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Os valdenses perderam tudo quando colocaram 
Deus em primeiro lugar. Mesmo assim, eles não 
desistiram. Como o exemplo deles pode nos ajudar 
a colocar Deus em primeiro lugar hoje?

No século XII, a Igreja Católica Romana proibiu que 
a Bíblia fosse lida e compreendida por pessoas 
normais. A perseguição era certeira para todos os 
que desa�assem a autoridade da igreja, especial-
mente do Papa. O papado se tornou a besta 
apocalíptica descrita na Bíblia.

Durante esse período sombrio da história humana, 
Peter Waldo renunciou à sua riqueza para ajudar os 
necessitados. O movimento valdense teve início na 
França à medida que pregadores leigos aban-
donaram voluntariamente a prosperidade mundana 
para viver a devoção estrita à Bíblia. O principal 
objetivo dos valdenses era disponibilizar a Palavra de 
Deus em uma linguagem acessível a todos.

Em 1179, Waldo e um de seus amigos tiveram que 
explicar sua fé ao Papa e a mais três membros do 
clero. Os resultados da reunião não foram precisos, 
mas as ideias de Waldo foram condenadas no 
mesmo ano, durante o Terceiro Concílio de Latrão.

Waldo e seus seguidores criaram um sistema no 
qual eles iam secretamente de cidade em cidade 
realizar encontros com pequenos grupos de 
valdenses, onde confessavam seus pecados e 
realizavam cultos de adoração. Os pregadores 
valdenses eram conhe-cidos como Barbas. Cada 
grupo deveria abrigar um Barba e ajudá-lo 
secretamente a organizar a próxima viagem até a 
próxima cidade.
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Os valdenses perderam suas posições na sociedade 
e eventualmente tiveram que escapar para as 
colinas e cavernas. Eles continuaram colocando 
Deus em primeiro lugar e ensinando as Escrituras 
para todos que passaram por seu caminho. Seu 
movimento era uma luz na escuridão. Eles foram os 
precursores da reforma protestante, representando 
um grupo remanescente de pessoas que se 
recusaram a colocar seu conforto acima do Reino de 
Deus.

Somos chamados a ser o remanescente hoje, ao 
sacri�carmos nosso conforto e, se necessário, tudo o 
que tivermos, enquanto compartilhamos com 
outros a verdade de Deus e Seu plano de Salvação.
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Texto animadoOs valdenses colocaram Deus em primeiro lugar 
mesmo quando isso lhes custou tudo. Sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus abriu mão de tudo para nos 
redimir, e Seu amor nos inspira a colocar Seu reino 
no primeiro lugar de nossas vidas. Ao devolvermos 
nossos dízimos e pacto sejamos desafiados a 
colocar Deus em primeiro lugar.
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