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Quando John Huss colocou Deus em primeiro lugar 
10 de julho de 2021

John Huss perdeu a vida ao colocar Deus em primeiro 
lugar. O que podemos aprender com John Huss para 
nos ajudar a colocar Deus no primeiro lugar de nossas 
vidas hoje?

No século XIV, a Igreja Católica Romana vendia 
indulgên-cias para as famílias que queriam uma 
garantia de que seus entes queridos iriam para o céu, 
em vez de queimar para sempre no inferno. A 
perseguição era certeira para qualquer um que 
desafiasse a autoridade da igreja, especialmente do 
Papa. O papado havia se tornado a besta apocalíptica 
descrita na Bíblia.
Durante esse período sombrio da história humana, John 
Huss falou abertamente em Praga contra as mentiras e 
defendeu a verdade segundo a Palavra de Deus. 
Mesmo no exílio, ele continuou a colocar Deus em 
primeiro lugar.

Quando o Conselho de Constança se reuniu, Huss foi 
convidado a apresentar seus pontos de vista. Ao 
chegar, ele foi imediatamente preso. Eventualmente, foi 
levado ao conselho, que pediu que ele renunciasse 
seus pontos de vista. Ele respondeu: "Nem todo o ouro 
do mundo poderia me afastar da verdade!"

Em 6 de julho de 1415, ele foi queimado por heresia 
contra as doutrinas da Igreja Católica. Mas enquanto 
queimava na fogueira, ele podia ser escutado cantando 
os Salmos.

Hoje, somos constantemente desa�ados a nos compro-
meter com nossas crenças, seja em pequena ou grande 
escala. Deus nos convida a sermos comprometidos com 
a verdade, aconteça o que acontecer. Esse 
compromisso sempre exigirá que coloquemos tudo o 
que temos aos pés de Jesus. Embora possa parecer 
apenas algo inconveniente para muitos, em algumas 
situações o compromisso com a verdade pode levar à 
perseguição e até a morte.
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Somos abençoados com as histórias de homens e 
mulheres que sacri�caram seu conforto terreno para 
cumprir a missão ordenada por Jesus. Se não fosse 
por sua coragem e determinação, as boas-novas da 
salvação não tivesse nos alcançado. Agora é a nossa 
vez de colocar Deus em primeiro lugar, negando a 
nós mesmos e cumprindo Sua missão.
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Texto animadoJohn Huss escolheu colocar Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando isso lhe custou a vida. 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, que sejamos desafiados a 
colocar Deus em primeiro lugar.
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