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Quando John Andrews colocou Deus em primeiro lugar
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John Andrews era tão competente que poderia ter 
se tornado rico e poderoso. Mas ele sacri�cou tudo 
para levar a Verdade ao mundo. Como seu exemplo 
pode nos ajudar a colocar Deus em primeiro lugar 
em primeiro lugar hoje?

John Andrews era um homem muito talentoso. 
Quando ele tinha apenas 13 anos, ele se converteu e 
aceitou Jesus como seu Salvador. Ele cultivou o amor 
pela Bíblia desde o início de sua vida, e aprendeu 
sozinho a ler a Bíblia em hebraico, grego e latim.

Ao estudar a mensagem do sábado, ele �cou tão 
convicto de sua veracidade, que decidiu dedicar sua 
vida a compreendê-la e pregar sobre ela. Ele ajudou 
a estabelecer muitas das doutrinas e documen-
tações estruturais da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia. Ao colocar Deus em primeiro lugar, John 
Andrews dedicou seu intelecto e energia para servir 
à igreja remanescente da profecia bíblica.

Quando a igreja decidiu patrocinar a ida de um 
missionário para a Europa, John Andrews era o 
homem mais capacitado para fazê-lo. Mesmo 
enlutado pela morte de sua esposa, Andrews 
renunciou a tudo o que havia construído e respon-
deu ao chamado de levar sua família para o exterior. 
Apesar de ser consciente dos riscos e di�culdades a 
serem enfrentados, como a pobreza e as doenças, 
ele persistiu.

Em 1874, ele navegou até a Europa com seus dois 
�lhos, Charles e Mary. Mesmo sendo adolescentes, 
seus �lhos foram extraordinários jovens pioneiros na 
Suíça, editando, traduzindo, tipografando e 
contribuindo incansavelmente para a fundação do 
jornal missionário internacional Les Signes des 
Temps.
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Em 1878, John Andrews participou da Conferência Geral 
e levou Mary consigo, porque estava convencido de que 
ela havia contraído tuberculose. Sozinho na Europa, 
Charles escreveu a seu pai: “Nossa separação será curta. 
Se formos �éis, iremos reencontrar nossos entes queri-
dos. Então, pai, não desanime. Estamos orando por você”.

John Andrews se manteve em vigília ao lado do leito de 
sua �lha durante os seus últimos dias de vida. Mary 
Andrews faleceu com apenas 17 anos de idade. Ele 
voltou para a Europa, mas também faleceu alguns anos 
depois, após também contrair tuberculose.

John Andrews foi o principal intelectual do movimento 
adventista pioneiro e suas contribuições foram 
responsáveis pelo crescimento da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia. Hoje existem mais de 162.000 congregações 
adventistas em 207 países e territórios. Nossos corações 
são gratos a este homem que sempre colocou Deus em 
primeiro lugar.
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Animação de textoJohn Andrews colocou Deus em primeiro lugar, 
mesmo quando isso lhe custou tudo. Sua coragem 
nos inspira hoje. Jesus renunciou a tudo para nos 
redimir, e Seu amor nos compele a colocar Seu reino 
no primeiro lugar de nossas vidas. Ao devolvermos 
nossos dízimos e ofertas regulares, que sejamos 
desa�ados a colocar Deus em primeiro lugar.
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