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NASCE UM
EVANGELISTA DE RUA

avid “nasceu” evangelista de rua: ele é 
extrovertido, amigável, tem um sorriso 
arrasador e uma verdadeira paixão por 

compartilhar sobre o Messias - mesmo diante da 
possibilidade de agressões físicas. Toda semana é 
possível encontrá-lo em algum lugar nas ruas de Tel 
Aviv, testemunhando e orando com pessoas. Esta é 
a história dele... em suas próprias palavras.

Está Faltando Algo
Eu cresci em um lar judeu tradicional. Por algum 
tempo, meu irmão mais velho estudou em uma 
yeshiva (uma escola religiosa) e minha mãe reve-
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D renciava muito o modo de vida ortodoxo. Ela pro-
curava os rabinos em busca de conselhos e fazia o 
possível para garantir que todos fôssemos à sinagoga, 
principalmente nas festas de fim de ano. Eu ia, mas, 
por dentro, eu não sentia nenhuma ligação com as 
coisas de lá e sentia que devia haver algo mais pro-
fundo do que tudo aquilo. Eu não sabia o que era, se 
era Deus ou não, mas sabia que algo estava faltando.

O encontro
Em 2002, depois de servir em uma unidade de 
combate nas FDIs por três anos, peguei um voo para 
os EUA e comecei a vender produtos do Mar Morto 



em um shopping. Eu estava fazendo 
um bom dinheiro e vivia a vida que 
eu queria, com todos os prazeres que 
o mundo tinha para oferecer. Mas, 
apesar de fazer praticamente tudo 
o que eu queria, eu não sentia uma 
felicidade real. No meu coração, era 
como se ainda me faltasse algo, mas 
eu não sabia o quê.

Então, um dia no trabalho, um 
cliente judeu me disse algo muito 
interessante; ele disse que adorava 
sentir Deus em sua vida todos os 

dias. E então ele me fez uma pergun-
ta muito interessante: “Você já sentiu 
Deus em sua vida?” Minha resposta 
foi “Não”, mas, interiormente, eu me 
perguntei: “Como você pode real-
mente sentir Deus?”

Quando voltei para casa naquela 
noite, aquela pergunta continuou 
me incomodando. Por fim, eu disse 
a Deus: “Quero saber de ti qual é a 
verdade!” Decidi fazer algo a respeito: 
comecei a ler a Bíblia.

Logo me deparei com o Salmo 22, 
onde está escrito: “Meu Deus, meu 

Deus, por que me abandonaste?” E 
“perfuraram minhas mãos e meus 
pés” sobre alguém que está sendo 
torturado e zombado. No momento 
em que li isso, fiquei com medo de 
que estivesse se referindo a Yeshu, o 
Notzri (um nome depreciativo dado 
pelos rabinos a Yeshua). Então, eu 
fiz o que qualquer bom garoto judeu 
faria: liguei para minha mãe!

Minha mãe sabe muito sobre religião 
e tradição, e pensei que, se eu lesse 
o versículo, ela poderia me ajudar a 
entender. Quando ela ouviu o que eu 
li, ela me alertou: “Esse é um livro 
gentio. Somos proibidos de lê-lo”. Ela 
pensou que eu estava lendo algo para 
ela do Novo Testamento! Eu disse a 
ela: “Mãe, isso é da Bíblia Hebraica; 
são salmos!”

Uma pintura da Internet
Eu continuei a pesquisar. Eu sempre 
questionei sobre todos os sacrifícios no 
Antigo Testamento e, em particular, me 
perguntava por que Deus pediria que 
Abraão sacrificasse seu filho Isaque. Um 
dia, enquanto procurava informações 
sobre o sacrifício de Isaque na internet, 
eu encontrei uma pintura de Abraão 
oferecendo Isaque em sacrifício a Deus. 
Logo acima, porém, havia uma figura 
de Yeshua na cruz - Deus oferecendo 
Seu Filho em sacrifício por nós. Foi 
então que eu compreendi. Para mim, 
aquele foi o ponto de não retorno.

Outra Revelação
Assim que eu aceitei que Yeshua era 
o meu Messias, comecei a devorar a 
Palavra, querendo aprender o máximo 
que pudesse. Me deparei com Isaías 
44, onde está escrito no versículo 6 
que Deus diz: “Eu sou o primeiro e eu 
sou o último”. Depois encontrei a mes-
ma frase em Apocalipse, onde Yeshua 
diz: “Eu sou o primeiro e o último”. 
De repente Eu percebi que Yeshua não 
era apenas o Messias, mas também era 
Divino. Ninguém tinha me dito isso!

No momento em que cri que Yeshua 
é uma parte de Deus, minha liga-
ção com Ele se tornou muito mais 
profunda. Ele não é apenas o Salva-
dor, o servo sofredor de quem Isaías 
fala. Ele é Deus e Rei. Aqui em Israel, 
algumas pessoas podem até chegar à 
conclusão de que Yeshua é o Messias 
mencionado nas Escrituras Judaicas. 
“Ok”, elas dizem: “Yeshua é o Mes-
sias. Ele é o Senhor, mas não é Deus”. 
É preciso uma revelação de Deus para 
os judeus superarem o obstáculo de 
aceitar que o Messias também é Deus.

A mudança
Quando eu aceitei Yeshua, eu podia 
ser descrito como um típico “punk” 
israelense. O que você mencionar, 
eu já fumei. Mas, à medida que 
minha fé aumentava, eu conversava 
com Yeshua o tempo todo. Um dia, 
enquanto eu conversava com Ele, eu 
estava com um cigarro eletrônico na 
mão e de repente me senti enojado e 
joguei o fora. A partir daquele mo-
mento eu parei com tudo.

Você traiu seu povo e sua 
herança!
Quando contei aos meus pais pela 
primeira vez sobre a minha fé em 
Yeshua, eles não aceitaram muito 
bem. Eles me disseram que eu havia 
traído minha religião e meu povo. 
Minha mãe, em particular, teve muita 
dificuldade. Não ajudou muito o 

Minha mãe culpou a minha fé em Yeshua pelas 
coisas ruins que estavam acontecendo na família.
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fato de eu ter contado a eles num 
momento de algumas tragédias na 
família; essa notícia que eu tinha, aos 
olhos dela, de ter traído o meu povo 
e a minha fé, foi muito difícil para 
ela. Ela até culpou a minha fé em 
Yeshua pelas coisas ruins que esta-
vam acontecendo na família.

Mas quando eu voltei para Israel, 
meus pais começaram a ver as mu-
danças que haviam ocorrido em mim. 
Eu sou de origem judaica marroquina, 
e os marroquinos são conhecidos em 
Israel por seu temperamento calo-
roso, mas explosivo - eu era assim. 
As pessoas não conseguiam ter uma 
conversa normal comigo: eu as in-
terrompia. Eu juro. Eu era orgulhoso 
e impaciente. Tudo isso começou a 
mudar à medida que eu crescia no 
meu relacionamento com Yeshua.

De repente minha família viu que eu 
era uma pessoa séria e responsável, 
enquanto antes eu estava apenas 
interessado em enrolar. Eles sabiam 
o quanto eu era viciado em cigarro 
e drogas e de repente eu não esta-

va mais fazendo nada disso. Não 
demorou muito para eles perceberem 
que todas essas mudanças em mim 
eram por causa do que Deus havia 
feito por mim através de seu Filho. 
Louvado seja Deus, eles agora sabem 
que Ele não é Yeshu, o Notzri, mas 
Yeshua, O Judeu! Ele veio por todos 
nós - primeiro para o judeu e depois 
para o resto do mundo. É que nós, a 
nação judaica, O rejeitamos quando 
Ele veio - assim como rejeitamos 
muitos outros profetas que Deus 
enviou por toda a Bíblia. Mas sempre 
houve um remanescente entre os 
judeus que creu.

O Chamado de 
Um Evangelista
Quando eu cheguei à Congregação 
Tiferet Yeshua, um casal que saía 
todas as semanas para testemunhar 
nas ruas me convidou para me juntar 
a eles. Oramos juntos antes de sair-
mos e depois fomos para as ruas. No 
começo, eu tinha medo e deixava que 
eles se aproximassem das pessoas 
enquanto eu ficava de lado para ver 

Tiferet Yeshua 
Congregação, no 
centro de Tel Aviv.

se ia acabar em socos. Depois de um 
tempo, porém, Deus me deu graça e 
as coisas começaram a acontecer mais 
naturalmente para mim.

Nem sempre é fácil conversar com 
as pessoas sobre Yeshua, e muitos 
israelenses não querem ouvir falar 
dEle, porque já ouviram muitas coisas 
terríveis sobre Ele. Mas sinto-me cha-
mado a levar a mensagem do Messias 
judeu ao povo de Israel - a perguntar 
às pessoas: “Por que você está aqui? 
O que Deus quer de você? O que a 
Bíblia diz sobre isso?”

A minha oração é que as perguntas 
que eu faço a eles tenham o mesmo 
efeito daquela pergunta que alguém 
me fez anos atrás na América - e que, 
por sua vez, ousem pedir a Deus: 
“Mostre-me quem tu és!”

Yeshua era o que eu sentia que faltava 
a minha vida inteira. A paz dEle mu-
dou meu coração e me transformou 
para sempre. Quanto mais eu apren-
dia, mais Yeshua ganhava meu coração 
e eu me apaixonava por ele.
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Idade das Trevas pairou sobre 
a Europa por quase mil 
anos. A maioria dos hu-

manos existia como escravos de 
outra pessoa. De oitenta a noventa 
por cento da população europeia 
eram servos que trabalhavam 
para seus mestres ou “senhores”, 
cultivando a comida deles, criando 
seus animais, moendo seus grãos 
e produzindo seus fios. Eles e seus 
senhores viviam em proprieda-
des praticamente independentes 
economicamente.
Depois que suas tarefas de traba-
lho forçado eram cumpridas, os 
camponeses e seus filhos nascidos 
servos pagavam uma taxa alta 
em troca do uso de um pedaço 
da terra de seus mestres para 
obter algumas colheitas para sua 
própria sobrevivência. Eles não 
tinham permissão para deixar a 
propriedade e eram completa-
mente analfabetos, embora seus 
senhores e filhos provavelmente 

possuíssem alguma instrução.
As Cruzadas tinham vindo e ido. 
Os Papas tinham pedido que suas 
poderosas hordas de Cruzados 
derrotassem os muçulmanos. Em 
vez disso, ao falhar em expulsar 
os muçulmanos, eles massacra-
ram cruelmente judeus e outras 
seitas cristãs menores.
É claro que os Cruzados aprende-
ram e avançaram com o contato 
com os muçulmanos - como o 
sistema numérico (1, 2, 3, 4), 
ciência, astronomia e até a constru-
ção de navios, que agregaram valor 
aos ricos e poderosos da Europa.
Mas o conhecimento da Europa 
sobre Deus, como está escrito na 
Bíblia, havia chegado ao fundo. A 
religião que eles conheciam era 
orar a Maria e aos santos e pagar 
dinheiro ao sacerdote local para 
que seus pecados fossem perdo-
ados (indulgências). A noção de 
um relacionamento pessoal com 

A
Por Shira Sorko-Ram PARTE IV

seu Salvador, Jesus Cristo, havia, 
há muito tempo, sido esquecida 
pela igreja católica.

A Peste Negra
Então a Peste Bubônica trouxe 
mudanças para a Europa, que a 
transformaram para sempre. Em 
1346, pulgas contaminadas, que 
infestavam os ratos a bordo de 
navios, começaram a matar ma-
rinheiros. Onde quer que esses 
navios atracassem e transferissem 
mercadorias para os cavalos, as 
pulgas e os ratos infectados os 
acompanhavam. A praga atingiu 
todo o continente. Vinte e dois 
dias após a exposição, muitas 
pessoas morriam.
Os vivos cavavam valas pro-
fundas que, em apenas um dia 
ficariam totalmente cheias. Pes-
quisadores mais recentes dizem 
que, em sete anos, 50 milhões 
de europeus morreram - 60% 
da Europa. Esta é uma estatísti-
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ca absurdamente incompreensível. 
Claro, ninguém sabia o que estava 
causando a praga. Os judeus foram 
acusados de envenenar os poços, e 
milhares deles foram queimados em 
fogueiras por seus compatriotas.
Que bem poderia ter resultado da 
peste negra? Inevitavelmente, ela 
teve um enorme impacto na socie-
dade europeia e afetou bastante o 
desenvolvimento da civilização oci-
dental. Tantos servos (e seus senho-
res) morreram que toda a ordem 
econômica da civilização ocidental 
foi interrompida. Já não havia tra-
balhadores suficientes para cultivar 
a terra. Propriedades mudavam de 
mãos. Muitos camponeses, pela 
primeira vez em séculos, começa-
ram a se movimentar, encontrando 
trabalho em melhores condições. Os 
salários aumentaram. Alguns con-
seguiram comprar terras para si ou 
iniciar pequenos negócios. A econo-
mia europeia começou a florescer e 
se expandir.

Mais Uma Catástrofe
Mas ainda haveria outro desastre: o 
Império Bizantino implodiu - como 
tende a acontecer com impérios por 

causa de guerras civis e lutas de seus 
próprios governantes movidos pela 
ganância. Em 1453, uma Constanti-
nopla enfraquecida foi invadida pelos 
turcos otomanos, chegando ao fim 

seu reinado de 1000 anos. Novamen-
te, que bem poderia resultar dessa 
vitória muçulmana sobre os remanes-
centes de um império cristão?
Por muitas centenas de anos nos 
países cristãos ocidentais, a única 
Bíblia disponível era a Bíblia da 
Vulgata em língua latina - comple-
tamente corrompida pela doutrina 
católica misturada nos capítulos. Os 
estudiosos ocidentais simplesmente 
tinham perdido o conhecimento do 
hebraico e do grego - os idiomas 
originais da Bíblia.
O incrível é que até a queda do im-
pério bizantino em 1453 ajudou a 
alimentar um renascimento da edu-
cação que redescobriria a filosofia 
clássica, a literatura e a arte. Sim, o 
Renascimento foi principalmente um 
movimento cultural que promoveu 
o humanismo, mas também ajudou a 
estabelecer as bases para a Reforma 
Protestante.
Ninguém podia ter escrito um ro-
teiro que previsse o que estava para 
acontecer. No império Bizantino, o 

grego ainda era amplamente falado, 
e os alunos recebiam educação em 
história e literatura gregas. Havia 
também algumas bolsas de estudos 
em língua hebraica, principalmente 
entre os judeus. Quando os turcos 
otomanos capturaram Constantino-
pla, os estudiosos gregos fugiram e 
trouxeram seus conhecimentos para 
a Europa. Tanto o grego quanto o 
hebraico foram ressuscitados pelo 
crescente interesse dos estudiosos 
europeus nessas línguas antigas. E a 
imprensa acabara de ser inventada 
e espalharia a educação por toda a 
Europa ocidental.

Martinho Lutero 1483-1546
Nesse exato momento auspicioso, 
apareceu um homem que reformulou 
radicalmente a religião, a língua e a 
cultura da Alemanha. Na verdade, 
toda a civilização ocidental seria 
fundamentalmente transformada. 
Ordenado sacerdote em 1507, Mar-
tinho Lutero tornou-se professor ale-
mão de teologia, compositor, padre, 
monge e reformador. Como o mártir 

Enquanto navios atracavam nas águas ao redor da Europa e cavalos transportavam mercadorias por rotas de 
comércio terrestres, eles levavam também a Peste Bubônica por intermédio de pulgas e seus ratos hospedeiros.

Os turcos otomanos transportam 
sua frota a caminho de 
conquistar Constantinopla.C
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tcheco John Hus, ele desprezava espe-
cialmente a prática das indulgências 
para pagar a saída do inferno.
Ao estudar a Bíblia, ele chegou à 
conclusão de que a salvação e a vida 
eterna não são conquistadas por 
boas ações, mas são um presente 
gratuito da graça de Deus pela fé 
em Jesus Cristo como redentor do 
pecado. Ele desafiou a autoridade 
dos Papas ao ensinar que a Bíblia é a 
única fonte de conhecimento divina-
mente revelado.
O objetivo de Lutero era equipar todos 
os cristãos de língua alemã com a 
capacidade de ler ou ouvir a Palavra de 
Deus, e sua tradução do Antigo e do 

Novo Testamentos do hebraico e do 
grego para o vernáculo em 1534 foi o 
que desencadeou a Reforma.
Sua tradução da Bíblia para o 
alemão teve um tremendo impacto 
na cultura alemã. Além de desafiar 
a Igreja Católica Romana, ajudou a 
padronizar a própria língua alemã. 
Seus hinos influenciaram o desen-
volvimento do canto nas igrejas 
protestantes. Seu casamento com 
Katharina von Bora, uma ex-freira, 
estabeleceu um modelo para a práti-
ca do casamento clerical, permitindo 
que o clero protestante se casasse.
Suas noventa e cinco teses, que ele 
postou na porta da Igreja de Todos 
os Santos em 1517, provocaram 
a Reforma Protestante. A Igreja 

Sala de Wartburg, 
onde Lutero traduziu 
o Novo Testamento 
para o alemão. Uma 
primeira edição 
original é mantida no 
estojo sobre a mesa.
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O objetivo de Lutero era 
equipar todos os cristãos 
de língua alemã com a 
capacidade de ler ou 
ouvir a Palavra de Deus.

Katharina von 
Bora, esposa 

de Lutero, por 
Lucas Cranach, o 

Ancião, 1526
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Católica foi dividida para sempre e o 
protestantismo que logo emergiu foi 
moldado pelas ideias de Lutero. Seus 
escritos mudaram o curso da história 
religiosa e cultural no Ocidente.1

As Pessoas Aprendem a Ler
Seu Novo Testamento se espalhou tão 
rapidamente por causa das prensas que 
alfaiates e sapateiros, sim, até mesmo 
mulheres e pessoas ignorantes que 
aceitaram esse novo evangelho luterano 
- e sabiam ler um pouco de alemão - 
estudavam-no na maior avidez, tendo-o 
como a fonte de toda a verdade!
Embora declarado herege, e seus arti-
gos tenham sido queimados pela Igre-
ja, ele escapou da execução por causa 
de sua popularidade entre as pessoas 
comuns. Ele foi “sequestrado” por um 
governante local e levado para ser 
escondido em um castelo. Foi lá que 
ele começou a trabalhar na tradução 
de toda a Bíblia. Ao todo, ele levou 
dez anos para terminar sua tradução 
do hebraico e do grego.
O precedente que ele estabeleceu foi 
seguido por outros estudiosos, cujo 
trabalho tornou a Bíblia amplamente 
disponível no vernáculo e contribuiu 
significativamente para o desenvolvi-
mento das línguas nacionais.2

No entanto, em seus últimos anos, 
parece que ele se tornou um velho 
amargo. Sua fúria contra os judeus 
é uma mancha maligna inapagável 
em sua vida e em suas realizações. 
Sua vida é um alerta para todos nós 
mostrando que, embora uma pessoa 
possa ser poderosamente usada por 
Deus para mudar uma nação, o ódio e 
a raiva, como foi encontrado em Lu-
tero, contaminaram um povo inteiro e 
envenenaram o Cristianismo, inclusi-
ve levando Hitler a encontrar suporte 
nos escritos de Lutero. No entanto, 
é preciso acrescentar: sempre houve 
uma malignidade tóxica de antissemi-
tismo em todas as gerações da Igreja 
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Católica Romana. Embora Lutero 
tenha conseguido se livrar de grande 
parte da corrupção da Igreja Católi-
ca, ele não foi capaz de arrancar esse 
grande pecado.

William Tyndale 1494-1536
A Reforma Inglesa foi mais sangren-
ta que a da Alemanha. Depois de 
John Wycliffe ter traduzido a Bí-
blia para o inglês no final dos anos 
1300, a Igreja Católica Romana 
declarou a pena de morte a qualquer 
pessoa encontrada com uma Bíblia 
em inglês.
William Tyndale estudava nas uni-
versidades de Oxford e Cambridge, 
onde Wycliffe também frequentara 
cem anos antes. Para aqueles que se 
formaram em teologia, o livro deles 
era a Bíblia da Vulgata Latina, pois 
nenhuma outra língua era permitida.

Mas os corredores de Cambridge já 
estavam impregnados com as ideias de 
Lutero. Tyndale reclamou em voz alta,

“Eles decidiram que ninguém 
deve buscar as Escrituras, até 
que seja amamentado por pa-
gãos por oito ou nove anos e 
armado com princípios falsos, 
impedindo-o de entender as 
Escrituras”.
O desejo ardente de 
William Tyndale agora era 
tornar a Bíblia disponí-
vel para todas as pessoas 
comuns da Inglaterra. 
Chocado com a falta de 
conhecimento elementar 
da Bíblia entre o clero, ele 
disse a um padre:
“Desafio o Papa e todas as 
suas leis”, disse William, “e 
se Deus poupar minha vida, 
não vai demorar muitos anos, 
ajudarei o garoto que usa 
o arado a conhecer mais as 
escrituras do que você!”

Ele foi a Londres para perguntar ao 
bispo se ele poderia ser autorizado a 
fazer uma tradução da Bíblia para o 
inglês. A resposta foi não! Então ele 
foi à Alemanha. Ele sabia, é claro, 
que John Wycliffe havia feito essa 
tradução muitos anos antes, mas sua 
versão era copiada à mão, imprecisa 
e muito difícil de encontrar. Além 
disso, ela havia sido traduzida da 
Vulgata Latina, não do hebraico e 
grego originais.

Arriscando a Própria Vida
Em Hamburgo, ele trabalhou na 
tradução do Novo Testamento para 
o inglês e, em Colônia, encontrou 
uma pessoa que ousaria imprimir seu 
trabalho. No entanto, as notícias do 
Novo Testamento de Tyndale foram 
divulgadas e o local foi invadido. 
Tyndale escapou com as páginas já 
impressas e encontrou uma editora 
na cidade de Worms. Seis mil cópias 
foram impressas e contrabandeadas 

para a Inglaterra. O arcebispo de Can-
terbury comprou cópias de um amigo 
de Tyndale e as destruiu. O amigo então 
deu o dinheiro a Tyndale, que ele usou 
para imprimir edições melhoradas!
Tyndale tinha todos os motivos para 
temer a ira da Igreja. Apenas alguns 
anos antes, seis homens e uma mulher 
foram mortos na fogueira por ensinar 
os filhos a Oração do Senhor e alguns 
outros versículos em inglês, em vez 
de em latim. Mas Tyndale começou 
a tradução do Antigo Testamento 
quando estava escondido entre os 
comerciantes de Antuérpia, enquan-
to Henrique VIII, o Papa e o Sacro 
Imperador Romano o procuravam por 
toda a Inglaterra e Europa.

Um Verdadeiro Gênio
Ele trabalhou usando diretamente os 
originais em hebraico e grego, com-
parando seu trabalho com a recente 
tradução em alemão da Vulgata Latina 
e de Lutero. Ele havia aprendido 
hebraico com rabinos quando estudou 
na Alemanha. Quanto ao grego, ele foi 
essencialmente autodidata! O estilo 
de sua tradução era simples e bonito, 
palavras adequadas para as pessoas 
comuns. O jornal britânico Telegraph 
escreveu recentemente que sua genia-
lidade igualava à de Shakespeare.

No princípio era o verbo, e o verbo estava 
com Deus; e o verbo era Deus. João 1.1

Ele foi traído por um inglês que fingiu 
ser amigo dele, mas depois o entregou 
às autoridades. Ele foi levado a julga-
mento por heresia - por crer, entre 

Retrato de 
William Tyndale 

(1836)
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O desejo ardente de 
William Tyndale agora era 
tornar a Bíblia disponível 
para todas as pessoas 
comuns da Inglaterra.



outras coisas, no perdão dos pecados e 
que a misericórdia oferecida no evan-
gelho era suficiente para a salvação. 
Algumas das muitas acusações foram:
• Ele sustenta que somente a fé justifica.
• Ele nega que exista um purgatório.
• Ele afirma que nem a Virgem nem os 
santos devam ser invocados por nós.
Em 1536 ele foi condenado e logo 
depois foi estrangulado e seu corpo 
queimado na fogueira. O Livro dos 
Mártires da Foxe relata: “William 
não disse nada a princípio, mas 

depois pronunciou algumas palavras 
finais: ‘Senhor, abra os olhos do rei 
da Inglaterra’”.

Deus Ouve o Clamor dos 
Mártires
Surpreendentemente, naquele mes-
mo ano, o rei Henrique VIII promo-
veu uma reviravolta completa e de-
clarou legal traduzir a Bíblia para o 
inglês. Ele anunciou que o poder da 
Igreja Católica Romana seria agora 
dele. Dois anos depois, ele exigiu que 
todas as igrejas da Inglaterra dispo-
nibilizassem uma cópia da Bíblia em 
inglês para seus paroquianos!
Para atender a essa demanda, uma 
‘Grande Bíblia’ inglesa (chamada 
assim devido ao seu tamanho) foi 
colocada em produção. Ela foi base-
ada na versão traduzida ilegalmente 
por William Tyndale - tanto quanto 
ele conseguiu traduzir antes de sua 

No mês que vem: Para onde a Bíblia irá na nossa geração?
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morte - e finalizado por Miles Cover-
dale em 1535. Foi a primeira Bíblia 
a ser impressa em inglês a partir dos 
idiomas originais. Imediatamente, 
9.000 Bíblias foram distribuídas pela 
Inglaterra sob o comando da Coroa.

A Volta ao Catolicismo
Mas quando a filha do rei Henrique 
VIII, Maria Tudor, se tornou rainha 
em 1553, ela estava determinada a 
fazer a Inglaterra voltar à religião 
católica romana. Ela queimou na 
fogueira 280 oponentes protestantes, 
incluindo John Rogers, o editor da 
Grande Bíblia. Felizmente, seus danos 
foram limitados a um reinado de 
cinco anos e suas esperanças de uma 
Inglaterra católica morreram com ela.

Em 1611, seu filho protestante, o rei 
James I, comissionou 47 eruditos a 
produzirem a Bíblia King James. Uma 
estimativa sugere que o Novo Testa-
mento na versão King James tem 83% 
da tradução de Tyndale e o Antigo 
Testamento 76%. Em 2002, William 
Tyndale ficou em 26º lugar em uma 
pesquisa da BBC sobre os 100 maio-
res britânicos. E a Bíblia King James 
hoje continua sendo o livro mais 
popular de todos os tempos.

Henry em 1540, por Hans Holbein, o Jovem
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James I, 
rei da 
Inglaterra

1  http://b.link/martin-luther       2  http://b.link/martin-luther-2

Tyndale, antes de 
ser estrangulado 

e queimado na 
fogueira em 

Vilvoorde, grita: 
“Senhor, abra 

os olhos do rei 
da Inglaterra”. 

Xilogravura do Livro 
dos Mártires de 

Foxe (1563).


