“...até os confins da terra”
Testemunhas fiéis do Deus Fiel

“Heróis” da fé na verdade são testemunhas da fé.
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom
testemunho. [Segue uma longa lista de antigos como exemplos de fé.] E que mais direi? Certamente, me faltará o tempo
necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os
quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a
violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga
exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu
resgate, para obterem superior ressurreição; outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de
algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, serrados pelo meio, mortos a fio de espada; andaram peregrinos, vestidos de
peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados (homens dos quais o mundo não era digno), errantes pelos
desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não
obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem
nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de
testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, com perseverança, a
carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que
lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. —Hebreus
11.1, 2, 32-40; 12.1, 2

Heróis ou Testemunhas? Faz alguma diferença?
Poderíamos dizer que um herói também recebe “bom testemunho”, mas normalmente a glória é direcionada
ao próprio herói. Mesmo quando o herói recebe seus poderes especiais de algum deus, a história aponta para os
feitos e os maravilhosos atos do herói, não do deus que o dotou dos poderes.
Os exemplos bíblicos em hebreus receberam “bom testemunho” devido a sua fé. Mas até mesmo sua fé só tem
valor por causa do Deus fiel que a garante. Obtiveram bom testemunho porque deram bom testemunho de
Deus e Sua fidelidade.
O Herói da Bíblia, o Protagonista, é Deus. Os coadjuvantes humanos servem apenas para apontar para a
grandeza de Deus. Podemos elogiá-los? Certamente, pois obtiveram bom testemunho. Podemos imitá-los?
Sim, como eles imitaram a Cristo. Devemos exaltá-los? Certamente que não; pois somente a Deus seja a
glória—eles mesmos concordariam.
Existiram outros cujas histórias não estão na Bíblia, mas que obtiveram bom testemunho por causa da sua fé?
Claro, são justamente alguns desses que queremos estudar ao longo das próximas semanas desse curso.

“...até os confins da terra”. Testemunhas fiéis do Deus fiel.
Uma ordem: Jesus, aproximando-se, falou-lhes,
dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e
na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas
as nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que
estou convosco todos os dias até à consumação do
século. —Mateus 28.18-20

Uma afirmação: Então, os que estavam reunidos
lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em
que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes:
Não vos compete conhecer tempos ou épocas que
o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade; mas
recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito
Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em
Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria
e até aos conﬁns da terra. Ditas estas palavras,
foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma
nuvem o encobriu dos seus olhos. —Atos 1.6-9

William Carey
17 agosto 1761 – 9 junho 1834
“Faça grandes coisas para Deus e
espere grandes coisas de Deus”.

1761

Nasce William, o mais velho
de cinco filhos de um
tecelão numa vila de 800
habitantes no interior da
Inglaterra.

1834

Morre o “pai das missões modernas”, que
passou 41 anos de sua vida na Índia,
deixando um legado de ministério
transcultural que nos influencia até hoje.

1761

17 de agosto, Nasceu William Carey, filho de Edmund e Elizabeth Carey

1767

Edmund, um tecelão, começou seu cargo como escrivão da Igreja de S. Tiago o Grande, na vila de Paulerspury
(800), que abriu oportunidade para uma educação privada para William.

1771

William, já um ávido leitor e era fascinado pelas invenções da Revolução Industrial reportadas no jornal e livros
como Robinson Crusoé e Gulliver, descobriu as histórias das viagens de Capitão Cook.

1772

Tendo achado um livro sobre botânica que não conseguia ler (por estar em latim), recebeu uma gramática de latim
do pai. Prontamente decorou o livro inteiro, aprendendo a ler latim sozinho aos 11 anos de idade.

1773

Aos doze anos, concluiu os estudos e foi trabalhar numa fazenda. Uma reação alérgica ao sol o levou a procurar
outro emprego.

1774

Seu pai viu o futuro industrial da tecelagem, portanto procurou outra carreira para o William—o instalou como
aprendiz de sapateiro (cordwainer).

1775 - 1779 Discutia teologia com outro aprendiz, John Warr (dissidente). Descobriu outro livro de língua desconhecida—dessa
vez, grego—e começou a estudar um novo idioma.

1776

Natal - William tentou mentir sobre uma moeda falsa que recebeu para o Natal, mas é flagrado. Prometeu a Deus
que assistiria os cultos se Ele o poupasse de ser preso e enviado às Índias Ocidentais.

1779
1781
1782

Fevereiro - Se converteu e abandonou a igreja anglicana; juntou-se à igreja batista (dissidente)
Setembro - Seu mestre faleceu. Mudou-se para Hackleton para terminar seu aprendizado sob outro mestre
sapateiro. Em Hackleton, conheceu Dolly, a filha do pastor dissidente da igreja que frequentava.
Casou-se com Dolly aos 19 anos. Ainda um aprendiz, mal podia sustentar sua nova família.
Nascimento de Ann, a primeira filha do casal

1783

Ann e William adoeceram. Morte de Ann (18 meses). William conseguiu recuperar, mas como resultado da sua
doença, ficou quase completamente careca. Dolly sofre emocionalmente com a morte de sua filha, o primeiro
passo num longo declínio espiritual.
Outubro - Foi batizado como adulto por John Ryland, que comentou em seu diário, “Hoje batizei um pobre
aprendiz de sapateiro”.

1784

William aceitou o convite de pastorear uma igreja batista em Moulton. Para se sustentar, aceitou um cargo como
professor da escola local. Nascimento de Félix.

1787

Incentivado pela sua igreja, William foi ordenado como pastor batista por John Sutcliff, John Ryland e Andrew
Fuller, homens que seriam de grande ajuda no futuro.

Como ministro ordenado, tinha direito a participar das reuniões ministeriais. Tentou fomentar interesse pela conversão de povos
pagãos. Deparou-se com a apatia daquele tempo. Um pastor veterano disse, “Temos aqui um exemplo de um jovem que nada sabe
sobre o plano de Deus. Deus não precisa que o homem fale por Ele. Ele iluminará os pagãos de Sua própria maneira, quando Ele
achar melhor. Não nos compete interferir neste processo”.

1788
1789
1791

Nascimento de William, Jr.
Nascimento de Peter
Nascimento de Lucy

1792

Maio - Depois de várias tentativas frustradas, publicou sua obra: “Um inquérito acerca das obrigações dos cristãos
de utilizarem meios para a conversão dos pagãos, no qual o estado religioso de diferentes nações do mundo, o sucesso de
tentativas anteriores, e a praticidade de futuros esforços são considerados”.
Ainda em maio Carey pregou para a reunião ministerial, falando sua famosa frase, “Faça grandes coisas para Deus
e espere grandes coisas de Deus”.
Outubro - um grupo de 12 ministros o ajudaram a fundar a primeira missão inglesa: a Sociedade Batista Particular
para Propagação do Evangelho.
Morte de Lucy (18 meses). Dolly piora.

1793

Janeiro - William recebeu uma carta de Dr. John Thomas, que já havia passado 4 anos na região de Bengal na
Índia. O médico, que se converteu em Calcutá apresentou à Sociedade a sua proposta de levantar sustento para
voltar, pois estavam precisando de alguém que traduzisse a Bíblia para eles. Quando afirmou que precisava de um
companheiro, William prontamente disse, “Eu irei...A Índia é uma mina de ouro. Eu vou descer e cavar, mas vocês
devem segurar as cordas”.
Quando William falou do plano para a Dolly, ela se recusou a considerar ir junto com ele.

1793

Abril - A primeira tentativa de sair foi frustrada pelas condições da guerra e a descoberta de grandes dívidas da
parte do Dr. Thomas.
Nascimento de Jabes
13 de junho - Consegue usar o adiamento para convencer a Dolly a ir com ele (contanto que levasse a irmã, Kitty).
William partiu com a família inteira num navio dinamarquês para Índia.
William lançou sua peruca ao mar. “Sir William [que fez a peruca] é um excelente cristão, mas um dos piores
peruqueiros que já existiu!” (Thomas).
Novembro - Chegaram na Índia, na região de Bengal (oeste).

Dois grandes empecilhos à obra missionária: 1 - Eventos mundiais. No caso, a guerra entre Inglaterra e França (1793-1802) complicou a
saída de Carey no navio original. 2 - Governos. A Índia estava fechada para a obra missionária; não pelos indianos, mas pelos “donos” da
Índia daquela época, a Companhia das Índias Orientais (EIC), um monopólio apoiado pela coroa inglesa. Sem aprovação, nem podiam
desembarcar. Quando William pediu o conselho de John Newton, ele respondeu: "Então, conclua que seu Deus não tem nada lá para você
realizar. Mas se Ele tiver, nenhum poder na terra pode atrapalhar você".

1794

William e a família sofreram bastante ao chegar na Índia. Vários planos foram frustrados, e viveram à beira da
fome enquanto ele tenta estabelecer uma base. Em um momento, William descobriu que enquanto ele vivia na
pobreza, Dr. Thomas estava vivendo uma vida luxuosa, e que além de gastar o dinheiro que deveria ser usado para
a missão, também havia acumulado dívidas!
Junho - Uma oportunidade abriu para William gerenciar uma fábrica de índigo. Ele enviou uma carta à missão,
dizendo que teria sustento e não precisavam mais enviar dinheiro. Até esse ponto ele não tinha recebido nenhum
dinheiro deles.
Outubro - Morte de Peter (5 anos). Dolly, que havia melhorado com a morte das filhas, nunca mais se recuperou.
Já haviam se passado 14 meses sem uma notícia da missão; William se sentia sozinho e isolado.

1796

Nascimento de Jonathan.
A correspondência, atrapalhada pela guerra com a França, finalmente chegou à Sociedade. John Fountain, um
novo recruta, chegou na Índia, para a grande surpresa de William.

1797

Concluiu a tradução da Bíblia para bengali e estava pronto para publicar.

1799

Novos missionários, William Ward, Joshua e Hannah Marshman, entre outros, chegam à Índia, mas porque não
ouviram a orientação de William sobre como entrar na Índia, tiveram que ficar na comunidade dinamarquesa de
Serampore, longe de onde ele estava.

1800

Janeiro - Para liderar os novos missionários e estar mais perto da gráfica necessária para a publicação de sua nova
tradução, mudou sua família para Serampore.
Dezembro - Três dias antes do Natal, depois de 7 anos sem nenhuma conversão, Krishna Pal e Gokul, dois homens
que acompanhavam o trabalho de Carey, se tornaram os primeiros convertidos do seu ministério. Krishna, sua
esposa e filha foram presos por quebra de casamento arranjado. Durante sua prisão, sua esposa, filha, e outras três
filhas também se converteram. Agora eram 7 convertidos para serem batizados. Por medo da reação pública, no
entanto, somente Krishna Pal e Félix, filho de Carey, foram batizados no dia 28 de dezembro.

1801

Janeiro - Serampore foi capturada pela Inglaterra, que estava em conflito com a Dinamarca. Isso durou seis meses.
5 de Março - Publicou o primeiro Novo Testamento em bengali.
Abril - William, que não teve nenhuma educação formal depois dos 12 anos, foi convidado para lecionar como
tutor da faculdade Fort William College, em Calcutá, como diretor do departamento de idiomas.
Julho - Morte de Dr. John Thomas.
A essa altura, a Dolly estava completamente fora de si, e confinada ao seus aposentos.

1804
1806

A primeira de 19 estações missionárias foi estabelecida em Cutwa.
Devido a uma mudança nas regras da Fort William College, William recebeu o título de professor e o dobro do
salário. Ele continuou investindo a maioria do salário na missão.

1807

William participou da ordenação do seu filho Félix, para o ministério.
William recebeu um doutorado (divindade) da Universidade Brown (EUA).
William Jr. casou e mudou-se para Malda, no norte, para trabalho missionário na região de produção de índigo.
7 de dezembro - Morte de Dolly Carey.

1808

Maio - Casamento com Charlotte Rumohr.
Publicação do Novo Testamento em sânscrito.

1812

"Em uma curta noite, o trabalho de anos foi consumido. Quão insondáveis são os caminhos de Deus"!
Incêndio em Serampore destruiu a gráfica, um prejuízo de milhares de libras. Pior foi a destruição dos manuscritos
originais das traduções feitas por Carey.
A notícia demorou para chegar à Inglaterra, mas quando chegou, mobilizou várias igrejas, chegando ao ponto que
tiveram que pedir que as igrejas parassem de contribuir.

1813

William Wilberforce, que liderou o movimento inglês para a abolição da escravidão em solo inglês, agora dedicou
seus esforços para criar um abaixo assinado a fim de pressionar a EIC a liberar a presença missionária na Índia.
Foram citadas as contribuições de William Carey para a literatura, tradução, cultura, horticultura e agricultura,
juntamente com a generosa contribuição de quase todo seu salário para a missão. 28 de junho—aniversário do
Marcio e do Patrick—a coroa alterou a carta da EIC para incluir a obra missionária.

1813 - 1817 O primeiro missionário a receber um visto oficial para ir para Índia foi Eustace Carey, sobrinho de William. Uma nova geração
de missionários começou a entrar no país pela agora chamada Sociedade Missionária Batista. Esses questionavam a metodologia dos
veteranos e começaram a ter reuniões secretas. Enquanto isso, os três homens originais que “seguravam as cordas” faleceram: Sutcliff em
1814, Fuller em 1815, e John Ryland em 1816. Isso alterou as decisões feitas pela missão na Inglaterra, complicando o funcionamento da
missão na Índia. O resultado foi que 1817 os novos missionários formaram uma nova missão apenas uns 22km de Serampore. Para Carey até
não seria um problema não fosse pela duplicação de esforços (gráficas, escolas, etc.) bem em cima do que já existia.
Naquele momento, Carey estava numa situação inédita para ele; a missão que ele ajudou a fundar pouco ligava para ele, mas era muito
procurado pelos oficiais do governo para estabelecer novas missões. Ele sentiu uma amargura especial porque pessoas o acusaram de juntar
riquezas pessoais devido ao seu alto salário. Mas a verdade é que, em todo aquele tempo, ele só tinha recebido 600 libras da Sociedade para
seu sustento pessoal; ao mesmo tempo, porque revertia a grande parte do seu salário para a missão, ele tinha investido mais de 40.000 libras
nesse mesmo tempo! Ele disse a respeito dessa situação injusta: "Nada que eu já tenha encontrado em minha vida—e já encontrei muitas
coisas angustiantes—tem atormentado tanto meu espírito quanto esta diferença".
Nesse tempo Félix, William Jr., e Jabes também estavam empenhados na obra missionária e na produção de publicações em bengali. O
número de convertidos e batizados havia chegado em torno de 600 indianos.

1818
1820
1821
1822

Fundou a faculdade Serampore College. Conflito com a missão porque era uma escola interdenominacional e não
batista. Publicou a Bíblia em sânscrito.
Formou a Sociedade de Agricultura de Bengal.
Maio - Morte de Charlotte. Morte de Krishan Pal.
Morte de William Ward. Morte de Félix.

1823

Casamento com Grace Hughes. Enchente destruiu boa parte de sua casa e terreno.

1827

O rei da dinamarca concedeu à Serampore College o direito de conferir diplomas reconhecidos, tornando-se a
primeira faculdade da Índia a ter esse direito. Ironicamente, foi fundada por um homem que só havia completado
o equivalente a nosso ensino fundamental.

1829

Influenciado pelos constantes apelos de Carey ao longo de muitos anos, o então governador-geral, Lord Bentick,
assinou a ordem abolindo a prática de sati (onde se queimava a viúva viva juntamente com o corpo do marido).
Bentick pediu que Carey traduzisse a ordem para bengali.

1833

Julho - Sofreu três derrames, recuperando-se um pouco e enfraquecendo com cada um. Recebeu visitas do seus
três filhos, Jabes (missionário em Rajputana), William Jr. (missionário em Cutwa) e Jonathan (advogado em
Calcutá).

1834

9 de Junho - Morte de William Carey (72). Disse a uma de suas últimas visitas: “O senhor tem falado sobre
William Carey. Quando eu for, não diga nada sobre William Carey, fale apenas sobre o Salvador de William
Carey".

William Carey
17 agosto 1761 – 9 junho 1834

Junto com William Ward e Joshua Marshman (a tríade de Serampore) fundou 26 igrejas, 126 escolas
com 10.000 alunos; traduziram as Escrituras em 44 línguas (a Bíblia em sânscrito, bengali, marati,
telugu e nos idiomas dos siques), produziram gramáticas e dicionários, organizaram a primeira
missão médica na Índia, seminários, escola para meninas, e o jornal na língua Bengali. Calcula-se que
William Carey traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo.
“William Carey, o homem que começou a vida como filho de um tecelão pobre, havia se ensinado
latim, hebraico e grego enquanto trabalhava como sapateiro. Quando se convenceu de que a
Inglaterra deveria enviar missionários para países recém-abertos, ele ajudou a fundar a primeira
sociedade missionária inglesa. Ele então se sentiu obrigado a ir para a Índia como seu primeiro
missionário. Quando circunstâncias difíceis o cercaram—ele viu seus filhos morrerem e sua esposa
enlouquecer—ele nunca perdeu a fé. Ele sempre suportou, sempre seguiu à frente. No processo, ele
fundou a faculdade mais prestigiosa de seu tempo na Índia. Ele traduziu a Bíblia para muitos
idiomas indianos e asiáticos. Ele ajudou a fundar numerosas igrejas e escolas ao redor da Índia. Ele
falou contra práticas desumanas, e nunca vacilou em seu chamado para compartilhar a mensagem do
evangelho com o povo indiano onde quer que ele os encontrasse”. —Benge

“Um inquérito acerca das obrigações dos cristãos de utilizarem meios para a conversão dos
pagãos, no qual o estado religioso de diferentes nações do mundo, o sucesso de tentativas
anteriores, e a praticidade de futuros esforços são considerados”.
Capítulo 1 — Os cristãos têm ou não a obrigação e responsabilidade de proclamar o
evangelho para povos em outras nações? [Havia uma resistência à ideia nos dias de
Carey; ele argumentava que a Grande Comissão valia para todo cristão, não apenas para
os Apóstolos originais.]
Capítulo 2 — Um resumo de todos os esforços missionários desde os dias de Jesus.
Capítulo 3 — Um panorama de todas as informações que os inglês tinham acerca do
resto do mundo.
Capítulo 4 — Maneiras que os cristãos podiam empregar para pregar a mensagem do
evangelho em terras estrangeiras.
Capítulo 5 — Métodos que missionários poderiam empregar para levantar o sustento
financeiro necessário para viajar para outros países.
Tom Potts, que pagou pela publicação inicial do livro, disse, “Todo cristão precisa ouvir
o argumento em favor de missões tão claramente quanto você acabou de me falar”.

William Carey: Compelido por Deus
de Janet e Geoff Benge
(Heróis Cristãos Ontem e Hoje)

