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Wesley esforçava-se para pregar com simplicidade, 
de modo que todos entendessem.  
Depois que pregou seu primeiro sermão de 
improviso, nunca mais levou um manuscrito de 
sermão ao púlpito. Havia oradores melhores que 
ele, mas nenhum pregador no Grande Avivamento 
pregava com maior poder que Wesley. Suas 
palavras caiam como martelo e queimavam como 
fogo (Jr. 23:29).  
Falando a respeito da unção de Deus em suas 
mensagens, Wesley disse: ”É um dom de Deus, e 
não pode ser alcançado pela união de esforços 
da natureza e das artes”. 
 
Havia ocasiões que, por tanta unção, Wesley não 
conseguia parar, e, depois que  parava, começava 
de novo, demonstrando poder ainda maior que 
antes. Chegava a pregar durante duas ou três horas. 
Certa vez escreveu: “Fui constrangido a continuar 
minha pregação ali quase uma hora a mais que o 
normal. Deus derramou tamanha benção que eu 
não tinha  como interromper”. 
 



Wesley estava sempre animado, não importava o 
que estivesse enfrentrando. Não se preocupava com 
bens materiais. Gastava seus dias entre os pobres, 
distribuía quase tudo que recebia. Fazia de tudo 
para alcançar o maior número possível de pessoas 
para Cristo. Parece que Wesley via a alma das 
pessoas, e colocava o dedo sobre pecados 
encobertos. Falava calmamente, porém com grande 
poder e autoridade que conduzia as pessoas a se 
curvarem diante da presença de Deus.  
Demonstrações notáveis de convicção do pecado 
ocorriam. As pessoas sentiam-se agarradas pela 
maravilha da eternidade e do juízo. Sua calma 
transmitia a proximidade de Deus, sua santidade e 
soberano poder. 
 
- Veja o quanto é poderoso o agir do Espírito Santo 
através de um homem simples que se entrega 
totalmente a Deus. Não se tratava de sua capacidade 
de convencimento ou maneira de falar, mas sim do 
próprio Espírito de Deus conduzindo e fluindo através 
de Wesley. 
 
- A medida que nos entregamos plenamente ao 
Senhor, nossas limitações humanas não serão 
capazes de impedir um grande agir de Deus sobre 
nossa vida e através dela. 
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