Missionários Para as Crianças
Ao longo dos séculos, teve muitos grandes missionários, inclusive Jesus, que
levaram o Evangelho por todo o mundo.
O foco do trabalho de alguns desses missionários foi ajudar crianças em
situações difíceis. Ensinaram as crianças a conhecer Jesus e o Seu grande amor
por elas.
Como Jesus disse aos Seus discípulos: “Deixai as crianças e não as impeçais
de virem a Mim, porque de tais é o reino dos céus.” (Mateus 19:14 AA).
Vejamos quatro dos heróicos missionários de Deus do passado que cuidaram e
evangelizaram crianças.

George Mueller
George Mueller, nascido
na Alemanha, era pastor na
Inglaterra. Ao ver as dificuldades
que os pobres órfãos passavam,
em 1836, ele e sua esposa Mary,
abriram um orfanato para cuidar
e educar essas crianças.
Durante a sua vida, George
Mueller cuidou de mais de 10.000
órfãos. No orfanato de Mueller, os
órfãos não só recebiam uma boa
educação escolar, como também
aprendiam a palavra de Deus
diariamente através da oração e
estudos bíblicos.
Quando um órfão alcançava a
idade de sair do orfanato, George
Mueller ajudava cada um a obter
um bom emprego ou lugar para
prosseguir seus estudos.

Mary Slessor
Mary Slessor era uma missionária
escocesa que, em 1877, aos 28
anos de idade, foi para uma parte
remota da Nigéria, onde adotou
muitas crianças que não tinham
pais para cuidar delas.
Ela também cuidou de muitas
crianças doentes, que as mães
traziam até ela. Cuidava delas até
ficarem totalmente boas e depois
as devolvia aos pais.
Em todos os lugares remotos
da Nigéria onde ela ia, abria
escolas para serem dirigidas pelo
povo da Nigéria, e também dava
testemunho de Jesus.
Mary Slessor foi missionária na
Nigéria durante cerca de 66 anos,
e ainda é honrada por muitos
nesse país, pela maravilhosa obra
que ali realizou.

Amy Carmichael
Amy Carmichael, uma missionária
vinda da Irlanda, chegou à Índia em
1895, com 28 anos, e viveu ali mais de
55 anos, falecendo no final de 1951.
Através do seu trabalho missionário,
Amy resgatou crianças que haviam
sido vendidas como escravas ou
nascido escravas. Amy, junto com as
outras mulheres missionárias com quem
trabalhava, cuidava com muito amor
das crianças no seu orfanato. Eram
maiormente meninas, mas também
havia alguns meninos.
Amy e as outras missionárias
certificavam-se de que as crianças
tinham boa alimentação, roupas, um
bom lugar para morar e escolaridade.
Também dispensavam às crianças
atenção pessoal, e lhes ensinavam
sobre Jesus e a Bíblia. (Podem ler mais
sobre a vida dela no artigo “Missionários
Famosos: Amy Carmichael.”)

Gladys Aylward
Gladys Aylward viajou
da Inglaterra para a
China, como missionária,
em 1932. Aí, ela adotou
muitas crianças que
haviam ficado órfãs e
também fundou orfanatos,
primeiro na China e
depois em Taiwan, sempre
ensinando às crianças
sobre Jesus e a Bíblia.
Em certa ocasião,
quando a guerra colocou
em perigo o seu orfanato,
ela conduziu um grupo de
mais de 100 crianças a
pé, por um caminho nas
montanhas, até um lugar
seguro.

Hoje em dia, no mundo inteiro também tem muitos missionários que têm obras para evangelizar e ajudar
crianças. Você já ouviram falar dos missionários que hoje em dia evangelizam e ajudam crianças?
Através de suas orações, vocês podem ajudar esses missionários e as crianças que eles evangelizam! Até
podem adaptar algumas das orações em “Abram Caminho Através da Oração” para orarem por eles.
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