christ, first imputed, then im-
planted. It may easily be observed, this has no relation to the Lord's Supper, but to God's proceeding at the last 
day.” 
1283 HSCJ , 1745, p. 24-25; 27-28; 52-53. Trata se dos hinos 31,1-3; 37,1-5; 74,1-4 e 75, 1-4. Veja a introdução 
do Geoffrey Wainright, ibidem, p. x-xi. 
1284 WJW, vol. 4, 26 mar. 1790, p. 147 – sermão 127, §17 [On the wedding garment]. 
1285 WJW, vol. 4, 1790, p. 143 – sermão 127, §7 [On the wedding garment]: “Why do you not speak plain, and 
say, `For whose sake do you look to be saved?´ Any plain peasant would then readily answer, `For the sake of 
Jesus Christ´.” 
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ria, sem a santidade não seríamos dignos dela . Pelo primeiro, tornamos-nos 
membros de Cristo, crianças de Deus e herdeiros do Reino dos Céus. Pelo 
outro, somos `feitos participantes da herança dos santos na luz´.1286 

Em seguida, Wesley rejeita como falsa expressão da santidade: um falso zelo ou espí-

rito de perseguição entre as igrejas (§§13-14), uma ortodoxia morta (§15) e uma ética que se 

satisfaz com somente não fazer o mal (§16). Finalmente, Wesley enfatiza a centralidade do 

amor, energia de Deus dirigida para Deus e toda humanidade (§17) e termina com um chama-

do evangelístico: 

Escolhe santidade pela minha graça, o que é o caminho, o único caminho, 
para a vida que dura para sempre. Com voz alta ele afirma seja santo, seja 
feliz; feliz neste mundo, feliz no mundo que está a vir. `Santidade seja a sua 
casa para sempre´. Isso é o vestido de casamento de todos que são chama-
dos para o casamento do cordeiro.1287  

A ultima carta explica o “fazer o bem” ainda de uma outra forma. Ela era dirigida a 

William Wilberforce e mostra como o caminho da salvação engloba a libertação dos escravos 

de um destino, não divinamente decretado, mas, humanamente construído. Esta luta é uma lu-

ta “em nome de Deus”, uma luta que causaria a “oposição de homens e diabos”. Mas, este 

“andar como Cristo andou” precisaria de uma qualidade – ou santidade – divina: “Não tenha 

medo de fazer o bem. Continue, em nome de Deus”: 

Estimado Senhor, – a não ser que o divino poder o tenha levantado para ser 
um Athanasius contra mundum, eu não vejo como você prosseguirá em seu 
glorioso empreendimento para desafiar [...] o que é um escândalo da relig i-
ão, da Inglaterra, da natureza humana. Se não foi Deus quem o levantou pa-
ra esta causa verdadeira, a oposição de homens e diabos o deixará exausto. 
Mas se Deus está com você, quem poderá ser contra? Todos eles juntos são 
mais fortes do que Deus? [...] Não tenha medo de fazer o bem! Continue em 
nome de Deus, na força do seu poder, até que a escravidão na América [...] 
tenha sido definitivamente banida.1288 

O “caminho da salvação” e o “andar como Cristo andou” andam de mãos dados.  

Finalizamos este sub-capítulo com a suposta última frase de John Wesley. “O melhor 

de tudo é que Deus está conosco”. Mas, fala-se aqui da graça justificadora ou da graça santifi-

                                                 
1286 WJW, vol. 4, 1790, p. 144 –  sermão 127, §10 [On the wedding garment]: “The righteousness of Christ is, 
doubtless, necessary for any soul that enters into glory. But so is personal holiness, too, for every child of man. 
But it is highly needful to be observed that they are necessary in different respects. […] Without the righteous-
ness of Christ we could have no claim to glory; without holiness we could have no fitness for it. By the former 
we become members of Christ, children of God, and heirs of the kingdom of heaven. By the latter we are 'made 
meet to be partakers of the inheritance of the saints in light'. 
1287 WJW, vol. 4, 1790, p. 148 – sermão 127, §19 [On the wedding garment]: “Choose holiness by my grace, 
which is the way, the only way, to everlasting life. He cries aloud, Be holy, and be happy; happy in this world, 
and happy in the world to come. `Holiness becometh his house for ever!´ This is the wedding garment of all that 
are called to `the marriage of the Lamb´.” 
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cadora? Provavelmente Wesley teria retornado à pergunta e afirmado: Para uma religião vital, 

esta pergunta leva a uma distinção infeliz. Deus está com o mundo, os povos e as igrejas me-

diante a graça justificadora e santificadora, e uma não existe sem a outra para uma theologia 

viatorum. 

3. Sinais inovadores da soteriologia social de Wesley 

3.1 Soteriologia social e gênero 

...e até mulheres [...] são pregadoras adoradas...  1289 

Magistrados de West Austell, 1747. 
 

Começamos com dois registros sobre o papel de mulheres pregadoras metodistas, fe i-

tos por terceiros. Em 1747 os magistrados de West Austell relataram para George Lavington, 

o Bispo de Exeter, que, no movimento metodista, “...até mulheres [...] são pregadoras adora-

das...”. No seu diário, John Wesley fala de pregações na área, no dia 28 de setembro de 1748, 

mas não menciona nenhuma atividade de mulheres. Já o Bispo George Lavington se tornou, 

em 1749, um feroz crítico do metodismo e seu “entusiasmo”, e ecoa no seu tratado1290  o rela-

to magistral: “...mulheres e rapazes são empregados no ministério da pregação em públi-

co”1291 e que Wesley teria dito, para uma sra. Morgan, que “sem a segurança da fé ela já esta-

va condenada”. Este fato Wesley o desmentiu no seu diário no dia 25 de agosto de 1750 e 

numa segunda carta pública1292. No mesmo diário, dia 25 de agosto de 1751, Wesley registra 

ter conhecido a terceira parte do tratado de Lavington “do púlpito” anglicano. Isso mostra o 

papel dos púlpitos paroquiais nas disputas com os metodistas dos quais eles foram excluídos 

logo.1293  

                                                                                                                                                         
1288  LJW, vol. 8, 24 fev. 1791, p. 265 – carta para William Wilberforce. 
1289 West Austell para G. Lavington, Bispo de Exeter, 23 de maio de 1747, apud David HEMPTON. The religion 
of the people: Methodism and popular religion 1750-1900. London; New York: Routledge, 1996, p. 145. 
1290 George LAVINGTON. The Enthusiasm of Methodists and Papists Compared , vol. 1 e II, publicado de forma 
anônima em 1749 e vol. 3 em 1751. 
1291 [George LAVINGTON]. The Enthusiasm of Methodists and Papists Compared, vol. 2, 1749, p. 126, apud 
Paul Wesley CHILCOTE. John Wesley and the woman preachers of early Methodism. New York & London: 
The American Theological Library Association and the Scarecrow Press, 1991, p. 66. 
1292 LJW, vol. 3, 27 nov. 1750, p. 296 – carta para o bispo Lavington, §3. Ele relata até a entrevista com a sra. 
Morgan. LJW, vol. 3, Canterbury, 1 fev. 1750, p. 259-271 – carta para o autor de “The enthusiasm of methodists 
and papists compared”. 
1293 O fenômeno era “notícia”, veja GMSU, vol. 9, [Historical Chronicle], domingo 20 de maio de 1739, p. 271, 
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A segunda memória, encontra-se no Gentleman’s Magazine, de 1773: “Uma mulher 

pregadora, que acompanhou o sr. John Wesley a Plymouth, foi até a [praça da] Parada, e jun-

tou a maior multidão de pessoas já vista lá. A novidade de uma pregadora-metodista [woman-

Methodist-preacher] tinha atraído a metade [da população] de Plymouth para ouvi- la.”1294 

Mais uma vez, Wesley não mantém nenhuma memória disso, nem no seu diário, nem 

nas suas cartas.1295 Tanto as reações negativas como, aparentemente, positivas, não são co-

mentadas ou utilizadas. Quem folheia o Gentleman’s Magazine percebe que nele, entre 1738 e 

1750, os metodistas são apresentados como entusiastas, pobres mal orientados ou como peri-

go para a paz na sociedade. Em 1773, tanto o comentário positivo sobre os Pensamentos so-

bre a escravidão, como sobre a mulher metodista pregadora – que valeu, no mínimo, uma no-

tícia na crônica histórica da Inglaterra – mostram que o metodismo tinha, nesta década, já uma 

certa aceitação pública. Notícias com um tom de desprezo já tinham sumido. Assim percebe-

se uma trajetória na qual, principalmente, as mulheres ganharam, aos poucos, espaços signifi-

cantes. Paul W. Chilcote comenta “...o fenômeno de mulheres pregadoras no avivamento reli-

gioso dos [irmãos] Wesley representa um progresso natural dentro do contexto das sociedades 

metodistas. Era também uma extensão lógica tanto da teologia wesleyana como da experiên-

cia religiosa.”1296 Acreditamos que isso não aconteceu “naturalmente”, mas se trata de uma 

seqüência de conquistas pessoais a longo das décadas, com base na radicalidade da soteriolo-

gia social. No início registra-se a aceitação de líderes mulheres de bands femininas, alargado, 

depois de 1742, também para bands mistas. No fim do processo, em 1771 – quase 30 anos 

depois e numa época sem muitas polêmicas com a Igreja Anglicana – Mary Bosanquet (1739-

1815), é nomeada por Wesley como a primeira pregadora local. Já em 1766 Wesley tinha pu-

blicado seu testemunho da fé1297 é mais tarde ela casou-se com John Fletcher, designado por 

Wesley como seu sucessor. Como justificativa da sua nomeação, Wesley usa o conceito de 

                                                                                                                                                         
coluna direita, parágrafo A: “The rev. Mr. Whietefield, not being admitted to one pulpite in City or the suburbs, 
continuate his preachments at Moorfields and Kennington Cammon to vaste numbers of people.” 
1294 GMSU, [Historical Chronicle], domingo 8 set. 1773, p. 451: “A woman preacher, who accompanied Mr. 
John Wesley para Plymouth, held forth upon the Parade, and brought together the greatest concourse, of people 
that had ever been seen there, the novelty of a woman-methodist-preacher having drawn half Plymouth to hear 
her.” 
1295 Talvez trata-se de Sarah Crosby cujas viagens de pregação com Wesley são confirmadas para o ano seguinte, 
1774. Veja Maria Inês SIMEONE. Sarah Crosby uma das primeiras pregadoras do nascimento do movimento 
metodista. Mosaico, ano 12, n. 31, SBC, Editeo, set/dez. 2004, p. 15. 
1296 Paul Wesley CHILCOTE. John Wesley and the woman preachers of early Methodism. New York & London: 
The American Theological Library Association and the Scarecrow Press, 1991, p. 3. 
1297 Veja John WESLEY (ed.). Jesus, altogether lovely, Mary Bosanquet, 1766. Recentemente, algumas das suas 
meditações de textos bíblicos, chamadas  watchwords, foram transcritas e publicadas. Cf. Mary BOSANQUET-
FLETCHER. Watchwords: the names of Christ. The Asbury Jornal, ano 61, vol. 2, 2006, p. 13-94. 
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vocação extraordinária: 

Creio que a força da causa repousa aí – no fato de teres um chamado extra-
ordinário. Estou convencido de que o tem cada um dos nossos pregadores 
leigos; de outro modo não poderia aprovar sua pregação de modo algum. É 
claro para mim que toda a obra de Deus chamada metodismo é uma dispen-
sação extraordinária da sua providência. Portanto não me admiro que diver-
sas coisas aconteçam aí que não se encaixam dentro das regras habituais de 
disciplina...1298. 

Nas edições das cartas de John Wesley, esta carta também foi relacionada com uma 

outra pregadora, Sarah Crosby. 1299 Ela era uma amiga de Mary Bosanquet e, de fato, a primei-

ra exortadora, porém, sem ser chamado pregadora. Interessante é também o caso de Sarah 

Mallet. Numa retroperspectiva Wesley socializou com os seus leitores do diário a memória de 

que ela tinha lutado contra esta vocação até ficar doente. Aceitando a vocação como pregado-

ra ela se recuperou. 1300 

Davidoff e Hall alegam que o aparecimento de mulheres no espaço público não era 

somente uma conquista feminina, ou um sinal de uma abertura incomum para a sua causa, no 

próprio John Wesley, mas que isto corresponde também a uma resignificação do papel mascu-

lino no espaço público: 

Durante o tempo em que freqüentar a igreja era um dever público, geral-
mente o marido, como representante da família e da casa [household ], as-
sumia o dever. No momento em que obrigações comunitárias [communal] 
eram substituídas por práticas de classes sociais, a práxis religiosa tornou-se 
assunto de decisão individual, e um caminho se abriu para que as mulheres 
assumissem um papel mais ativo. 1301 

Enquanto Runyon avalia a presença de 47 mulheres contra 19 homens na liderança da 

Fundição, em 1742, como “...um progresso que mal se podia imaginar algumas décadas an-

tes”,1302 acreditamos que o espaço social das mulheres seja um fenômeno sócio-cultural mais 

ambíguo do que se parece. A descrição das lutas existenciais de Sarah Crosby, por Wesley, 

                                                 
1298 LJW, vol. 5, p. 257 – carta de JW para Mary Bosanquet 13 jun 1771: “I think the strength of the cause rests 
there, on your having an extraordinary call. So, I am persuaded has every one of our lay-preachers: Otherwise I 
could not countenance this preaching at all. It is plain to me, that the whole work of God called Methodism is an 
extraordinary dispensation of his Providence. Therefore I do not wonder, if several things occur therein which do 
not fall under ordinary Rules of Discipline…” 
1299 John WESLEY.  The Works of the rev. John Wesley, A. M., sometimes fellow of Lincoln College, Oxford, 
with the last corrections of the author, vol. 1. JACKSON, Thomas (ed.). 1831, p. III. 3a edição, vol. 12, carta 
353, p. 356. 
1300 WJW, vol. 23, 4 dez. 1786, p. 426-427 – diário. 
1301 Leonore DAVIDOFF & Catherine HALL. Family Fortunes: men and women on the English middle class, 
1780-1850. Chicago / London: The University of Chicago Press / Unwin Hyman, 1991, p. 109. 
1302 Theodore RUNYON. A nova criação: a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
2002, p. 244. 



 

 

320 

deixa transparecer o clima conservador no qual uma vocação precisava ser conquistada e as-

sumida contra os costumes e as convicções religiosas interiorizadas. E, talvez, seja isso o 

maior legado dessas memórias. Reafirmamos, aqui, a nossa tese de que a aprendizagem de 

Wesley relativamente às mulheres, corresponde à sua aprendizagem com os leigos e, em ter-

mos mais abrangentes ainda, à sua aprendizagem com o povo. Em vez de medir o grau do 

conservadorismo ou da progressividade dos/as envolvidos/as – e se permitir ou proibir, con-

seqüentemente, atuações públicas e eclesiásticas ou não – devemos reconhecer as lutas na 

caminhada como prováveis e inevitáveis, assumindo as dores da gestão de um novo mundo, 

do Reino, em cada época, sobre as condições de cada época – às vezes com, às vezes contra e, 

muitas vezes sem exemplos e autorizações exatas do passado. Podemos respeitar e questionar 

o passado, mas não podemos responsabilizar, em última instância, o passado pelas nossas es-

colhas. Wesley, assim nos parece, não seria tão interessante por ser perfeito, ou desinteressan-

te por mostrar falhas, mas porque ele mergulha num envolvimento existencial e experimental 

no seu mundo. Mostra-se a capacidade de rever e amadurecer posições além das convenções 

da sua época: “não me admiro que diversas coisas aconteçam aí que não se encaixam dentro 

das regras habituais.” Há regras e disciplinas, há leis boas, mas a lei não atende todas as situa-

ções. Aliás, os passos do amadurecimento são necessariamente imaturos, no mínimo, para 

quem não se declara perfeito, e isso Wesley não fez.  

Retornando à forma como Wesley tratou esta contribuição feminina: Randy Maddox 

mostra como Wesley substituiu nos 39 artigos de religião uma linguagem andro-cêntrica por 

uma linguagem mais inclusiva.1303 Estes são movimentos interessantes de uma religião expe-

rimental, em busca de vivenciar a soteriologia social. Olhando para trás, em 1786, no seu 

sermão 98 Sobre a visita a enfermos, Wesley enfatiza o direito das mulheres de participar nes-

te serviço, argumentando que, em vez de serem educadas como meros “brinquedinhos, que 

sempre concordam com tudo” (agreeable playthings), elas não devem mais ceder a esta “bon-

dade vilã” (vile bondage). O “Deus da natureza” lhes dá este direito criando-as como “criatu-

ras racionais”, segundo a sua imagem como “qualquer homem”. Wesley questiona a “gentile-

za” “protetora” e opressora, e desafia: “Eu não sei como mulheres de senso e espírito possam 

se submeter àquilo.” No parágrafo seguinte, Wesley lembra do ministério diaconal feminino 

na antigüidade e sua representação na figura literária de Miranda no Um chamado sério de 

                                                 
1303 Randy MADDOX. Wesley and inclusive grammar. Sacramental life. Ano 4, n. 4, 191, p. 40-43; apud: Theo-
dore RUNYON. A nova criação: a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 2002, p. 
249. 



 

 

321 

Wilhelm Law. 1304 O seu argumento é desenvolvido com base em uma teologia bíblica, da 

práxis da igreja primitiva e das reflexões do não-jurado William Law. Com isso, aos 83 anos, 

Wesley confronta o androcentrismo dos costumes e da cultura educacional da sua época. Não 

muito diferente, Charles Wesley possibilitou assim cantar as sociedades metodistas a partir de 

1762: 

Não da cabeça do homem a mulher foi tirada,  
Para supervisionar o seu marido;  
Nem dos seus pés, como criada para  
Servir como sola da bota que agüenta mais;  
Mas, foi desenhada para ele, uma noiva,  
Um pessoa egual, tomado do seu lado. 1305 

Reconhecemos nisso um impulso pastoral prático para a vida cotidiana de um povo 
metodista simples, cujo caminhar também envolve a sucessiva transformação dos papeis soci-
ais internos das famílias, valorizando as mulheres e combatendo a violência familiar pela cri-
ação de relações mútuas caracterizadas por respeito e atitude de serviço. Tanto na citação do 
Charles Weley como na citação anterior de John Wesley, a igualdade entre homens e mulhe-
res está garantida teologicamente pela doutrina da criação. 
 
                                                 
1304 WJW, vol. 3, p 23 maio 1786, p. 396-397 – sermão 98. §III.78 [On visiting the sick]. “7. `But may not 
women, as well as men, bear a part in this  honourable service?´ Undoubtedly they may; nay, they ought; it is 
meet, right, and their bounden duty. Herein there is no difference; `there is neither male nor female in Christ Je-
sus.´ Indeed it has long passed for a maxim with many, that `women are only to be seen, not heard.´ And accord-
ingly many of them are brought up in such a manner as if they were only designed for agreeable playthings! But 
is this doing honour to the sex? Or is it a real kindness to them? No; it is the deepest unkindness; it is horrid cru-
elty; it is mere Turkish barbarity. And I know not how any woman of sense and spirit can submit to it. Let all 
you that have it in your power assert the right which the God of nature has given you. Yield not to that vile 
bondage any longer. You, as well as men, are rational creatures. You, like them, were made in the image of God; 
you are equally candidates for immortality; you too are called of God, as you have time, to `do good unto all 
men.´ Be ǹot disobedient to the heavenly calling.´ Whenever you have opportunity, do all the good you can, 
particularly to your poor, sick neighbour. And every one of you likewise `shall receive your own reward, accord-
ing to your own labour.´ / 8. It is well known, that, in the primitive Church, there were women particularly ap-
pointed for this work. Indeed there was one or more such in every Christian congregation under heaven. They 
were then termed Deaconesses, that is, servants; servants of the Church, and of its great Master. Such was Phebe, 
(mentioned by St. Paul, Rm 16.1) `a Deaconess of the Church of Cenchrea.´ It is true, most of these were women 
in years, and well experienced in the work of God. But were the young wholly excluded from that service? No: 
Neither need they be, provided they know in whom they have believed; and show that they are holy of heart, by 
being holy in all manner of conversation. Such a deaconess, if she answered her picture, was Mr. Law's 
Miranda.” 
1305 Charles WESLEY. Short hymns on selected passages of the Holy Scriptures, 1772: “Not from his head was 
woman took, / As made her husband to o´erlook; / Not from his feet, as one designed / The footstool of the 
stronger kind; / But fashioned for himself, a bride; / An equal, taken from his side.” 
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3.2 Soteriologia social e educação 

A obra à qual eu me refiro, 
 é a obra que Deus está realizando 
 em todas as partes desse reinado, 

 por pessoas simples e sem formação.1306 
John Wesley  

Em 1741, durante uma viagem para o país de Gales, John Wesley ficou seriamente 

doente. Enquanto ele se recuperava, preparou a publicação de diversos tratados, entre eles um 

tratado contra a doutrina da predestinação, uma biografia de Renty e uma obra sobre a relação 

entre conduta humana, aprendizagem e conhecimento.1307 O tema educação acompanhava 

Wesley desde a sua leitura do Um chamado sério de William Law. Law tinha falado da con-

tribuição da educação para a perfeição cristã e Wesley em 1783cita esta idéia numa longa pas-

sagem do seu sermão Sobre a educação de crianças: 

Como a única finalidade de um médico é restaurar a natureza ao seu estado 
próprio; então, a única finalidade da educação é restaurar nossa natureza ra-
cional ao seu estado apropriado. [...] E, como a medicina pode justamente 
ser chamada a arte de restaurar a saúde, então, a educação pode ser conside-
rada, sob outro aspecto, como a arte de recuperar, para o homem, a sua per-
feição racional.1308 

Segundo esta compreensão, a educação contribui para o processo da restauração do ser 

humano. O tema se tornará uma marca metodista, e cantava-se com as palavras de Charles 

Wesley: “Una o par por tanto tempo separado / conhecimento e piedade vital: / aprendizado e 

santidade combinados / e verdade e amor, permitas todos seres humanos ver...”1309. A santi-

dade, o amor para com Deus e para com o próximo, iria fortalecer-se mediante um processo 

contínuo de educação. A educação, da mesma forma, é importante para crianças e adultos, to-

dos os sexos, povos e classes sociais. Conhecimento pode enganar, mas autoconhecimento é 

                                                 
1306 LJW, vol. 4, 20 mar. 1768, p. 83 – carta para John Fletcher: “The work, I mean, which God is carrying on 
throughout this kingdom, by unlearned and plain men”. 
1307 John WESLEY (ed.). Reflections upon the conduct of human life : with reference to learning and knowl-
edge, extracted from a work by Dr. John Norris, 1741; Serious considerations on absolute predestination: ex-
tracts from Robert Barclay, 1741; An extract of the life of Monsieur de Renty, a late nobleman of France, 
1741. p. l. 
1308 WJW, vol. 3, 1783, p. 348 – sermão 96, §3 [On the education of children]. “And as the only end of a physi-
cian is to restore nature to its own state, so the only end of education is to restore our rational nature to its proper 
state […]. And as physic may justly be called the art of restoring health, so education should be considered in no 
other light than as the art of recovering to man his rational perfection.” 
1309 WJW, vol. 7, 1780, p 644 – Collection of hymns, hino n. 461, estrofe 5: “Unite the pair so long disjoined, / 
Knowledge and vital piety: / Learning and holiness combined, / And truth and love, let all men see…”. 
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essencial1310; o que Wesley constatava em 1744, ele reafirmará em 1783 no sermão A Imper-

feição do Conhecimento Humano.1311 A discussão sobre a abrangência da razão é aqui, num 

primeiro momento, focalizada na (in)capacidade do ser humano de conhecer Deus.1312 A prin-

cípio, porém, o ser humano deveria apreender a melhor conhecer Deus mediante as obras da 

criação.1313 Mas, infelizmente, não se sabe muito sobre a extensão do universo, do caráter da 

luz, do ar, terra, da superfície da terra, do reino das plantas, dos “animais microscópicos”, de 

insetos, e do ser humano, do seu corpo e da sua alma.1314 Apesar disso, Wesley insiste no uso 

da razão até onde for possível: “Deixe a razão fazer o que a razão pode: empregue-a tanto 

quanto possível. Mas, ao mesmo tempo, admita que ela seja plenamente incapaz de criar fé, 

esperança, ou amor, e de produzir virtude real ou uma felicidade substancial.”1315 

Mais um aspecto é muito importante para Wesley: se a busca da santidade precisa ser 

acompanhada pela educação, então, especialmente, os que falam da santidade devem receber 

uma formação ampla: “Percebendo que a vida eterna e a santidade, ou a saúde da alma, são 

assuntos de tanta importância, é altamente urgente que pastores [ministers] sendo médicos da 

alma tenham todas as vantagens de educação e do aprendizado.”1316 

Voltando à valorização da educação no metodismo em termos gerais: a educação não 

pode ser, então, predominantemente um meio de catequese, empregando simplesmente um 

plano curricular para fins missionários e denominacionais. Trata-se de um processo de restau-

ração racional que faz parte da restauração da santidade. Aqui a educação é vista como uma 

parteira ou, no mínimo, como uma acompanhante, da fé e da imitatio Christi. Nessa visão, a 

irracionalidade jamais se tornaria uma meta da fé. Wesley jamais teria aceitado compreensões 

do tipo “quanto mais irracional tanto mais crente”. A razão faz parte da criação e da recriação 

de Deus. A racionalidade faz parte da imagem natural de Deus que não foi perdida, porém 

corrompida. “...entendimento (ou razão), vontade [...] e liberdade [...] servem hoje a finalida-

des distorcidas.”1317 A restauração da racionalidade necessita, então, uma restauração pela 

                                                 
1310 CPJW, vol. 1, 1744, p. 15-22. Depois de duas poesias sobre a criação seguem duas sobre o conhecimento. O 
primeiro, Of human knowledge, problematiza o limite da razão, o segundo, Know thyself, a sua contribuição para 
o autoconhecimento.  
1311 WJW, vol. 2, 1783, p. 568-586 – sermão 69 [The imperfection of human knowledge]. 
1312 WJW, vol. 2, 1783, p. 569 – sermão 69, §4 [The imperfection of human knowledge]. 
1313 WJW, vol. 2, 1783, p. 571 – sermão 69, §5 [The imperfection of human knowledge].  
1314WJW, vol. 2, 1783, p. 571-576 – sermão 69, §5-13 [The imperfection of human knowledge]. 
1315 WJW, vol. 2, 1781, p. 600 – sermão 70, §II.10 [The case of reason impartially considered]. 
1316 John WESLEY.A letter to a Clergyman, §II.1: “1. Seeing life everlasting, and holiness, or health of soul, are 
things of so great importance, it is highly expedient that Ministers, being Physicians of the soul, should have all 
advantages of education and learning.” 
1317 Theodore RUNYON. A nova criação: a teologia de John Wesley hoje . São Bernardo do Campo, SP: Editeo, 
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graça, um processo, porém, que se inicia, graças à graça preveniente, antes da nossa própria 

noção do início deste processo. No seu Apelo a pessoas de religião e razão, Wesley introduz 

a distinção de John Locke entre sentidos “naturais” ou “corporais” e sentidos “espirituais”, 

“internos” aos quais ele também se refere como uma “nova classe de sentidos” - vistos como 

“avenidas para as coisas invisíveis” [de Deus] possibilitando o discernimento entre o bem e o 

mal espiritual.1318 Apesar disso, “muitos casos de consciência não seriam resolvidos sem o 

mais extremo exercício da [...] razão possível”. 1319 

Dessa forma, e apesar de que o processo da educação significa um inegável valor em 

si, este processo da restauração racional não é considerado completo sem o desenvolvimento 

de algo que poderia ser designado como sabedoria espiritual. Finalizando, a educação faz par-

te da soteriologia, não é meramente um meio pedagógico, mas, sem a educação, a soteriologi-

a, por sua vez, será incompleta. 

3.3 Soteriologia social e saúde 

3.3.1 A busca da santidade e da sanidade  

A correlação lingüística entre salvação e saúde aparece em Wesley, em diversos luga-

res. Começamos com um importante e fundamental momento da vida cotidiana : o das refe i-

ções. Eles são fonte de saúde e razão para o agradecimento. Nas orações à mesa, o pão de ca-

da dia e o pão celestial sempre são mencionados em conjunto: 

Senhor de todos, a sua criatura olha 

                                                                                                                                                         
2002, p. 24 e 32. 
1318 WJW, vol. 11, 1743, p. 56-57 – An earnest appeal, §32.33: “32.You know, likewise, that before it is possible 
for you to form a true judgment of them, it is absolutely necessary that you have a clear apprehension of the 
things of God, and that your ideas thereof be all fixed, distinct, and determinate. And seeing our ideas are not in-
nate, but must all originally come from our senses, it is certainly necessary that you have senses capable of dis-
cerning objects of this kind: Not those only which are called natural senses , which in this respect profit nothing, 
as being altogether incapable of discerning objects of a spiritual kind; but spiritual senses , exercised to discern 
spiritual good and evil. It is necessary that you have the hearing ear, and the seeing eye, emphatically so called; 
that you have a new class of senses opened in your soul, not depending on organs of flesh and blood, to be t̀he 
evidence of things not seen,´ as your bodily senses  are of visible things; to be the avenues to the invisible 
world, to discern spiritual objects, and to furnish you with ideas of what the outward `eye hath not seen, neither 
the ear heard.́ ” (grifos deste autor). 
33. And till you have these internal senses , till the eyes of your understanding are opened, you can have no ap-
prehension of divine things, no idea of them at all. Nor, consequently, till then, can you either judge truly, or rea-
son justly, concerning them; seeing your reason has no ground whereon to stand, no materials to work upon. 
(grifo deste autor). 
1319 WJW, vol. 2, 1781, p. 592 –  sermão 70, §I.7 [The case of reason impartially considered]: “Many cases of 
conscience are not to be solved without the utmost exercise of our reason.” 
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Para ti esperando o seu alimento 
Para que recebamos com gratidão 
Dê, mediante isso, a sua bênção 
Encha as nossas bocas com comida e louvor 
Deixe-nos saborear na dádiva a graça 
Tomemos como dado por Jesus 
Comamos na terra o pão celestial. 1320 

Estas simples liturgias caseiras vinculam, no imaginário, a saúde e a salvação. O tema 

também ganha destaque em 1787 no sermão O caminho mais excelente. Aqui Wesley fala dos 

hábitos alimentares saudáveis, rejeita uma bênção puritana da refeição, bastante sinistra.1321 

Ele chama isso de melancólica – e conta a história de um rei francês que, de repente, comendo 

por acaso o simples pão e o queijo de uma humilde casa do campo exalta: “Nunca experimen-

tei comida tão boa”. A resposta dos camponeses, narrada por Wesley foi: “Senhor, Vossa Ex-

celência nunca teve um molho tão bom como este, antes, porque Vossa Excelente nunca teve 

fome”. Wesley continua: “Certamente, fome é um bom molho; mas há um outro melhor ain-

da: a gratidão”.1322 A experiência da vida e a experiência de Deus não se apagam, mas se en-

riquecem. A comida simples agrada e satisfaz até os reis, mas não é a simplicidade em si, é 

recebê- la como dádiva e presente de Deus. Assim, torna-se o comum e simples em elementos 

especiais. Gratidão transforma a refeição do cotidiano em algo festivo, uma celebração. Mas, 

nem a simplicidade, nem a gratidão são garantidas. Elas expressam uma visão específica do 

mundo e atitudes desenvolvidas diante de Deus e do próximo. Elas precisam ser aprendidas. 

Aqui entra a práxis, ou melhor, a disciplina regular de jejuar, um exercício corporal em busca 

de uma vida espiritual vital. Wesley orienta a tomar este caminho duas vezes na semana, qua r-

ta-feira e sexta-feira, segundo um costume da igreja primitiva, mas somente até o por do sol. 

Depois se comia algo leve. 

Terceiro, queremos mencionar o manual ou guia de Medicina popula 1323 que passou, 

até 1791, por 58 edições na Inglaterra, Irlanda e Escócia. A partir de 1759, teve seis edições 

                                                 
1320 John WESLEY. Graces: before, s.a., p. 1-2 “Lord of all, thy creature see / waiting for their food on thee / 
that we may with thanks receive / give, herewith, thy blessings give / fill our mouths with food and praise / taste 
we in the gift the grace / take it as through Jesus given / eat on earth the bread of heaven.” 
1321 WJW, vol. 3, 1787, p. 270 – sermão 89, §IV.2 [The more excellent way]. “Take thy meat; think it dust; then 
eat a bit, / And say with all, Earth to earth I commit.” 
1322 WJW, vol. 3, 1787, p. 271 – sermão 89, §IV.2 [The more excellent way]. “The King of France one day, pur-
suing the chase, outrode all his company, who after seeking him some time found him sitting in a cottage eating 
bread and cheese. Seeing them, he cried out: 'Where have I lived all my time? I never before tasted so good 
food in my life!´ `Sire´, said one of them, `you never had so good sauce before; for you were never hungry.´ 
Now it is true, hunger is a good sauce: but there is one that is better still; that is, thankfulness.” (Grifo de-
ste autor). 
1323 John WESLEY. Primitive physick : or, an easy and natural method of curing most diseases, 1747. 



 

 

326 

no país de Gales e, a partir de 1764, dezoito edições na América do Norte. A sua primeira edi-

ção aparece um ano depois da inauguração da primeira farmácia pública de Londres, localiza-

da no primeiro centro metodista, a Fundição. O livro foi amplamente difundido entre o povo 

chamado metodista e incluiu conselhos sobre hábitos alimentares, informações sobre a contri-

buição de diversos alimentos para a saúde, orientações para fazer regularmente exercícios fí-

sicos e, obviamente, receitas medicinais à base de plantas medicinais e uma dieta contínua ao 

alcance do povo. O que nos interessa, aqui, é o entrelaçamento entre saúde e salvação, no co-

tidiano das pessoas, o aspecto terapêutico da soteriologia de uma teologia ad populum e em 

público. O tema, porém, já era um assunto na época de Oxford. Em 1734 Wesley pregou: 

“Restaura-nos para a saúde, liberdade e santidade. Elas foram criadas para nos curar das do-

enças da nossa natureza, do amor a si mesmo e do amor ao mundo.”1324 Madden lembra da li-

gação entre piedade prática, caridade e empreendimentos medicinais.1325  

3.3.2 Doenças, “diabos” e exorcismos  

Segundo o imaginário de Wesley, doenças podem ser causadas por “diabos”. Wesley 

discorda da tese de que todos os relatos bíblicos que descrevem possessões seriam, de fato, re-

latos místicos de doenças naturais.1326 Nas cartas, aparecem relatos de possessões e fortes rea-

ções como cair no chão etc.,1327 especialmente, como Wesley destaca, depois do início de 

pregações contra a predestinação!1328 Todos estes fenômenos são tratados, pastoralmente, me-

diante a oração que conduz à paz. Da parte de Wesley, não existe um ministério específico e 

nenhuma expectativa de que aqueles fenômenos devam acontecer. Porém, talvez existissem 

expectativas da parte do povo. Afinal, a spiritual physick era tarefa dos sacerdotes anglicanos. 

Aberto aos fenômenos, agindo com base na convicção do senhorio do Deus Trino, Wesley 

também não dá valor para o “dom de cura”. Ele é do Espírito,1329 mas a fé, capaz de expulsar 

demônios, é nada mais do que “uma persuasão supranatural cedida ao homem que Deus irá 

                                                 
1324 WJW, vol. 4, maio 1734, p. 357 – sermão 146, §II.5 [The one thing needful]: “…restore us to health, to lib-
erty, to holiness. These are all designed to heal those inbred diseases of our nature, self-love, and the love of the 
world.” 
1325 Deborah MADDEN. Medicine and moral reform: the place of practical piety in John Wesley’s art of physic. 
Church History, ano 73, n. 4, Wilson Company: 2004, p. 741-758. 
1326 Em NTJW, 1754, p. 100-101 – Mc 1.34 ele menciona Dr. Mead como autor desta hipótese. Em geral, ele re-
jeita tese sem mencionar o nome, veja NTJW, 1754, p. 18 e 36-37 – Mt 4.24 e 10.8. 
1327 WJW, vol. 25, 7 maio 1739, p. 641-644 – carta para James Hutton.  
1328 WJW, vol. 25, 8 maio 1739, p. 644 – carta para James Hutton. Desta forma, a doutrina da dupla predestina-
ção está interpretada da mesma forma como os ídolos. 
1329 NTJW, 1754, p. 433 – 1Co 12.3. 
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operar aquilo, através dele, naquela hora” e não representa prova de uma fé que salva!1330 

Wesley já tinha introduzido isso em Mt 7.22, e lá, paralelamente a observação de que a capa-

cidade de produzir literatura teológica também não seria um inconfundível sinal da salva-

ção.1331 A razão não é capaz de produzir a fé e um dom especial não sinaliza a salvação. Spiri-

tual physicks é oferecido em caso de necessidade, mas não como uma passagem obrigatória, 

por exemplo, por uma função purificadora ou de iniciação. Conseqüentemente, spiritual phy-

sicks não está incluído na lista das obras pastorais e misericordiosas, e a expressão não apare-

ce nas suas obras. Wesley opta, aqui, pela teologia do evangelista Mateus, em que a visitação 

ao doente – não a sua cura – leva o visitante ao encontro com Jesus Cristo. A questão da un-

ção de doentes representa uma exceção para Wesley. Wesley a considera o único procedere  

medicinal da igreja primitiva confidenciado por Cristo, não somente aos seus apóstolos, mas 

para todos os tempos. Ele perdeu-se, segundo Wesley, pela falta de fé.1332 Concluímos que 

Wesley mantém um imaginário que conta com a possibilidade da existência de bons e maus 

espíritos, especialmente por serem mencionados na Bíblia. Por isso, encontramos as reflexões 

sobre o assunto em grande parte nos dois comentários bíblicos. Experiências do cotidiano pas-

toral confirmam para ele os relatos bíblicos a respeito. Mas, Wesley não desenvolve um mi-

nistério específico, nem faz do tema uma estratégia de missão. A soberania e providência di-

vina e a atuação preveniente e preventiva do Espírito Santo são as marcas da vida cristã. 

3.3.3 Saúde e sexualidade  

Outros temas ainda esperam ser desenvolvidos, por exemplo, a relação entre a saúde e 

a sexualidade. James G. Donat investigou a edição de obras do médico suíço Samuel Auguste 

Andre David Tissot, por Wesley. 1333 Por um lado, Wesley anonimamente adaptou a sua “Avis 

au peuple sur sa santé” em 1769 e com significativas intervenções redacionais como Aviso 

                                                 
1330 NTJW, 1754, p. 59-60 – Mt. 17.20: “But it is certain, the faith which is here spoken of does not always imply 
saving faith. Many have had it who thereby cast out devils, and yet will at last have their portion with them. It is 
only a supernatural persuasion given a man, that God will work thus by him at that hour.”  
1331 NTJW, 1754, p. 30 – Mt. 7.22: “We have prophesied – We have declared the mysteries of thy kingdom, 
wrote books; preached excellent sermons: In thy name done many wonderful works – So that even the working 
of miracles is no proof that a man has saving faith.” Assim também NTJW, 1754, p. 606 – Tg 5.14. 
1332 NTJW, 1754, p. 606 – Tg 5.14: “This single conspicuous gift, which Christ committed to his apostles, […] 
remained in the church long after the other miraculous gifts were withdrawn. Indeed, it seems to have been de-
signed to remain always; and St. James directs the elders, who were the most, if not the only, gifted men, to ad-
minister at. This was the whole process of physic in the Christian church, till  it was lost through unbelief.” 
1333 James G. DONAT. The Rev. John Wesley's extractions from Dr. Tissot: a Methodist imprimatur. History of 
Science, vol. 39, n. 3, September 2001, p. 285-298. 
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em relação à saúde1334. Por outro lado, ele editou dois anos antes a obra L'Onanisme, escrita 

por Tissot em 1760, com o título Pensamentos sobre o pecado de Onan.1335 É importante re-

parar que a obra original causou, a longo do tempo no século XIX, uma histeria sexual muito 

marcante. O tema, porém, aparece nas obras de Wesley somente mais uma vez, e, cronologi-

camente, próximo à edição dos seus Pensamentos sobre uma vida solteira, de 1765.1336 Entre-

tanto, não se refere ao auto-erotismo, mas emprega o sentido de uma demasiada autopreocu-

pação, parecida com exageros, em relação à comida e roupa. Ao mesmo tempo, há regula-

mentos claros nas sociedades que estabelecem o dever de vestir e alimentar os/as necessita-

dos/as, segundo a tradição das obras de misericórdia, abordando Mt 25. O mencionado tratado 

sobre o casamento já tinha recebido um comentário bastante sarcástico do historiador meto-

dista Tyerman: “Re-publicar este tratado depois do seu próprio casamento tinha ainda menos 

graça.”1337 De fato, parece que John Wesley tinha problemas significativos, ao relacionar os 

temas da saúde emocional e salvação, com sua própria vida pessoal. 

Já registramos o extenso uso de uma linguagem terapêutica para a explicação da sote-

riologia e do caminho da salvação. Não se tratava somente de um empréstimo metafórico. 

Wesley traz da medicina para o campo religioso a idéia dos exercícios e funda nela a sua ên-

fase na disciplina espiritual. Para Wesley, o ser humano é único e salvar almas da morte signi-

fica um cuidado que vai além do convite evangelista para fugir da ira de Deus. Assim, ele se 

preocupa também com, por exemplo, o “temperamento baixo”, algo entre uma vida sem âni-

mo, até uma depressão, com a sensação de falta de sentido na vida que somente Deus, Cristo 

ou a fé podem responder,1338 e isso atinge não somente a mente, mas também o corpo.1339 

Relacionado com o tema da saúde e a organização social está um outro debate na soci-

                                                 
1334 John WESLEY (ed.). Advices with respect to health, 1769. 
1335 S.n.. Thoughts on the Sin of Onan, extracted from a late author, 1767. Este título não aparece na lista nem de 
Voigt nem de Outler, provavelmente porque ele foi publicado anonimamente e sem mensionar o autor. 
1336 John WESLEY. Thoughts on single life . §13, 1765. Es te texto retoma um tratado de 1743, John WESLEY. 
Thoughts on marriage and a single life. Bristol: printed by Felix Farley, 1743, onde o motivo não aparece.  
1337 Luke TYERMAN. The life and times of the Rev. John Wesley, M.A., founder of the Methodists, vol. 1, Lon-
don: Hodder & Staughton, 1870, p. 432–433. 
1338 To James Hutton, Bristol, 3 ago. 1739. “…after dinner I went to a person much troubled with lowness of 
spirits, as they term it! Many such I have seen before, but I can by no means believe it to be a bodily distemper. 
They wanted something they knew not what, and were therefore uneasy. The plain case was they wanted God, 
they wanted Christ, they wanted faith; and God convinced them of this want in a way which themselves no more 
understood at first than their physician did. Nor did any physic avail till the great Physician came; for, in spite of 
all natural means, He who made them for Himself would not suffer them to rest till their soul rested in Him.” 
1339 Carta para Damaris Perronet sem data, acrescida na carta para To Damaris Perronet, Dublin, 30 mar. 1771 e 
para sua sobrinha Sarah Wesley, Bristol, 31 jul. 1790: “I'll trust my great Physician’s skill; / What He prescribes 
can ne’er be ill.”; LJW, vol. 7, 21 abr. 1783, p. 174 – carta para Henry Brooke: “I trust in the hands of the great 
Physician”. 
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edade inglesa causado pelo sacerdote anglicano Martin Madan, simpatizante e colaborador de 

Wesley. Madan tinha se convertido em 1749 sob a pregação de Wesley e depois, agora já sob 

a orientação do metodismo calvinista da condessa Huntingdon, ele foi ordenado sacerdote an-

glicano. Apesar dessa reorientação, ele ajudou Wesley, em 1761, na edição de Melodias Sa-

cras1340. Madan, por sua vez, trabalhava como capelão do hospital Lock. Lá construiu uma 

capela para 800 pessoas e introduziu, a partir de 1765, o canto de hinos como parte do proces-

so terapêutico. No mesmo ano, Wesley comenta um de seus sermões com elogios1341 e na cri-

se do entusiasmo londrino ele aparece tanto como referência de George Bell e Thomas Maxfi-

eld1342 e do próprio Wesley. 1343 O hospital cuidava especialmente de mulheres com doenças 

venéreas graves, muitas vezes mortais. Madan se preocupava muito com estas mulheres e es-

tudou cuidadosamente o ambiente social que forçou tais mulheres a se prostituírem. “Como se 

pode pôr um fim às seguintes ruinosas, detestáveis e horríveis misérias nacionais; tais como a 

manutenção de bordéis, o assassinato de crianças por mulheres seduzidas; o suicídio de mu-

lheres não casadas grávidas; doenças venéreas, sedução, prostituição [...] adultério...?”1344 

Segundo a sua análise, as causas maiores eram a pobreza e a falta de homens – o que 

pouco surpreende naquele século de guerras. Isso leva Madan a fazer a surpreendente propos-

ta de aceitar a poligamia e defendeu-a como proposta na lei mosaica e compatível com o cris-

tianismo e atacou a legislação matrimonial inglesa.1345 Madan, como Wesley, não culpa so-

mente o indivíduo pelo seu envolvimento na miséria e sua busca de sobrevivência. Como ele 

era formado em advocacia – seu primeiro estudo – ele propõe uma mudança na legislação ma-

trimonial.1346 A proposta causou um debate violento e forçou Madan a se retirar da vida pú-

blica. Em resposta a isso, Wesley editou, a partir de 1783, no Arminian Magazine, uma a-

brangente resposta, escrita por uma pessoa da sua confiança, Joseph Benson. 1347 Mas, no 

                                                 
1340 John WESLEY (ed.) Sacred Melody, 1761. 
1341 WJW, vol. 21, 2 ago. 1761, p. 340 – diário. 
1342 Maxfield era um dos primeiros convertidos de Bristol e sua pregação como leigo encontrou a aceitação de 
John Wesley somente depois da intervenção da sua mãe, Suzanna. 
1343 WJW, vol. 4, 23 abril – maio 1763, p. 202-211 – diário.  
1344 Disponível em: < http://www.lulu.com/items/volume_2/111000/111883/5/preview/polygamy -preview.pdf >. 
Acesso em: 28 mar. 2006. 
1345 Martin MADAN. Thelyphthora : or, a treatise on female ruin, in its causes, effects, consequences, prevention, 
and remedy; considered on the basis of the Divine Law: under the heads, viz. marriage, whoredom and fornica-
tion, adultery, polygamy, divorce; with incidental matters an examination of The Marriage Act., 2 vol. London: 
Dodsley, 1780. Outler cita a segunda edição em três volumes, publicada enter 1780 e 1781. 
1346 Em 1754 o casamento foi regulamentado pelo Ato de casamento com o objetivo de proteger melhor a propri-
edade familiar. O ato proibiu o casamento entre classes sociais diferentes e desautorizou os sacerdotes anglica-
nos a casar jovens sem autorização dos seus pais. Em seguida o número de crianças ilegítimas chegou a 30% dos 
nascimentos registrados. 
1347 Outler suspeita que Wesley não respondeu pessoalmente porque seu cunhado teria favorecido posições pare-
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mesmo ano, encontra-se também uma resposta indireta de Wesley, no seu sermão Sobre a re-

ligião familiar, na qual ele não somente trata de questões da educação religiosa ou de formas 

devocionais  familiares, mas, também, da responsabilidade dos pais em relação ao casamento 

das suas filhas e dos seus filhos: 

Seus filhos ou suas filhas estão agora na idade de se casarem, e desejam seu 
aconselhamento com relação a isto. Por certo você sabe o que o mundo 
chama de bom casamento: por meio do qual o dinheiro é ganho. Sem dúvi-
da, seria assim se fosse verdade que o dinheiro sempre traz felicidade. Mas, 
eu duvido que seja; dinheiro raramente traz felicidade, neste mundo ou no 
mundo vindouro. Então, não permita que algum homem engane a você com 
palavras vãs; riquezas e felicidade raramente habitam juntas . Portanto, 
se você for sábio, você não irá buscar riquezas para seus filhos, por meio do 
casamento deles. [...] É uma coisa melancólica ver como os pais cristãos se 
regozijam em vender seus filhos ou suas filhas  (Grifo deste autor) para um 
pagão endinheirado! E você seriamente chama isto de bom casamento? Tu, 
tolo, pela paridade de raciocínio, tu podes chamar de inferno uma boa mo-
radia, e de diabo um bom mestre. Ó, aprenda uma lição melhor de teu me-
lhor Mestre! “Busca, primeiro, o reino de Deus, e a Sua justiça”, para ti 
mesmo, ou teus filhos; “e todas as outras coisas te serão acrescentadas”. 1348 

Quem sabe, tais palavras e pensamentos foram também inspirados pelos casamentos 

infelizes das suas irmãs, apesar de Wesley raramente mostrar uma duradoura compaixão pelas 

difíceis situações de vida destes parentes. Diferente de Wesley e parecido com Townsend, 

Madan não podia mais imaginar uma economia que garantisse um sustento digno de mulheres 

solteiras – e as condições nas fábricas do início do século XIX iriam comprovar a sua desilu-

são de forma assustadora. Wesley, por sua vez, refugia-se na esperança de que Deus salvará a 

situação e questiona a esperança de que a instituição do casamento seja capaz de garantir o 

sustento e a vida plena. Prevalece a idéia de que riquezas causariam mais problemas do que 

soluções. Mas, a discussão como um tudo mostra as tensões imensas da sociedade e a neces-

sidade de uma proposta de salvação abrangente. 

                                                                                                                                                         
cidas com as de Madan! Benson, professor de latim em Kingswood e o primeiro editor das obras de Wesley de-
pois da sua morte, era também um amigo íntimo de John William Fletcher. Como  primeiro editor ele criou um 
número considerável de títulos para os sermões publicados por Wesley, sem título, no Armian Magazine. 
1348 WJW, vol. 3, 1783, p. 344-345 – sermão 94, §17 [On family religion].  
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3.4 Religião social e santificação social: comunhão eclesiástica e 

engajamento público 

Eu me retirei para Newington, 
 com o objetivo de terminar o “Apelo adicional”, 

reclamando com voz alta o estado da situação 
pública.1349 

John Wesley 
 

O certo é que uma religião secreta, imperceptível, não pode 
ser a religião de Jesus Cristo. Se uma religião puder ocultar-
se, esta não será, certamente, o cristianismo. Se o cristão pu-
der esconder-se, não poderá ser comparado à “cidade situada 
sobre um monte”, à “luz do mundo” ao sol refulgindo no alto 

e sendo contemplado cá debaixo por todo mundo. 1350 
John Wesley 

Retomamos, mais uma vez, a citação que relaciona a “religião social” e a “santificação 

social” por transcender a mera relação interior-exterior de cada indivíduo; trata-se de uma re-

lação comunitária interior e seu reflexo no mundo comunitário exterior. A questão do espaço 

público é de muita importância para a compreensão da soteriologia social de John Wesley.  

Pode-se distinguir os seguintes elementos: 

• A impressão geral do mundo como entrelaçado; 

• A tarefa de se co-responsabilizar no mundo em relação ao seu atual e futuro estado 

(o mundo é a minha paróquia); 

• A análise do seu estado e a percepção da diferença entre o ideal e o real (o aspecto 

diabólico do mundo e o contraste (Igreja, Reino de Deus); 

• A incentivo para atos concretos no mundo para superar a distância entre a realida-

de e o reino, distinguindo possíveis agentes;  

• O uso do espaço público para a autodefesa; 

• O uso do espaço público para promover ou sustentar mudanças macro sociais; 

O aspecto da co-responsabilidade é um aspecto claramente encontrado nas orações de 

1733.1351 Elas nos introduzem ao mundo como ele fo i visto por John Wesley, em que  ele se 

                                                 
1349 WJW, vol. 20, 25 nov. 1746, p. 106 – diário: “I retired to Newington, in order to finish the "Farther Appeal;" 
the state of the public affairs loudly demanding.”  
1350 WJW, vol. 1, 1748, p. 540 – sermão 24, §II.4 [Upon our Lord’s sermon on the mount, III]: “Whatever relig-
ion can be concealed is not Christianity. If a Christian could be hid, he could not be compared to a city set upon 
an hill; to the light of the world, the sun shining from heaven and seen by all the world below.” 
1351 John WESLEY. A collection of forms of prayer for every day in the week , s. l., 1733.  
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movimentou e com o qual ele se relacionou. As orações de cada dia começam com o “eu” do 

orador. Essa parte ocupa entre 1/3 até 3/4 de cada parágrafo. Depois abre-se à intercessão e 

contempla o mundo, a humanidade, a raça humana, a nação, o povo, a igreja, o clero, os go-

vernadores, o rei, a família real, magistrados, as universidades, instituições diaconais, os afli-

tos (doentes, prisioneiros e oprimidos), a família (pai e mãe), amigos e inimigos.1352 

 De manhã À noite 
Domingo Gentios – nação – igreja estado – universi-

dades – família – inimigos;  
Criação – amigos – família – inimigos; 

2ª – feira Humanidade – nação – povo – igreja – go-
vernadores e hierarquia religiosa – família e 
inimigos; 

 

3ª – feira Todos as nações; Igreja – clero – príncipes cristãos – rei – família 
real – instituições de caridade – pobres (diversos 
tipos); 

4ª – feira Humanidade – príncipes cristãos – povo – 
universidades – família; 

Povo – família real – pobres; 

5ª – feira Toda a raça humana – gentios – Judeus – 
Igreja Católica – nação – governador – cle-
ro – instituições de ensino religioso – po-
bres – prisioneiros – escrupulosos de mais 
– doentes físicos e lunáticos – possessos – 
amigos e inimigos; 

Toda a humanidade – príncipes cristãos – rei – fa-
mília real – clero – parlamentos – universidades – 
familiares – amigos – sociedade – perseguidos pe-
la fé – prisioneiros – inimigos; 

6ª – feira Toda a humanidade – gentios – igreja cató-
lica – os inimigos do rei – família real –  
parlamentos – aristocracia rural –
universidades – instituições diaconais – do-
entes – família –amigos; 

Todo mundo – todos os cristãos – todos governa-
dores – nosso rei – clero – universidades – doentes 
– aflitos; 

Sábado  Raça humana – Igreja Católica – clero – rei 
George – família real – universidades – no-
breza – pai e mãe – aflitos (prisioneiros, 
doentes, oprimidos) – inimigos. 

Todos os seres humanos – igrejas – nação – rei 
George – família real – conselheiros do rei – no-
breza – magistrados – universidades – aristocracia 
rural – inimigos. 

A religião não somente pretendia conquistar a esfera pública, mas era considerada um 

dos seus elementos significativos. Isso se mostra numa das publicações da época, o Gentle-

man´s Magazine, por um dos seus subtítulos “artigos controvertidos, humorosos e satíricos, 

religiosos, moralistas e políticos.”1353 Em relação aos metodistas, encontramos neste jornal, 

por exemplo no ano 1739, um debate entre Trapp e Whitefield com direito a resposta1354 – 

uma defesa da liberdade da religião dos metodistas,1355 e mais uma defesa da pessoa de Whi-

                                                 
1352 É interessante como este cotidiano de Wesley aparece também, por exemplo, nas Orações para um aviva-
mento social (assim o título original) do grande promotor do evangelho social, Walter Rauschenbusch. Veja 
Walter RAUSCHENBUSCH. Orações para um mundo melhor. São Paulo: Paulus, 1997. O original é de 1910. 
1353 GMSU, vol. 9, [Historical Chronicle], 1739, capa.  
1354 GMSU, vol. 9, [Historical Chronicle], 1739, p. 288-292 [sermão de Trapp contra o orgulho e entusiasmo me-
todista]; p. 292 [descrição favorável de Whitefield]; p. 292-294 [reação de Whitefield contra Trapp]; p. 294-296 
[resposta de Tucker]. 
1355 GMSU, vol. 9, [Historical Chronicle], 1739, p. 362, as duas colunas. Assinado por R. S. 
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tefield1356. Mesmo que houve mais espaço para os críticos, documenta-se um debate público. 

Em 1778, no início da publicação do Arminian Magazine, John Wesley publica nele uma car-

ta da sua mãe, de 1735, na qual ela confirma: “Virtudes morais evangelizadas ou desenvolvi-

das na direção de deveres cristãos seguem, parcialmente, a perspectiva de promover o bem da 

sociedade humana, mas, especialmente, de qualificar seus observadores, para uma sociedade 

posterior muito mais abençoada e duradoura.”1357 

A visão da mãe menciona a responsabilidade pública do cristão de forma muito pró-

xima à perspectiva puritana. Nota-se que, segundo ela, “a promoção do bem da sociedade 

humana” é “dever cristão” e efeito colateral do autopreparo para o realmente essenc ial: a eter-

nidade. É, em termos gerais, a perspectiva do Clube Santo em Oxford, em que a busca da san-

tidade – como um possível subsídio de uma consciência tranqüila – é uma das marcas do gru-

po. Digo “em termos gerais” porque  o grupo é composto por personalidades diferentes, sendo 

possível uma posição menos puritana e mais anglicana entre alguns dos seus integrantes. A 

dupla face pode ser vista, como observamos anteriormente, no próprio Wesley mediante a sua 

preferência pelo conceito puritano de “seriedade” e pelo conceito latitudinarista de “sinceri-

dade”.  

Pergunta-se se Wesley foi além disso ou não a final, defende-se muito o caráter pré-

configurativo da experiência prática de Oxford depois de 1738 e percebe-se também, retroati-

vamente, em Wesley, um certo romantismo em relação ao tempo do Clube Santo de Ox-

ford.1358 Enquanto isso vale certamente para o aspecto comunitário e uma combinação entre 

estudo bíblico, estudos dos pais da igreja, da práxis social e de uma vida disciplinada, a idéia 

da presença pública sofre também mudanças pela experiência de Aldersgate, em 1738. Depois 

dela, o exercício da filantropia não é mais um tipo de pré-requisito da salvação, mas uma das 

suas expressões transformadas numa luta mais abrangente em favor da transformação da igre-

ja e da sociedade. Wesley deixa isso bastante claro quando destaca a vocação e o carisma do 

movimento: “Para que Deus enviou os metodistas? Não para criar uma nova seita, mas para 

reformar a nação, particularmente a igreja, e para espalhar santidade sobre a terra.” O entrela-

çamento do indivíduo, da igreja, da nação, da humanidade e do mundo existe, segundo as “ho-

                                                 
1356 GMSU, vol. 9, [Historical Chronicle], 1739, p. 417, as duas colunas. O autor se chama Bem Gough. 
1357 AMJW, vol. 1, fev. 1778, p. 83: “Moral virtues evangelized, or improved into Christian duties, have partly a 
view to promote the good of human society, but chiefly to qualify, the observers of them, for a much more 
blessed, and more enduring society thereafter.” WW, vol. 25, 27 nov. 1735, p. 445-446 – carta de Susanna para 
John Wesley, cita AMJW, vol. 1, jan. 1778, p. 84-85, mas não se trata da mesma carta. 
1358 Theodore W. JENNINGS. John Wesley on the origin of Methodism. Methodist History, vol. 29, n. 2, jan. 
1991, p. 79. 
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ras metodistas” acima já mencionadas, desde o início do seu ministério. Mas, a idéia de um 

processo abrangente de transformação viria depois de 1738. Passa-se de uma relação de inter-

cessão pelo mundo e, de certo modo, de denúncias proféticas pontuais às iniciativas para sua 

transformação. Deus continua sendo visto como o agente maior na sociedade – que transpare-

ce claramente no acento ou sua ênfase na intercessão –, mas a idéia da co-responsabilidade 

leva a projetos de construção de espaços e formas de convivência alternativas. Veja um ser-

mão de 1744: “Esta cidade é cristã? […] Todos os magistrados, chefes e diretores de colégios 

e internatos, e suas respectivas sociedades (para não falar dos habitantes da cidade), têm `um 

só coração e uma só alma´?”1359 Este tipo de pergunta é levantado por pessoas que compreen-

dem a abrangência da salvação como mais extensa. O espaço público é um espaço disputado, 

é uma arena de conflitos, de injustiças, de sofrimentos, um ambiente de atuação de institui-

ções e grupos – ou classes – sociais falíveis. Precisa-se transformá-lo mediante um “...amor de 

benevolência, de uma boa vontade carinhosa em favor de cada alma criada por Deus”. 1360 Esta 

visão já faz parte do Um chamado sério para uma vida santa de William Law: “Benevolência 

em relação a todas as criaturas de Deus, nossas companheiras, e para a sua honra. Aquele a-

mor que ama a todas as coisas em Deus como as suas criaturas.”1361 Apesar de que a ênfase no 

amor universal tendencialmente ajuda no rompimento de barreiras socialmente construídas, 

transparece em Wesley a convicção de que o cumprimento de papéis já institucionalizados se-

ria suficiente para “reformar a nação, em primeiro lugar, a igreja”. Aqui, o uso de avivamento, 

em Wesley, é importante. Como o termo, já pelo seu próprio sentido, sugere, a humanidade é 

menos caracterizada por distinções radicais, mas pela necessidade de acordar, de aprofundar, 

de conhecer a graça, de restabelecer a relação entre a graça e o compromisso. Mesmo que os 

“quase Cristãos” ainda não saibam da graça de Deus na sua profundidade, Wesley sabe reco-

nhecer a sua seriedade – onde ela aparece – e suas contribuições para a sociedade, até o ponto 

dele pode chamar o mesmo grupo de pessoas de “tipo bom da humanidade”1362 ou os “santos 

                                                 
1359 WJW, vol. 1, 24 ago 1744, p. 174- sermão 4, §IV.3 [Scriptural Christianity]: “Is this city a Christian city? 
[…] Are all the magistrates, all heads and governors of colleges and halls, and their respective societies (not to 
speak of the inhabitants of the town), `of one heart and of one soul´?” 

1360 WJW, vol. 3, 15 out. 1784, p. 295 – sermão 91, §I.2 [On charity]: “…a love of benevolence, of tender good-
will to all the souls that God has made.” 
1361 William LAW. Serious Call, §20: “Benevolence to all our fellow creatures as creatures of God and for his 
sake […] This love that loves all things in God as his creatures”. 
1362 Em WJW, vol. 1, 1746, p. 265-266 – sermão 9, §IV.3 [The spirit of boundade and adoption], Wesley descre-
ve que o ser humano natural, às vezes, é capaz de obedecer as regras gerais. Por outro lado, Wesley pode usar 
“este grande e bom homem” com sinônimo de “bom não cristão”. Veja WJW, vol. 2, 1775; p. 383 – sermão 55, 
§14 [On the Trinity] e WJW, vol. 3, 1787, p. 270-271 – sermão 89, §IV.2 [The more excellent way], que descre-
vem um deísmo ilustre e um melancolismo sinistro. 
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do mundo”1363. Wesley inclui neste grupo também os políticos da sua época? Dois anos de-

pois dos Gordon Riots, ele publica a carta Até onde vai o dever de um pastor cristão de pre-

gar politicamente (1782). Nele ele orienta aos seus pregadores e às suas pregadoras para não 

entrar na onda de criticar o monarca e os seus ministros com base em informações não com-

provadas, mas defendê- los, onde for necessário. Apesar disso, seria difícil julgar os superio-

res, por não conhecer os motivos dos seus atos e porque eles conheciam a sua profissão. 1364 

O uso do espaço público para a autodefesa1365 e a defesa do outro, do ser humano mal 

tratado, também é transversal em Wesley,  aparecendo como defesa do movimento e defesa de 

outros, por exemplo, dos direitos dos escravos. Faz-se desta parte a estratégia da sua defesa ao 

apelar às autoridades regionais e parlamentares de Londres como ao próprio rei George II.1366 

No seu sermão Sobre a consciência, John Wesley cita Francis Hutcheson, professor de 

ética em Glasgow e de Adam Smith. Segundo Hutcheson, a consciência humana engloba tan-

to um “sentido público” – uma “...determinação de se alegrar com a felicidade de outros e de 

se sentir desconfortável com a sua miséria” – como um “sentido moral” – uma capacidade de 

perceber as próprias virtudes e vícios.”1367 No seu sermão, Wesley está preocupado em mos-

trar que essa função abrangente da consciência humana não seria entendida como uma capa-

cidade natural, mas como uma “...faculdade da alma pela assistência da graça de Deus”. O 

que nos interessa mais, neste instante, é a visão da abrangência da sensibilidade da consciên-

cia cristã em Wesley. Segundo ele, uma consciência, formada pela graça de Deus, não tem 

como não fazer o bem e não tem como não deixar o mal, ou deixar o outro no seu próprio bem 

ou mal estar, por bem ou por mal. É o que Hynson chama um caráter “sócio-cêntrico” e, ao 

mesmo tempo, o “individual” da consciência cristã em Wesley. 1368 Nós preferimos o aspecto 

                                                 
1363 Veja WJW, vol. 1, 24 ago. 1744, p. 167 – sermão 4, §II.5 [Scriptural Christianity]; WJW, vol. 2, maio – jun. 
1783, p.464 – sermão 61, §28 [The mystery of iniquity] e WJW, vol. 3, 1783, p. 345 – sermão 94, §III.18 [On 
family religion]. Isso não impede que Wesley ache que esta sua reconhecida “bondade” ou “competência” possa 
funcionar como imunisação contra as exigências do evangelho. 
1364 AMJW, vol. 5, 1782, p. 152 – How far is the duty of a Christian minister to preach politics: “It is always dif-
ficult and frequently impossible for private men to judge of the measures taken of men in public offices. We do 
not see many of the grounds that determine them to act […]. Generally therefore, it  behoves  us to bee silent, as 
we may suppose they know their own business best.” 
1365 Mary THALE. Deists, papists and Methodists at London debating societies 1749-1799. The historical asso-
ciation. Oxford/Malden, MA: Blackwell: 2001, p. 329. 
1366 WJW, vol. 26, 5 mar. 1744 (?), p. 104-106 – carta para Sua Majestade Rei George II.  
1367 WJW, vol. 3, 8 abr. 1788, p. 483-484 – sermão 105, §I.8.9 [On conscience]: “One of these he terms, `the 
public sense´, whereby we are naturally pained at the misery of a fellow-creature, and pleased at his deliverance 
from it. And every man, says he, has a `moral sense´, whereby he approves of benevolence and disapproves of 
cruelty. Yea, he is uneasy when he himself has done a cruel action, and pleased when he has done a generous 
one. 9. All this is in some sense undoubtedly true. But it is not true that either the `public´ or the `moral sense´ 
(both of which are included in the term conscience) is now natural to man.” 
1368 Leon O. HYNSON, The right for private judgment. The Asbury Theological Journal, vol. 60, n. 1, primavera 
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pessoal e público da consciência cristã que desafia tanto qualquer tipo de redução individua-

lista como a perda da importância da dimensão do pessoal nos processos de transformação de 

sistemas sociais. Uma consciência cristã individualista é uma consciênc ia ainda mal desen-

volvida.1369 A liberdade de consciência torna-se liberdade para se abrir à vida real do próximo 

e, no caso de necessidade, para servir o próximo. Tanto uma consciência inescrupulosa (§16) 

como uma consciência endurecida (§17) colocam esse caminho em perigo.1370 O caminho a 

ser seguido passa pela imitatio Christi (§19(10)) que Wesley – através de uma citação de um 

sermão do seu avô Dr. Annesley – re- inscreve na tradição puritana. O conceito de consciên-

cia, em Wesley, é capaz de sustentar o envolvimento público como parte integral da vida cris-

tã. 

4. Limitações e tensões da soteriologia social em Wesley 

No seu caminhar pelas décadas do século XVIII, Wesley precisou responder acusa-
ções dos mais diversos tipos. As nossas simpatias ou antipatias com as respostas de Wesley 
ou com as acusações dos seus críticos dependem, em grande parte, das nossas próprias prefe-
rências teológicas contemporâneas. Quando se discute Wesley, discute-se, na igreja quase 
sempre, a sua aplicabilidade e a sua compreensibilidade no cotidiano. Da mesma forma, com-
preende-se Wesley a partir da nossa experiência religiosa e eclesiástica. Este estudo tentou 
resgatar uma riqueza soteriológica que não faz parte da memória coletiva do metodismo brasi-
leiro.  

Mas, para construir sobre essa riqueza, precisamos também compreender tensões, rup-
turas e ausências que dificultaram o “andar como Cristo andou” e da sua respectiva theologia 
viatorum. 

4.1 Doutrina de Deus e cristologia: a tensão entre teomonismo e 

dualismo, cristologia alta descendente e baixa ascendente 

Wesley constrói a sua teologia a partir da necessidade pastoral de unir esforços, dou-

                                                                                                                                                         
2005, p. 94. 
1369 Em alemão, as expressões “tomar uma consciência” e “conseguir perceber” [sich ein Gewissen machen; sich 
bewusst machen], usam o memso verbo “machen”, ou seja “fazer”, e destacam a importância do envolvimento 
pessoal na construção da consciência. 
1370 WJW, vol. 1, 1771, p. 299-301 – O problema da consciência inescrupulosa leva Wesley em 1771 a fazer um 
acréscimo ao sermão 12 [The witness of our own spirit] para tratar do assunto. 
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trinas e práticas de tal modo que sejam ferramentas eficazes para a transformação e mobiliza-

ção, a longo prazo, tanto no nível pessoal como no nível comunitário, eclesiástico e público. 

Isso poder ser visto, especialmente, na forma como ele emprega a doutrina de Deus e como 

ele faz as suas escolhas cristológicas. 

Quanto à primeira pessoa da Trindade, Wesley mantém, simplesmente, a afirmação da 

sua atuação ou do seu regimento no mundo. Campbell chamou esta noção uma das mais per-

duráveis no imaginário metodista até hoje.1371 Esta noção da presença de Deus, tanto nas ale-

grias como nos desastres e terrores da vida, desafia, hoje em dia, especialmente àqueles que 

fazem “teologia depois de Auschwitz”, uma experiência que causou três conseqüências. Pri-

meiro, o refletir – e isso especialmente na teologia luterana – sobre o mistério do Deus abs-

conditus. Segundo, o repensar a cristologia como autodádiva solidária, desafiando modelos da 

satisfação da ira de Deus. E, terceiro, o superar a idéia de que a ação divina substitui a ação e 

o envolvimento humano. Esta tendência aparece fortemente nas teologias políticas da década 

60 e 70 do século XX. 1372 Mas para Wesley, como para muitas pessoas religiosas, hoje em di-

a, o mundo não é somente um lugar da atuação divina e da atuação humana, mas também da 

presença de “anjos bons”, “anjos maus” e do diabo. Soteriologicamente, isso é significativo, 

porque envolve um imaginário de intermediação ou, até, de possíveis impedimentos ou com-

plicações na mediação soteriológica, num nível que vai além da vontade de Deus e da dispo-

nibilidade do ser humano. De fato, Wesley, conta com este mundo “espiritual”, mas mantém, 

uma forte, se não categórica, ênfase na superação de interferências pela presença divina e das 

desnecessárias mediações além do Deus Trino. Nesta concepção, resta, para o ser humano e 

qualquer tipo de “seres celestiais”, pouco espaço para realmente poder interferir nos planos 

benevolentes de Deus.  

Cristologicamente, temos, talvez mais um problema de discurso, e da acolhida do 

mesmo, do que um problema de construção teológica. A linguagem de Wesley segue a lin-

guagem paulina e a preferência calvinista. Isto leva a uma ênfase considerada, hoje, uma cris-

tologia alta descendente. Paralelamente com a doutrina de Deus e a ênfase na providência, es-

te tipo de cristologia é ambíguo. A dupla herança da memória de Jesus, o Cristo, parece-nos 

hoje mais acessível e, soteriologacimente dito, adequada. Tanto a perda total da dimensão 

humana, como a perda da dimensão divina, enfraquece a soteriologia do cotidiano. 

                                                 
1371 Ted A. CAMPBELL. "Pure, unbounded love": doctrine about God in historic 
Wesleyan communities. Trinity, community, and power. MEEKS, Douglas (ed.). 
Nashville, TN: Kingswood Books, 2000, p. 105-107. 
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4.2 O acento sinergético, a história como campo da atuação huma-

na e a presença divina 

Pelo aspecto sinergético da sua soteriologia, Wesley confronta qualquer modelo que 
objetiva Deus como um ser meramente transcendente que domina o destino do mundo e re-
serva para os seres humanos um espaço com um significado neste processo - de fato, perto de 
zero. Isso fica muito claro na sua rejeição da doutrina da dupla predestinação. Na sua essên-
cia, Deus é, segundo John Wesley, o Deus Emanuel, o Deus em relação, o Deus em favor do 
necessitado. Mas Wesley não desiste da idéia de uma predestinação positiva baseada na teo-
logia da graça. Podemos chamar isto de um tipo de uma “predestinação em potencial”, no sen-
tido de uma energia inesgotável disponível e acessível, ou algo, na sua última conseqüência, 
irresistível, por ser, afinal, de Deus?  

No nível pessoal, Wesley não aceita a compreensão do caráter irresistível da graça (A-
gostinho) e opta por uma idéia mais dinâmica e relacional. No campo da história, isto nos pa-
rece não tão claramente definido. Em relação aos agentes humanos da história, instituciona l-
mente estabelecidos e introduzidos, percebe-se, por exemplo, não somente um desconforto 
com as idéias da independência dos EUA, por uma mera desconfiança no povo. O problema 
não é sociológico, de uma opção de classe. Pelo contrário, mostramos que a opção de Wesley 
a favor de um ministério com foco nos necessitados estava baseada numa convicção bíblico-
teológica. Mas a defesa da monarquia constitucional por Wesley baseava-se também em con-
vicções teológicas. O bom governador seria responsável diante de Deus e Deus o elegeu para 
esta representação. O parlamento da democracia constitucional pode contribuir para este go-
verno – e Wesley fez uso disso através das suas iniciativas ou seu suporte de iniciativas – mas 
não plenamente assumiu este lugar. Em conseqüência, Wesley tinha sérios problemas em 
compreender longas épocas de perseguição da igreja e não tratou do problema da teodicéia em 
relação a toda humanidade, se não for na perspectiva de um mistério que foge do alcance da 
capacidade humana de compreendê- lo ou na perspectiva da pecaminosidade do ser humano. 
  

                                                                                                                                                         
1372 Veja, por exemplo, a proximidade das reflexões cristológicas e políticas em Dorothea Sölle.  
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4.3 O rigor do amor a Deus e ao próximo sem estímulo do amor a si 
mesmo 

John Cobb Jr. mostrou que, apesar da forte ênfase no amor, em Wesley, este amor dis-
tinguiu radicalmente o amor a Deus e amor ao próximo; mais desafiador ainda, o amor a si 
mesmo não foi integrado nos dois.1373 Há, em Wesley, um acento ascético que vai além de 
uma disciplina saudável, sendo que Wesley pagou, nas suas relações, um alto preço por isto, 
sem perceber – e sem assumir – suas verdadeiras causas. Esta atitude transparece também em 
conselhos que ele deu aos pregadores leigos e leigas do movimento, em relação a casamentos. 
Uma expressão eclesiástica foi a exigência do celibato prático dos seus pregadores itinerantes. 
Em Wesley, falta este elemento que Lutero, por exemplo, vivencia, e o silêncio sobre este as-
pecto da sua vida pode transformar a sua soteriologia em algo fanático e distante do cotidiano 
da maioria das pessoas. No fim da sua vida, John Wesley parece ter aprendido um pouco com 
os casamentos infelizes das suas irmãs, mas isso não o levou para uma reconsideração dos 
próprios caminhos tomados. Elementos da sua antropologia, como o conceito aristotélico da 
salvação mediante e não contra a natureza, podem ajudar a reconsiderar esta parte não exem-
plar da vida de John Wesley. Especialmente numa cultura religiosa profundamente marcada 
por jovens e adolescentes que, por natureza e idade, tendem a uma certa radicalização das su-
as posições e práticas. Assim, o lado radical de Wesley precisa ser compartilhado com cuida-
dos pastorais. Apesar disso, ele mesmo falou da necessidade de se tornar homens e mulheres 
em Cristo e não permanecer no estado de nenéns ou crianças. Mas, sem dúvida alguma, o mo-
vimento metodista era um movimento que atraía, em especial, pessoas entre vinte e quarenta 
anos, ou seja, pessoas cujas necessidades da fé são menos integrativas, conjuntivas e universa-
lizantes. 

4.4 A visão mecanicista e cartesiana do cosmo, do estado e da 

pessoa 

Wesley ainda herdou da antiguidade uma física dos quatro elementos (terra, ar, fogo e 
água) e uma antropologia dos quatro humores. Na medicina, isto transparece na sua discussão 
da importância da circulação livre dos líquidos corporais, chamados “espíritos” - em tudo 
transparece uma perspectiva bastante cartesiana ou mecânica. A sua compreensão de sentidos 
espirituais combinou uma perspectiva empirista com uma visão mais filosófica ou teológica 
da revelação, mas ela também estava ainda baseada numa idéia mais mecânica do ser huma-
no. 
                                                 
1373 John B. COBB, Jr. Grace and responsibility : a Wesleyan theology for today. Nashville, TN: Abingdon Press, 
1995, p. 61-68. 
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Wesley, como homem da sua época, imaginou a integridade do cosmo e do ser huma-
no, mas, a partir da “psicologia” e cosmologia da sua época e do que ele considerou a antro-
pologia e cosmologia bíblica. Esta integração de todas as coisas nem sempre é somente um 
entrelaçamento, mas, às vezes, corre o risco de construir seu próprio sistema fechado. Parece-
nos que Wesley também pensou a sociedade em termos mecânicos, cuja forma fundamental 
era a monarquia constitucional.  

Já em relação às sociedades religiosas metodistas e em relação aos escravos e às es-
cravas, Wesley superou visões que defendiam uma ordem da criação inclusive da falta de li-
berdade religiosa ou da falta de liberdade da escravidão. 

4.5 A antropologia, menos androcêntrica, mas ainda antropocêntri-

ca e pós- lapsial 

Apesar de todos os acentos relacionais, o foco da iniciativa soteriológica continua sen-

do o ser humano. Wesley pode ser menos androcêntrico, mas ele continua sendo antropocên-

trico. Em termos soteriológicos, o ser humano é, hoje, considerado o inimigo mais mortal para 

um grande número de espécies, de bio ou ecossistemas. Dentro deste antropocentrismo, Wes-

ley defendeu os seres humanos menos privilegiados e desafiou os mais privilegiados. 

A complexidade do ser humano estava, para Wesley, ainda baseada na idéia de um ser 

humano original e perfeito, que, “pós- lapsial”, perde sua integridade, especialmente, em rela-

ção à capacidade humana de reconhecer Deus e fazer a sua vontade, e conseqüentemente, em 

relação às suas escolhas egoístas. A compreensão de um estado original e paradisíaco, parci-

almente perdido, não nega elementos contínuos que pertencem a toda humanidade, como a 

imagem política. Em Wesley, pesava, mais uma vez, a sua compreensão do texto bíblico. A-

pesar disso, nem os Credos vinculam a harmatologia com o evento da “expulsão do paraíso”. 

Assim, acreditamos que Wesley avançou em relação à compreensão da complexidade huma-

na, como um ser com limites, porém – e esta foi a ênfase de Wesley – também com potencial, 

devidamente, cedido e descrito pela doutrina da imago Dei. Em favor desta compreensão, fala 

também o fato de que Wesley introduziu mais e mais uma descrição terapêutica e processual 

do limite do ser humano e do potencial como atributo humano garantido pela graça prevenien-

te. Isso desvia a atenção de uma discussão sobre a origem do pecado e a “transmissão” deste 

estado pecaminoso do ser humano, mas ainda não supera uma antropologia pós- lapsial. A ên-

fase na vida e na experiência, porém, abre possibilidades para  compreender o limite e poten-

cial como dados da complexidade humana, relacionados com a graça divina.



 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Objetivamos, nesta pesquisa, oferecer um olhar diferenciado sobre a soteriologia de 

John Wesley. Descrevendo-na como parte de uma theologia viatorum que transforma a sua 

soteriologia numa soteriologia social por sua própria atitude de inserção social e cultural. A-

presentamos esta soteriologia social como um processo de contínuas consultas, rejeições, in-

tegrações, diálogos, desconstruções, reconstruções e releituras. Usamos o conceito da sedi-

mentação de experiências para explicar os temas e as ênfases mais transversais e suas respec-

tivas linguagens na vida e obra de John Wesley e construímos, dessa forma, a theologia viato-

rum como centralmente interessada na promoção do que designamos  soteriologia social. In-

terpretamos esta soteriologia social como um entrelaçamento dos  aspectos comunitários, si-

nergéticos e públicos, evidenciando que tudo isso parte de um compromisso com o povo, com 

os pobres, e em termos gerais, com a vida. 

Num primeiro momento, gostaríamos de resumir e destacar alguns dos elementos que 

nos levaram a esta conclusão. Depois segue o resumo mais temático, enfatizando o conjunto 

da soteriologia social como teologia ad vitam, ad populum e ad pauperum, ressaltando, por-

tanto, os seus aspectos comunitários, sinergéticos e públicos para se tornar uma soteriologia 

eficaz.   
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1. Aspectos gerais 

1.1 A linguagem usada por John Wesley  

No primeiro capítulo, levantamos a pergunta pela linguagem usada por Wesley. Em 

seguida, distinguimos diversas linguagens na sua obra: uma linguagem puritana (palavras co-

mo “sério”, a ampla preferência por citações bíblicas na argumentação), uma linguagem lati-

tudinarista (palavras como “sincero”, “sinceridade”, tendências universalistas) e uma lingua-

gem acadêmica (sentido original de palavras como “católico”, “ecumênico”, “tolerante”, pre-

ferência pelo discurso lógico e valorização da racionalidade humana).  Identificamos também 

conceitos filosóficos platonistas e aristotélicos. Estas diversas linguagens explicam-se, por um 

lado, pelas  diversas frentes e grupos aos quais continuamente Wesley se dirige: o povo, a a-

cademia, a igreja, as diversas autoridades públicas. Observamos que, ao longo do tempo, estas 

linguagens distintas aparecem mais lado a lado do que isoladas. Em vez de nos perguntar 

quais destas linguagens seriam as mais importantes ou as marginais, acreditamos que seria 

mais apropriado falar, no caso das obras de John Wesley, de um tipo de sedimentação de lin-

guagens adquiridas durante a sua caminhada. Podemos localizar as origens destas linguagens: 

da casa vem a dupla e, ao mesmo tempo tensa, influência anglo-puritana, da época da forma-

ção escolar e universitária vem um acento acadêmico, clássico e, inclusive, filosófico. Já o 

contato com o povo faz Wesley optar, com mais freqüência, pela linguagem puritana capaz de 

alcançar os corações e as mentes de pessoas mais simples. Mas, a formação acadêmica do fi-

lho, John Wesley, corresponde também à formação acadêmica do pai, Samuel Wesley, sendo 

que a linguagem puritana acompanha Wesley desde da infância. Apesar do domínio de uma 

ou de outra linguagem, em certos discursos, estas linguagens servem mutuamente, em Wes-

ley, para a descrição, caracterização e promoção do que intitulamos soteriologia social. So-

mente em conjunto, elas unem, por exemplo com as palavras de Charles Wesley, a piedade e 

ciência, e representam, assim, o esforço unificado e unificador para promover a soteriologia 

social. Tanto quanto a preferência unilateral por certos períodos da vida de John Wesley, a va-

lorização unilateral de uma ou outra linguagem, encontrada em Wesley, corre o risco de en-

cobrir, mais do que explicar, a sua contribuição especial para a teoria e prática soteriológica 

na sua abrangência. Nas palavras de Charles Wesley sobre a reaproximação entre a piedade e 

a ciência :  é justamente o empenho em conjunto que é tão raro e tão significativo para des-

crever o espírito do metodismo nascente. Quanto ao uso da linguagem puritana em Wesley, há 
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uma anedota de Dr. Martim King Jr. que descreve, segundo nossa impressão, um espírito pa-

recido. Perguntado por que ele ainda baseia as suas pregações numa antiga edição da Bíblia 

King James e não numa edição moderna - sendo ele um doutor de teologia, King respondeu: 

porque o povo entende e ama esta Bíblia! Assim, explicamos uma certa predominância da lin-

guagem puritana pelo o foco no povo, como uma expressão de um discurso ad populum, sem 

limitar-se ao mesmo e capaz, quando for necessário, de ampliar e enriquecer a visão popular e 

nela introduzir aspectos novos para além do seu horizonte. Há um argumento indireto que sus-

tenta esta interpretação: a contínua e feroz luta de Wesley contra a doutrina calvinista da du-

pla predestinação e a sua escolha da teologia calvinista arminiana -  muitos puritanos eram 

calvinistas não arminianos. O uso de uma linguagem comum a eles não é tão óbvio e necessi-

ta, pelo contrário, de uma explicação. A linguagem usada para promover a soteriologia social 

ganha a sua própria linguagem - uma linguagem mista e as suas composições e diversas ênfa-

ses explicam-se, de melhor forma, sob a influência dos mais necessitados da época. A mistura 

destas linguagens, como efeito colateral, também abriu a possibilidade de manter uma proxi-

midade com os diversos grupos atuantes na época e, ao mesmo tempo, de criar relações entre 

grupos que pouco se comunicavam. Apesar disso, a linguagem mista usada por Wesley tam-

bém foi sempre fonte de mal-entendimentos e acusações. Parece-nos que Wesley, mesmo as-

sim, preferia manter esta linguagem mista para não colocar em perigo o seu projeto maior -  o 

estabelecimento de um discurso soteriológico amplo e abrangente. Um efeito colateral da sua 

preferência pelo discurso mais popular ou de  sua preferência pela linguagem bíblica precisa 

ser investigado com mais cautela. Wesley, apesar de até propor traduções próprias à parte do 

texto oficial (King James Version), e apesar de defender a confiabilidade do texto bíblico, es-

pecialmente em termos soteriológicos, mas não necessariamente em termos científicos, ainda 

dá muito crédito às cosmologias bíblicas e pré-modernas. As suas reflexões sobre o mundo de 

demônios e espíritos, e a atuação de feiticeiras etc., concentram-se nos seus comentários dos 

respectivos textos do Antigo e do Novo Testamento, apesar do assunto também aparecer em 

alguns sermões e cartas. Que isso correspondeu, em grande escala, às crenças populares não 

há dúvida nenhuma, mas Wesley não seria Wesley se fosse simplesmente uma sintonia com 

crenças populares. De repente, nele faltam a prática e o incentivo à prática de spiritual physick 

que vai além de orações emergenciais. Ele atende às crenças populares, mas na perspectiva do 

domínio soteriológico do Deus trino. 
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1.2 Os papéis da igreja e da academia na promoção da soteriologia 

social  

No início do segundo capítulo, alegamos que os discursos soteriológicos segmentados 

ou fragmentados e, em geral, baseados em distintos períodos da vida e obra de John Wesley, 

correm o risco de perder a visão e a prioridade maior da soteriologia sócia l-  como discurso 

ad populum e ad pauperum, considerando a importância dos papéis tanto da instituição da i-

greja e quanto da universidade para a sua eficaz realização. Em outras palavras, mesmo que 

Wesley critique a contribuição da igreja constituída e da universidade na sua prática soterio-

lógica do cotidiano, ele jamais as avaliaria  como insignificantes. Com as suas críticas, Wes-

ley quer provocar um envolvimento e superar o distanciamento tanto da igreja como da aca-

demia em relação ao povo. Primeiro, Wesley recupera algumas atitudes e qualidades da aca-

demia teológica, como sinceridade, transparência e um espírito de pesquisa e consulta do co-

tidiano. Não por acaso, Wesley, tinha a tarefa de organizar os disputatórios teológicos na Uni-

versidade de Oxford, uma tarefa de confiança  e de prestígio, baseado no reconhecimento ge-

ral do seu domínio das diversas áreas da teologia. Conseqüentemente, Wesley ensina seus 

pregadores a lógica aristotélica, buscando transformar os seus discursos em discursos cada 

vez mais compreensíveis e coerentes. É uma das razões porque falamos de uma soteriologia 

social em Wesley, não somente dos aspectos sociais da salvação: a prática salvífica está sus-

tentada por uma reflexão e um discurso sobre a salvação - uma soteriologia organizada, pro-

funda, multifacetada e continuamente desenvolvida a partir das experiências no cotidiano, fa-

vorecendo, especialmente, o povo simples e os pobres. Por isso, este discurso não pode ser um 

discurso meramente acadêmico. Para mover algo a favor destas pessoas, ele procura envolver 

a igreja, as paróquias anglicanas, as comunidades de não-conformistas, os sacerdotes anglica-

nos e os pastores não-jurados. Segundo, Wesley critica a igreja pelo não-envolvimento e bus-

ca responsabilizá-la, por isso corresponde-se com bispos e sacerdotes, leigos e magistrados e 

sempre se define como parte da igreja.       

Elas são, possivelmente, consultadas, mas, não necessariamente, ouvidas. A academia, 

se quer contribuir para a prática salvífica social eficaz, precisa ouvir e se fazer ouvir. Dessa 

forma, não basta defender o lado mais popular, eclesiástico / institucional ou acadêmico de 

John Wesley para explicar o seu impacto soteriológico. É o conjunto, percebido mais facil-

mente através de uma leitura transversal da sua vida que precisa ser refletido. O perigo real é 

que todos os discursos fragmentados -  sejam eles conservadores, progressistas, liberais, tradi-
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cionais ou entusiastas, acadêmicos, espirituais ou como eles se mesmos designam - servem, 

em grande parte, somente para a defesa de interesses de cada grupo na luta pela influência 

dentro da própria instituição eclesiástica. Mas em termos soteriológicos, eles não têm a força 

e a competência de gerar dinâmicas soteriológicas eficazes e douradoras. 

Na continuação do segundo capítulo, vimos esta rara capacidade de John Wesley  - de 

agir quase como uma teologia da mediação ((Vermittlungstheologe) entre os diversos ramos 

cristãos. A compreensão do metodismo como um galho no tronco (ou arvore) que representa a 

Igreja Cristã na sua totalidade, não precisa desqualificar outras denominações ou confissões 

de forma absoluta. O desenvolvimento do metodismo acontece a partir de sua vocação a favor 

dos/as necessitados/as e com ajuda das mais distintas tradições cristãs. Wesley contempla a 

realidade multi-denominacional da sua época. Ao mesmo tempo, ele se torna um parceiro crí-

tico e criterioso de todos estes ramos a partir do que ele aprecia como a vocação central do 

metodismo - de representar um movimento a favor do povo e dos pobres. Não é tão importan-

te se ele consegue isso em cada momento, exemplar é o principio ou a atitude.  

O vigor soteriológico não substitui o que se chama hoje  “compromisso ecumênico” e 

a atitude ecumênica estimula a ênfase soteriológica. Afinal, aprendemos, com Wesley, que re-

lações múltiplas somente podem ser mantidas por diálogos contínuos, por estudos sérios e não 

preconceituosos da outra denominação. Wesley mostra, em alguns momentos, uma extraordi-

nária coragem em defender o espiritual ou, confessionalmente outro, estranho ou distante. Se-

gundo  nossa avaliação, isso se explica  a partir da sua convicção de que uma prática soterio-

lógica eficaz precisa de muitos braços, corações e cabeças - todos sobre a influência da graça 

divina. Acreditamos que quem quer reformar uma nação multi-confessional, deveria contem-

plar seriamente esta atitude.  

1.4 A re-acentuação da teologia sistemática como conseqüência  da 

ênfase na soteriologia social em Wesley 

No quarto capítulo, mostramos como Wesley lê e relê a doutrina cristã, explicando os 

diversos acentos desta releitura como compromisso central do movimento. Afirmamos a im-

portância tanto da antropologia como da escatologia no discurso teológico de John Wesley ( 

fato geralmente subestimado) e usamos estas duas áreas como moldura das outras. Acredita-

mos que há uma proximidade entre as ênfases de John Wesley e o que se chama hoje “com-

plexidade humana”, enquanto reflexão mais realista sobre potenciais e limites do ser humano, 
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fato pouco explorado pela teologia wesleyana.  

Na escatologia, sublinhamos o caráter predominantemente terrestre, mas explicamos 

que, mais uma vez, a grande contribuição de Wesley  não está na opção por uma das alternati-

vas, mas na aplicação vital de uma das alternativas segundo as circunstâncias. São as circuns-

tâncias históricas que permitem ou impedem uma maior proximidade entre nação, etnia, go-

verno e igreja. Negar uma colaboração em tempos de liberdade pode ser tão prejudicial, em 

termos soteriológicos, como colaborar em tempos de opressão.  

Em relação à doutrina de Deus, afirmamos a importância da doutrina da trindade eco-

nômica para Wesley - como um modelo universal de envolvimento soteriológico de toda a di-

vindade. Representando em si relacionalidade, trata-se de uma relacionalidade qualificada por 

seu caráter auto-doativo e amoroso. Quanto à cristologia, observamos uma surpreendente mis-

tura entre títulos e atributos cristológicos nos irmãos Wesley: enquanto John combina títulos 

de uma cristologia alta descente com atributos de uma cristologia baixa ascendente, Charles 

vincula mais os títulos de uma cristologia baixa ascendente com os atributos de uma cristolo-

gia alta descendente. Explicamos isso, mais uma vez, pela primazia soteriológica: atributos e 

títulos de uma cristologia alto-descendente representam força, poder e eficácia, títulos e atri-

butos de uma cristologia baixa ascendente significam proximidade e solidariedade divina para 

com a criação. Proximidade sem força ou força sem proximidade são soteriologicamente me-

nos interessantes.  

Finalmente, mostramos como a ênfase soteriológica se expressa na eclesiologia soteri-

ológica de Wesley, como uma eclesiologia soteriológico ad populum e ad pauperum. No 

mesmo capítulo, descrevemos, ainda, a respectiva espiritualidade da soteriologia social de 

John Wesley como a uma integração dinamizante do aspecto pessoal-relacional, social-

comunitário e público-utópico da fé cristã. A espiritualidade como um exe rcício contínuo de 

todos/as que vivenciam as convicções religiosas no cotidiano. O que Wesley promove é uma 

espiritualidade que contempla justamente aqueles elementos que, segundo a sua soteriologia 

social, seriam necessários para criar, manter e amadurecer um movimento religioso ad popu-

lum e ad pauperum. Que esta espiritualidade beba, novamente, das grandes tradições espiritu-

ais do cristianismo, com claras influências puritanas, pietistas, luteranas, calvinistas, católicas 

e ortodoxas, e também deístas e latitudinaristas, representa, somente mais uma vez, um refle-

xo do espírito católico na intimidade da piedade do cotidiano. 
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1.5 A construção da soteriologia social a partir das contribuições 

de diversas épocas, não somente da época da Modernidade 

Tudo isto quebra, segundo a nossa opinião, com mais uma distinção popular na leitura 

do metodismo: ele não pode ser compreendido como um movimento ou predominantemente 

moderno ou meramente anti-moderno. Em ambos os casos, baseiam-se, segundo a nossa con-

vicção, em visões equivocadas tanto da época medieval como da época moderna. O estudo da 

soteriologia social de John Wesley nos faz repensar a visão do iluminismo que interpreta, uni-

lateralmente, a época medieval como época escura (senão das trevas) e sua própria época co-

mo a época da luz e do progresso. Mostramos que Wesley, especialmente na busca de atender 

o povo sofrido, vale-se de tradições da Antigüidade, da Época Medieval e da Modernidade. 

De fato, todas estas épocas, para o desenvolvimento da soteriologia social, trazem, ao mesmo 

tempo, contribuições e representam limitações. O interessante em Wesley é sua tentativa de 

filtrar as respectivas contribuições e eliminar as referentes limitações, estudando alertas histó-

ricos e supostas realizações. Esta tentativa é um legado muito interessante, especialmente, ho-

je em dia, numa cultura brasileira, onde a Pré-Modernidade, Modernidade e suposta Pós-

Modernidade residem lado a lado. Elas distinguem-se significantemente na compreensão do 

fenômeno e do trato da pessoa humana, da criação e da pobreza, bem  como o papel da fé cris-

tã relacionado a isto. Será que um dos problemas do protestantismo histórico, em terras brasi-

leiras, não seria uma certa fixação de sua auto-compreensão e re- invenção a partir de concei-

tos meramente modernos, sob uma desconsideração exagerada de contribuições anteriores e 

posteriores a esta época da história?  

2. Soteriologia social como theologia viatorum, ad vitam, 

ad populum e ad pauperum 

Voltamo-nos, agora, para o que compreendemos como a contribuição da voz metodis-

ta no coral das confissões e denominações cristãs. Acreditamos que o legado da soteriologia 

social, ou relacional, com seus aspectos comunitários, sinergéticos e públicos, tem continui-

dade hoje em dia. Primeiro, porque esta descreve a essência da soteriologia de John Wesley, 

de forma mais adequada do que outras leituras - tais como as que enfatizam somente certos 

aspectos da sua teologia ou fases da sua vida. Segundo, compreende-se a soteriologia wesle-
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yana como um caminho contínuo, por isso, também inacabado, por sempre promover concre-

tizações e expressões no cotidiano. De fato, abre-se aqui uma agenda contínua para uma sote-

riologia social latino-americana contemporânea. Perguntamos, então, qual seria o legado desta 

soteriologia social para a reforma da Igreja Cristã e para o desenvolvimento da sociedade e 

seus sistemas sócio-econômicos, políticos e culturais? 

Usamos diversas metáforas para descrever a importância da soteriologia na teologia 

wesleyana. A primeira foi a metáfora de colar: a soteriologia social relaciona, interliga, e, de 

certo modo, determina, o uso das diversas áreas da teologia e as escolhas (diante das suas di-

versas polaridades) como as pérolas são organizadas num cordão. Assim, a soteriologia social 

não pode estar cativa de algumas das áreas da teologia. Ela não pode estar cativa da eclesiolo-

gia, pelos interesses institucionais ou pelas  demandas de grupos e facções que pertencem às 

mesmas, sem consideração respeitosa de outros corpos eclesiásticos, outros grupos religiosos 

e, em conjunto, jamais sem consideração das necessidades e das agendas da humanidade em 

geral. Lembremos que o grito da reforma desafiou o cativeiro babilônico da igreja.  

Tampouco, a soteriologia social é limitada por uma doutrina especulativa de Deus 

quanto às suas atribuições, sinalizando uma superioridade e alteridade divina estática, sem 

paixão, jurídica ou técnica. Tal tipo de Doutrina de Deus funciona, na práxis, como mantene-

dora de uma ordem da criação estática, sem paixão, legalmente “correta” e tecnicamente 

“funcionando” - que requer do ser humano uma atitude de humilde de espera, de forma inati-

va. 

 Jamais a soteriologia social pode estar cativa de uma escatologia, enquanto reduzida 

às promessas e esperanças de um futuro sempre fora do alcance  da maioria da população - o 

que, de fato, endurece o status quo de cada época e contexto. Da mesma forma, ela não pode 

estar cativa de uma escatologia “oposta” que se reduz a fantasias de perfeição terrestre sem 

considerar a complexidade humana, não somente segundo o seu potencial, mas também con-

siderando seu limite. Conseqüentemente, a soteriologia social não pode estar cativa de uma 

antropologia teológica idealista ou pessimista que delimita a responsabilidade humana ou so-

brecarrega o ser humano em sua habilidade de responder. Bem diferente, ela procura construir 

e promover uma visão mais realista do ser humano e investigar a antropologia teológica em 

busca de contribuições em favor do seu empreendimento de salvar vidas. 

A segunda metáfora foi a metáfora do tecido: a soteriologia social, não somente rela-

ciona as áreas da teologia em si, mas acompanha, necessariamente, a topografia cultural, reli-

giosa, sócio-política e econômica de cada época, sob a possibilidade de mudanças, acentua-
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ções, de caminhos alternativos etc. Já, por causa disso, a soteriologia social não poder ser de-

senvolvida como uma mera soteriologia denominacional. Parte do cativeiro eclesiológico da 

soteriologia wesleyana é a sua tentação de se limitar a uma exagerada distinção entre pessoas 

confessantes – também designadas como convertidas – e pessoas sem noção do evangelho ou 

certeza da fé [cristã].  

A soteriologia social tenta descrever as distinções, mas compreende também a huma-

nidade, como tal, e constitui a sua dignidade apesar das suas diferenças religiosas e culturais, 

fazendo dela parte da criação divina. Afirma-se isto não somente em termos subjetivos, mas 

também em termos objetivos - como estampa divina sobre toda a humanidade. Tanto a des-

consideração de diferenças como a desconsideração de aspectos comuns podem ser opresso-

ras, excludentes e, desta forma, jamais salvíficas. 

A terceira metáfora foi a do caminho: a soteriologia social não é uma soteriologia es-

tática. Ela reconhece a importância da dimensão da relacionalidade e inter-conexidade, mas 

não no sentido de um sistema fechado. Ela tem receios em transformar a metáfora do caminho 

na metáfora dos dois caminhos (estreito e largo)  - para não inscrever na metáfora do caminho 

a idéia de um sistema, de fato, fechado. A soteriologia social não rejeita o aspecto sacramen-

tal ou místico deste caminho, mas cria a compreensão de um sacramentalismo sinergético, 

como afirmação da primazia da graça, sem redução da responsabilidade humana.  

Dessa forma, a metáfora do caminho sinaliza uma atitude de abertura, baseada em ex-

periências vivenciadas que levam a uma religião experimental, uma religião em busca da 

promoção e da salvação de vidas. Desta forma, a metáfora do caminho, na sua busca de abrir 

sistemas fechados em favor da vida, e apesar de sua hesitação em usar a distinção entre o ca-

minho largo e estreito no sentido individualista, parte da percepção de injustiça e da falta de 

paz verdadeira, promovendo o shalom e a justiça no sentido mais abrangente possível. 

2.1 Soteriologia social como soteriologia criteriosa 

Falamos, inicialmente, da soteriologia social como um tecido que se aconchega à to-

pografia religiosa, cultural etc. Mas isto em si não seria suficiente. Apesar da importância da 

capacidade de querer e poder dialogar com seu respectivo contexto e cotidiano, uma soterio-

logia designada como soteriologia social não se rende a qualquer circunstância como dado ab-

soluto da topografia religiosa cultural, etc.  

A soteriologia social é uma soteriologia criteriosa.  Acreditamos que o triplo critério 
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encontrado – vida – povo – pobre – ainda que ele deva hoje ser ampliado pela criação, serve 

como critério da sua contínua construção . Uma soteriologia social contempla, então, tanto os 

gemidos da criação como os gemidos da humanidade. 

Quanto aos seres humanos, há uma clara opção tanto pelo mais necessitado como pela 

abrangência das suas respectivas necessidades (ad pauperum e ad vitam). Para poder comuni-

car este perfil soteriológico da soteriologia social, a mesma também precisa ser desenvolvida 

continuamente - numa perspectiva ad populum no sentido de ser compreensível para este gru-

po social. Mas, ainda mais, o ad populum tem que ser amadurecido no sentido de um “com e a 

partir do povo”. Neste sentido, pronunciou-se, por exemplo, a Igreja Metodista da Inglaterra 

quando fala da “missão lado a lado com os pobres [alongside the poor]”. Já o lema da Igreja 

Metodista no Brasil –  “Igreja Metodista comunidade missionária a serviço do povo [espa-

lhando a santidade bíblica por toda a Terra]” – garante o foco ad populum, mas, ainda está a-

berto à  uma interpretação mais paternalista e menos cooperativa. 

Os critérios desta soteriologia social levam-na também a torcer por sua abrangência. O 

envolvimento público, a projeção dos sinais, o reino da graça “já” - são expressões da proxi-

midade entre a soteriologia social e a vida e seu insolúvel entrelaçamento.  

 A metáfora do caminho já sugere uma atitude “aberta” ao desenvolvimento da soterio-

logia social. O caminho opõe-se aos sistemas fechados e, conseqüentemente,  não cria siste-

mas fechados. É, para nós, fundamental que Wesley chegue nesta concepção através de uma 

experiência religiosa que leva a uma religião experimental. Por isso, Wesley, em termos ecle-

siológicos, insiste em descrever a vocação do movimento metodista de uma forma “aberta”, 

no sentido de  “não criar uma nova seita”. Assim, ele rompe limitações paroquiais, e num pro-

cesso de décadas, progride na luta por espaços eclesiásticos abertos para o trabalho, para a 

pregação leiga e para o estabelecimento do ministério de mulheres.  

 

 A sua avaliação de doutrinas, como a dupla predestinação, a graça irresistível, a dou-

trina de Deus, da Cristologia e escatologia, acontece graças a sua abertura para experiências 

distintas – como a consideração destas doutrinas na vida e no cotidiano. Wesley indica, atra-

vés de uma religião experimental, auto-crítica, dialogal e cuidadosa em relação aos seus efe i-

tos diretos ou colaterais, um caminhar qualificado pelo amor e aprendizado para com e com 

os pobres. É esta atitude que contribui para uma contínua abertura do evangelho para diferen-

tes culturas, etnias e grupos sociais, etc. 
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2.3 Soteriologia social como soteriologia aberta 

A promoção da vida, como descrição mais ampla do objetivo ou diretriz norteadora da 

soteriologia social, requer uma soteriologia não somente compromissada e experimental, mas 

também aberta. Introduzimos no terceiro capítulo a distinção entre sistemas fechados e siste-

mas abertos. Sistemas sociais são formados e organizados por diversos aspectos para garantir 

a sua sobrevivência a partir da sua convivência e cooperação. Além de não podermos viver 

sem o outro, também não podemos nos compreender sem o outro. Em última conseqüência, a 

luta de Wesley contra sistemas fechados e excludentes representa a sua busca da inclusão do 

outro através da abertura para o outro. Nesta abertura, transparece uma profunda certeza fun-

damentada na experiência da graça universal. Não medo e desconfiança, mas felicidade e con-

fiança na contínua obra da graça, marcam a relação com o outro -  tanto com o ser humano 

como com Deus. Isto leva a uma certa “grandeza” em relação ao outro. A ênfase não está, em 

primeiro lugar, no pronunciamento daquilo que distingue o outro, mas numa primeira afirma-

ção que se tem em comum, a partir da graça preveniente. De repente, é possível  imaginar e  

construir colaborações apesar das diferenças e experimentar o início da sua superação parcial 

a favor de um objetivo maior, uma promoção mais eficaz da soteriologia social.  

Esta abertura é a essência daquilo que Wesley designa como “espírito católico” e que 

se chama hoje “espírito ecumênico”. Já Wesley, de fato, traduz as duas palavras, de forma i-

dêntica, por “universal”. É interessante que, nem a criação de igrejas metodistas (em alguns 

casos, de igrejas metodistas nacionalmente constituídas) deixou cair em esquecimento este 

acento aberto. A expressão mais viva desta compreensão é a prática da celebração da Santa 

Ceia “aberta”. Isso é ainda mais surpreendente, quando se percebe que, no processo da insti-

tucionalização, o pré-requisito da participação no movimento passa da simples “busca da fé” 

para a “confissão da fé” - mesmo que esta verificação seja meramente baseada no credo apos-

tólico e, não, nos artigos da religião. Esta significativa mudança das regras da afiliação, na 

transição do metodismo nascente para o metodismo contemporâneo, raramente, registra-se no 

seu impacto definidor de barreiras e diferenças entre o “dentro” e o “fora”. Mas o caráter 

“confessionalmente aberto” das sociedades metodistas, no sentido de “denominacionalmente 

aberto”, não deu, inicialmente, nenhuma brecha para uma atitude descompromissada com a 

vida, com o povo e com os pobres. Aqui, completa-se, em  Wesley, o círculo de uma soterio-

logia social como uma soteriologia aberta, experimental, criteriosa e – com tudo isso – com-

promissada. 
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3. O desdobramento da soteriologia social mediante os 
seus aspectos comunitários, sinergéticos e públicos 

Entendemos que os aspectos comunitários, sinergéticos e públicos da soteriologia so-

cial são aspectos ajudantes para desdobrar o objetivo fundamental da soteriologia  social, a 

salvação e o desenvolvimento da vida. 

3.1 Aspecto comunitário da soteriologia social  

O aspecto comunitário está relacionado, numa parte da memória metodista, com o ano 

de 1729. Apesar disso, ele já era preparado na família e na formação escolar. O que é forte-

mente exercitado em Oxford, diminui, por um breve momento, nos anos subseqüentes a Al-

dersgate (1738-39) e é, depois, re-descoberto e desenvolvido com mais vigor ainda. Ao lado 

do aspecto pastoral – no qual sempre transparece uma preocupação com o grupo dos mais ne-

cessitados – repete-se, entre os pregadores e as pregadoras, a ênfase na compreensão da cone-

xão. Esta comunhão é fruto da presença salvífica de Deus no mundo. Qualquer “triunfalis-

mo”, de John Wesley, em relação ao movimento metodista, expressa, em primeiro lugar, a 

forte esperança da atuação do Deus trino tanto no mundo como no movimento. Deus ama to-

do o mundo, e sua graça opera em todo mundo. Isto estabelece uma comunhão que vai além 

dos limites do movimento religioso metodista. Ele mesmo já é somente um ramo da Igreja 

cristã. Wesley não duvida que as igrejas, não anglicanas, inclusive a Igreja Católica, sejam i-

grejas no sentido pleno. Ele pode criticar, especialmente o calvinismo, depois o catolicismo, 

mas também os moravianos, os luteranos, os dissidentes e os quakers, mas isto não desfaz o 

vínculo intra-eclesiástico. Todavia, Deus não opera somente na sua Igreja ou entre os/as cris-

tãos/ãs, Ele está presente em toda humanidade, em todas as vidas e em toda a criação.  
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A presença salvífica do Deus trino, pela cria-

ção, mediante o Filho e pelo Espírito Santo, a-

tinge todo o mundo. 

 

 

Cristo, o novo Adão 

O movimento metodista 

A Igreja Anglicana 

A Igreja Cristã 

A humanidade 

 

 

Wesley apreende as conseqüências desta compreensão da presença divina na criação, 

na humanidade e nas igrejas na caminhada. Tanto a ênfase no ministério leigo, como a abertu-

ra para o ministério feminino, passa pela sua descoberta da presença de Deus nas atividades 

leigas e das mulheres. O que Wesley, por cultura, se recusa a aceitar, ele aceitará pela evidên-

cia da presença divina. Isto pode desativar, temporariamente, as regras e leis estabelecidas. 

Depois da contínua verificação no cotidiano, Wesley parte para a defesa do ministério leigo e 

feminino com os argumentos soteriológicos da imago Dei, da graça universal e do dever da 

co-responsabilidade salvífica, ou seja, sinergética. De fato, o que Wesley, nestes casos, defen-

deu, foi a sua própria práxis. Tanto as sua interpretação das fronteiras paroquiais, como a sua 

ordenação de pregadores para os EUA, representam casos onde as leis eclesiásticas não foram 

seguidas. 

A relação entre movimento metodista e Igreja Cristã com o restante da humanidade é 

um tema transversal em Wesley. Como já vimos, ele reconhece até “santos do mundo”. Ao 

Deus, amigo das almas ou amigo da vida, corresponde o ser humano, amigo da humanidade, 

e, se for necessário, os laços com a humanidade devem ser estreitados até ao amor pelo inimi-

go. Fora desta questão, há uma transversalidade do amor aos pobres, entre 1725/29 até 1791, 

que é plenamente consistente. Corresponde à importância do aspecto comunitário, que tam-

bém aparece na estruturação do movimento como conexão e na criação de grupos de mútua 

responsabilidade, como grupos de referência obrigatórios. 

Mas, apesar da visão do entrelaçamento, Wesley percebe que tudo isto pode se tornar 
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um sistema fechado. De repente, modelos, como o da dupla predestinação ou da ordem da cri-

ação, deixam espaços somente para propostas parecidas com as do estoicismo: felicidade é a 

capacidade de adequar-se. Justamente neste ponto, Wesley não defende a relacionalidade, 

como manutenção de uma ordem divina, e a manutenção do status quo, como manutenção da 

ordem da salvação. A partir da sua experiência com o povo e os pobres, com leigos e leigas, 

ele rejeita, de formas diversas, as justificativas excludentes da sua época. Relacionalidade é 

responsabilidade, não no sentido unilateral, mas como co-responsabilidade mútua de todos os 

setores.  

A(s) cultura(s) comunitária(s) brasileira(s) 

Por outro lado, existem aspectos culturais, ao nosso redor, que não são dominantes e, 

no mínimo, não necessariamente, excludentes. Há uma cultura brasileira, comunitária – espe-

cialmente nas culturas indígena e afro – e de mutirão, que poderia ser acolhida como uma teo-

logia da roda de chimarrão, por exemplo. Há uma cultura de 500 anos de resistência e sobre-

vivência subcultural cuja sabedoria poderia contribuir diretamente para novos caminhos do 

protestantismo brasileiro. A encarnação de suas formas de governar e de administrar recursos, 

educação e saúde, continua sendo necessária para poder avançar, em solo brasileiro, para 

promover os valores do Reino de Deus. 

Crenças populares 

Diferente da religião racionalista, Wesley não desmistificou as crenças populares da 

sua época, para poder atendê- las. Ele responde à mística popular com uma linguagem soterio-

lógica que corresponde ao seu mundo, onde poderes são enfrentados pelo poder superior de 

Deus, que transforma pessoas fora de si, ou sem autodomínio, para uma fé convicta e co-

responsável, sem medo e com esperança. 

3.2 O aspecto sinergético da soteriologia social  

O aspecto sinergético representa o aspecto da co-responsabilidade na relação entre 

Deus e o ser humano. Este aspecto é construído em diversos momentos. Certamente, Alders-

gate marca um momento significativo, pela afirmação experimental da graça como fundamen-

to da vida. Repetimos, novamente, que se trata mais de um profundo saber do que de um sen-
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tir no seu interior - lembrando que, já em Oxford, não se buscava a salvação pelas obras. O 

aspecto sinergético é destacado na rejeição do quietismo moraviano, da mística alemã e trans-

parece, positivamente, na compreensão da santificação como obra de Cristo e do Espírito que 

requer uma resposta humana. Num termo teológico clássico, Wesley é um teólogo da aliança 

que descreve os compromissos de duas partes. A desigualdade entre os dois favorece sempre a 

idéia da primazia da graça. 

Esta co-responsabilidade é desenvolvida numa caminhada. O ser humano não somente 

deve, mas pode, amadurecer na caminhada. Para isto, ele precisa se dar conta da sua própria 

complexidade, conhecer seus abismos e seu potencial. A presença da graça divina no mundo 

quer transformar “crianças na fé” em “homens e mulheres de fé”. Por isso Wesley enfatiza a 

perfeição cristã como elemento chave da sua teologia prática. Da relacionalidade e co-

responsabilidade do ser humano para com Deus, nasce a visão para transformações reais. Os 

horizontes da esperança alimentam-se desta convicção. A relação sinergética com Deus forta-

lece e transforma a pessoa. E sua capacidade de comunicar estas transformações abriu o espa-

ço para leigos e leigas e para mulheres no sentido de assumir responsabilidades maiores no 

movimento metodista. 

Esta sinergia acontece em diversos momentos da vida: no momento do culto, no mo-

mento da missão e no momento do amar até o inimigo; no esforço contínuo de usar os meios 

da graça na espera da hora de Deus para consigo, no engajamento em favor do próximo, por 

ser amado por Deus. A frase, “o melhor de tudo é que Deus está conosco”, mostra, na palavra 

final, a profunda presença de uma teologia da primazia da graça que sustentará até o fim da 

vida. E não por acaso, é uma graça cedida não ao individuo, mas, ao coletivo. No fim da sua 

vida, Wesley vai fortalecer ainda mais está idéia, através do jornal Arminian Magazine. 

Novamente, Wesley rejeita distinções entre gêneros em relação à esta responsabilida-

de. Crianças, adultos, homens e mulheres, ricos e pobres são, pela graça, capazes de responder 

a sua vocação e chamados a amadurecerem nesta caminhada. A educação corresponde a esta 

vocação, como um processo que capacita para a responsabilidade, através da restauração da 

razão. O treinamento de suas capacidades racionais não é um mero meio, mas faz parte da ca-

pacitação para um amadurecimento. Da mesma forma, a restauração física, a manutenção da 

saúde, ou sua prevenção, dependem tanto de Deus como do ser humano. Cristo é o grande 

médico, mas costumes alimentares e exercícios físicos contribuem para a prevenção e restau-

ração da saúde física e espiritual, como, por exemplo, o exercício do jejum. 

O aspecto sinergético leva a mais uma importante conseqüência. Segundo Wesley, a 
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história não é meramente um campo da atuação divina ou da atuação humana. Assim, Wesley 

não compreende guerras, como justas ou divinas, e pobreza como inevitável. O mundo é co-

construído por Deus e pelo ser humano, e o estado do mundo não se explica pela ausência de 

Deus, mas pela corrupção da humanidade. Positivamente dito, Wesley relaciona a presença 

providencial de Deus com a responsabilidade humana, sem transformar a providência em pre-

destinação e sem exigir do ser humano um atuar como se a graça de Deus não existia. A sua 

alta apreciação da presença providencial, como presença preveniente da graça divina, em todo 

o mundo, também mantém os anos bons e maus no seu lugar: eles não podem, em última con-

seqüência, realmente interferir nas vidas. A sinergia não pode ser interrompida de forma efi-

caz. 

3.3 O aspecto público da soteriologia social 

Falamos da construção da história. Isso inclui, segundo Wesley, a reforma da nação e 

a reforma da igreja, ou seja, das instituições criadas por seres humanos, porém, mantidas pela 

graça divina. Acreditamos que Wesley passa, no decorrer da sua vida, de uma presença públi-

ca para um auto-envolvimento público mais consciente. Por um lado, temos muitas cartas 

“públicas” que tratam de controvérsias teológicas ou do impedimento da missão metodista. 

Seria como um debate público, com cartas em revistas e jornais, editadas e publicadas, sepa-

radamente, ou nas obras, tanto de John Wesley como dos seus adversários. Por outro lado, 

temos contribuições ou suportes de iniciativas parlamentares, especialmente, da reforma do 

sistema penitenc iário e da proibição do transporte e do negócio de escravos, e, num caso, uma 

correspondência com o rei George II. Temos, aqui, o momento da defesa do movimento em 

público. 

Quanto ao aspecto público, as universidades tinham um papel fundamental. A educa-

ção transcendia a cidade, a nação e relacionava o lugar com o continente europeu e até as co-

lônias. Este intercâmbio universal e internacional refletia-se em debates públicos universitá-

rios. Vimos como fenômenos paralelos, nas sociedades de debates de Londres, eram alcançá-

veis também para as classes sem acesso à universidade. Os estudos eram, então, uma introdu-

ção ao pensamento público. No caso de Wesley, aconteceu, novamente, uma característica 

transformação. Da práxis de, predominantemente, debates acadêmicos em público – Wesley 

foi responsável por este setor em Oxford – Wesley vai, adiante, para as contribuições que vi-

sam reformas na sociedade e na igreja pela práxis. O estudo – visto como exercício que con-
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tribui para a restauração da razão – possibilita, finalmente, a re- leitura da teologia em sintonia 

com a sua práxis. 

O segundo exemplo é a busca de alianças. Quem quer reformar a nação e a igreja bus-

ca aliados e aliadas. A teologia da graça universal favoreceu esta busca e a teologia da sant i-

dade qualificou-a. E, mais uma vez, foi a experiência com o povo e com os pobres que moti-

vou, de forma mais profunda, esta busca de alianças. Às vezes, trata-se da busca de ajuda para 

os próprios projetos, outras vezes, o movimento ajuda nos projetos de outros. Eram projetos 

de evangelização, projetos profissionalizantes, de ações benevolentes com vítimas de invernos 

- como prisioneiros de guerra, prisioneiros, pobres, famintos e doentes. Onde foi necessário, o 

movimento lutou pela opinião pública.  

O terceiro exemplo, é o suporte de iniciativas parlamentares, em primeiro lugar, a re-

forma do sistema penitenciário e a proibição de negociar e transportar escravos/as. Wesley 

sabia: qualquer iniciativa deste nível precisaria de muitos braços, alianças amplas e pessoas de 

todos os setores da sociedade, inclusive da alta sociedade. Os pobres, é bom lembrar, não ti-

nham influência legislativa ou executiva. Quem quer reformar estruturas estabelecidas, preci-

sa saber negociar com os grupos estabelecidos. 

 

A reforma da Igreja, o ser protestante e o ser evangélico 

Na época, ainda não existia o conceito “evangélico”, e, jamais, existiria o “evangeli-

cal”. Gostaríamos de interpretar o metodismo como um ramo da Igreja Cristã, que se caracte-

riza tanto por ser “protestante” como por ser “evangélico”. Entendemos como “princípio pro-

testante” uma atitude capaz e competente para desafiar as tentativas de defender, manter ou 

criar uma hegemonia cultural e religiosa, que leve à fática defesa de uma pluralidade de cultu-

ras religiosas nos mesmos territórios e no mundo. Foi este o avanço do protestantismo angli-

cano, em comparação com a situação na Europa continental, na época de John Wesley, a par-

tir do Ato de Tolerância. Graças ao caráter profético, que desafia os totalitarismos de cada ti-

po e cada época, o protestantismo é, ao mesmo tempo, desafiado a descrever e qualificar esta 

multiciplidade por ele defendida, suas relações e seus compromissos de convivência no coti-

diano. A rejeição de sistemas fechados é uma opção contra a exclusão através do compromis-

so e do serviço. Ser protestante é uma existência dialética que sabe distinguir entre o Reino de 

Deus, a(s) cultura(s), a(s) sociedade(s), a(s) igreja(s) e a(s) pessoa(s) e, ao mesmo tempo, sabe 

relacionar-se com elas. 

Já no Brasil, hoje em dia, referem-se às igrejas da missão e às igrejas tradicionais co-
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mo igrejas evangélicas. Tomamos esta expressão, aqui, como uma metáfora da busca da sobe-

rania cultural brasileira. O evangelho, a boa nova, dirige-se a todas as culturas, etnias e gêne-

ros, e, é, neste sentido, “universal”. Wesley descreveu isso como “graça universal”. O princ i-

pio evangélico representa a dinâmica da encarnação e inculturação da graça divina, que atua 

na criação contínua, na regeneração e no novo nascimento, na reforma da igreja e na reforma 

da nação, bem como na esperança da consumação de todas as coisas. Acreditamos que seja, 

não por acaso, que o termo evangélico, como designação, se tornou, no Brasil, mais popular 

do que protestante. Trata-se de um projeto de busca do domínio cultural, através da rejeição e 

ou re-interpretação dos símbolos culturais e religiosos encontrados na nação brasileira. Por 

outro lado, reside, na expressão “evangélico/a”, a memória de uma ampla esperança universal, 

sem distinção de gênero, classe social ou etnia. 

Em conjunto, tanto o termo “evangélico” como o termo “protestante”, o distanciamen-

to crítico como a aproximação transformadora, levam à co-responsabilidade. Acreditamos que 

a estrutura relacional, como co-responsabilidade, pode levar ao posicionamento contrário, en-

quanto não se nega a relacionalidade em si. Lembramo-nos que as obras de misericórdia in-

cluíram também a exortação. Sem isso, os evangélicos deixam de ser protestantes e devem, 

em nome da graça relacional, partir para uma inculturação do modelo católico ou do modelo 

neopentecostal. No mínimo, é esta a previsão para o campo religioso brasileiro, ou no nível 

mundial: o atípico crescimento das igrejas históricas mediante sua pentecostalização.  

Retomando a idéia de sistemas fechados e abertos, o protestantismo nasceu como um 

movimento, por um lado contra-cultural, por outro lado de inculturação de novos grupos soci-

ais, como agentes da fé e como novos incluídos na construção da sociedade, ou seja, da cons-

trução cultural. De certo modo, o protestantismo nunca dominou os símbolos culturais ou so-

ciais, tão pouco como o cristianismo primitivo. Não os dominou, mas, mesmo assim, dialogou 

com eles. Todavia, a volta às fontes, em Wesley, não é somente uma volta ao cristianismo 

primitivo, ele defende como referencial uma boa parte da tradição, especialmente, até os cinco 

concílios ecumênicos e à Reforma, especialmente, da reforma anglicana. Trata-se de uma dia-

lética entre a crítica da igreja na época de Constantino – e o início do seu sonho de criar uma 

hegemonia simbólica e cultural – e uma crítica dos movimentos radicais da reforma – e seu 

aspecto anticultural e sectário. Tanto a auto-redenção aos poderosos sinais da cultura domi-

nante e a tentativa de se aproveitar deles, quanto a sua rejeição indiferenciada, não respon-

dem, segundo Wesley, às necessidades dos pobres e do povo. Tanto a falta total e principal da 

inculturação, onde ela for possível segundo os critérios do Reino de Deus, como a assimilação 
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da cultura dominante para possibilitar a sua aceitação pela maioria, não refletem o espírito 

wesleyano. A cultura é amorfa e as relações com ela precisam manter uma dinâmica de cola-

boração no sentido de se comprometer e de se desafiar. Ser evangélico protestante, ou protes-

tante evangélico, leva à redescoberta e revalorização da metáfora soteriológica eclesiológica 

da reforma, relacionando continuidade e ruptura, a partir de uma leitura das experiências dos 

mais necessitados e das previsões do seu futuro terrestre. Por isso uma reforma protestante e 

evangélica não se limita a uma restauração e não se resume numa mera “revolução” sem pro-

mover realmente transformações. 
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WESLEY, Charles e WESLEY, John (eds.). Gloria patri, or hymns to the trinity, 1746 (9 edi-
ções na Inglaterra e Irlanda). 

-----. Hymns on the great festivals, and other occasions, 1746 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Hymns for the public thanksgiving-day, 9 out. 1746, 1746 ( 3 edições na Inglater-
ra).Funeral Hymns, 1746 ( 11 edições na Inglaterra). 

-----. Lessons for children, parte II, 1747 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Primitive physick: or, an easy and natural method of curing most diseases, 1747 (58 edi-
ções na Inglaterra, Irlanda e Escócia, a partir de 1759 6 edições no país de Gales, a partir 
de 1764 18 edições na América do Norte, 1772 francês). 

----- (ed.). A short account of the death of Thomas Hitchens. James Hitchens, 1747 (10 edi-
ções na Inglaterra e Irlanda). 

-----. Hymns for those that seek, and those that have, redemption in the blood of Jesus Christ, 
1747 (16 edições na Inglaterra e Irlanda, desde 1770 3 na América do norte). 

-----. A word to a freeholder, 1748 (6 edições na Inglaterra). 

-----. Sermons on several occasions, 3 vol., 1748 (4 edições na Inglaterra; 1794 na América do 
Norte). 

-----. A letter to a person lately join'd with the people call'd Quäkers, 1748 (4 edições na In-
glaterra). 

-----. Gair, i'r Methodist, o waith, 1748 (2 edições em Dublin). 

-----. A letter to a clergyman, 1748, (3 edições in Irland und Engl.). 

-----. Lessons for children, parte III, 1748 (2 edições na Inglaterra). 

-----. A short Latin Grammar, 1748 (5 edições na Inglaterra). 

-----. A short English Grammar, 1748 (3 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). Christo imitando. Thomas a Kempis de 1748 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Mathurini corderii colloquia selecta, 1748 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Historiae et praecepta selecta, 1748 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Instructiones pueriles, 1748 (4 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). A serious answer to Dr. Trapp's four sermons on the sin, folly, and danger of Being 
righteous overmuch. William Law (edição parcial), 1748 (3 edições na Inglaterra e Ir-
landa). 

-----. A letter to a friend concerning tea, 1748 (3 edições na Inglaterra); 

----- (ed.). Hymns composed for the use of the brethren. Graf Nikolaus Ludwig von 
Zinzendorf , 1748. 

-----. A extract of the revd. Mr. John Wesley's journal, 3 set. 1741, a 27 out. 1743, 1749 (4 
edições na Inglaterra). 
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-----. A letter to the reverend Dr. Conyers Middleton, occasioned by his late free enquiry, 
1749 (2 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). The manners of the ancient christians. Claude Fleury (edição parcial), 1749 (7 edi-
ções na Inglaterra). 

-----. An Answer to a letter published in the Bath Journal (17 abr. 1749), 1749. 

-----. A short address to the inhabitants of Ireland, 1749 (3 edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. A letter to a Roman Catholic, 1749 (5 edições na Inglaterra e Irlanda). 

----- (ed.). Minutes of some late conversations between the revd. M. Wesleys and oth-
ers.(doctrinal Minutes), 1749. 

----- (ed.). Minutes of some late conversations between the Revd. M. Wesleys and others (dis-
ciplinary Minutes), 1749. 

-----. A token for children. James Janeway (edição parcial), 1749 (4 edições na Inglaterra, a 
partir de 1810 10 edições na América do Norte). 

-----. Directions concerning pronunciation and gesture, 1749 (6 edições na Inglaterra; desde 
1833 3 na América do norte). 

-----. An extract of the life and death of Mr. John Janeway, 1749 (11 edições na Inglaterra e 
Irlanda). 

-----. A plain account of the People called Methodists, 1749 (10 edições na Inglaterra e Ir-
landa); 

-----. A short Account of the school in Kingswood, near Bristol, 1749 (3 edições na Inglaterra). 

-----. (ed.). Hymns for the new year's day, 1749 (17 edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. Caii sallustii cripi bellum catilinarium et jugurthinum, 1749 (2 edições na Inglaterra); 

-----. Cornelii nepotis excellentium imperatorum vitae, 1749 (2 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). Excerpta ex Ovidio, Virgilio, Horatio, Juvenali, Persio, et Martiali, 1749. 

----- ed.). A Christian Library, 50 volumes vol.1: 1749, Bde 2-12: 1751, Bde 13-19: 1752, 
Bde 20-33: 1753, Bde 34-41: 1754, Bde 42-50: 1755; 

----- (ed.). The epistles of the apostolical fathers 1749, (A Christian Library, vol 1); 

-----. Sermons on several occasions, 3 vol., 1750 (4 ediçõesna Inglaterra/ 1800 Philadelphia). 

-----. Three sermons on the original, nature, properties, and the use of the law, 1751 (7 
edições na Inglaterra e Irlanda, opuitras edi;’oes com outro título). 

-----. A letter to the author of the enthusiasm of the Methodist and Papists compar'd. Lon-
don/Dublin: 1750. 

-----. A compendium of logic, 1750 (5 edições na Inglaterra, 1808 Baltimore). 

-----. A Letter to the revd. Mr. Baily of Corke, Dublin 1750, London 1750. 

-----. (ed.). A short account of God's dealings with Mr. Thomas Hogg, 1750 (5 edições na In-
glaterra); 

-----. (ed.). Phaedri fabulae selectae, 1750 (2 edições na Inglaterra). 

-----. (ed.). Desiderii Erasmi Roterodami colloquia selecta, 1750 (2 edições na Inglaterra). 
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-----. (ed.). Hymns occasioned by the earthquake: 8 mar. 1750, (5 edições na Inglaterra). 

-----. (ed.). Hymns occasioned by the earthquake: 8 mar. 1750, parte II, 1750 (3 edições na 
Inglaterra). 

-----. (ed.?).The contents of a folio history of the Moravians (autoria de John Wesley não ple-
namente esclarecida), 1750. 

-----. (ed.). Thoughts upon infant-baptism. W. Wall (edição parcial), 1751 (6 Edições na In-
glaterra, 2 na América do Norte). 

-----. A short Hebrew grammar, 1751 (2 edições na Inglaterra). 

-----. A short French grammar, 1751. 

-----. A second Letter to the author of the enthusiasm of the Methodists and Papists compar'd, 
1751. 

-----. Extract of the reverend Mr. John Wesley's journal, for the year 1751, 1752(?). 

-----. Serious thoughts upon the perseverance of the saints, 1751 (8 edições na Inglaterra e Ir-
landa, 1803 Philadelphia). 

-----. Extract of the reverend Mr. John Wesleys journal, for the Year 1751, 1752(?). 

-----. A second letter to the Lord Bishop of Exeter, 1752 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Predestination calmly considered, 1752 (15 edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. A short method of converting all the Roman Catholics in the Kingdom of Ireland, 1752 
(2 edições na Inglaterra). 

-----. Some account of the life and death of Matthew Lee: eforcado em Tyburn 11 out. 1752, 
1752 (5 edições na Inglaterra, Philadelphia 1793 u. 1795). 

-----. (ed.). A collection of hymns, 1752. 

----- (ed.). The works of Isaac Ambrose, 1752 (A Christian Library, vol. 13 a 15). 

-----. Directions for married persons, (A Christian Library, vol. 22), 1753 (4 edições na Ingla-
terra). 

-----. An alarm to unconverted sinners, 1753 (8 edições na Inglaterra e Irlanda, desde 1792 11 
edições na América do Norte; A Christian Library, vol 23). 

----- (ed.). Extract from the letters of Mr. Samuel Rutherford, 1753 (A Christian Library, vol. 
28). 

----- (ed.). A letter to a person of quality, concerning the heavenly lives of the primitive Chris-
tians. Anton Horneck. 1753 (4 edições na Inglaterra, A Christian Library, vo l. 28). 

----- (ed.). Directions for renewing our covenant. Richard Allein (edição parcial), 1753 (40 
edições na Inglaterra e Irlanda, Baltimore 1808, A Christian Library, vol. 30). 

-----. Wesley's revision of our catechism, 1753, (A Christian Library, vol. 31). 

----- (ed.). The saints everlasting rest. Richard Baxter (edição parcial), 1754 (13 edições na 
Inglaterra, 25 edições na América do Norte a partir de 1774.A Christian Library, vol. 
37). 

----- (ed.). How we may be universally and exactly conscientious. Samuel Annesly. 1754, (A 
Christian Library, vol. 38). 
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-----. An extract of the reverend Mr. John Wesley's journal, de 27 out. 1743 a 17 nov. 1746, 
1753 (5 edições na Inglaterra). 

-----. The advantage of the members of the Church of England over those of the Church of 
Rome, 1753 (3 edições na Inglaterra). 

----- (ed.).The complete English dictionary, 1753 (4 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). Minutes of several conversations between the Reverend Mr. John and Charles 
Wesley and others (Large Minutes), 1753. 

----- (ed.).Hymns and spiritual songs: intended for the use of real Christians of all denomina-
tinons, 1753 (27 edições na Inglaterra, Irlanda e Escotia, a partir de 1770 4 edições na 
América do Norte). 

-----. A plain account of genuine Christianity, 1753 (9 edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. An extract from reverend Mr. John Wesleys journal, 25 nov. 1746 – 20 jul. 1750, 1754 
(3 edições na Inglaterra). 

-----. An answer to all which the revd. Dr. Gill has printed the final perseverance of the saints, 
1754 (2 edições na Inglaterra). 

-----. The Christian sacrament and sacrifice, 1754 (6 edições na Inglaterra). 

-----. Lessons for children, parte IV, 1754 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Devotions for every day of the week , 1755, (A Christian Library, vol. 42). 

----- (ed. e tradutor). The life of Gregor Lopez, 1755 (tradução do espanhol e edição parcial), 
A Christian Library, vol. 50). 

-----. Queries humble proposed to the tight teverend honourable Count Zinzendorf, London 
1755, Dublin 1755. 

-----. Serious thoughts occasioned by the late earthquake at Lisbon, 1755 (6 edições na In-
glaterra e Irlanda). 

-----. Explanatory notes upon the New Testament. (Edição com base no Gnomon Novi Testa-
menti de Johann Albrecht Bengels), 1755, (42 edições na Inglaterra e Irlanda; 36 na 
América do Norte; 3 no país de Gales); 

-----. A letter to the reverend Mr. Law, 1756. 

-----. An address to the clergy, 1756. 

-----. An extract from the Reverend Mr. John Wesley's journal, 29 jul. 1749 – 30 out. 1751, 
1756 (3 edições na Inglaterra). 

-----. A short account of the death of Richard Moore, 1756. 

-----. The good soldier, 1756 (2 edições na Inglaterra). 

-----. A word to those freemen of the establish'd Church, who make the scriptures the one rule 
of their faith and practice, 1756. 

-----. Hymns for the year 1756, particularly for the fast-day, Februar 6, 1756 (4 edições na In-
glaterra e Irlanda). 

----- (ed.?). An appendix to the revd. Mr. Wesley's scripture doctrine concerning predestina-
tion, (provavelmente de John Wesley), 1756. 
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----- (ed.?). The scripture doctrine of imputed righteousness, justification and faith, (talvez de 
John Wesley), 1756. 

-----. The doctrin of original sin, according to scripture, reason, and experience, 1757. (4 
edições na Inglaterra., 1817 Nova Yorque York). 

-----. A sufficient answer to letters to the author of Theron and Aspasio, 1757 e 1763. 

-----. A letter to a gentleman at Bristol, 1758. 

-----. Hymns of intercession for all mankind, 1758 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Reasons against a separation from the Church of England, 1758 (23 edições na In-
glaterra e Irlanda, 3 América do Norte). 

----- (ed.). A short exposition of the ten commandments. Ezekiel Hopkins (extrato), 1759 (6 
edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. An extract of the reverend Mr. John Wesley's journal, from 20 jul. 1750 – 28 out. 1754, 
1759 (3 edições na Inglaterra). 

-----. A letter to the reverend Mr. Downes, 1759. 

-----. A sermon on original sin, Gen. 6,5, 1759 (12 edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. Funeral hymns (II), 1759 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Hymns of intercession for the Kingdom of England, 1759. 

-----. Hymns on the expected invasion 1759, 1759 (4 edições na Inglaterra). 

-----. Hymns to be used on the thanksgiving-day, Nov. 29, 1759. And after it, 1759(?), (2 
edições na Inglaterra). 

-----. Sermons on several occasions, vol. IV, 1760 (5 edições na Inglaterra, 1801 Philadelphi-
a). 

-----. The desideratum: or, electricity made plain and useful, 1760 (6 edições na Inglaterra). 

-----. Hymns for the use to whom Christ is all in all, 1761 (3 edições na Inglaterra). 

-----. Thoughts on the imputed righteousness of Christ, 1762 (5 edições na Inglaterra e Ir-
landa). 

-----. A blow at the root : or, Christ stabbed in the house of his friends, 1762 (5 edições na In-
glaterra). 

----- (ed.).The life and death of Mr. Thomas Welsh. James Morgan, 1762 (6 edições na Ingla-
terra, 2 na América do norte). 

-----. Further thoughts upon Christian perfection, 1763. 

----- (ed.). A survey of the wisdom of God in the creation: or a compendium of natural phi-
losophy, Introdução de John Wesley, 1763 (11 edições na Inglaterra e Irlanda, desde 
1810 3 na América do Norte); 

----- (ed.). An extract of Milton's paradise lost, with Notes, 1763. 320p (2 edições na Inglater-
ra). 

----- (ed.). Hymns for children, 1763 (5 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). Jesus, altogether lovely, Mary Bosanquet, 1766 (8 edições na Inglaterra). 
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----- An extract of the rev. Mr. John Wesley's journal, 17 jun. 1758 – 5 maio 1760, 1764 (3 e-
dições na Inglaterra). 

----- (ed.). A treatise on justification. John Goodwin (edição parcial), 1765 (3 edições). 

-----. An answer to all that is material in letters just published, under the name of the reverend 
Mr. Hervey, Bristol 1765, Edinburgh 1765. 

-----. A letter to the rev. James Hervey de1756, 1765 (5 edições na Inglaterra e Escócia, 1794 
América do Norte). 

WESLEY, Charles. Short hymns on select passages of Holy Scripture. 2 vol., Bristol: E. Bris-
tol: E. Farley, 1762. 

-----. Thoughts on a single life, 1765 (4 edições na Inglaterra). 

-----. A short history of Methodism, 1765 (5 edições na Inglaterra). 

-----. Explanatory notes upon the Old Testament, 1765. 

-----. Some remarks on a defense of the preface to the Edinburgh edition of Aspasio vindi-
cated, 1766. 

-----. Minutes of some late conversations between the reverend Mr. Wesley and others, 1766. 

-----. A plain account of Christian perfection, as believed and taught by the Rev. Mr. John 
Wesley, from the year 1725 to the year 1765, 1766 (27 edições na Inglaterra, Irland und 
Escócia). 

-----. A word to a smuggler, 1767 (5 edições na Inglaterra). 

-----. An extract of the rev. Mr. John Wesley’s journal, 6 maio 1760 – 28 out. 1762, 1767 (3 
edições na Inglaterra). 

----- (ed.). Hymns on the Trinity, 1767. 

----- (ed.). Thoughts on the sin of Onan: extracted from a late author, 1767 [publicado sem 
nome do autor – Tissot – e do editor] 

-----. Thoughts on the sin of Onan: chiefly extracted from a late Writer. London: 1767, 20p; 2ª 
edição – London: 1774, 24p. (Publicação anônima) 

-----. An Extract of the Rev. (William) Law's Works, 1768. 

----- (ed.). Advices with respect to health. Dr. Tissot, 1769 (11 edições na Inglaterra e Irlanda). 

-----. The question, what is an Arminian? Answered, 1770 (5 edições). 

-----. Free thoughts on the present state of public affairs, 1770 (2 edições na Inglaterra). 

-----. A sermon on the death of the rev. Mr. George Whitefield, 1770 (2 edições na Inglaterra e 
Irlanda, depois de 1771 4 edições na América do Norte, 1771 país de Gales). 

-----. The works of the rev. John Wesley, M. A., late Fellow of Lincoln-College, Oxford, 1771 
(vol. 1-5), 1772 (vol. 6-16), 1773 (vol. 17-25), 1774 (vol. 26-32), (diversas edições na 
Inglaterra e na América do Norte). 

-----. Thoughts upon liberty, 1772 (2 edições na Inglaterra). 

-----. Thoughts concerning the origin of power, 1772. 

-----. Prayers for children, 1772 (9 edições na Inglaterra). 
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-----. Some remarks on Mr. Hill's review of all the doctrines taught by Mr. John Wesley, 1772 
(2 edições na Inglaterra). 

-----. Preparation for death, in several hymns, 1772. 

-----. Thoughts on the present scarcity of provision, 1773. 

-----. A short roman history, 1773. 

----- (ed.). An extract of two discourses on the conflagration and renovation of the world, 
James Knight, 1773. 

----- (ed.). An extract from a treatise concerning religious affections. Jonathan Edwards, 1773. 

----- (ed.). Select extract of Mr. Herbert's sacred poems, 1773. 

-----. Thought upon slavery, 1774 (10 edições na Inglaterra, desde 1774 16 edições na Améri-
ca do Norte). 

-----. Thoughts upon necessity, 1774 (2 edições na Inglaterra). 

-----. An extract from Dr. Cadogan's dissertation on the gout and all chronic diseases, 1774. 

-----. The first part of an equal check to pharisaism and antinomianism, 1774, (abreviado e 
comentado por J. Wesley, 3 edições na Inglaterra); 

-----. A calm address to our American colonies, 1775 (14 edições na Inglaterra, Irlanda e Es-
cócia). 

-----. Some observations on liberty, 1776 (3 edições na Escócia, 1 na Inglaterra). 

-----. A seasonable address to the more serious part of the inhabitants of Great-Britain, 1776 
(2 edições na Inglaterra). 

-----. A concise history of England, 4 vol., London: Printed by R. Haves, 1776. 

-----. A calm address of the inhabitants of England, 1777 (4 edições na Inglaterra). 

-----. Thoughts upon God's sovereignty, 1777 (5 edições na Inglaterra). 

-----. An answer to Mr. Rowland Hill's Tract, entitled: Imposture detected, 1777 (4 edições na 
Inglaterra). 

-----. A serious address to the people of England, with regard to the state of the nation, 1778. 

-----. A brief narrative of the revival of religion in Virginia, 1778 (5 edições na Inglaterra). 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 1, 1778. 

----- (ed.). An answer to several objections against this work, (The Arminian Magazine), 
1778. 

-----. A collection of prayers for families, 1779 (11 edições na Inglaterra). 

-----. Popery calmly considered, 1779 (6 Edição na Inglaterra, Irlanda e Escocia); 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 2, 1779. 

-----. Thoughts upon Jacob Behmen, 1780. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 3, 1780. 

----- (ed.). Hymns, written in the time of the tumults, jun. 1780. 

-----. A collection of hymns, for the people called Methodists, 1780 (até 1831: 103 edições na 
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Inglaterra e Irlanda, 7 edições na América do Norte).  

----- (ed.). The history of Henry, Earl of Moreland, Henry Brooke, 5 volumes, 1781 (21 edi-
ções na Inglaterra, 5 edições na América do Norte). 

-----. A concise ecclesiastical history, from the birth of Christ to the beginning of the present 
century, 4 volumes, 1781; 

-----. A short history of the people called Methodists, Halifax 1787. [Trata-se de uma edição a 
parted da Concise History of England de 1781.] 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 4, 1781. 

----- (ed.). A small collection of hymns, selected from various authors, 1781 (3 edições na In-
glaterra). 

-----. The protestant association, 1781. 

-----. Sacred harmony: or a choise collection of psalms and hymns, 1780 (?) (8 edições na In-
glaterra). 

----- (ed.). A call to the unconverted. Richard Baxter, 1782 (8 edições na Inglaterra e Irlanda, 
desde 1792 4 Edições na América do Norte). 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 5, 1782. 

-----. Hymns for the national fast, 1782. 

-----. Hymns for the nation: in 1782, parte I e II, 1782 (4 edições os dois volumes em conjun-
to). 

-----. An extract from the rev. Mr. John Wesley's journal, 1 jan. 1776 – 8 ago. 1779, 1783 (3 
edições na Inglaterra). 

-----. A state of the society for distributing religious tracts among the poor, for the year 1782, 
1783. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 6, 1783. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 7, 1784. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 8, 1785. 

-----. A pocket hymn book , for the use of Christians of all denominations, 1785, edição 
ampliada em agosto 1787, (23 edições na Inglaterra e Irlanda). 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 9, 1786. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 10, 1787. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 11, 1788. 

----- (ed.). The Arminian Magazine, vol. 12, 1789. 

-----. The Arminian Magazine, vol. 13, 1790. 

-----. The New Testament: with an analysis of the several books and chapters. London: printed 
and sold at the New-Chapel, City-Road and at the Rev. J. Wesley's Preaching-Houses in 
Town and Country, 1790. 

-----. Hymns for children, 1790. 

-----. Instructions for Christians, 1791. 
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-----. The Arminian Magazine, vol. 14, 1791. 
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