1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 07

IGREJA MISSIONÁRIA

#conectou?

Conhecendo alguns missionários que
fizeram a diferença

“Portanto, ide, e ensinai todas as nações, batizando-as em
nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo; ensinando-as a
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que
estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Amém”, Mt 28.19-20.

Cythia farrar

Nascida em 20 de abril de 1795, Marlborough, New Hampshirem, EUA.
Cythia foi uma das primeiras mulheres americanas a ser enviada como missionária sendo solteira. Aos 31 anos foi enviada
para a Índia pela missão Marathi para poder ajudar e direcionar
as escolas para meninas.
Chegou em 5 de junho de 1827 à Índia juntamente com outros missionários, em 29 de dezembro do mesmo ano assumiu
a superintendência das escolas para meninas.
Em 1837 voltou para os Estados Unidos por motivo de saúde,
mas em 1839 voltou para a Índia na região de Ahmednagar o
qual cuidou também de escolas para meninas por mais 33 anos
até sua morte em 1862.

Betty Greene

Nasceu em Seatle em 1920, tinha mais três irmãos que adoravam participar das atividades da Igreja local.
Ainda jovem demonstrou seu amor pela aviação, começou a
tomar aulas de vôo e um amigo um dia lhe disse que ela poderia servir a Deus usando o que ela sabia sobre a aviação.
Ela fez parte da Força Aérea americana, fazendo voos durante a Segunda Guerra Mundial.
Após a guerra, Betty não ficou traumatizada, pelo contrário,
utilizou suas habilidades e criou uma associação da irmandade
missionária de pilotos para sair pelo mundo visitando os campos missionários e apoiando as obras que necessitavam.

Seu legado foi cuidar de inúmeras meninas indianas que
sofriam diariamente, pôde estudá-las e demonstrar o grande
amor de Deus a cada uma delas.
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