Fanny Crosby
e seu Grande Amor por Jesus
Fanny Crosby
nasceu em 24 de
março de 1820. Seus
pais eram cristãos e
moravam numa casa
humilde no estado
de Nova Iorque, nos
Estados Unidos.

Buáá!

Parabéns, Sra.
Crosby! A senhora
é mãe de uma linda
menininha.

Que o bom Senhor
abençoe esta criança e
use a vida dela para Sua
glória.

Amém.

Ela tem lindos
olhos azuis,
tal como a mãe.

Mas quando Fanny tinha apenas seis
semanas, ficou muito doente.
I-rá se
recuperar,
doutor?

Ela
parece
estar...

cega.
Cega?

Sim! Ela vai se recuperar.
Mas parece que seus olhos
foram afetados. E... eu
receio que... que…

Jesus, por favor,
nos ajude.

Sinto muito.

Um ano depois,
a família Crosby
sofreu outra
tragédia. O pai de
Fanny adoeceu
de repente.

Por favor, querida, não chore por
mim! Logo estarei com Jesus! A minha
única preocupação é você e a Fanny.

Meu querido, não se preocupe. Você sabe
que Deus cuidará de nós.

Por favor, peça
à minha mãe para
vir morar com
você. Mamãe pode
ajudá-la a cuidar
da Fanny.

Por favor, cuide...
bem dela.… Ela é
uma …

Oh! Meu
querido
John!

criança
especial.…

Depois da morte de seu pai, a avó de
Fanny foi morar com elas.

Que menininha
mais querida!

Vóo!

Muito
obrigada
por vir.

Não se
preocupe,
querida. Eu
serei os olhos
da pequenina
Fanny.

Eu tenho querido
passar mais tempo
com a Fanny e ser os
“olhos” dela.

Gostaria de
descrever para ela
como tudo é. Mas
preciso trabalhar
para termos o que
precisamos para
viver.

À medida que Fanny crescia, a avó passava muito tempo
descrevendo para ela as belezas da criação de Deus.
Juntas exploravam os bosques e escutavam os pássaros,
ou sentavam-se no topo de um monte.

Como são as nuvens,
Vovó?
São lindas! Como pompons
brancos e fofos no céu que,
como por mágica, mudam
constantemente de desenho
e forma.

O que
mais é que
Deus pôs
no céu,
vovó?

Bem, depois de
uma tempestade
muitas vezes
pode-se ver um
lindo arco-íris.
Vou desenhálo na sua
mão, para você
imaginar como é.

Ooooh!

Sente-se no meu colo
e eu lhe contarei a
história de Noé, e como
Deus fez o primeiro
arco-íris como um
sinal de que nunca mais
cobriria a Terra com um
dilúvio.

O que Fanny mais gostava era quando a avó lia
diretamente da Bíblia.

As histórias são tão
lindas, vovó! Oh, quem
me dera também poder
lê-las.

Fanny, tenho
uma ótima
ideia!

Já que você
não pode ver
para ler os
versículos na
Bíblia, eu vou
ajudar você a
memorizá-los.

Oh, sim,
por favor!
Assim eu
poderei
ter a Bíblia
sempre
comigo.

Logo Fanny tinha aprendido muitos versículos, Salmos, Provérbios, e todo o livro
de Rute de memória.
Quando fez oito anos:
Feliz
aniversário,
querida
Fanny!

Obrigada, mamãe!
Posso ajudar a
acender as velas,
por favor?

Oh, se Deus me
concedesse um
desejo para o ano
que vem, eu pediria
para poder ver!

Minha queridinha,
oramos muitas vezes
para que você visse.
Embora agora não
entenda por que Deus
deixou isto acontecer,
um dia certamente irá
compreender.

Você sabia, Fanny,
que muitas pessoas
famosas do passado
eram cegas? Como John
Milton, um grande poeta
que viveu no século
dezessete.

Na verdade, muitas das pessoas
mais famosas do mundo tinham
graves deficiências. Beethoven
compôs suas mais belas
sinfonias depois que ficou
surdo.

É mesmo?

Que obra-prima! Que
gênio! Que profundeza
de sentimento.

Por que é que ele
não se vira quando
aplaudimos?

Vê, Fanny, algumas vezes
quando Deus nos tira
um dom, Ele nos dá
outro melhor.

Ele não sabe
que estamos
aplaudindo.
Lembre-se que
agora ele está
surdo.

No dia seguinte:
Bom dia,
mamãe!

Sim,
vovó.

Mamãe, ontem estava pensando no que a vovó disse
sobre Beethoven e John Milton, o poeta, e decidi compor
um poema. Você gostaria de ouvi-lo?

Oh, que lindo.
Claro que sim
querida!

Bom dia, Fanny!
Você parece
feliz!

Oh, que feliz eu sou,

Quantas bênçãos eu tenho

Embora não possa ver,

Que outros não podem ter.

Decidi que neste mundo

Chorar e suspirar por ser cega,

Contente irei ser.

Não posso nem quero fazer!

Mamãe, estou
escutando você
chorar. Será que fiz
você ficar triste?

Mamãe, ontem à noite prometi
a Deus que nunca mais voltaria
a ficar amargurada por causa
da minha cegueira. E que vou
aceitá-la como um presente
especial que Ele me deu.

Oh não, minha
querida. Estou
chorando porque
é muito lindo!
Absolutamente lindo!

Só quando Fanny tinha quinze anos é que a mãe conseguiu juntar dinheiro suficiente para ela
poder estudar no Instituto para Cegos em Nova Iorque. Foi aí que ela começou a escrever mais
poemas.
Desculpe, professor!
Compus um poema ontem
à noite. Poderia escrevêlo para mim, por favor?

Outro poema? Bem...
a... sim, Fanny, tentarei
arranjar tempo mais
tarde!

No começo, seus professores e amigos tentaram
desencorajá-la.
Se eu achasse,
quer dizer
soubesse... que
uma palavra minha...

Inventando mais
poemas? Sejamos
francas, Fanny, de
que serve isso?

Minha nossa! Talvez
eles tenham razão.
Estou apenas
perdendo o meu
tempo.

Quero dizer,
que bem é que
eles farão a
alguém?

Então um dia, um médico veio examinar os estudantes cegos.
Fanny, diz aqui que você
gosta de escrever
poemas. Eu gostaria
muito de ouvir um.

… Se eu soubesse que uma palavra minha,
Antipática e descortês,
Deixaria um traço triste
No rosto de alguém querido,
Eu nunca falaria assim,
E você?

Gostaria mesmo? Bem...a...
este se chama, bem, ainda
não tenho nome para ele. …

Se eu soubesse que a luz de um sorriso
Poderia prolongar-se pelo dia e ser
Um alívio para um coração pesado
Com um duro e grande fardo,
Eu não o reteria.
E você?

Oh, obrigado,
Doutor! Há muito
tempo que sinto
que escrever poesia
é o meu chamado.
Só precisava do
encorajamento de
alguém para fazer
isso.

Você tem aqui uma verdadeira poetisa, Sr.
Cleveland! Deveria dar-lhe todo o incentivo
possível. Um dia vai ouvir grandes coisas
desta dama.

!

Palmas
Palmas!
Palmas!

Palmas!

Palmas!

!

Palmas!

Palmas

Palmas!

Esse louvor e encorajamento era exatamente o que Fanny precisava.
O diretor da escola, o Sr. Grover Cleveland,
ofereceu-se para ajudá-la.

Fanny, eu
gostaria de
ajudá-la
a escrever
os seus
poemas.

Quarenta poemas?!
Você quer dizer,
todos de uma vez?
Na sua mente? Sem
os escrever?

Obrigada!
Compus mais 40.

Sim. Deus
permitiu que eu
perdesse a minha
vista, mas me deu
outros dons,
como uma boa
memória.

Você é uma jovem notável,
Fanny! Prometo ajudá-la o
máximo que puder.

Fanny Crosby passou vinte e três anos
no instituto, primeiro como estudante e
depois como professora. Casou-se com
um cantor cego, chamado Alexander
Van Alstyne.

Deus deu-lhes um bebezinho que
logo voltou para junto de Jesus.

Fanny, minha
querida, estou
determinado
a colocar
música nos seus
poemas! Darão
lindos hinos!

Vou sentir
falta de
aconchegálo nos meus
braços! Mas
sei que agora
ele está
seguro nos
braços de
Jesus!

O Senhor
me deu este
poema para
o nosso
menininho
que partiu.

Um dia, Fanny
recebeu uma carta
excitante.

Sei que
vamos sentir
saudades do
nosso querido
filho!

Seguro nos braços de Jesus,
Seguro no Seu peito manso,
Ali pelo Seu amor protegido
Minha alma encontrou descanso!
Seguro nos braços de Jesus,
Livre da preocupação que mina,
Livre das tentações do mundo,
Ali o pecado não contamina!1

“Seguro nos Braços de Jesus” se tornaria
um dos hinos de Fanny mais conhecidos.
1

Querida Fanny,
Quando saí do Instituto, entrei na política,
e agora sou congressista.2 Arranjei uma
maneira de você recitar os seus poemas para
o Congresso dos EUA. Venha por favor!
			Seu velho amigo,
Grover Cleveland

Diz,

Membro importante do governo dos Estados
Unidos.
2

Enquanto os congressistas
escutavam seus lindos
poemas, muitos tinham que
enxugar as lágrimas.

Maravilhoso!

Comovente!

Muito
inspirador!

Lindo!

Escutem a voz dos anjos,
Nascida em canção para mim,
Sobre os campos da glória,
No mar de jasper sem fim!

Em nome do
congresso dos EUA,
eu gostaria de lhe
agradecer por inspirar
todos nós com
seus maravilhosos
poemas! É espantoso
como você conseguiu
superar a sua
incapacidade.

Eu estou agradecida
pela minha cegueira,
porque me dá muito
tempo para orar e
pensar em silêncio.
Haverá tempo
suficiente no céu
para eu ver
tudo!

Obrigada, Sr.
Cleveland! Mas
na verdade
não é nenhuma
deficiência.

Depois da reunião.
Minha senhora,
qualquer pessoa
capaz de comover
esses políticos
de cabeça dura
lendo-lhes
poemas deve ser
fabulosa!

Como é
que fez
isso?

É apenas
um dom
de Deus.

Toda a sua poesia é religiosa?
A maior
parte dela
é inspirada
pelas lindas
histórias da
Bíblia que
eu memorizei
quando era
criança.

Tudo o que eu
sou, e tudo o que
espero ser, devo à
Bíblia!

Como resultado da sua visita ao Congresso, Fanny Crosby fez muitos amigos no
governo. Mais tarde, ela ficou muito feliz quando o seu amigo Grover Cleveland se
tornou presidente dos Estados Unidos!
A talentosa
poetisa estava
sempre ocupada.
Quando não
estava escrevendo,
estava ocupada
testemunhando
em missões e nas
igrejas.

Fanny,
a que
distância
está o céu
para um
pecador
como eu?

Está apenas
a um passo,
James!
Gostaria dar
esse passo
agora?

Muitos dos seus hinos foram inspirados pelas suas experiências de testificação,
grandes hinos como “Salva os que Estão Sucumbindo” e “Me Verás à Porta”.
Ira D. Sankey, o grande
cantor do Evangelho
nos reavivamentos
de Moody-Sankey3,
ajudou a tornar as
canções de Fanny
famosas no mundo
inteiro.

Dwight L. Moody foi um evangelista
americano do século dezenove, que
ganhou muitas pessoas para Jesus.
3

Eu gostaria de terminar
com este maravilhoso
hino escrito pela nossa
amada irmã Fanny Crosby.
“Mais Perto
da Tua
Cruz”.

Eu sou teu, ó Senhor, escutei a tua voz,
Que do Teu amor me falou;
Mas nas asas da fé anseio ser elevado
E para mais perto de Ti ser chegado!
Trás-me para mais perto, abençoado Senhor,
Da cruz onde morreste pendurado;
Trás-me para mais perto, mais perto, abençoado Senhor,
Do Teu lado de sangue manchado.

Fanny tinha um grande amor pelas crianças. Elas a incluiam nos seus jogos,
contavam para ela suas alegrias, e vinham a ela em busca de consolo!
Oi,
crianças!
Tia Fanny,
você é a
nossa
melhor
amiga!

Tia Fanny!
Por favor,
venha
brincar com
a gente!

Eu ouço suas
vozinhas pedirme isso tantas
vezes ao dia,
que escrevi uma
canção especial
para vocês que
diz assim:

Tia Fanny, É
tão legal
conversar
com você!

Por favor,
Tia Fanny,
pode
contar uma
história
para nós?

Conte-me a história de Jesus
Escreva cada palavra no meu coração.
Conte-me a mais preciosa história,
A mais doce ouvida desde então.
Conte como os anjos em coro
Anunciaram que Ele nascera.
“Glória a Deus nas alturas!
Paz e boas novas para a terra.”
Conte da cruz onde O pregaram,
Da angústia e da dor ao morrer.
Conte onde o sepultaram,
Mas conte como voltou a viver.

Desculpe,
madame!
Está aqui o
Sr. Sankey
que quer
vê-la.

Um
dia:

Ira! Que
surpresa
agradável!

Querida Fanny,
vim procurar
consolo em você!
Recentemente
adoeci, e…

Deixe-o
entrar, por
favor.
…agora eu também
fiquei cego!

Deve ser um momento muito
difícil para você, Ira.

Juntos, os dois
trabalhadores cegos para
o Senhor cantaram hinos
que um escreveu e o outro
tornou famosos no mundo
inteiro.

Mas dos sofrimentos
da vida vêm algumas
de nossas melhores
recompensas.

Leve o mundo,
mas dê-me Jesus!

Na noite do seu
90º aniversário,
os amigos de
Fanny fizeram
uma festa em
sua honra.

Um brinde! A uma mulher
verdadeiramente talentosa, Fanny
Crosby!

Amém!
Sim!

Fanny, acho que é um infortúnio
que o Senhor não tenha lhe
dado vista, quando lhe deu uma
abundância de tantos outros
dons!

Na verdade, sabe, se antes de ter
nascido me tivesse sido permitido
fazer um pedido, teria sido que eu
nascesse cega.
Mas
por
quê?

De forma alguma! Está vendo,
pastor, Deus tem o poder
de transformar todos os
“infortúnios” em dádivas de Deus.

Porque quando eu chegar
ao Céu, o primeiro de
todos os rostos que
deleitará meus olhos
será o do Meu Salvador,
Jesus!

Em 11 de Fevereiro de 1915, com 95 anos, Fanny Crosby partiu para junto do
Senhor! Muito antes do serviço fúnebre começar, a igreja estava transbordando de
ministros, estadistas, compositores, rapazes e meninas! Todos amigos de Fanny!
Ela tinha 8 mil hinos
publicados, e muitos
deles foram cantados
naquele dia.

E agora cantaremos
um hino que
expressava o desejo
do coração de Fanny
de “To See My Savior
First of All!” (Ver
o Meu Salvador em
Primeiro Lugar)

Quando terminar o trabalho desta vida,
E a maré enchente eu atravessar,
Quando a manhã brilhante e gloriosa eu vir;
O meu Redentor irei conhecer,
Quando ao outro lado chegar,
E o Seu sorriso será o primeiro a me receber.

Oh, que arrebatamento emocionante
Quando o Seu rosto abençoado eu vir,
E o brilho dos Seus olhos radiantes!
Como O louvarei de todo o coração,
Pela misericórdia, amor e graça,
Que prepara para mim
No Céu uma mansão!

Oh, Jesus! Eu
vejo! Estou vendo
o Seu doce rosto!

Venha!

Oh, os meus queridos em glória,
Como me acenam para vir,
Da nossa separação junto ao rio me fez lembrar!
Aos doces vales do Éden
Me cantarão as boas vindas;
Mas anseio por ver o Meu Salvador em primeiro
lugar.

Pelos portões da Cidade
Numa veste de branco puro,
Ele me levará onde não haja lágrimas pelas faces a
rolar.
À alegre canção das eras
Com alegria me juntarei;
Mas anseio por ver o meu salvador em primeiro lugar.

Mamãe!

Vem e vive

Fanny! Te
amamos! Bemvinda à casa!

comigo para
sempre,
querida Fanny
Crosby!
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