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“Vocês assam um ganso, 
em cem anos cantará 
um cisne”  J. Huss

“Hus” é ganso 
no idioma Tcheco

O amor ao dinheiro 
dos religiosos  
queimou Huss

João Huss no presídio de sua igreja
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João Huss 
foi queimado 
por sua igreja

Segundo a tradição, antes de ser quei-
mado, Huss disse ao carrasco: 

 “Hoje vocês assam um ganso, mas 
em cem anos ouvirão um cisne cantar e 
não serão capazes de assá-lo.” 

Todas as cinzas de João Huss, de 
seus ossos, livros e do resto da fogueira 
foram lançadas no Rio Reno. 
Fonte: Jan von Flocken, jornalista e historiador  - Berlim.

Ele foi o precursor da Reforma na 
Boêmia, (hoje República Checa) sob a 
influência das ideias de John Wycliffe. 

A Igreja Moraviana existe até hoje e é 
herdeira de Jan Hus. Conhecida original-
mente como Igreja dos Unitas Fratrum ou 
a Unidade dos Irmãos. 

Eles se reorganizaram no ano de 
1457, e no tempo da Reforma havia entre 
150 a 200 mil membros, em quatrocen-
tas igrejas por toda a Europa Central.
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A tentativa da Reforma foi 
queimada com João Huss

Huss foi entregue à autoridade secu-
lar por sua igreja e o rei da Alemanha, 
Sigismundo, através de uma revogação 
tentou evitar o pior. 

No dia 06 de junho de 1415, aos 46 
anos de idade, um cavaleiro avançou 
até a fogueira que estava preparada, 
dizendo que Huss deveria renunciar aos 
seus ensinamentos, mas ele negou. 
Então o próprio enviado do rei deu a 
ordem do incêndio. 

Antes da execução colocaram uma 
coroa de papel sobre a cabeça de Huss, 
onde estava o desenho de três diabos, 
que com suas garras puxavam a sua 
alma. 

Sobre a coroa de João Huss estava 
o título: “Este é um arco-herege”. Estava 
presente uma elite armada com 3000 
homens, e havia grande multidão de 
homens e mulheres presentes no ato.
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Huss foi condenado à morte 
no Concílio de Constança

A condenação foi efetuada sob a 
gritaria do povo, diante do portal de Kons-
tanz, na Alemanha.

A testemunha ocular, Ulrich von 
Richental relata em sua crônica: 

"O carrasco amarrou Huss e deu-lhe 
um banquinho sob os pés, colocou 
madeira e palha em torno dele e todos 
os seus livros. Logo derramou piche 
sobre a lenha e incendiou Huss amarrado 
no poste."

Um dos que estavam presentes na 
execução foi o sacerdote Poggius Floren-
tini, também conhecido com Poggius o 
Papista. Foi ele quem entregou o legado 
do papa, para que Jan Huss compareces-
se ao Concílio de Constança e depois parti-
cipou do concílio como votante pela quei-
ma de Huss.

Após a execução, Poggius escre-
veu duas cartas para seu amigo Leo-
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nhard Nikolai, que existem até hoje. Tra-
ta-se de um relato importante que revela 
ás últimas palavras de João Huss, antes 
de morrer:

“Ele chegou até a estaca olhando 
para ela e sem medo subiu nela, depois 
que dois assistentes do carrasco havi-
am rasgado suas roupas… Naquele 
momento o príncipe Ludwig do Palatina-
do, subiu e implorou que Huss voltasse 
atrás, para que fosse poupado da morte 
das chamas. O príncipe voltou cheio de 
pena e muita admiração”. 

O condenado cantou em voz alta o 
hino "Cristo, Filho do Deus vivo tem 
misericórdia”!

A rocha é o Memorial no local onde 
João Huss foi queimado em Constança. 
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Martim Lutero o cisne da 
profecia de Huss

J. Huss profetizou antes de ser execu-
tado em 1415, que após 100 anos surgiria 
um "cisne". 

Noventa e sete anos mais atarde, em 
1512, Martinho Lutero graduou-se Doutor 
em Teologia e foi recebido no Senado da 
Faculdade Teológica, com o título de Doutor 
em Bíblia. 

E 1515, exatamente cem anos depois 
da morte que João Huss, Lutero começou a 
lecionar sobre a Epístola aos Romanos. 

Através deste estudo, segundo seu 
próprio relato, Lutero se convenceu da justi-
ficação pela fé, com base em Romanos cap. 
1:17, e foi este estudo que acabou desenca-
deando a Reforma. 
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Diante disso, Martino Lutero acredi-
tava que as palavras de Jan Huss foram 
uma previsão, que se cumpriu nele. 

Ele escreveu sobre isso ao comentar 
um Edito Imperial promulgado em 1531:

“Eu, Dr. Martim Lutero, fui chamado 
para esse ofício e fui compelido a me 
tornar doutor, sem qualquer iniciativa 
minha, mas por pura obediência. Eu fui 
obrigado a aceitar o ofício de doutor e 
fazer meu juramento, de que eu prega-
ria e ensinaria com fidelidade a tão 
amada Sagrada Escritura. Enquanto eu 
estava engajado no ensino, o papado 
cruzou meu caminho e queria me impe-
dir… Mas, não me impedirá. Em nome da 
vocação de Deus, eu andarei sobre o 
leão e sobre a víbora pisarei com os 
meus pés. E o que começou em minha 
vida se completará, até mesmo após a 
minha morte. João Huss profetizou de 
mim: 

'Assarão um ganso agora, mas em 
cem anos ouvirão um cisne cantar e terão 
que aguentá-lo'”. Fonte: Lutherʹs Works, Volume 34, p. 103.
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O Prof. Dr. Thomas A. Fudge, disse 
em sua mensagem, no culto da Aliança 
Evangélica, em Konzil Konstanz, no dia 
18.01.2015:

“Huss foi amaldiçoado enquanto o 
excomungaram de sua igreja e os bispos 
declararam: 'Nós entregamos sua alma 
ao diabo'. Porém, ele respondeu: 'Eu 
entrego minha alma a Jesus Cristo'”. 

Quando as chamas se apagaram, as 
cinzas foram juntadas e lançadas no Rio 
Reno, para evitar seu ressurgimento. 
Porém, as cinzas ainda estão vivas após 
mais de 600 anos.
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Quais foram os motivos que 
fizeram a igreja queimar 

João Huss?

A condenação de Jan Hus aconte-
ceu numa época de disputas de poder 
político e eclesiástico. O rei Sigismundo 
ganhou a luta pelo poder contra seu 
primo Jobst da Morávia. 

Três candidatos ao Papa lutaram 
com a pretensão de ser o Papa, mas defi-
niram rapidamente a fogueira, que elimi-
nou J. Huss, no concílio de Konstanz, no 
dia 06 de 1415.
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Hus requeria uma vida 
em sincera comunhão com 

Deus do clero 

Wolfang Hugle e sua esposa me 
aguardavam para o café da tarde e o ido-
so, aos 88 anos de idade, me presenteou 
com um livro para me auxiliar com fontes 
literárias, que eu precisava. 

O idoso foi palestrante sobre a obra 
de J. Huss e me forneceu valiosos docu-
mentos para a escrita do presente tema.

Encontrei informações cruzadas e 
contraditórias, tanto no Museu de Jan 
Hus em Konstanz, como em escritos 
antigos e atuais. Mas, o livro do amigo 
idoso, me forneceu informações bem 

1
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fundadas, dos mais de 
600 anos da história do 
sacerdote João Huss.

Peter Hilsch escre-
veu em seu l i v ro : 
Johannes Hus – pre-
gador e Herege: “No 
dia 16 de agosto de 
1411, Huss proclamou 
uma mensagem refe-
rente à destruição de 
Jerusalém, e disse que 
a cidade foi destruída 
por ordem de Jesus 
Cristo, pelos pecados dos sacerdotes. 
Também disse que a purificação do tem-
plo significa que, 'Deus deu o poder ao 
governo secular, para purificar a igreja e 
seus líderes que compravam e vendiam 
sacerdócios, relíquias...” Página 152 - 153.

Com essa exigência, que Huss anun-
ciou em seu sermão no púlpito da igreja 
em Bethlehem, ele provocou o ódio do 
clero de sua Igreja.
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O religioso que admite desvios da 
liderança de sua igreja permite a corrup-
ção que vai se generalizar. 

Jesus não deixou uma única chance 
para os fariseus corruptos. Mt. 23.

Ao acordar do sono em Konstanz, 
eu me lembrei dos nossos primeiros anos 
no ministério pastoral, em M. C. Rondon, 
PR. Eu tinha apenas 22 anos de idade, ao 
ser empossado.

Não existem palavras para descre-
ver o que eu sentia em minha alma 
naqueles anos! Nem eu mesmo jamais 
serei capaz de explicar o peso que com-
primia a minha vida pastoral jovem. Mas, 
sei com perfeita recordação, que: Eu 
exigia uma vida íntegra de mim pesso-
almente ao assumir o pastorado. Mas, 
senti a ausência dessa prerrogativa, em 
tudo e em todos. Resumindo: “Eu via a 
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morte entre os bancos da igrejinha, no ar, 
na poeira vermelha, em tudo”. 

Nossa recepção foi cordial em todos 
os lugares e assim eu a percebo ainda 
após o infarto, até mesmo aqui em meu 
quarto solitário, em Konstanz na Alema-
nha.

Porém, quando falta “a vida íntima 
com Deus”, nossa religiosidade é inútil.

(E eu questiono: Foi essa a 'causa' de 
minha fibromialgia, que me atormenta até 
mesmo, após 40 anos?) Porém, eu ainda 
desejo, como João Huss: “Uma vida 
consagrada e íntima com Deus”. 

Não é possível ser evangélico, católi-
co, pentecostal..., sem viver uma vida 
íntima e sincera, em comunhão e pureza 
com Deus e os homens.

E, corrupto não é só aquele que 
rouba milhões da Petrobrás, do BNDS ou 
da FIFA, mas também que falta com a 
sinceridade na política, como em suas 
intenções falsas usando a Bíblia. 

Desejo que os leitores de Ecos da 
Liberdade assumam uma vida íntima 
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com Deus, em honestidade, fidelidade e 
pureza, até ao máximo de nossa possibi-
lidade humana. Não apenas em “aleluias” 
que procedem de nossos lábios.

João Huss foi queimado por sua 
própria igreja, porque desejava a comu-
nhão íntima com Deus. 

O presidente da Missão Stimme des 
Glaubens, Matthias Allgaier visita muitas 
igrejas. Ele me recebeu aqui em Kons-
tanz e concluiu em um diálogo, dizendo: 
“Mário, há poucos pastores consagra-
dos a Deus. A maioria faz o trabalho 
como profissão, e não com o coração 
voltado a Deus e com amor ao povo de 
Deus”, afirmou.
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A grande conquista do diabo é quando 
ele pode soprar nos ouvidos de crentes: 
“Não tome sua vida com Deus tão a sério. 
Não seja fanático. Basta você dar a sua 
contribuição...,”. 

Eu não gosto de “Super Crentes” e 
fanáticos, mas vejo muitos cristãos se 
“queimando” pelas necessidades da 
causa de Deus, enquanto outros são indi-
ferentes e  Apc. 3:15 -20 “mornos”.

João Huss foi queimado por sua 
igreja, mas há “pastores da alma” que são 
queimados por seus membros medío-
cres, que vivem sem consagração a 
Deus.

Não queime o seu pastor na fogueira 
de sua igreja sentando diante púlpito, com 
a e sem comunhão  vida infiel, corrupta 
com Deus, no Espírito Santo. 

Super crente?Super crente?Super crente?
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Não queime seu pastor abandonan-
do os seus deveres, até que ele deve 
fazer o  dizendo men-seu sepultamento,
tiras de elogios, quando chegou o final de 
sua vida.

Não queime seu pas-
tor pela fogueira da dor 
do peito, por deixa-lo 
“pescar” sozinho noite 
e dia, enquanto você está 
na “Lama do Rio Doce”.

Infelizmente muitos 
irão bater na porta fecha-
da, quando o noivo vem à 
meia noite de suas vidas. Mt 25: 1 -13.

As constantes trocas de pastores 
nas comunidades e paróquias, em muitos 
casos são motivadas pelas diretorias que 
vivem em pecados. 

Para não ser criticados por seus 
líderes, que exigem uma vida consagra-
da e sincera, se troca os pastores que já 
descobriram as façanhas dos membros. 
Porém, quando a “meia noite” chega, o 
Senhor lhes dirá: “Eu não vos conheço 
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apartai-vos de mim, vós que praticais a 
iniquidade”. Mt 25:12- 7:23.

A queima de J. Huss é uma página 
tenebrosa do cristianismo, mas o que 
acontece em oculto, no segredo de multi-
dões que se dizem cristãs é uma “man-
cha” maior que podemos imaginar.

Conheço a história da realidade 
vivida em apenas poucas décadas, 
porém o que meus olhos viram e meus 
ouvidos tomaram conhecimento, é 
assustador pensando no dia do Juízo 
Final.

Não seremos julgados por um “con-
cílio” nem por algum bispo ou papa, mas 
pelo  de toda a terra, Juiz dos juízes
Jesus Cristo.

Quem subsistirá naquele dia?
Quem entrará para a glória?

A quem o Senhor dirá: 
“Entra para o gozo do teu 

Senhor?”.  Mateus 25:23
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João Huss foi queimado por 
criticar a corrupção de sua igreja

Ao invés de ajudar as pessoas, os 
religiosos roubam o povo de forma ainda 
mais cruel, que os reis e príncipes. 

Huss lembrou em seu sermão, o 
Professor do século XII, Bernhard de 
Clairvaux, que escreveu: “Os religiosos 
desejam ser honrados, se enriquecem e 
exaltam sobre todas as pessoas, se igua-
lando ao mundo secular, e com isso se 
parecem com Judas Iscariotes e ao dia-
bo”, citou.  

 “Os sacerdotes se apresentam em 
brilho de prostitutas, com ouro nas réde-

2
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as e esporas. Suas esporas brilham 
mais que os seus altares e se deleitam 
em glutonarias e bebedices e com os 
seus bolsos cheios de dinheiro. Esses 
são os desejos que levam os líderes a 
escolher as arquidioceses”, acusou 
Huss, em seu sermão. Fonte: Peter Hilsch Johannes Hus –  

Prediger Gottes und Ketzer, 6. Irrtum, pg 153 – 154. 

A corrupção e o roubo em nome de 
Deus foram denunciados por J. Huss, que 
falava como sacerdote, para corrigir o 
sacerdócio de sua igreja. Isso lhe custou à 
morte na fogueira. 

O amor ao dinheiro dos religiosos 
queimou João Huss, e fez surgir a maior 
divisão do cristianismo de todos os tem-
pos, pela VENDA DE INDULGÊNCIAS, 
para construir a Basílica em Roma. 

Porém, o pior acontece atualmente 
por leigos e diáconos, que se sentem 
“atraídos” para abrir igrejas, com a 
finalidade de ganhar os dízimos do povo. 

Isso é uma vergonha! É fogo do inferno 
e são chamas que queimam o brilho do 
Evangelho de Cristo, do mesmo modo 
como Judas queimou o seu apostolado. 
Mat 26:14s.
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João Huss foi queimado porque:

 Ele dizia que ser membro da Igreja 
hierárquica, não é garantia de ser 
membro da verdadeira Igreja dos 

eleitos de Deus.

Numa oportunidade crítica de here-
sias, um pastor jovem me enviou uma 
pergunta-pegadinha, questionando: 
“Pastor Mário, o que é doutrina”? 

Respondi com uma declaração: “Eu, 
Mário Hort fui batizado como bebê, 
segundo os ritos da Igreja Luterana de 
Blumenau, SC. Aos quatro anos de idade 
iniciei a participação dos ensinos da Igre-
ja Irmãos Menonitas, em Curitiba e acei-

3 Igreja de Konstanz, 
que condenou João Huss.
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tei a Jesus Cristo, como meu Salvador 
pessoal, na adolescência pelo novo nas-
cimento. Estudei no Seminário Teológico 
da União Cristã, MEUC, em São Bento 
do Sul, SC. Mais tarde estudei no semi-
nário da Igreja de Deus, em Curitiba, PR, 
e concluí os estudos teológicos no Semi-
nário da Christliche Bildungstädte 
CBF em Fritzlar, na Alemanha”, declarei. 
“Conheci em todas as diferentes igrejas e 
entidades teológicas, uma única verda-
de: 'Salvos são somente aqueles que 
estão inscritos no LIVRO DA VIDA, pelo 
Espírito Santo' e encontrei apenas essa 
única doutrina em todas as igrejas”, 
afirmei.  

12A Bíblia diz: Apc. 20:  E vi os mortos, 
grandes e pequenos, que estavam diante 
de Deus, e abriram-se os livros; e abriu-
se outro livro, que é o da vida... E aque-
le que não foi achado escrito no livro 
da vida foi lançado no lago de fogo. 
Apoc. 20:14-15
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Somente quem tem Jesus como
Salvador é membro da igreja

Durante as pesquisas em Roma, 
procuramos um ônibus circular que nos 
levasse até a igreja de Paulo.

No ponto do ônibus encontramos um 
grupo de pessoas, com uma freia entre os 
amigos que viajavam juntos.

Aproximei-me de um homem e pergun-
tei: “Jesus será seu Salvador, no dia do 
Juízo Final”? E expliquei que esse é o 
tema, que estou escrevendo em Roma. 

O homem logo chamou a freia e 
pediu que eu formulasse minha pergunta 
para ela, e eu a repeti: A freira respondeu 
quase em tom de brincadeira: "Spero di 
sì".
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Logo entramos no ônibus circular e 
a freira mandou perguntar, por intermédio 
de seu interlocutor, se minha pergunta se 
refere a: “prima o dopo la morte”? = 
“Antes ou depois da morte”?

E eu mandei lhe dizer: “Dopo de la 
morte”. Mas, ele disse: “Ma, poi ci arrive-
remo davanti a San Pietro e non di Gesù”. 
= “Mas, então estaremos diante de 
Pedro e nao de Jesus”. Eu lhe respondi: 
“Não, depois da morte, Pedro também 
estará na fila diante de Jesus”.

A Bíblia diz: “Quem tem o Filho (Je-
sus) tem a vida; quem não tem o Filho de 
Deus não tem a vida”. 1 João 5:12 

Quem não vive orientado por essa 
doutrina e não está na verdade, não tem a 
vida, mas será condenado porque 
Jesus não é seu Salvador.
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Ser membro de alguma Igreja 
não é garantia de pertencer 

a igreja do céu

É quase inadmissível que João Huss 
foi queimado por afirmar, o que diz o título 
acima! Porém, foi essa a “delação” 
diante do Concílio de Constança, que fez 
seus colegas lhe arrancar o cálice de 
suas mãos, destituindo-o do sacerdócio, 
dizendo: “Nós entregamos sua alma ao 
diabo”. 

Porém, essa é a verdade mais impor-
tante que se deve dizer, em todas as igre-
jas e comunidades cristãs do mundo: 
“Ninguém é membro da igreja do céu, 
se não anda no Caminho, na Verdade e 
na Vida em Jesus Cristo”. João 14: 6. 

“Mas, a todos quantos o recebe-
ram, deu-lhes o poder de serem feitos 
filhos de Deus, aos que creem no seu 
nome; os quais não nasceram do sangue, 
nem da vontade da carne, nem da vonta-
de do homem, mas de Deus.” João 1: 12 – 13.
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A igreja do “deus do 
trovão” queimou 

João Huss!

Uma das  minhas 
experiências mais clás-
sicas de reportagens foi à visita à cidade 
histórica de Fritzlar, onde o bispo Bonifá-
cio cortou o carvalho do deus do trovão.

O médico Dr Marcus Balli, fez um 
verdadeiro show na sessão de fotos, 
representando Bonifácio no corte, diante 
de um carvalho. (Solicite o livreto: “Corte 
o carvalho do deus do trovão”.) 

O povo pagão, os “Chatten” serviam 
ao “deus do Trovão” (“Donar” para os germâni-

cos, “Thor” para os nórdicos), que segundo eles, 
residia num carvalho que Bonifácio cor-
tou, provando que esse “deus” não existe.
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O Dr Marcus solicitou minha escrita 
referente à “Queima de João Huss”, ao 
saber que eu estaria hospedado na cida-
de de Konstanz. 

A escrita sobre o “Corte do Carva-
lho” foi um prazer, mas a narrativa dos 
atos terríveis da igreja foi extremamente 
desagradável. 

E preciso destacar: A igreja que orde-
nou a queima de J. Huss, não estava sob 
a orientação do Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, e sim do “deus 
do trovão”. 

Mas, atenção! O “deus do trovão” 
não reside em carvalhos ou grutas, mas 
seu lugar é o inferno. Mat 25: 41. Desde 
aquele lugar, para onde foi expulso por 
Deus, está influenciando muito mais igre-
jas, que jamais alguém possa descrever.

Eu fiquei “horrorizado” ao tomar 
conhecimento das torturas praticadas 
pela igreja no passado, porém essas 
barbáries certamente foram ordenadas 
pelo “deus do trovão".

 Porém em nossos dias está pior: 
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O “deus do trovão” destruiu as torres 
Gêmeas e o mesmo “deus” fez a provoca-
ção pelos editores do Charlie Hebdo, e 
também foi ele quem mandou assassinar 
os dirigentes do Jornal de Paris. 

Os pagãos sacrificavam seus filhos, 
porém atualmente os povos inteligentes, 
sacrificam multidões em ataques suici-
das, por ordem dos “deuses do trovão” e 
não pelo “Pai nosso que está nos céus”.

As “ordens” que levam a pedofilia, 
estupros, propinas, superfaturamentos, 
extorsões em igrejas, roubos e crimes 
procedem dos “deuses do trovão”, que 
residem na alma de muita gente, que vive 
sem Deus e sem Jesus.

Quem vive sem Cristo e suas leis do 
amor é um possível soldado do exército 
do inferno. O mundo poderia ser um “Jar-
dim do Éden”, porém, quando se rendeu 
as influências do “deus da mentira” surgiu 
a chama do inferno entre a criação do 
Senhor Deus, o Criador do Universo. Gen 3.
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Amai aos vossos inimigos!

Ao retornar da viagem tomei o veícu-
lo de uso do pastor Maiko, esposo da filha 
Djessica, e ouvi uma música suave, 
aumentei o volume, quando o hino de um 
coral infantil, dizia: “Amais aos vossos 
inimigos e fazei o bem aos que vos 
odeiam”. Mateus 5:44

A música infantil me deixou profun-
damente impressionado pela doutrina de 
Jesus: Os pais cristãos ensinam aos seus 
filhos desde o berço, a amar aos inimi-
gos e fazer o bem aos que nos odeiam. 
Esse é o ensinamento de “Deus”, nosso 
Pai em Jesus Cristo. 

Foi essa atitude que me impressio-
nou ao estudar a vida de João Huss, pois 
ele combatia a corrupção dos líderes 
religiosos que “faziam o mal” ao povo, 
mas morreu com as seguintes palavras: 

“Senhor Jesus perdoa aos meus 
inimigos, por tua misericórdia”. 

Ao ser amaldiçoado ele disse: “Eu 
confio em Deus”. 
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Ao ouvir seus inimigos dizer: “Entre-
gamos sua alma ao diabo”. – ele concluiu: 
“Eu entrego minha alma a Jesus Cristo”.

Quando viu o poste com lenha, ele 
disse: “Estou pronto para morrer pelo 
Evangelho de Cristo”.

Antes de ser queimado, Huss disse: 
“Eu não me envergonho do Evangelho”. 

E disse ainda: “Deus é minha testemu-
nha que o foco de minha mensagem foi o 
afastamento do homem dos pecados”. 

Segundo testemunhas oculares, 
antes de ser afogado pelas chamas, 
Huss disse: “Cristo, Filho de Deus tem 
misericórdia de mim.” Prof. Dr. T. A. Fudge – 18/01/15, no 

culto da Aliança Evangélica, Konstanz.

Segundo a mensagem do Dr. Fudge: 
Martim Lutero recebeu uma correspon-
dência, com uma anotação final, onde 
dizia: “João Huss reviveu, após estar 
morto durante muito tempo. Ele não está 
morto, mas viverá enquanto a verdade 
vive.” A verdade é Jesus Cristo o Filho 
de Deus e viverá eternamente. 

Mário Hort 
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João Huss foi queimadoJoão Huss foi queimado
por combater a corrupçãopor combater a corrupção
em sua igreja!em sua igreja!

João Huss foi queimado
por combater a corrupção
em sua igreja!
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