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HERÓISDA HISTÓRIA:



William Wilberforce 
(1759–1833), foi um 
político e filantropo1 
inglês que desempenhou 
importante papel na 
luta para a abolição2 da 
escravatura. Após sua 
conversão, com vinte e 
poucos anos, tinha dúvidas 
se deveria permanecer na 
política ou viver uma vida 
mais tranquila próximo 
de Deus. Seus amigos 
o aconselharam a usar 
sua influência para o 
bem, e sua fé e desejo de 
promover a ética3 cristã 
na vida pública e privada 
formaram a base das 
reformas que defendeu 
durante sua vida. 

1. filantropo: que ou quem age em favor do seu semelhante; que ou quem pratica a filantropia; altruísta 
2. abolir: pôr fim à validade de (costumes, instituições, leis etc.)
3. ética: conjunto de princípios, normas e regras que devem ser seguidos para que se estabeleça um comportamento moral exemplar



No final dos 
anos 1700 
o comércio 
de escravos 
envolvia 
milhares de 
africanos, 
centenas 
de navios 
e milhões 
de libras 
esterlinas 
(moeda do 
Reino Unido). Em algum lugar da costa da África.

 Mexam-se, 
escravos!



Poucas pessoas 
sabiam dos horrores 
da "Passagem do 
Meio" cruzando o 
Atlântico; estimasse 
que um de cada 
quatro africanos 
morria durante o 
percurso.

Eu não 
aguento 
mais. …

Levante-se!



Não… Mestre … 
Por favor…

 Você 
vai ver!



Wilberforce sabia e estava muito preocupado. 

Não… Mestre 
… 

Por fav
or…

Pare!

Ufa, 
foi apenas um 

sonho. …



Em seguida resumiu o que 
seria uma das missões de sua 
vida: "Deus, o Altíssimo, me 
incumbiu.... de suprimir4 o 
comércio de escravos."

Em maio de 1788, Wilberforce 
apresentou no Parlamento 
uma proposta incriminando5 
o comércio de escravos, mas a 
proposta não passou.

4. suprimir: retirar, eliminar (de um todo)
5.  indiciar: atribuir um crime a; acusar, 
declarar ou ter por criminoso

Em outubro de 1787 registrou 
em seu diário a necessidade 
"de um reformador dos 
morais da nação, que 
se levantaria nos 
lugares altos do 
país." 



Os fazendeiros, comerciantes, donos de navios, e até a 
coroa fizeram oposição ao movimento.

Os abolicionistas eram vistos como radicais perigosos, mas 
ele recusou a desistir e em 1791 apresentou outro projeto 
de lei anti-escravidão, que também não foi aprovado.

Em 1792 foi novamente derrotado, em 1793 também, e 
assim foi nos anos 1797, 1798, 1799, 1804 e 1805.



Com o passar do tempo 
a população passou 
a apoiar os esforços 
abolicionistas e em 
1807 o parlamento 
aboliu o comércio de 
escravos no Império 
Britânico. 

 Parabéns, William!

Todos os
 escravos precisam 

ser libertados!

Isso 
não é o 

suficiente!

Wilberforce chorou de 

alegria.

Não sendo o tipo de pessoa dada a 
complacência, empenhou seus esforços na 
próxima grande questão, a libertação de 
todos os escravos. 



Esse objetivo 
também 
exigiu extrema 
persistência. Mas 
no verão de 1833 
o parlamento 
finalmente passou 
a Lei de Abolição 
de Escravatura6. 
Três dias depois, 
Wilberforce 
faleceu. 

6.  A Lei de Abolição 
da Escravatura foi uma 
lei passada em 1833 
pelo Parlamento do 
Reino Unido abolindo a 
escravatura em todo o 
Império Britânico 



Pense 
nisto: 
O que você faria se estivesse no 
lugar de Wilberforce? Pensaria 
que é apenas uma pessoa e, 
portanto, incapaz de fazer uma 
grande diferença?



Ou acreditaria que com Deus do seu lado nada é impossível? 

Wilberforce foi apenas um homem, mas, com a unção de Deus, mudou o mundo de seus dias. Se Deus 
pôde usá-lo para fazer uma diferença tão grande e mudar milhares de vidas e corações, imagine o 
plano e propósitos especiais que Deus tem para a sua vida!



S&S link: Vida e Fé Cristãs: Grandes Homens e Mulheres de Deus -2b

Contribuição de Tomoko Matsuoka, compilado de várias fontes online. Ilustrações de MJ. Design de Stefan Merour.

Copyright © 2010 por A Família Internacional 

Oração: 
Jesus, me ajude a não temer as circunstâncias 

aparentemente difíceis. Acredito que com Você 
tudo é possível. Por favor, me unja com coragem 

e determinação para realizar o Seu plano em 
minha vida.


