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Edward Dennett nasceu em 1831 em Bembridge na 
ilha de Wight. Os seus pais pertenciam à Igreja 
Anglicana. Um integrante dessa igreja, temente a Deus, 
foi a ferramenta para a conversão do menino. Por 
convicção, ele deixou a igreja e, depois de seus 
estudos, se tornou um pregador batista em diversos 
lugares. 

Já nesse tempo, ele se tornou bastante conhecido, 
não por fim pelo fato dele ter escrito um livrete contra 

os “irmãos”. Porém, logo em seguida de sua publicação chegou a ter dúvidas, 
se estava no caminho certo. Durante o ano de 1872, ele ficou seriamente 
doente; continuou, porém, trabalhando depois de um apenas breve intervalo 
para recuperação. Na primavera de 1873, teve um colapso físico. Para 
restabelecer a sua saúde, foi, por um período de 13 meses, para Veytaux, uma 
localidade na Suíça francesa. Foi ali que Deus o levou a ter tranqüilidade 
suficiente para meditar profundamente em sua posição e prová-la com o auxílio 
das Sagradas Escrituras. Alguns cristãos, que estavam morando na mesma 
pensão que ele, lhe eram de ajuda nisso. Assim ele aprendeu mais e mais dos 
princípios de reuniões ao nome do Senhor, e os entendeu. 

Após sua volta à Inglaterra em maio de 1874, comuncou a sua congregação 
batista que ele mudou de convicção. Apesar de pedidos da parte de alguns de 
seus amigos, não lhe era possível continuar como pregador oficial de sua 
congregação. Escreveu uma breve carta a William Kelly e o avisou de seu 
passo, lamentando de ter escrito e publicado referido livrete. Agora o caminho 
para aqueles, que outrora condenara, ficou livre, e alegremente ocupou o seu 
lugar à Mesa do Senhor com aqueles que simplesmente se reuniam “ao Seu 
Nome”. 

O seu desenvolvimento interior até esse passo ele relatou no interessante 
livrete “The Steps I Have Taken” (“Os passos que tomei”). 

Edward Dennet era um escritor bastante dotado e nos deixou um bom 
número de livros valiosos. Durante alguns anos editou a revista “The Christian 
Friend” (“O Amigo Cristão”). Editou também vários escritos de G. V. Wigram em 
3 volumes. Entre os livros do próprio Edward Dennet podemos destacar os 
seguintes: “The Typical Teachings of Exodus” (“Os Ensinos Tipológicos de 
Êxodo”); “Exposition of the Book of Ezra” (“Exposição do Livro de Esdras”); 
“Exposition of the Book of Nehemiah” (“Exposição do Livro de Neemias”); 
“Zechariah and Malachi” (“Zacarias e Malaquias”); “The Visions of John in 
Patmos” (“As Visões de João em Patmos”). 

Edward Dennet viajou principalmente pela Inglaterra, Irlanda e Escócia, para 
edificar as assembléias com o seu ministério pastoral e doutrinário. Por outro 
lado, também visitou Suécia, Noruega e América do Norte. 

No ano de 1914, depois de uma breve doença, ele faleceu em Croydon. 


