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Estados Unidos no Século XVIII 
• Sec. XV – XVI – Europa sai da Idade Média e entra 

no Renascimento. 

• Desenvolvimento da Cultura, Ciência e Economia 

• Interesse em Geografia e Curiosidade Intelectual 

• Desenvolvimento tecnológico 

• Falta de recursos – Ouro e Prata na Europa 

• Incentivo à Exploração e Colonização de novas 
regiões. 





Estados Unidos no Século XVIII 



Estados Unidos – Séc. XVII - XVIII 
• Puritanos – 1629 – Colônia Baía de Massachusetts 

 

 



Estados Unidos – Séc. XVII - XVIII 
• Puritanos – 1629 – Colônia Baía de Massachusetts 

• Crescimento e influência puritana da Nova 
Inglaterra (Colônias do Norte) 

• Desenvolvimento social com liberdade religiosa e 
dominação religiosa. 

• Declínio da Fé Evangélica – Sucessão de Guerras 
do Sec. XVII – Declínio da Espiritualidade.  

• Guerra da Rainha Ana – Guerra de Sucessão 
Espanhola - Inglêses X Franceses 1702 a 1713 
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Jonathan Edwards 

• Pregador Congregacional 

• Teólogo Calvinista 

• Missionário aos Índios Americanos 

• Considerado um dos maiores Filósofos 
Norte-Americanos. 



Relevância de Edwards 
1. Influência Permanente após de 3 Séculos. 

2. Mantem-se acima da vida intelectual e 
espiritual da igreja. 

3. Seus escritos teológicos foram 
assombrosamente brilhantes. 

4. Ministério Pastoral rendeu muitos frutos. 

5. Sua caminhada cristã foi exemplar. 
Steven J. Lawson 



Edwards na Teologia 

“Talvez seja tolice, mas sou tentado a 
comparar os puritanos aos Alpes, Lutero e 
Calvino ao Himalaia e Jonathan Edwards 
ao Monte Everest! Para mim, ele sempre 
foi o homem mais parecido com Paulo.”  

D. Martyn Lloyd-Jones 



Relevância de Edwards 
Considerado: 

1. O último dos Teólogos Escolásticos Medievais. 
(John Gerstner) 

2. O último representante da teologia e do 
pensamento puritano do Novo Mundo. (Joel Beeke) 

3. Primeiro dos teólogos-filósofos norte-
americanos. (John Gerstner) 



Edwards na Filosofia 

“Tivesse Edwards permanecido apenas no 
campo da filosofia e da metafísica, sem 

enveredar pela teologia, ele talvez viesse a 
ocupar “um lugar ao lado de Leibnitz e Kant 
entre os fundadores de sistemas imortais” 

Georges Lyon (Filósofo Francês)  segundo Benjamin B. Warfield  



Jonathan Edwards 
Considerado: 

1. O mais perspicaz dos primeiros Filósofos 
Americanos. (George Marsden) 

2. Personagem de real grandeza na vida 
intelectual da América colonial.(Benjamin Warfield) 

3. Magnífico personagem intelectual da  
América colonial.(B.K.Kuiper) 

  



Jonathan Edwards 
Considerado: 

1. O Teólogo do Primeiro Grande Avivamento  
(Mark Noll) 

2. O sermão mais famoso da América do Norte: 
“Pecadores nas Mãos de um Deus Irado”. 



Jonathan Edwards 
Considerado: 

1. O Autor de algumas Obras Primas da 
Literatura Cristã (George Marsden) 

1. Religious Affections (Afeições Religiosas) 

2. Freedom of Will (Livre Arbítrio) 

3. The Nature of the True Virtue (A Natureza da Virtude 
Verdadeira) 
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Jonathan Edwards 
•  05/10/1703 – East Windsor, Connecticut 

• Pai: Timothy Edwards – Pastor da mesma 
igreja por 60 anos, formado em Harvard. 

• Mãe: Esther Stoddart Edwards – Filha de 
Solomon Stoddart (Pastor em Northampton, 
Massachusetts – “Papa de Northampton”) 



Jonathan Edwards 
• Único filho entre 10 filhas – Todas estudaram 

em Boston e auxiliaram na formação de 
Jonathan. 

• Aos 13 anos entra no Yale College 

• Aos 17 anos – Bacharel – 1720 – Conversão 

• 1Timóteo.1:17 – “Ao Rei eterno, ao Deus 
único, imortal e invisível, sejam honra e 
glória para todo o sempre. Amém.” 

 

 



Jonathan Edwards 
“Comecei a ter um novo tipo de percepções e idéias 
sobre Cristo, sobre a obra redentora e os gloriosos 

caminhos da salvação por meio dEle. Um senso 
interior e agradável sobre essas coisas às vezes vinha 

ao meu coração, e minha alma foi levada em 
aprazíveis visões e contemplações a respeito delas. 

Minha mente estava muito empenhada em passar o 
meu tempo lendo e meditando sobre Cristo, na 
beleza e excelência de sua pessoa e no amável 

caminho da salvação, pela livre graça nEle” 



Jonathan Edwards 
“Comecei a ter um novo tipo de percepções e ideias 
sobre Cristo, sobre a obra redentora e os gloriosos 

caminhos da salvação por meio dEle. Um senso 
interior e agradável sobre essas coisas às vezes vinha 

ao meu coração, e minha alma foi levada em 
aprazíveis visões e contemplações a respeito delas. 
Minha mente estava muito empenhada em passar 
o meu tempo lendo e meditando sobre Cristo, na 

beleza e excelência de sua pessoa e no amável 
caminho da salvação, pela livre graça nEle” 



Jonathan Edwards 
• Aos 18 anos – Pastorado em Nova York 

• Aos 18 anos – 70 Resoluções – Diário Pessoal 
– “Resoluções” – Propósitos e Diretrizes de Vida 

– “Miscelânia” – Vários temas e a busca pela santidade 

– “Narrativa Pessoal” -  Aos 37 anos – Visão da própria alma, 
das lutas e triunfos espirituais – Relacionamento com Deus 
Auto-Biografia (Resposta a uma carta ao seu futuro genro, 
Aaron Burr) 



Jonathan Edwards 
• Aos 18 anos – Pastorado em Nova York 

• Aos 18 anos – 70 Resoluções – Diário Pessoal 

• Aos 20 anos – Mestre em Humanidades(1723)  

• Aos 24 anos – Ordenado em 1727 como Pastor 
Auxiliar do Avô – Solomon Stoddart em 
Northampton, Massachusetts. 

• Aos 25 anos – Após 4 anos de namoro casa com 
Sarah Pierpont em julho/1728. Tiveram 11 filhos 



Jonathan Edwards 
• Aos 26 anos – Assume a Igreja após a morte do 

Avô – Solomon Stoddart (11/02/1729) em 
Northampton, MA, onde ficou 23 anos. 

• 1734 – 1736 – Série de mensagens sobre a 
Justificação pela Fé – 300 conversões. 

“A cidade parecia estar cheia da presença de Deus; 
ela nunca esteve tão cheia de amor, nem tão cheia 

de alegria” (Jonathan Edwards) 

 

 



Jonathan Edwards 
• 1740 – 1742 – Grande Avivamento – George 

Whitefield – Nova Inglaterra = 300.000 
habitantes – 50.000 novos membros de igrejas 

• 1741 – 8 de julho – Sermão em Enfield, Ct: 
“Pecadores nas mãos de um Deus Irado” – 
Dt.32.35b. 

 

 

 



08/07/1741  

Assistir no Youtube no endereço abaixo 
https://www.youtube.com/watch?v=jha6kbUcwmU 



Jonathan Edwards 
• “Toda boca ficará fechada no Dia do Juízo” 

• “Não há coisa alguma que, por um momento, 
evite que o pecador caia no inferno, senão a 
boa vontade de Deus” 

• “A razão pela qual o pecador ainda não caiu, e 
não cai no inferno, é por não haver chegado 
ainda o tempo determinado pelo Senhor.” 



Jonathan Edwards 
• 1740 – 1742 – Grande Avivamento – George 

Whitefield – Nova Inglaterra = 300.000 
habitantes – 50.000 novos membros de igrejas 

• 1741 – 8 de julho – Sermão em Enfield, Ct: 
“Pecadores nas mãos de um Deus Irado” – 
Dt.32.35b 

• Grande manifestação pública de temor e tremor 
diante da verdade revelada pela Escritura. 

 



Jonathan Edwards 
• “Pecadores nas mãos de um Deus Irado” 

• Controvérsia entre as igrejas quanto à natureza 
do movimento. 

• Oposição de alguns ministros – “Velhas Luzes” 

• Apoio de outros ministros – “Novas Luzes” 

• Reunião turbulenta em Yale 10/09/1741. 

• Mensagem de Edwards  

 

 



Jonathan Edwards 
• Mensagem de Edwards – 1.João.4:1-6 – 11/09/1741 

– A Verdadeira Obra do Espírito – Sinais de Autenticidade: 

1. Aumenta a consideração das pessoas por Jesus como 
Filho de Deus e Salvador do mundo. 

2. Leva as pessoas a partirem de suas corrupções e lascívias 
rumo à justiça de Deus. 

3. Aumenta o respeito pelas Sagradas Escrituras 

4. Estabelece a mente nas verdades objetivas da fé revelada 

5. Evoca um genuíno amor por Deus e o homem. 

 

 



Jonathan Edwards 
• 1746 – Tratado sobre as Afeições Religiosas: A 

diferença entre a verdadeira e a falsa 
experiência cristã. (Samuel Storms) 

 

 

 

 

“O principal clássico na história americana sobre 
vida espiritual” (Joel Beeke) 



Jonathan Edwards 
• Influenciou muitos jovens a seguirem o 

ministério e alguns moraram com ele (Joseph 
Bellamy, Samuel Buel, Samuel Hopkins e David 
Brainerd) 

• 09/10/1747 – Morte de Brainerd e de sua Filha 
Jerusha - Tuberculose 



Jonathan Edwards 
• 22/06/1750 – Fim do pastorado em 

Northamptom – “Ceia do Senhor apenas aos 
convertidos” – Exoneração com 10% contrários – 
230x23 – considerada Uma das Grandes 
Tragédias da História da Igreja. 

M. Lloyd-Jones: “Não se surpreendam, portanto, 
irmãos, com o que possa acontecer com voces em 
suas igrejas” 

 



Jonathan Edwards 
• 1751 – 1757 – Novo trabalho com índios 

Moicanos e Mohawks - Stockbridge – 
Massachusetts – muitos conflitos, muitas 
conversões e muita produção (obras): 
– 1754 – O Lívre Arbítrio 

– 1755 – O Fim para o Qual Deus Criou o Mundo 

– 1755 – A Verdadeira Virtude 

– 1758 – Pecado Original 

“Os Dois Tratados” 



Jonathan Edwards 
• 24/09/1757 – Morte do genro, Aaron Burr, 

casado com a Filha Esther – Diretor da 
Faculdade de Princeton (New Jersey) 

• 27/01/1758 – Morre Timothy Edwards (Pai) 

• 16/02/1758 – Assume a Presidência de 
Princeton por 5 semanas. 

•  22/03/1758 – Infecção após Vacina contra 
varíola.(Esther - 07/04 - Esposa Sarah - 02/10)  



Últimas Palavras 
“Parece-me ser da vontade de Deus que eu 
cedo as deixe, por isso, transmitam o meu 

maior amor a minha esposa, e digam-lhe que a 
excepcional união, que por tanto tempo existiu 

entre nós, teve uma natureza espiritual e, 
portanto, conforme creio, continuará para 

sempre. Espero que ela seja apoiada durante 
esta grande provação, e que se submeta 

alegremente à vontade de Deus”  
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Jonathan Edwards 
• Escreveu cerca de mil sermões. 

• Objetivo:  
– Levar homens a sentirem e entenderem a verdade do 

Evangelho e responderem a ela. 

• Erudito com clareza simples 

• Método puritano de exposição bíblia, ilustração com 
outros textos e aplicação para questões do dia a dia. 

• Pecadores nas mãos de um Deus irado – 1741 

 

 



Jonathan Edwards 
• Foi o instrumento de um grande avivamento em 

uma época de decadência moral e espiritual no 
Novo Mundo. 

• Seus escritos Teológicos e Filosóficos serviram e 
servem de base e fortalecimento da doutrina bíblica 
e dos melhores escritores evangélicos. 

• Suas Resoluções fortalecem os princípios volitivos 
da fé cristã não emocional e totalmente dependente 
da ação do Espírito Santo.  

 

 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

• Buscar a Glória de Deus 

• Rejeitar o Pecado 

• Usar Apropriadamente o Tempo Concedido 

• Viver para o Senhor com Todo o Ser 

• Buscar a Humildade e o Amor 

• Fazer Frequentes Auto-Análises 

 
Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

1. Buscar a Glória de Deus 
– Glorificar a Deus em cada pensamento, palavra e ação 

– Esforço contínuo para tornar isso possível 

– Esforço contínuo para descobrir maneiras de favorecer a 
Glória de Deus. 

Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

2. Rejeitar o Pecado 
– Arrepender-se sempre ao errar, cair, tornar-se insensível 

ou negligenciar as suas resoluções 

– Rever os pecados e procurar sua origem da inquidade de 
seu coração 

– Jamais dizer coisas inadequadas no dia do Senhor 

– Confessar franca e regularmente o seu pecado a si 
mesmo e a Deus, e manter sua consciência limpa. 

 
Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

2. Rejeitar o Pecado 
– Jamais se permitir ter ira em relação aos animais 

irracionais. 

– Negar coisas que não fossem adequadas a um bom 
temperamento 

– Ao ser tentado a irar-se lutaria para agir bondosamente 

 

Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

3. Usar Apropriadamente o Tempo Concedido 
– Levantar cedo, trabalhar até tarde e usar cada momento 

com uma atividade construtiva. (George S. Claghorn) 

– Nunca deixar a mente relaxada e mante-la inclinada à fé. 

– Pensar frequentemente em sua morte e nas situações 
referentes à morte, como se estivesse para ouvir a última 
trombeta. 

–  Pensar regularmente de como chegaria no porvir, 
vivendo como se tivesse contemplado o céu e o inferno. 

Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

4. Viver para o Senhor com Todo o Ser 
– Livrar-se do que pudesse roubar sua segurança 

– Estudar firme e constantemente as Escrituras (13h/dia) 

– Tentar chegar cada dia a um patamar mais elevado da 
Graça. 

– Reconsagrar-se regularmente ao Senhor agindo como se 
fosse inteiramente de Deus. 

– Permitir sentir “prazer ou aflição, alegria ou tristeza”, 
apenas se ajudassem na prática da fé. 

Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

4. Viver para o Senhor com Todo o Ser 
– Lançar sua alma sobre Jesus Cristo, crer e confiar nEle. 

– Se houvesse um cristão completo, lutaria para ser como 
ele. 

– Declarar seus caminhos para Deus e expor sua alma para 
Ele. 

– Manter uma rígida disciplina no comer e beber, e avaliar 
se assim foi feito. (1Co.10:31) 

Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 
5. Buscar a Humildade e o Amor 

– Considerar-se o mais vil dos pecadores e como se tivesse 
cometido os mesmos pecados das outras pessoas. 
(Eliminar o orgulho) 

– Esforçar-se para viver com caridade e liberalidade 

– Não fazer nada por vingança 

– Não falar nada inapropriado a alguém, procurar manter, 
promover e estabelecer a paz 

– Demonstrar amor aos pais para evitar a inquietação 
deles Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

6. Fazer Frequentes Auto-Análises 
– Examinar constante e cuidadosamente o que o levava a 

ter dúvidas sobre o amor de Deus. 

– Indagar todas as noites quais pecados cometeu 

– Perguntar a si mesmo ao final de cada dia, mês e ano 
como poderia ter agido melhor. 

– Analisar a cada semana o seu temperamento 

 
Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

6. Fazer Frequentes Auto-Análises 
– Comprometeu-se a inspecionar de forma crítica a 

condição de sua alma quanto ao verdadeiro interesse em 
Cristo. 

– Nos casos de infortúnios, se determinava a examinar se 
cumprira sua obrigação 

– Sujeitar-se à mais rígida análise quando seus sentimentos 
estavam desordenados ou ele se encontrava inquieto. 

 
Kenneth P. Minkema 



Fundamentos das Firmes Resoluções 

“Minha mente estava muito empenhada 
em passar o meu tempo lendo e 

meditando sobre Cristo”. 
(Jonathan Edwards) 
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Aplicações Práticas 
• Resoluto: Firmes Resoluções. Rm.12:1-2 

“Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias 
de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus; este é o culto racional de 
vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, 
mas transformem-se pela renovação da sua 
mente, para que sejam capazes de experimentar e 
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de 
Deus.” Rm.12:1-2 



Aplicações Práticas 
• Resoluto: Firmes Resoluções. Rm.12:1-2 

• Prioridade: Estudava e meditava nas Escrituras 
13 horas por dia. Sl.1:1-2 

“Como é feliz aquele que não segue o 
conselho dos ímpios, não imita a conduta dos 
pecadores, nem se assenta na roda dos 
zombadores! Ao contrário, sua satisfação está 
na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e 
noite.”Sl.1:1-2  



Aplicações Práticas 
• Resoluto: Firmes Resoluções. Rm.12:1-2 

• Prioridade: Estudava e meditava nas Escrituras 
13 horas por dia. Sl.1:1-2 

• Auto Avaliação: Revia suas atitudes e julgava 
se eram ou não corretas, o que as motivava e 
as corrigia se não fosse para a Glória de Deus. 
1.Co.11:28a, 31 

“Examine-se o homem...Mas, se nós nos examinássemos 
a nós mesmos, não receberíamos juízo.” 1Co.11:28a, 31 



Aplicações Práticas 
• Resoluto: Firmes Resoluções. Rm.12:1-2 

• Prioridade: Estudava e meditava nas Escrituras 
13 horas por dia. Sl.1:1-2 

• Auto Avaliação: Revia suas atitudes e julgava 
se eram ou não corretas, o que as motivava e 
as corrigia se não fosse para a Glória de Deus. 
1.Co.11:28a, 31 

• Santidade e Paz: Busca incansável e intensa 
para ser santo e pacificador. Hb.12:14 



“Esforcem-se para viver em paz com 
todos e para serem santos; sem 
santidade ninguém verá o Senhor.” 
Hebreus 12:14 



Aplicações Práticas 
• Humildade: Combateu a preconceito, a 

indiferença, a ira e a mentira, sempre se 
considerando não apto a julgar ninguém, mas 
sim as idéias. Fl.2:3-8 

 



“Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, 
mas humildemente considerem os outros superiores 
a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus 
interesses, mas também dos interesses dos outros. 
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, 
embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a 
Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se 
a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se 
semelhante aos homens. E, sendo encontrado em 
forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi 
obediente até à morte, e morte de cruz!” Fl.2:3-9 



Aplicações Práticas 
• Humildade: Combateu a preconceito, a 

indiferença, a ira e a mentira, sempre se 
considerando não apto a julgar ninguém, mas 
sim as idéias. Fl.2:3-8 

• Confissão: Procurava rever seus pecados e os 
confessava. 1.João.1:9 

 “Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e 
justo para perdoar os nossos pecados e nos 
purificar de toda injustiça.” 1Jo.1:9 



Aplicações Práticas 
• Humildade: Combateu a preconceito, a 

indiferença, a ira e a mentira, sempre se 
considerando não apto a julgar ninguém, mas 
sim as idéias. Fl.2:3-8 

• Confissão: Procurava rever seus pecados e os 
confessava. 1.João.1:9 

• Ambição: Buscava melhorar cada dia. 1.Ts.3:12 

 



“Que o Senhor faça crescer e transbordar o 
amor que vocês têm uns para com os outros e 
para com todos, a exemplo do nosso amor por 
vocês.” 1Ts.3:12 



Aplicações Práticas 
• Humildade: Combateu a preconceito, a 

indiferença, a ira e a mentira, sempre se 
considerando não apto a julgar ninguém, mas 
sim as idéias. Fl.2:3-8 

• Confissão: Procurava rever seus pecados e os 
confessava. 1.João.1:9 

• Ambição: Buscava melhorar cada dia. 1.Ts.3:12 

• Verdadeiro: Buscava falar a verdade. 2.Co.13:8 

 



“Pois nada podemos 
contra a verdade, mas 
somente em favor da 
verdade.” 2Co.13:8 



Aplicações Práticas 
• Amor: Viver com base na decisão de amar. 

1.Co.16:14 – “Façam tudo com amor.” 

• Persistência: Buscou constantemente manter-
se em atividade para o Senhor. 1.Co.15:58 

“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se 
firmes, e que nada os abale. Sejam sempre 
dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem 
que, no Senhor, o trabalho de vocês não será 
inútil.” 



Aplicações Práticas 
• Amor: Viver com base na decisão de amar. 

1.Co.16:14 

• Persistência: Buscou constantemente manter-
se em atividade para o Senhor. 1.Co.15:58 

• Obediência: Disposição mental para obedecer. 
Jo.15:14 

 “Vocês serão meus amigos, se fizerem o que 
eu lhes ordeno.” João 15:14 



Aplicações Práticas 
• Amor: Viver com base na decisão de amar. 

1.Co.16:14 

• Persistência: Buscou constantemente manter-
se em atividade para o Senhor. 1.Co.15:58 

• Obediência: Disposição mental para obedecer. 
Jo.15:14 

• Disciplina: Administrava todas as suas 
atividades. Ef.5:14-17  

 



Por isso é que foi dito: "Desperta, ó tu que 
dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo 
resplandecerá sobre ti". 
Tenham cuidado com a maneira como vocês 
vivem; que não seja como insensatos, mas como 
sábios, aproveitando ao máximo cada 
oportunidade, porque os dias são maus. 
Portanto, não sejam insensatos, mas procurem 
compreender qual é a vontade do Senhor. “ 
Ef.5:14-17 



1.394 Descendentes de Edwards 
• 3 presidentes de universidades, 3 senadores dos 

Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 
médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais 
de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 
60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos 
Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 
formados em universidades, governadores de Estados 
e diplomatas.  

 
Benjamin B. Warfield, 1900 



Aplicações Práticas 

“Talvez, nenhuma outra pessoa tão 
dotada intelectualmente tenha sido 

tão determinada na busca pela 
santidade como Edwards o foi.” 

Steven J. Lawson 



Aplicações Práticas 

“Nem antes nem depois de Josias 
houve um rei como ele, que se voltasse 

para o Senhor de todo o coração, de 
toda a alma e de todas as suas forças, 
de acordo com toda a Lei de Moisés.” 

2Rs.23:25 


