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Jan Hus (1369-1415)

• Pensador e reformador religioso que criticou as 

doutrinas católicas, influenciando posteriormente 

os reformadores protestantes do século XVI.

• Foi queimado na fogueira por criticar o poder 

terreno da Igreja em prol da justiça social. Diante 

do Concílio de Constança, recusou-se a renegar sua 

doutrina.
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• Livro: GONZALEZ, Justo L., 
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Cristianismo”, Vida Nova, 

1995, volume 5 - “A Era dos 

Sonhos Frustrados”, cap VI, 

págs. 93-108.

• Filme “John Huss, o Mártir”, 

53 minutos, Faith for Today, 

1977, disponível em: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=tpNWshXzTw0



Martírio

• Os verbos martyreō e martyreomai, e substantivos 

martys e martyria estão presentes nas Escrituras, 

com o significado de testemunhar, testemunha e 

testemunho.

• O significado de enfrentar a morte em testemunho 

da fé foi acrescentado já nas primeiras 

perseguições aos cristãos.



Martírio no NT

• Estevão (At 6.8-8.3; ler At 7.58);

• Tiago, irmão de João (At 12.1-2);

• Antipas, da igreja em Pérgamo (Ap. 2.12-13).



Martírio no NT

• Associação ‘testemunho’ e ‘morte’ em Apocalipse:
• “mortos por causa da palavra de Deus e por causa do 

testemunho que deram” (6.9-11);

• Duas Testemunhas (11.1-10);

• “E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do 

seu testemunho; e não amaram as suas vidas até a morte” 

(12.11);

• “E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos 

santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, 

maravilhei-me com grande admiração.” (17.6).



Heróis da Fé (Hebreus 11)

• “35 ... uns foram torturados, não aceitando o seu 

livramento, para alcançarem uma melhor 

ressurreição; 36 e outros experimentaram escárnios 

e açoites, e ainda cadeias e prisões. 37  Foram 

apedrejados... morreram ao fio da espada; 

andaram... necessitados, aflitos e maltratados 38  

(dos quais o mundo não era digno), errantes... 39  

E todos estes, embora tendo recebido bom 

testemunho pela fé, não alcançaram a promessa;”



Mártires cristãos

• Apóstolos (exceto João)

• Perseguições de judeus e romanos

• “Santa” Inquisição

• Reforma Protestante

• Missionários, pastores

• Dietrich Bonhoeffer

• Situação atual na Síria e África



Alerta!

• Martírio ≠ Salvação

• Sacrifício vivo = culto racional (Romanos 12.1-2)



Mocidade de Jan Hus

• Nasceu em Husinec, no sul da Boêmia, c. 1370, em 

uma família de camponeses

• Ingressou na Universidade de Praga com 17 anos

• Em 1402 tornou-se reitor da Universidade de Praga 

e pregador na Capela de Belém



Contexto Histórico

• Sacro Império Romano-Germânico

• Corrupção do clero: simonia (At 8.18); pluralidade

• Cruzadas; venda de Indulgências

• Inquisição (excomunhão, tortura, interdição)

• “Heresia” de John Wycliff (morreu em 1384)

• Cisma do Ocidente



Contexto Histórico

• Cisma do Ocidente (1378-1417)

– Papado em Avignon (1309-1377)

– Dois Papas: em Roma (apoiado por Itália, Inglaterra, 

Hungria, Polônia, Dinamarca e Suécia); e em Avignon 

(apoiado por França, Nápoles, espanhois e Escócia)

– Três Papas e dois Concílios: Pisa e Constança



Contexto Histórico

• Sacro Império Romano-Germânico

– Carlos IV imperador eleito e rei da Boêmia, 1346

– Wenceslau IV rei da Boêmia,1363, e imperador, 1378, 

deposto em 1400

– Sigismundo, seu irmão, eleito imperador em 1411

– Disputa entre os irmãos

• Boêmia

– Tensão entre os tchecos (maioria) e os alemães (elites)



Mapa

Figura de domínio público

baixada do site da

wikipedia em 8/12/14



Mapa

Figura de domínio público baixada 

do site da wikipedia em 12/12/14



Ensino e Prática de Jan Hus

• Definia a Igreja por uma vida semelhante à de 

Cristo, não pelos sacramentos

• Opunha-se à venda de indulgências e à adoração de 

imagens

• Reforçava a autoridade das Escrituras
– Fonte: WALTON, Robert C., “História da Igreja em Quadros”, Q. 31 

Os precursores da Reforma (pag. 50), editora Vida, 2000.

• Pregava em tcheco

• Defendia o direito de ler as obras de John Wycliff



Ensino e Prática de Jan Hus

• “Nem o Papa é a cabeça, nem são os cardeais o 

corpo da igreja santa, católica e universal. Porque 

somente Cristo é a cabeça, e seus predestinados o 

corpo, e cada um membro deste corpo.”
Jan Hus (citado em Gonzalez, pag. 93)



Consequências

• Convocado a Roma em 1410

• Excomungado em 1411

• Convidado ao concílio de Constança

– Salvo-conduto imperial

• Preso por 2 anos

• Julgado entre 5 de junho e 6 de julho de 1415



“Julgamento” de Jan Hus

• Única exigência = retratação de suas doutrinas

• “Apelo a Jesus Cristo, o único juiz todo-poderoso e 

totalmente justo. Em suas mãos eu deponho a 

minha causa, pois Ele há de julgar cada um não 

com base em testemunhos falsos e concílios 

errados, mas na verdade e na justiça.”
Jan Hus (citado em Gonzalez, pag. 102)



Condenação de Jan Hus

• Ouviu um sermão sobre a teimosia dos hereges

• Recebeu o cálice e as vestes sacerdotais apenas 

para lhe serem arrebatadas a seguir

• Cortaram-lhe o cabelo, em forma de cruz, para 

estragar a tonsura

• Coroado com um papel com desenhos de demônios

• Obrigado a passar junto à fogueira de seus livros



Morte de Jan Hus

• “Senhor Jesus, por Ti sofro com 

paciência esta morte cruel. 

Rogo-te que tenhas 

misericórdia dos meus 

inimigos.”
Jan Hus (citado em Gonzalez, pag. 102)

• Morreu cantando os Salmos

» Figura de domínio público baixada do 

site da wikipedia em 8/12/14 



O Legado de Jan Hus

• Martírio de Jerônimo de Praga

• Revolta hussita da Boêmia

– Interdição de Praga

– Vitória em 5 Cruzadas (1420, 1421, 1424, 1427, 1431)

– Estabelecimento dos Quatro Artigos:

• Pregação livre da Palavra de Deus

• Ceia ministrada nas 2 espécies = cálice devolvido aos leigos

• Clero privado de suas riquezas

• Castigo público de pecados, como a simonia



O Legado de Jan Hus

• Retorno à comunhão romana X Unitas Fratrum

• Irmãos Morávios na Reforma Protestante

– Jan Amos Komensky (Comenius, 1592-1670) = Pai da 

Pedagogia (obra-prima: Didactica Magna)

• Comunidade asilada por Nikolaus Ludwig, conde 

de Zinzendorf, em 1722, em Herrnhut

• Cem anos de oração (1727) → Missões

• Peter Boehler evangeliza John Wesley (1738)



Conclusão (Fp 1.20b-23)

• “com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como 

sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela 

vida, seja pela morte. 21 Porque para mim o viver 

é Cristo, e o morrer é lucro. 22 Mas, se o viver na 

carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, 

não sei então o que hei de escolher. 23  Mas de 

ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de 

partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito 

melhor”


