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O Grande Avivamento dos anos 1739-1791 é 
chamado de Avivamento Wesleyano. Deus usou 
grandemente os irmãos Wesley (e outros) mas, 
claramente, John Wesley foi o líder escolhido por 
Deus nesse grande avivamento. 
 
John Wesley foi o décimo filho do Rev. Samuel e de 
Susana Wesley. Dos 19 filhos que tiveram, apenas 6 
viveram até a idade adulta. Susana tinha em seus 
ancestrais condes e viscondes. Era uma grande 
mulher, tanto por nascimento quando por criação. 
Recorria às suas fortes origens puritanas para a 
criação de seus filhos. 
 
Cumpria um horário detalhado que incluía 
devocionais (tempo dedicado à Deus) pelas manhãs 
e às tardes e um  tempo regular de meditação e 
auto-exame diante de Deus. Mantinha um diário 
espiritual e observava rigidamente a separação do 
domingo ao Senhor. 
Esperava dos filhos que fossem obedientes, calmos, 
ajudadores e respeitosos, e foi ela quem ensinou 
todos a ler. Separava um tempo especial uma noite 
por semana para cada um de seus filhos para 
conversar sobre a Bíblia, Cristo e as próprias 



atitudes espirituais, ouvindo os problemas e as 
alegrias da semana (discipulado). 
 
Susana entendia o compromisso da maternidade 
como a responsabilidade de educar e formar 
homens e mulheres para Deus. 
Durante as viagens de seu esposo, ela reunia seus 
filhos e criados na cozinha de sua casa, nas tardes 
de domingo para cultos voltados para o ensino do 
amor e evangelização. A programação cresceu tanto 
que os vizinhos pediram para participar, chegando 
ao número de 200 participantes por reunião.  
Certa vez, John escreveu a sua mãe mostrando 
dúvida quanto ao desejo de seguir a carreira 
pastoral. Susana lhe respondeu com uma carta tão 
profunda, que segundo ele, foi a responsável por 
sua busca tão obstinada por mais de Deus. 
 
-Veja o que uma mãe com o coração aquecido e 
grande zelo pelas coisas de Deus pôde realizar? 
 
-A influência, piedade, zelo e exemplo dos pais pode 
deixar um legado que ecoará ao longo dos anos, por 
inúmeros lugares e gerações, através dos filhos 
(naturais e espirituais). 
 
-A conduta de Susana preparou Wesley para viver 
em chamas e incendiar milhares. 
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