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Quando William Tyndale colocou Deus em primeiro lugar 
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William Tyndale perdeu tudo ao colocar Deus 
em primeiro lugar, mas ele não desistiu. Como 
seu exemplo pode nos ajudar a colocar Deus em 
primeiro lugar hoje?

No século XVI, a Igreja Católica Romana proibiu a 
leitura e a compreensão da Bíblia por pessoas 
comuns. A perseguição era certeira para os que 
desa�assem a autoridade da igreja e especialmente 
do Papa. O papado havia se tornado a besta 
apocalíptica descrita na Bíblia.

Durante esse período sombrio da história humana, 
William Tyndale foi uma luz na escuridão, ao ajudar a 
mudar o curso da história humana, tornando a 
Bíblia acessível em inglês.

A tradução de Tyndale foi a primeira Bíblia em inglês 
a ser traduzida diretamente dos textos em grego e 
hebraico. Foi também a primeira tradução para o 
inglês a utilizar a mais nova tecnologia da época — 
a imprensa — para espalhar a palavra de Deus. Isso 
levou a um conflito direto com a Igreja Católica, que 
acreditava que a população em geral não tinha 
capacidade de entender a Bíblia, precisando da 
igreja para fazer isso por eles.

Fugindo da Inglaterra, Tyndale buscou refúgio no 
Território Flamengo, do imperador católico 
Carlos V. Em 1535, Tyndale ficou preso por mais 
de um ano no castelo de Vilvoorde (Fulford), fora de 
Bruxelas. Em 1536, ele foi condenado e executado 
por heresia. Sua última oração foi para que os 
olhos do rei da Inglaterra se abrissem.
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Pouco tempo depois de sua execução por colocar 
Deus em primeiro lugar, a Bíblia King James foi 
compilada e sancionada pelo rei da Inglaterra. A 
Bíblia é a base da sociedade ocidental, e Tyndale 
verdadeiramente ajudou a mudar o mundo, 
levando as Escrituras Sagradas até pessoas comuns.

Somos chamados a ajudar pessoas de todas as 
nações, tribos, povos e línguas a entenderem a 
Bíblia, para que possam encontrar liberdade, cura e 
esperança em Jesus. Quando somos fiéis com 
nossos dízimos e pactos (ofertas regulares e 
sistemáti-cas), estamos ajudando a levar as 
Mensagens dos Três Anjos a todo o mundo, como 
Deus ordenou. Colocar Deus em primeiro lugar 
patrocinando missões e missionários é crucial. No 
entanto, deve-mos também investir nosso tempo 
em inspirar os que estão ao nosso redor, para que 
conheçam mais sobre o amor de Deus.

02CN.

Texto animadoWilliam Tyndale colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando isso lhe custou tudo. Sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus desistiu 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 ofertas, somos 
desafiados a colocar Deus em primeiro lugar.
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