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Alde rsga te é uma velh a rua de Londres, que tomo u seu nome da entr ada no muro
setentrional da cidade, que se chamava portão de Alder.

Foi numa sala de culto situada nesta rua, Aldersgate, que João Wesley teve sua notável
experiência às 8:45h da noite, de 24 de maio de 1738. Ele mesmo assim descreve o que lhe
aconteceu na ocasião:

"À noite fui, muito contra minha vontade, a uma sociedade à rua
Aldersgate, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero à carta aos
Romanos. Cerca das 8:45h, enquanto ele descrevia a mudança que
Deus opera no coração pela fé em Cris to, sent i meu coração
abrasado de maneira estranha. Sent i que conf iava em Cristo
som ent e par a a sal vaç ão; e foi me da da a ce rt ez a de qu e El e
ti nha tirado os meus pecados, sim os meus, e me tin ha liv rad o da
lei do pecado e da morte".

As Igrejas Metodistas de todo o mundo que contam mais ou menos 11.000.000 de
membros, na atualidade, estão empenhadas nestes primeiros meses do ano de 1938 em
promover a comemoração do bi-centenário do movimento histórico-espiritual,
denominado Metodismo, que teve o início naquela experiência de João Wesley.

Afirmou-se, já, que a Comemoração de Aldersgate é um movimento essencialmente
espiritual, visando utilizar o bi-cen ten ári o do des per tam ent o esp i ritual de Wesley, para
chamar a atenção de toda a Igreja à realidade que lhe deu origem e poder - isto é, á
experiência religiosa pessoal da alma em contactocom Deus. Não ha objetivo financeiro na
campanha — cogita-se apenas do des per tamen to esp iri tual da con sci ên cia coletiva da
Igreja para as realidades da experiência religiosa pessoal; contudo, est as res ult am em
res pon sab ili dad es sociais. Não se promove nenhum programa social, porém, dá-se ênfase
sobre a experiência religiosa individual, que carrega consi go, inevi tavelmente , rela ções
morais, combatendo o pecado sob todos os matizes, quer individuais, quer sociais.

Apesar de culminar a Comemoração de Aldersgate em 24 de Maio de 1938, o
movimento não termina nessa data. Não se pretende gerar um entusiasmo passageiro que
se evapore com o fim de Maio. A Igreja Metodista do Brasil comemorará durante 4 anos.
Esperamos que a Igr eja nes se tempo con siga grandes coisas na renovação de sua
experiência religiosa e na conversão de almas.

Disse Wesley que não receava a morte do Met odismo, mas que se tornasse uma
sei ta sem vida espi ritual , aparen tando vigor, mas sem ele.



O Metodismo sobreviveu e cresceu aos milhões, tendo notáveis igrejas e ministros
da palavra. É excelente nosso sistema de educação religiosa e avivou-se nossa consciência
social; não obstante tudo isto , mesmo o mais otimista entre nós reconhece que ainda nos
falta o poder adequado para as nossas necessidades e problemas.

Chegou o momento oportuno para reafi rmarmos que a verdadei ra marca do
cr is tão é a ex pe ri ên ci a de Deus em Cristo, no perdão dos pecados, na rege neração do
coração, na santidade de vida, no amor aos homens, e que as boas obras de qualquer
espécie, são frutos dessa experiência e naturalmente inseparáveis da mesma. É esta a
dou trina metodista, a teologia da Reforma e a posição histórica do Cristianismo
eva ngé lic o. O rec onh eci men to des te fato consti tui a maior necess idad e da Igreja e da
sociedade atual.

A comemoração de Aldersgate é um movimento evangelizante em toda a acepção da
palavra.

• OBJETIVOS ESPECIFICOS

I. QUANTO À VIDA ESPIRITUAL.
1. Alcançar nova e específica experiência religiosa do coração de cada pastor, cada oficial

da Igreja e cada professor da Escola Dominical.
2. Conseguir a realização de um programa informativo e inspirador para todos os crentes

metodistas sobre o que significa ser membro da Igreja, incluindo a experiência religiosa pessoal,
conhecimento e profunda convicção em nossa história metodista, herança histórica e lealdade a
todoo nosso programa de trabalho.

3. Uma interpretação do Evangelho que venha satisfazer às necessidades sociais da
atualidade, de tal modo que se dê ênfase ao fato de que a religião pessoal é inútil a não ser que
transborde em vida moral e justiça social, e que os programas sociais são, em última análise,
impotentes se não forem motivados e impelidos pelaexperiência religiosa pessoal.

II. QUANTO AO EVANGELISMO.
4. Fazer um estudo de cada Igreja para sabermos definitivamente quais as

responsabilidade, e de quando em quando outro estudo da situação para termos as
informações em dia.

5. Um avivamento em cada Igreja, cuidadosamente planejado e organizado para
aprofundarmos a espiritualidade dos guias e dos crentes, e ganhar os jovens e adultos que
ainda não são crentes na comunidade.

6. Maior aumento no número de membros recebidos por profissão de fé.
7. Conseguir uma missão evangelizante em cada escola e colégio ou Escola Superior

da Igreja, dando ênfase especial à historia e dout rina met odis ta, lealdade ao nosso
programa de trabalho, submissã o ab so lu ta de no ss a vi da a Je su s Cristo , e a
experiência religiosa pessoal de todos os estudantes e professores.



II I. QU AN TO AO TR AB AL HO DA IG RE JA .
8. Maior aumento na matrícula e na assistência da Escola Dominial.
9. Maior aumento nas contribuições e pagame nto comple to dos orçame ntos por

parte de cada Igreja.
10. Maior aumento na circulação da literatura da Igreja, especialmente colocando

nossos jornais evangélicos nos lares de todos os oficiais da Igreja e professores da Escola
Dominical.

11. Adoção de objetivos definidos em cada cargo pastoral, baseando-se de acordo com as
necessidades e oportunidades da igreja local, para as quais trabalhará futuramente.

O DIA DE ALDERSGATEEM 24 DE MAIO DE 1938.

Aos 24 de Maio de 1938 cada igreja e congregação metodista deve associar-se com o
metodismo mundial na observação apropriada do Dia de Aldersgate, que é o bi-centenário da
experiência religiosa de João Wesley, em que "sentiuo coração abrasado de maneira estranha".

Cada ministro e guia deve procurar informações e sugestões proveitosas e fazer
preparação especial de antemão para a celebração deste culto.

Sugerimos que precisamente às 8:45h da noite, o momento exato em que Wesley sentiu o
seu coração abrasado, todos os Metodistas estejam de joelhos, perante o altar da Igreja, ou à
mesa da comunhão, buscando, cada um, em particular, para si mesmo, a experiência viva com
Deus, mediante Cristo Jesus.

A CON TIN UAÇÃO DO PROGR AMA .
Co nf or me a re co me nd aç ão ad ot ad a pel o Con cíl io Ger al da Igreja Met odi sta

do Brasil — a Comemoração Wesleyanase estenderá especialmente pelo quadri ênio
de 1938 a 1942.

Para evi tar a possib ili dade de se perder os resultados da comemoração de
Aldersgate, depois de 24 de Maio de 1938 e assim se torne tudo emoção temporári a ou
ent usi asm o esporá dic o, cad a igreja deverá desenvolver certos objetivos definidos - ou
um progra ma de at iv ida des a ser realizado.

Falando em termos gerais , o progra ma de continuação inclui rá um crescimento
regula r e definido na Escola Dominical; um crescimento regula r e definido de
conversões; acei tação e pagamento de 100 % nas res pon sab ili dad es fin anc ei ras da
Igre ja ; adequado sust ento mi ni st er ia l; pa gament o de dívi da s; ere ção de novos
edifíc ios ou aumento no prédio ; compra de nov os hin ários; aumento de membros nas
sociedades de senhoras , homens e de jovens; aumento de circul ação dos jornai s
evangélicos em nosso meio; desenvolvi mento e cultu ra do ministério e dos candidatos à
obra mi ss io ná ri a; pr epar o de obre ir os da Escola Dominical; realização de retiros
espiri tuais, de quando em quando , ou est udos em gru pos par a o desen vol vi mento da



vida espiri tual; um programa adequ ado de servi ço socia l entre a pobre za e os menos
favorecidos na comunidade Um jornal de Londres anuncia que o parágrafo do Diário de
João Wesley em que ele conta a história do "seu coração abrasado de maneira estranha" será
irradiado simultaneamente em vários países do mundo, às 8:4 5h da noi te de 24 de Maio
de 1938, de modo que, além dos 11.000.000 de metodistas que devem estar em suas igrejas
a essa hora, milhares de outras pessoas poderão ouvir essa notável história.

Um comentarista, escrevendo a respeito deste movimento, diz que nesta
comemoração bi-centenária teremos uma oportun idade exc epc ion al de apr ese nta r a tod o
o mun do a uni dad e que é car act erística do Metodismo. O fato de que uma Igr eja de
mais de 11. 600.000 de mem bros em todo o mundo tivesse nascido de Aldersgate é uma
justificativa da mensagem que temos proclamado e a realidade do Poder de Deus.

A COMISSÃO ORGANIZADORA.

BRASIL, 1938


