“...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

Operação Auca

“Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter
para ganhar o que não pode perder”. — Jim Elliot 28 de outubro, 1949)
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30 de agosto — Nate Saint nasceu em Pennsylvannia, irmão de Rachel (1914).
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1930

Na selva do Oriente, em alguma aldeia dos Waoranis*, nasceu Dayuma, peça chave para evangelização do seu povo.
*O nome Auca usado em muita literatura inicial na
verdade é uma palavra Quechua que significa
“selvagem”, termo pejorativo usado para descrever essa
tribo violenta e xenofóbica. Os Waoranis (Huaoranis
ou Waodanis) se conhecem como Wao (“gente”) e os
de fora como cowode (“não gente”). Falam wao terero
(ou sabela), uma língua completamente distinta dos
idiomas indígenas da região (e de qualquer outra
língua, de fato). Com a exceção do nome da operação,
usaremos Waorani falar dessa tribo.
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1943

Nate se voluntariou para o departamento de aviação do exército como mecânico. Embora aceito para o programa de
piloto, um problema de saúde impediu seus planos. Roger se tornou paraquedista do exército e chegou a servir na
Batalha das Ardenas, grande contraofensiva alemã.

1944

Dayuma fugiu da sua tribo para viver com os índios Quechuas.

1945

Jim começou seus estudos na Wheaton College (IL), onde conheceu Betty Howard (1926). Eles continuaram sua
educação por caminhos diferentes, mas começaram uma correspondência. Ed se alistou na marinha.

1947

Pete começou seus estudos na Wheaton College. Jim visitou o México e começa a estudar espanhol. Nate foi ao
México para consertar um avião, viu a necessidade de bons pilotos e mecânicos no campo missionário.

c.

1948
1949
1950

Nate casou com a Marjorie. Eles foram para Ecuador, à base Shell Mera, na selva do Oriente, como missionários
pela CMAF (MAF). Em dezembro, quase não sobreviveu a um acidente de avião que pilotava.
Jim e Ed se formam da Wheaton College. Ed começa a estudar Direito.
Roger se formou da Northwestern College. Ed transferiu de Direito para a Medicina missionária. Jim passou o verão
com o Instituto de Linguística de Verão (SIL), onde teve seu primeiro contato com o idioma Quechua.

1951

Jim e Ed começaram a fazer uma transmissão de rádio semanal. Roger casou com a Barbara. Ed casou com a
Marilou (Jim achou que seria o fim do seu sonho de trabalhar com Ed no campo missionário). Pete se formou da
Universidade de Washington.

1952

4 de fevereiro — Jim e Pete embarcaram num navio rumo ao Ecuador.
Abril — Betty partiu para Quito, no Ecuador.
Setembro — Jim e Pete se mudam para a estação de Shandia para trabalhar entre os índios Quechuas.
10 de dezembro — Os McCullys foram para Ecuador; depois da orientação, se situaram em Shandia.

1953

Os Youderians chegaram no Ecuador (GMU) e começaram a trabalhar entre os Jivaros com Frank Drown em Macuma.

1954

Os Elliots voltaram para Shandia, deixando Puyupungu como uma estação sazonal. Pete casou com a Olive. Os
McCullys estabeleceram uma estação entre os Quechuas em Arajuno, outro posto Shell abandonado, mais perto do
território dos Waoranis.

8 de outubro — Jim e Betty se casaram em Quito. Estabeleceram uma estação em Puyupungu.

1956

Fevereiro — Rachel Saint fez contato com Dayuma, que morava na Hacienda Ila, para
começar a estudar o idioma dos Aucas.

Os Flemings se mudaram para estação de Puyupungu.
19 de setembro — Em um dos voos entre estações,
Nate e Ed avistaram uma vila Auca. Juntos com Jim e
Pete, começaram a planejar uma missão secreta que
denominaram Operação Auca. Jim começou a visitar
Dayuma para aprender palavras e frases na língua dos
Aucas.

19 de outubro — Nate recrutou Roger como quinto integrante, para
estabelecer a base de contato.

6 de outubro — Usando
uma técnica espiral de
entrega inventada pelo
Nate, começaram a entregar
presentes aos Aucas, para
indicar intenções amistosas.

23 de dezembro — Os índios deram presentes aos missionários pelo sistema de Nate. Pete decide se
juntar aos homens que farão o contato.
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2-4 de janeiro — Nate encontrou uma praia de areia adequada para uma pista de pouso (“Palm Beach”) às margens do Rio
Curaray, apenas duas horas de caminhada da “Cidade Terminal”. Em uma série de viagens, eles estabeleceram a base,
construindo uma casa numa árvore que daria para três deles dormirem (10m).

6 de janeiro — Três Waoranis apareceram do outro lado do
Rio Curaray. Se aproximaram e ficaram por horas na praia
com os homens. Naenkiwi indicou que queria subir no
avião, e Nate o levou para sobrevoar a sua aldeia. À tardinha,
Gimade foi embora, e logo depois Naenkiwi a seguiu.
Mintaka ficou até bem tarde, mas não estava na praia
quando os homens acordaram de manhã.

Gimade (“Dalila”)

Naenkiwi (“George”)

Mintaka

1956

A cultura dos Waoranis era marcada por um ciclo interminável de vingança de sangue. Seis mortes em cada dez entre os
adultos eram homicídios. Morrer “à ponta da lança” era um fim comum para muitos. Não havia como os missionários
saberem, mas havia uma situação entre Naenkiwi, Gimade (irmã de Dayuma), Mintaka (tia de Dayuma) e a tribo que levou
ao ataque.

7 de janeiro — Ao voltar para a aldeia sem a Mintaka, Naenkiwi decidiu mentir para os homens, falando que os cowodes eram canibais e
haviam atacado os três. Os homens, liderados por Gikita, resolveram se vingar dos cowodes.
8 de janeiro — 12h30 — Depois de um dia de espera, Nate avistou um grupo de homens Waoranis a caminho deles e enviou sua última
transmissão. Eles se prepararam para receber os homens; o próximo contato pelo rádio deveria acontecer às 16h30. Essa transmissão nunca
ocorreu. Os próprios assassinos dos missionários depois deram testemunho do que ocorreu:
15h10 — Três mulheres apareceram do outro lado do Rio Curaray. Pete e Jim entraram na água para cumprimentá-las quando ouviram o
grito de Nate atrás deles. As mulheres foram uma distração—seis guerreiros Waoranis, com lanças de três metros, atacaram por trás.
● Gikita gritou e avançou e jogou sua lança, atingindo Nate (32). Ao cair, morrendo, seu relógio quebrou contra uma pedra,
registrando o tempo do ataque.
● Ed (28) correu para ajudar Nate e levou uma lança nas costas.
● Roger, a uma certa distância, teve tempo de virar e ver Nampa, irmão de Gimade e Dayuma, atacar e matar Jim (28).
● Ao mesmo tempo, Pete subiu num tronco, gritando em wao terero, “Só viemos conhecê-los! Não vamos machucá-los! Por que estão
nos matando?” Foi derrubado por uma lança logo depois (27).
● O único sobrevivente, Roger (31), veterano de guerra, correu para o avião para usar o rádio. Nimonga o viu e estranhou que um
homem prestes a morrer pegaria “uma fruta para comer” (o microfone). Ainda assim, o matou.
Os guerreiros levaram os corpos até o rio, perguntando entre si por que os homens, que tinham armas (Jim tinha até atirado para cima para
espantá-los), não atiraram neles. Não sabiam que os cinco haviam decidido que nem mesmo ameaçados de morte eles usariam as armas contra
os Waoranis.

1956

9-13 de janeiro — As notícias repercutiu pelo mundo. A busca levou dias, e no fim
quatro dos corpos foram recuperados. Revistas como Life e Time reportaram o evento e
Operação Auca se tornou conhecido mundialmente.

As famílias dos cinco missionários: Marilou McCully, Barbara
Youderian, Olive Fleming, Elisabeth Elliot e Marj Saint

1957
1958

Rachel levou Dayuma para os EUA, onde ela deu entrevistas e participou de uma cruzada de
Billy Graham.
Novembro — Mintaka e Mankumu (tias de Dayuma) saíram da selva em Arajuno e
conheceram Elisabeth Elliot, que as leva para Shandia. Elisabeth publicou “Através dos Portais
do Esplendor”, a história da Operação Auca.
Elisabeth publicou “Na Sombra do Todo-Poderoso”, a
biografia de Jim Elliot.
Dayuma se tornou a primeira convertida entre os Waoranis e foi
batizada na Wheaton College.
Maio — No final do ano, Rachel e Dayuma voltaram para
Ecuador.
3 de setembro — Dayuma e suas tias voltaram para a
comunidade Waorani, convidando Elisabeth e Rachel para
morar entre eles.
8 de outubro — Elisabeth (com pequena Valerie)
e Rachel foram viver na aldeia Waorani.
Elisabeth ficou até 1961.
Rachel ficou até sua morte e foi sepultada entre eles.
A presença das duas mulheres levou à conversão de
muitos Waoranis, inclusive aqueles que participaram da
morte dos cinco missionários.

Kimo, Nimonga, Gikita (líder), Dyuwi
e Mincaye (que faleceu 28 de abril de 2020)

Sugestões de Leitura

Para Levar a Luz Mais Longe — Site da Wheaton College que contém imagens, recortes de diários e jornais, áudio e vídeo
relacionado aos membros da Operação Auca.

Depois de uma vida longa e influente de ministério, Elisabeth Elliot faleceu em no dia 15 de
junho, 2015. Valerie, a única filha de Jim e Elisabeth, fez uma grande descoberta ao achar seus
diários e sua correspondência deles. Isso levou à publicação do livro “Devotadamente, as
cartas pessoais e história de amor de Jim e Elisabeth Elliot” (fevereiro, 2019).

Também levou à publicação muito mais recente (setembro, 2020) da biografia autorizada de
Elisabeth, que contém informações nunca antes divulgadas a partir de seus diários (desde os 8
anos de idade) e entrevistas informais com parentes e amigos.

“Quando chegar a hora de
morrer, certifique-se que a nunca
coisa que resta a fazer é morrer!”

