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Quando Martinho Lutero colocou Deus em primeiro lugar
17 de julho de 2021

Martinho Lutero perdeu tudo ao colocar Deus em 
primeiro lugar. Mesmo assim, ele não desistiu. Como 
seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em 
primeiro lugar hoje?

No século XVI, a Igreja Católica Romana levou as 
pessoas a acreditarem que precisavam da igreja para 
alcançar Cristo e receber a salvação. A perseguição 
era certeira para todos os que desa�assem a autori-
dade da igreja, especialmente do Papa. O papado se 
tornou a besta apocalíptica descrita na Bíblia.

Durante esse período sombrio da história humana, 
Martinho Lutero era um devoto padre católico 
romano. Ao ler as Escrituras, ele percebeu que cada 
pessoa poderia se conectar com Deus diretamente, 
sem necessidade de um mediador humano. Sob a 
autoridade da Bíblia, Lutero desa�ou a autoridade 
da pessoa mais poderosa do planeta na época: o 
Papa Leão X.

Lutero ensinava que a salvação e a vida eterna não 
eram conquistadas por boas ações, mas recebidas 
gratuitamente por meio da graça de Deus e da fé em 
Jesus Cristo como seu redentor. Sua teologia desa-
�ou a autoridade e o cargo do Papa ao ensinar que a 
Bíblia é a única fonte de conhecimento divinamente 
revelado, e ele se opôs ao conceito exclusivo do 
sacerdócio ao considerar todos os cristãos batizados 
como sacerdócio santo.

Ele foi excomungado e perseguido pela Igreja 
Católica Romana e pelo Sacro Império Romano. Isso 
não o impediu de colocar Deus em primeiro lugar e 
de fortalecer seus princípios. Martinho Lutero 
descreveu como se sentiu durante essa luta no 
famoso hino “Castelo Forte”.
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“Sim, que a Palavra ficará, 
Sabemos com certeza;
E nada nos assustará, 
Com Cristo por defesa. Se 
temos de deixar        
Parentes, bens, e lar; 
Embora a vida vá,
Por nós Jesus está
E dar-nos-á Seu reino.”
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Texto animadoMartinho Lutero escolheu colocar Deus em 
primeiro lugar mesmo quando isso lhe custou tudo. 
Sua coragem nos inspira a sacrificar tudo por Jesus, 
que se entregou por inteiro para nos redimir. Seu 
amor nos inspira a colocar Seu reino no primeiro 
lugar de nossas vidas. Enquanto devolvemos 
nossos dízimos e pacto, sejamos desafiados a 
colocar Deus em primeiro lugar.
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