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Wesley conseguiu continuar seu ministério 
itinerante tão árduo e persistente por mais de 50 
anos. Atribuiu sua excelente saúde por toda a sua 
longa vida a uma dieta simples e exercícios físicos. 
Quando menino, obedecendo a instrução de seu 
pai, corria em volta do terreno da escola três vezes a 
cada manhã. Sempre teve prazer em fazer longas 
caminhadas. Embora fosse extremamente 
disciplinado no exercício e na dieta, certamente o 
propósito divino que Wesley cumpria e a presença 
de Deus sobre sua vida o fortalecia física e 
espiritualmente. 
 
Ao todo, estima-se que Wesley tenha viajado cerca 
de 364 mil quilômetros e pregado 46 mil vezes ao 
longo de seu ministério.  
Wesley estava sempre animado, independente das 
dificuldades que estivesse passando. Aos 52 anos 
declarou: “Pela graça de Deus, jamais me 
inquieto; não lamento por nada; nada me 
descontenta [...] vejo Deus assentado em seu 
trono, governando bem todas as coisas”. 
Com 77 anos, escreveu: “Não me recordo de ter 
sentido desânimo de espírito por mais de um 
quarto de hora desde que nasci”. 



 
Wesley planejava as suas viagens com precisão 
quase que militar. Agendava os lugares que visitaria, 
o horário que chegaria e os cultos que realizaria. 
Vivia como um soldado em campanha, sem excesso 
de bagagem, pronto para marchar quando 
recebesse a ordem. Temporais, estradas cobertas de 
gelo ou inundadas, multidões enfurecidas, grandes 
distâncias ou cansaço não o faziam parar. Foi assim, 
dia após dia, por cada um dos mais de 50 anos de 
ministério. 
 
- É notável na vida de Wesley um senso de 
DISCIPLINA muito apurado, contribuindo para que 
seu espírito, alma e corpo estivessem sempre 
saudáveis. Foi disciplinado na administração do 
tempo, no cuidado com o corpo, na organização de 
seus afazeres, na priorização da intimidade com 
Deus e de seus nobres alvos e na realização de seu 
impactante ministério. 
 
-Nosso padrão de disciplina, em cada área de nossa 
vida, pode favorecer ou não a manifestação do poder 
de Deus em nós e através de nós. 
 
-Em que nível está sua disciplina? Da forma que está, 
favorece o avivamento? 
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