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Para você, 

oferecemos a emocionante história de Ana e Adoniram 
Judson. 
Tudo aconteceu no século XIX. Eles deixaram o seu país, 
os Estados Unidos da América do Norte, e partiram para 
um país cheio de mistérios, a Birmânia, atual Myanmar. 
Apesar dos sofrimentos pelos quais passaram, o grande 
amor que sentiam um pelo outro os manteve unidos 
e firmes em seu ideal de traduzir a Bíblia para o povo 
birmanês. 

Celina Veronese 
Divisão Nacional de Mensageiras do Rei 
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9O livro no travesseiro

ra julho de 1813. Adoniram Judson e sua esposa Ana estavam che-
gando à Birmânia. Ele estava com 25 anos, ela, com 23. Vinham da 
América do Norte. Haviam passado quatro meses viajando de navio 
até a Índia, onde, até conseguir autorização para viajar para a Bir-

mânia, haviam se hospedado na missão batista liderada por Guilherme Carey. 
Finalmente estavam chegando. O último trecho da viagem havia sido bem 

difícil. Estavam há três semanas no mar. O bebê que Ana esperava nascera 
morto. Sem a ajuda de um médico ou de uma enfermeira, apenas Adoniram 
esteve ao lado da esposa, confortando-a. Ela estava pálida, mas seu sorriso 
continuava bonito. Os cabelos negros e cacheados enfeitavam seu rosto. 

Seguiam para Rangum, antiga capital da Birmânia, hoje, Myanmar, país 
da Ásia. Iam pelo rio Irrauadi, o principal do país, que forma um grande delta 
em sua foz, no Golfo de Bengala.

No convés do naviozinho Georgina, Adoniram andava de um lado para 
outro, sob a chuva. Estava preocupado e confuso, pensando no que faria para 
realizar o trabalho missionário. Os birmaneses eram budistas. Ele era um mis-
sionário cristão. Enfrentaria dificuldades para ser aceito. Teria que aprender 
o birmanês, língua oficial do país. Ana aprenderia também e, juntos, iriam 
traduzir a Bíblia, preparar dicionários e gramáticas. Então, disse à esposa:

– Estava planejando como vamos evangelizar os birmaneses, querida. 
Continuaram conversando sobre seus planos de trabalho. Lá fora, a chuva 

continuava a cair. Estavam chegando a Rangum. Através da neblina e da chu-
va, viam pequenas casas construídas sobre pilares de madeira. Sabiam que a 
cidade era muito populosa. Viam também, no meio do nevoeiro, a cúpula do 
pagode budista de Shwe Dagon, uma das maravilhas do mundo em luxo e ar-
quitetura religiosa, erguido para guardar relíquias que os budistas veneraram. 
Ali estavam oito fios de cabelo do Grande Buda, o Gautama. Havia também um 
cajado, uma botija e um manto dos três Budas que precederam o Gautama. 

O pagode era alvo de peregrinações, especialmente na primavera, quan-
do milhares de birmaneses vinham a Rangum para nele prestar culto. Sua 
cúpula era coberta com uma camada de ouro. Seu brilho era visto de longe. 

Adoniram sabia que cristãos já tinham sofrido perseguição e tortura na 
Birmânia. Mas isso não o faria desanimar. Uma grande aventura de fé estava 
apenas começando. 

Começa a
grande aventura

E
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a manhã seguinte, o casal Judson desembarcou do navio. Ainda 
muito fraca, Ana foi carregada. Com uma cadeira e duas fortes 
varas de bambu, improvisaram um palanquim. Quatro birmaneses 
levavam ao ombro a preciosa carga. Ao lado, ia Adoniram. 

Foram procurar Félix Carey, um missionário que trabalhava há quatro anos 
na Birmânia. Ele morava na Casa da Missão, um prédio grande, de estrutura 
forte, todo de madeira. Mas Félix tinha viajado para Ava e eles só encontraram 
sua esposa, uma birmanesa, filha de portugueses, que falava poucas palavras 
em inglês. Mesmo assim, a acolhida da senhora Carey foi muito carinhosa. 

O casal ficou morando na Casa da Missão, como hóspedes dos Carey. Em 
poucos dias, Adoniram encontrou um professor. Era um erudito hindu, que 
concordou em ensinar-lhe birmanês. A maior dificuldade foi fazer com que 
concordasse em ensinar a Ana. As mulheres não eram muito consideradas 
naquele país, e ele precisou vencer o preconceito para aceitar a presença 
de Ana nas aulas. 

Que dificuldade! O professor não falava uma palavra sequer em inglês. 
Eles não falavam birmanês. Só começaram a se entender quando Adoniram 
teve a ideia de apontar os objetos que estavam à sua volta, para que o pro-
fessor falasse os seus nomes. Adoniram e Ana repetiam os sons, procurando 
gravá-los. Foi assim que aprenderam o nome das coisas mais comuns à sua 
volta, tais como alimentos, árvores, plantas, etc. Dessa maneira, começaram 
a descobrir formas de se comunicar. 

Logo que aprenderam a reconhecer algumas palavras pelo som, Adoniram 
e Ana começaram o aprendizado da língua escrita. Descobriram que a nova 
língua era fácil de se escrever, mas dificílima de se ler. Não havia pontuação nas 
frases, nem separação entre as palavras. A estrutura gramatical era diferente 
de tudo o que conheciam. Os sinais gráficos eram uma longa série de círculos 
e semicírculos escritos em folhas de palmeira, que era o papel usado por eles. 

Enquanto isso, o casal Judson ia se adaptando à cultura birmanesa. 
O estilo de vida era muito diferente do que haviam experimentado nos 
Estados Unidos. Também não era parecido com o que haviam conhecido 
na Índia durante os meses em que haviam vivido por lá. Na Birmânia, não 
havia pão, manteiga, queijo, batata, nem qualquer alimento que já fizesse 
parte dos hábitos alimentares dos missionários. Também não havia carne 

Primeiros dias
na Birmânia

N
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de gado, pois o abate de animais era proibido no país. Podiam ser comidos 
apenas os animais que morressem acidentalmente. Por outro lado, havia 
arroz e frango, especialmente frango recheado com pepinos, de que eles 
logo aprenderam a gostar. 

O país era muito bonito, mas o povo vivia em grande pobreza. Como 
resultado disso, ocorriam muitos roubos. 

O povo era simpático. As ruas e bazares estavam sempre repletos. As rou-
pas coloridas causavam uma agradável impressão aos missionários, acostu-
mados com cores mais sóbrias. Os homens usavam turbantes amarrados no 
alto da cabeça e tinham as orelhas perfuradas, nas quais exibiam enfeites de 
ouro da largura de um dedo. Os pobres, que não tinham ouro para ostentar, 
às vezes, carregavam cigarro no orifício das orelhas. 

Os homens costumavam tatuar o corpo. Acima da cintura, usavam uma 
espécie de camisa branca solta. Da cintura até os pés, usavam o patso, uma 
roupa de seda xadrez ou listrada, em tons que iam do amarelo ao vermelho, 
sobre fundo de cor suave. O patso envolvia cada perna, e a parte final do 
tecido era jogada, sobre o ombro. 

As mulheres usavam o cabelo preso com um laço enfeitado com flores, no 
alto da cabeça. Acima da cintura, usavam uma túnica de renda preta ou gaze 
amarela e, sobre ela, um xale de seda. A saia era de seda clara com contrastes 
em vermelho. Usavam brincos, colares e anéis. 

Ana gostou muito da roupa das birmanesas e passou a usá-la normal-
mente. Só não se habituou ao uso de sandálias, que costumavam ser deixa-
das à entrada dos prédios. Ana continuou a usar seus sólidos sapatos pretos, 
trazidos da América. 

A essa altura, Félix Carey voltou de Ava e ficou impressionado com o pro-
gresso do casal no aprendizado da língua e com sua boa adaptação. Mesmo 
assim, advertiu Adoniram das dificuldades que enfrentariam na Birmânia: 

– Dr. Judson, o rei é dono de cada um dos seus súditos. Eles são seus escra-
vos. Pode mandar prender ou matar quem ele quiser. O budismo é a religião 
oficial. Se os monges budistas descobrirem a sua intenção de converter os 
birmaneses ao cristianismo, vão fazer tudo para expulsá-lo ou matá-lo. 

– Suas palavras indicam que eles precisam de Cristo, agora mais do que 
nunca. Nós vamos ficar! - afirmou Adoniram. 

Tempos depois, Félix Carey decidiu aceitar o convite para ser funcionário 
do rei, em Ava. Viajou com a família e os empregados em um navio do gover-
no. Adoniram e Ana, ao ficarem sós, estabeleceram uma rotina de trabalho e 
estudo. Ele passava o dia na varanda, debruçado sobre a mesa coberta de livros 
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birmaneses, tendo o professor ao seu lado. Ela tomava conta da casa, orientava 
as empregadas, comprava alimentos. Aprendeu logo a se comunicar com as 
pessoas. Entendia e falava o birmanês coloquial melhor do que o marido. 

Adoniram ia se aprofundando no conhecimento da estrutura da língua. 
Começou a preparar uma gramática birmanesa, foi fazendo anotações para 
criar um dicionário e iniciou os estudos para traduzir do evangelho de Mateus. 

As tentativas de evangelização não haviam dado ainda nenhum resultado 
positivo. Os birmaneses já tinham sua própria religião e não queriam deixá-la. 
Quando Ana falava com as mulheres sobre Jesus Cristo, elas lhe respondiam: 

– A sua religião é boa para você; a nossa, é boa para nós. Nesse tempo, 
Adoniram contava com a ajuda de um novo professor, um ex-sacerdote 
budista, chamado U Aung Min. Certo dia, conversando com ele, Adoniram 
encaminhou o assunto para a fé em Cristo. O professor ficou pensativo por 
alguns instantes e depois afirmou com convicção: 

– Eu nunca vou crer nisso que me diz, Sr. Judson! 
E assim, os dias foram se passando, até que, no dia 11 de setembro de 

1815, o casal Judson recebeu um grande presente. Nasceu o seu filhinho. 
Deram-lhe o nome de Roger Williams Judson. 

Roger era o primeiro bebê filho de pais brancos a nascer em Rangum. Era o 
assunto de todas as conversas na cidade. Ana foi convidada a levá-lo ao palá-
cio. A esposa do vice-rei queria conhecê-lo. Brincou com o bebê e fez questão 
de mostrá-lo ao marido, que também se encantou com sua pele rosada. 

A esposa do vice-rei convidou Ana e Adoniram para um 
passeio ao interior do país. 
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Durante seis meses, Roger cresceu com saúde, alegrando a todos na casa. 
Até U Aung Min tomou um interesse especial pelo bebê. Mas no início de 
março, Roger passou a ter febre e dificuldade para respirar. Em maio, faleceu. 

No ponto mais distante do jardim da Casa da Missão, havia um círculo de 
mangueiras, que faziam sombra a uma cabana de bambu, onde Ana costuma-
va escrever as cartas para sua família. Ao lado da cabana, Roger foi sepultado. 

Profunda tristeza tomou conta do coração dos missionários. A esposa do 
vice-rei foi visitá-los, levando-lhes palavras de consolo e ânimo. Convidou 
o casal para um passeio ao interior do país. Esse passeio foi o que de melhor 
poderia ter acontecido para afastar de suas mentes a triste lembrança da 
perda do filho querido

Um elefante todo enfeitado foi enviado para buscá-los. A esposa do 
vice-rei ia em outro elefante, ricamente ornamentado. À frente, 30 guardas 
armados. Atrás, mais três ou quatro elefantes, levando o filho do vice-rei e 
alguns oficiais. Por último, cerca de 200 empregados, homens e mulheres, 
para servir a comitiva. 

Andaram pela floresta até um lindo lugar com árvores frutíferas, onde a es-
posa do vice-rei os tratou com carinho e hospitalidade. Retornaram só no final 
do dia. Estavam cansados, mas muito gratos pela amizade daquela senhora. 

A dor pela morte do pequeno Roger custou muito a passar. Às vezes, quando 
tudo parecia estar calmo, voltava uma lembrança e, com ela, vinha de novo o 
sofrimento. "Quando nos lembramos do bem que possuíamos, a ferida reabre. 
Mesmo assim, ainda dizemos: Seja feita a tua vontade!" – escreveu Ana. 
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doniram começou a ter problemas de dor de cabeça e nos olhos. Um 
capitão de navio que passou algum tempo hospedado na Casa da 
Missão sugeriu ao missionário que o acompanhasse em cavalgadas 
matinais. No início, o exercício parecia muito doloroso, mas logo 

Adoniram acostumou-se. Comprou um cavalo e passou a fazer um passeio 
bem cedo, antes de o sol nascer. 

Ana, desejosa de trabalhar ainda mais para não ficar se lembrando de 
Roger, iniciou uma escola para meninas. Para ajudar nas aulas, escreveu um 
livrinho com as doutrinas básicas do cristianismo, em língua birmanesa. 

Em outubro de 1816, chegou a Rangum a família Hough, trazendo uma 
máquina impressora. O casal e duas crianças instalaram-se na Casa da Mis-
são e, para abrigar a impressora, no pátio, foi construído um galpão. 

O primeiro texto impresso foi um tratado elaborado por Adoniram, inti-
tulado "O Caminho Para o Céu". Explicava as principais doutrinas do cristia-
nismo em linguagem de fácil compreensão para os birmaneses. Em seguida, 
Hough imprimiu o livrinho que Ana havia elaborado para as suas aulas e, 
logo depois, iniciou a impressão do evangelho de Mateus. A tradução ainda 
não estava totalmente concluída, e Hough imprimia mais rapidamente do 
que Adoniram podia traduzir. 

Hough estudava a língua birmanesa na gramática elaborada por Adoniram. 
No tempo livre que lhe restava, percorria a cidade, para conhecer o povo. 
Chegou à conclusão pessimista de que os birmaneses não se converteriam. 

A primeira manifestação de interesse da parte de um birmanês pelos 
textos do cristianismo se deu durante um festival no pagode de Shwe Dagon. 
A cidade estava cheia de peregrinos vindos de todas as regiões da Birmânia. 
Além das cerimônias religiosas, havia luta, dança, música, apresentações 
teatrais e fogos de artifício. 

O tratado "O Caminho Para o Céu", escrito por Adoniram, tinha sido 
amplamente distribuído entre pessoas interessadas em conhecer os livros 
santos, como costumavam dizer. 

Um dia, um homem procurou Adoniram, que estava estudando na varan-
da da casa. Chamava-se Maung Yah e trazia consigo um criado. Depois de 
várias frases cerimoniais, ele perguntou: 

– Quanto tempo é preciso para eu aprender a religião de Jesus? 

Renasce a 
esperança

A
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Adoniram ficou surpre-
so e feliz. Falou com Maung 
Yah sobre Jesus e descobriu, 
maravilhado, que ele tinha 
lido todo o texto do trata-
do "O Caminho Para o Céu" 
e sabia responder de cor a 
várias perguntas sobre Deus. 
Agora, queria conseguir mais 
literatura cristã. Adoniram 
explicou-lhe que o texto de 
Mateus ainda não estava 
pronto. Maung Yah, no entan-
to, só sossegou quando o mis-
sionário lhe deu as primeiras 
páginas já impressas, que 
continham os cinco primeiros 
capítulos do evangelho. 

Um conhecido de Adoni-
ram contou-lhe, mais tarde, 
que Maung Yah leu todos os 
livros que recebeu e mos-
trou-os a várias pessoas. 

Maung Yah era a primeira pessoa realmente interessada depois de quatro 
longos anos. A sua visita fez renascer a esperança no coração dos missionários. 
Os textos sobre a fé cristã podiam atingir o coração dos birmaneses. Era pre-
ciso trabalhar ainda mais, para concluir logo o evangelho de Mateus. Então, 
mãos à obra! 

Maung Yah só sossegou quando o missionário 
lhe deu as primeiras páginas já impressas, que 

continham os cinco primeiros capítulos do 
evangelho de Mateus. 
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hegou a notícia de que, em Chittagong, havia alguns nativos que 
convertidos graças a uma missão batista que lá existira há algum 
tempo. Pertenciam a um povo chamado Mug, que falava o birmanês. 
Adoniram achou que seria bom ter alguns deles em Rangum. Os bir-

maneses veriam que o cristianismo não era uma religião para brancos apenas.  
Então resolveu ir a Chittagong. O dicionário estava quase pronto, e ele estava 
exausto. A saída seria boa para sua saúde. Embarcou no dia 24 de dezembro. 

A viagem foi terrível. As dores de cabeça e nos olhos voltaram a ator-
mentar Adoniram. Fortes ventos levaram o navio para longe do seu rumo. 
Navegaram para um lado e para outro, até que os alimentos e a água que 
havia no navio quase acabaram. Adoniram estava com febre. Tinha muita 
sede e só podia tomar algumas colheradas de água, porque estava racionada. 

Doze semanas depois de terem saído de Rangum, aportaram em Masuli-
pitam. Adoniram queria apenas chegar a terra firme, para morrer em paz. Foi 
acolhido por soldados e civis ingleses, que lhe deram roupas limpas, alimento 
e remédios. Logo que recuperou as forças, viajou em uma liteira até Madras. 

Em Rangum, no início, tudo correu bem com Ana. A esposa do vice-rei 
continuou convidando-a para passeios de elefante e aceitou a literatura 
evangelística e o texto de Mateus que ela lhe deu. Às vezes, quando estavam 
sós, permitia que Ana lhe falasse de religião.

Maung Yah, o birmanês que mostrara interesse pela literatura cristã, 
voltou. Agora, era governador de uma província a leste de Rangum. Ana lhe 
perguntou se já havia se tornado cristão, ao que ele respondeu: 

– Ainda não, mas estou pensando e lendo para me tornar cristão. Mas não 
posso destruir meus antigos hábitos. Diga ao grande professor que, quando 
ele voltar, eu quero conversar com ele. 

Ana deu-lhe o texto completo de Mateus e literatura doutrinária. Ele 
deixou o convite para que Adoniram visitasse a vila onde morava. Reuniria 
o povo para ouvir o missionário. 

Em março, quando já esperavam a volta de Adoniram, souberam que o navio 
em que ele viajara não tinha chegado a Chittagong. De Bengala, vinham no-
tícias de que ele também não chegara lá. Todos sabiam que os ventos podiam 
forçar os navios a tomarem outros rumos na baía de Bengala. Mesmo assim, a 
angústia foi tomando conta de Ana. Onde estaria seu marido? Teria morrido? 

Viagem, 
sustos e epidemias

C
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Nesse tempo, o vice-rei, ami-
go dos Judson, foi substituído. 
Certo dia, Hough foi chamado 
para explicar suas atividades em 
Rangum. Foi ameaçado de morte 
pelos oficiais, caso não contasse 
com detalhes tudo o que fazia. 
Com medo, os birmaneses deixa-
ram de ir às reuniões na Missão. 

Ana vivia preocupada, quan-
do teve de enfrentar outra dura 
prova: uma repentina epidemia 
de cólera. Os moradores da ci-
dade morriam feito moscas. Du-
rante todo o dia, ouviam-se os 
tambores, anunciando que mais 
alguém havia morrido. 

O pânico tomou conta da população, que não sabia como atacar a doença. 
Pensavam que espíritos maus haviam dominado a cidade e que só com muito 
barulho poderiam expulsá-los. Todos foram convocados a fazer muito barulho 
com qualquer objeto. Por três noites seguidas, o barulho foi terrível, mas os 
"espíritos" não foram embora, e a epidemia continuou matando muita gente. 

Em meio a todos esses problemas, veio a notícia de que a Birmânia e a In-
glaterra estavam às portas de uma guerra. Era o que faltava para que Hough 
perdesse as esperanças por completo. Decidiu viajar com a esposa e as crianças 
para Bengala. Insistia com Ana para que fosse com eles, mas ela queria ficar 
esperando o marido, de quem ainda não tinha notícias. Em junho, finalmente, 
ela concordou em partir. Concluiu que, se a guerra começasse, Adoniram não 
conseguiria chegar a Rangum, e ela estaria sozinha no casarão. 

Ana embarcou com a família Hough. Quando chegaram à embocadura do 
rio, no entanto, o capitão constatou que o navio não estava em condições 
de enfrentar o mar. Era o sinal de que Ana precisava para voltar. Retirou 
sua bagagem e voltou para a Casa da Missão. Alguns dias depois, recebeu a 
notícia de que Adoniram estava chegando. Finalmente, uma notícia feliz! 

Adoniram ficara três meses em Madras, aguardando um navio que o 
levasse de volta a Rangum. Viveu momentos de angústia e expectativa até 
desembarcar em Rangum. Na mesma noite da sua chegada, ficou sabendo 
do que acontecera durante a sua ausência. Chorando, Ana contou-lhe tudo. 

Os Hough, porém, haviam decidido: Partiriam logo que o navio tivesse 
condições de zarpar. Após viverem experiências terríveis, estavam apavorados. 

Os tambores anunciavam sempre que alguém morria. 
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m meados de setembro de 1818, chegaram mais dois casais de mis-
sionários: Eduardo Wheelock e sua esposa Eliza, e James Colman e 
sua esposa. Eram muito jovens, idealistas e entusiasmados. Foram 
recebidos com simpatia pelo vice-rei, que gostou especialmente de 

uma cômoda de madeira que eles lhe deram de presente. 
Os dois casais passaram a morar na Casa da Missão, e Ana logo ensinou 

às duas novas missionárias as responsabilidades de uma dona-de-casa bir-
manesa. Aprenderam a fazer manteiga e a usar farinha de arroz misturada 
com banana, no lugar da farinha de trigo, que lá não havia. 

Infelizmente, a saúde de Wheelock e de Colman era frágil, e eles logo co-
meçaram a apresentar sintomas de tuberculose. Em poucos dias, precisaram 
deixar os estudos da língua e ficaram de cama. 

Em novembro, a família Hough viajou para Calcutá, levando consigo a 
impressora. Os outros três casais ficaram na Casa da Missão, cada um ocu-
pando dois cômodos. 

Em poucos meses, Colman melhorou. No início de 1819, já estava curado. 
Mas Eduardo Wheelock piorava cada dia mais e causava preocupação aos 
missionários. 

Com a recuperação de Colman, Adoniram decidiu levar avante a ideia de 
pregar num lugar onde pudesse atrair a atenção de um número maior de 
pessoas. Pensou na Estrada do Pagode, que ligava a cidade ao pagode de Shwe 
Dagon. Ao longo dessa estrada, havia pequenos pagodes, com sinos tocando 
dia e noite. Havia também abrigos de vários tamanhos, onde os viajantes des-
cansavam, os homens conversavam e os mestres budistas ensinavam. 

Adoniram comprou um terreno na Estrada do Pagode e nele construiu um 
zayat, como eram chamados esses abrigos. Era um prédio pequeno, com uma 
varanda na frente, onde ele planejava sentar-se para conversar com os pas-
santes. Havia também uma sala com amplas janelas, onde poderiam ocorrer 
reuniões e cultos. Nos fundos, um jardim, onde as mulheres estudariam. 

O zayat batista não poderia ser comparado ao esplendoroso pagode bu-
dista, mas os missionários estavam orgulhosos e felizes. Era o primeiro local 
cristão de reunião naquele país budista. 

A primeira reunião no zayat ocorreu no dia 4 de abril de 1819. Havia cerca 
de 15 adultos, recolhidos na redondeza, e numerosas crianças, que usavam 
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ricos colares, braceletes e tornozeleiras sobre os corpos nus. Foi difícil con-
seguir a atenção do auditório em meio à conversa dos adultos e à correria 
das crianças. Na semana seguinte, conseguiram manter um pouco mais de 
ordem, mas reconheceram que não seria fácil impressionar os pagãos. 

Logo, o zayat passou a receber tantos visitantes, que Judson já não tinha 
tempo para estudar. Uns iam satisfazer a curiosidade, outros eram franca-
mente hostis. Um dia, porém, chegou um visitante que encheu o coração 
dos missionários de esperança. Era Maung Nau, um jovem quieto, que ouvia 
com atenção e falava pouco. 

Maung Nau passou a assistir a todas as reuniões e, no dia 8 de maio de 
1819, disse aos missionários que era um crente em Cristo e que queria ser 
batizado. Era o primeiro fruto em seis anos de trabalho missionário na Bir-
mânia. Os missionários louvaram a Deus. 

O zayat batista era o primeiro local cristão de reunião naquele país budista. 
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Os missionários estavam muito felizes com a primeira conversão. Maung 
Nau acabou sendo contratado para trabalhar na Missão, fazendo cópias dos 
folhetos, já que não tinham mais a impressora. Seu batismo, no entanto, 
ainda demorou um pouco, pois a cidade passou por momentos de tensão. 
O rei morreu, e o país enfrentou grave crise. Bagyidaw, o novo rei, mandou 
matar seu próprio irmão e um tio, com toda a família. Centenas de outras 
pessoas também foram mortas, para garantir que o novo rei governasse sem 
oposição. Essas notícias chegaram de Ava, causando medo à população e à 
liderança política de Rangum. 

Quando a situação se acalmou, Maung Nau foi batizado. Era 27 de junho 
de 1819. A profissão de fé foi dada no zayat, perante uma congregação de 
cerca de 30 pessoas. Depois, o grupo foi até um lago próximo. Ali, Maung 
Nau testemunhou da sua fé através do batismo. 

A conversão de Maung Nau deu novo ânimo ao trabalho missionário. A 
curiosidade bisbilhoteira dos birmaneses pela nova religião tinha sido satis-
feita. Os que agora procuravam o zayat batista estavam mesmo interessados 
no cristianismo. Maung Thahlah, Maung Byaay e Maung Ing foram os três 
próximos convertidos. 

Apesar do avanço da obra missionária, os tempos eram difíceis. O novo rei 
passou a incentivar a construção de novos pagodes, dando poder aos sacer-
dotes budistas. Se a situação continuasse a piorar, logo os cristãos poderiam 
ser presos, acusados de heresia ou subversão. Os novos convertidos sabiam do 
perigo que corriam. Adoniram era exigente ao prepará-los para o batismo. 

Maung Ing precisou viajar e não pôde ser batizado. Os perigos e ameaças 
fizeram com que Maung Thahlah e Maung Byaay fossem batizados à noitinha, 
para não chamar a atenção dos birmaneses, especialmente das autoridades. 

Uma semana depois, Adoniram e Ana começaram a sentir de perto o cli-
ma de perseguição. Todas as manhãs, faziam um passeio a cavalo. Iam até um 
lago, a alguns quilômetros de distância. Na volta, passavam por uma estrada 
próxima ao pagode de Shwe Dagon. Naquele dia, foram surpreendidos por 
um homem que esperava por eles. Com arrogância, ele proibiu que andassem 
pelo "chão sagrado" que pertencia ao Grande Pagode. Tiveram que voltar por 
outro caminho. Pouco tempo depois, foi publicada uma ordem do vice-rei, 
proibindo de transitar pelo terreno do Grande Pagode, "qualquer pessoa que 
usasse chapéu, sapatos ou sombrinha, ou que estivesse montada a cavalo". 
Em Rangum, os missionários eram as únicas pessoas que usavam chapéus e 
sapatos. Entenderam o recado. 

A essa altura, Wheelock, que viajara para a América com sua esposa, 
falecera durante a viagem. Permaneciam em Rangum os Colman e os Ju-
dson. Estes tinham que encontrar um jeito de impedir que a perseguição 
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aumentasse. Resolveram apelar para o rei. Se ele aprovasse a presença deles 
ali, ninguém poderia prejudicá-los. Então, Colman e Adoniram decidiram 
viajar até Ava. 

Ava ficava a 242 quilômetros rio acima. Havia piratas ao longo do rio e, 
nas praias, bandos armados assaltavam os viajantes. O maior perigo, porém, 
era o próprio rei, que exercia um poder arbitrário e prepotente. À sua volta, 
havia pessoas ambiciosas, que mantinham uma perigosa rede de intrigas, 
procurando prejudicar qualquer pessoa que pudesse ameaçar seu poder. 

Adoniram tinha alguns amigos na corte, entre eles, o antigo vice-rei de 
Rangum, Mya-day-men, cuja esposa tinha consolado Ana quando o bebê 
Roger falecera. Agora, ele era primeiro-ministro. 

Antes de viajar, tiveram que tomar algumas providências. Deveriam levar 
um presente para o rei. Decidiram, então, levar uma Bíblia em inglês, em 
seis volumes, com excelente apresentação. E quanto à roupa que deveriam 
vestir? Resolveram fazer túnicas brancas, que os distinguiriam como pro-
fessores de religião. 

A comitiva chegou a Ava no dia 25 de janeiro de 1820. De longe, entre os 
pagodes reluzentes, viam-se as torres do palácio. Era magnífico, com pare-
des, pilares e ornamentos cobertos de ouro. 

O antigo vice-rei conseguiu uma audiência com o rei para o dia seguinte. 
O rei tinha cerca de 28 anos. Quando chegou, todos se prostraram, 

com medo. Ele vestia uma túnica de seda vermelha. Na cabeça, usava um 
turbante, que prendia seus longos cabelos. Eram vestes ricas, mas o maior 
sinal de realeza estava na espada dourada que carregava. Os missionários se 
inclinaram respeitosamente e aguardaram. 

– Quem são esses? - perguntou o rei ao se aproximar dos missionários. 
– Os professores, grande rei – disse Adoniram em birmanês. 
– Você fala birmanês? – perguntou o rei surpreso. 
Então, sentou-se no trono e analisou os dois missionários, olhando-os 

com certa simpatia. Fez várias perguntas, às quais Adoniram respondeu de 
forma breve e respeitosa. Em seguida, permitiu que fosse lido o documento, 
no qual Adoniram pedia autorização para ensinar a Bíblia a quem quisesse 
ouvir, estrangeiros ou birmaneses. Pedia também a garantia de que não 
seriam perseguidos os que quisessem aceitar os ensinamentos da Bíblia. 

Quando foi lido o início do tratado doutrinário escrito por Adoniram - "Há 
um Deus eterno..." – o rei deu as costas para os missionários e não quis ouvir 
o restante. Nem chegou a receber a Bíblia que tinham levado de presente. 

O pedido dos missionários fora rejeitado. E agora, o que fariam? 
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viagem de volta foi mais rápida, por ser rio abaixo. Mas Adoniram 
não estava animado para chegar. As notícias que levava eram de-
sanimadoras. 

Certa noite, atracaram o barco na cidade de Prome, uma cidade-
-ruína. Estavam ali há pouco tempo, quando ouviram uma voz conhecida. 
Era um erudito chamado Maung Shway-gnong, que vinha sendo evangeliza-
do por Adoniram há muito tempo. Tinha aparecido no zayat batista, curioso 
a respeito do cristianismo. Adoniram mantivera com ele longas discussões 
sobre a fé. Ele parecia pronto para crer em Cristo. Mas alguém o denunciara 
aos sacerdotes budistas, e ele, com medo, deixara de mostrar interesse pela 
Bíblia. Agora, estava em Prome, visitando um amigo enfermo. Sugeriu a 
Adoniram que esperasse por ele, a fim de voltarem juntos a Rangum. 

Os missionários contaram ao professor o que tinha acontecido em Ava. 
Narraram-lhe ainda a história de um birmanês que tinha se convertido ao 
cristianismo há anos passados e fora denunciado pelo próprio sobrinho. 
Tinha sido barbaramente torturado. O sobrinho, agora, era um dos conse-
lheiros do rei. 

Maung Shway-gnong recebeu as notícias com muita calma, a ponto de 
irritar Adoniram, que assim lhe falou: 

– Não é com você que estamos preocupados, mas sim com aqueles que se 
tornaram discípulos de Cristo! 

O velho professor tentou justificar-se, mas Adoniram o interrompeu: 
– Não diga nada. Se você não tivesse feito o que os sacerdotes queriam, 

já teria sido morto. 
Maung Shway-gnong afirmou que tinha mudado e, para surpresa dos 

missionários, declarou: 
– Se eu tenho que morrer, que seja por uma boa causa. Eu creio no Deus 

eterno, em seu Filho Jesus Cristo, no sacrifício de Cristo e nos escritos dos 
apóstolos como a única palavra de Deus. 

O professor disse que tinha compreendido seu erro. Não participava mais 
das cerimônias nos pagodes. Adoniram lembrou-lhe, então, que ainda fal-
tava dar seu testemunho pelo batismo. 

Quando soube que os missionários estavam pensando em ir embora da 
Birmânia, Maung Shway-gnong protestou. Adoniram pensava que agora que 
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o rei tinha proibido o ensino do cristianismo, nenhum birmanês iria querer 
ouvir o evangelho, muito menos aceitá-lo. O professor discordou: 

– Alguns vão querer conhecer o evangelho. Eu mesmo vou aos líderes 
propor um debate público. 

Naquela noite, Judson e Colman conversaram até tarde. Teria Deus pro-
videnciado aquele encontro com o professor para dizer-lhes que estaria ao 
lado deles nos dias difíceis que se aproximavam? 

Chegaram a Rangum no dia 18 de fevereiro de 1820. Alguns dias depois, 
Judson reuniu os crentes e explicou a eles tudo o que tinha acontecido. 
Falou francamente sobre a expectativa de perseguição e sofrimento. Disse 
que tinha chegado à conclusão de que os missionários deveriam deixar a 
Birmânia. Permanecer seria atrair a atenção das autoridades, trazendo pe-
rigo para os crentes. Para surpresa dos missionários, os três convertidos não 
concordaram com Judson. Reafirmaram sua fé e prometeram ficar firmes. 

Alguns dias depois, Maung Byaay trouxe um primo, que tinha participado 
dos cultos no zayat algumas vezes. Ele disse: 

– Eu vim pedir a vocês que não saiam de Rangum por enquanto. Fiquem 
por mais alguns meses, até que haja oito ou 10 convertidos. Se vocês forem 
agora, nós não saberemos nos conduzir sozinhos. 

Os missionários ficaram emocionados. Resolveram reconsiderar a decisão 
de ir embora. Concluíram que os Colman seguiriam para Chittagong, mas os 
Judson ficariam em Rangum. 

A crise fez com que a pequena igreja se fortalecesse. Os crentes revelaram 
dons antes desconhecidos. Maung Nau, antes dependente e submisso, agora 
se mostrava corajoso e audaz. Maung Byaay, que era tímido e reservado, 
agora falava com animação, defendendo o evangelho entre os birmaneses. 

Maung Thahlah sempre fora mais esperto e mais estudioso do que os ou-
tros dois, mas não se comparava ao dedicado professor Maung Shway-gnong. 
Agora, ele começava a demonstrar grande facilidade em pesquisar nas Es-
crituras e descobria passagens apropriadas para responder às perguntas dos 
interessados. Assim, Deus estava dando coragem a todos naqueles dias difíceis. 

O zayat batista teve que ser abandonado por algum tempo. O quarto dos 
Colman, na Casa da Missão, foi transformado em sala de reuniões. O grupo 
era pequeno, mas houve conversões. 

Certa tarde, Maung Shway-gnong chegou à Missão com algumas pessoas 
que estavam estudando o cristianismo com ele. Diante de todos, afirmou 
que era um crente em Jesus Cristo. 

– Você quer ser discípulo de Cristo de corpo e alma? - perguntou Adoni-
ram muito surpreso. 
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– É o meu maior desejo. E quero ser batizado – respondeu Maung Shway-
-gnong. 

– Você diz que quer ser batizado. Posso saber quando isso deve acontecer? 
– continuou Adoniram, sem poder acreditar. 

– Quando o senhor quiser. Agora mesmo, se for do seu agrado – respon-
deu Maung Shway-gnong. 

– Você quer que seu batismo seja público ou privado? - insistiu Adoniram. 
– Quero ser batizado a qualquer momento, sejam quais forem as circuns-

tâncias. Confio na sua orientação – disse o professor. 
Adoniram e os demais crentes ficaram muito felizes com a decisão do 

professor. Pensavam que o velho monge nunca teria coragem de ser batizado 
publicamente por um estrangeiro. 

O batismo ocorreu no dia seguinte, ao anoitecer. Na mestra ocasião, foi 
batizada Mah Men-Iay, a primeira mulher birmanesa a fazer parte da igreja. 

Agora que a igreja estava crescendo, Adoniram precisava mais ainda de 
textos bíblicos em língua birmanesa. Já tinha traduzido Mateus, a carta 
aos Efésios e a primeira parte de Atos. Em seguida, concluiu o evangelho e 
as epístolas de João. Passou a trabalhar com afinco na parte final de Atos. 

Adoniram passou a contar com a ajuda de Maung Shway-bay. Ele era uma 
espécie de pastor auxiliar. Cuidava de vários cultos e estudos, permitindo que 
Adoniram se dedicasse mais à tradução. 

Tudo parecia correr bem, até que, em agosto de 1822, Ana adoeceu 
seriamente e precisou viajar para Calcutá e, de lá, para os Estados Unidos 
da América. A viagem era muito longa, o tratamento talvez demorasse. O 
casal de missionários despediu-se sabendo que a separação poderia durar 
dois anos. 

Sem a companhia da esposa, Adoniram dedicou-se ainda mais ao traba-
lho. Quando tudo estava tranquilo, reabria o zayat. O vice-rei era novamente 
Mya-day-men, amigo de longa data. Com isso, havia certa tolerância para 
com o trabalho missionário. Parecia bom demais para ser verdade. 

A notícia da conversão de Maung Shway-gnong, no entanto, era o que os 
sacerdotes budistas esperavam para começar a perseguição. Encaminharam 
ao vice-rei um documento, acusando o professor de buscar a destruição da 
religião budista. Essa denúncia poderia levar Maung Shway-gnong à prisão 
e à morte. Mas o vice-rei não se apressou em apurar as denúncias. Com isso, 
ele teve tempo de tomar providências. Colocou a família em um barco e foi 
rapidamente à Casa da Missão, para despedir-se dos irmãos e apanhar lite-
ratura. Depois, seguiu depressa para uma aldeia distante, rio acima, onde se 
instalou e começou a pregar o evangelho. 
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Os meses foram se passando. Quando não havia perseguição, Adoniram pre-
gava e ensinava no zayat. Quando havia perigo, dedicava-se mais à tradução. 
Sua solidão foi diminuída com a chegada de mais uma família missionária: 
Dr. Jônatas Price, sua esposa e uma filha. O Dr. Price era alto, desajeitado e 
muito falante. Era um médico com experiência em cirurgia de catarata. Sua 
fama logo se espalhou. Para os birmaneses, quem conseguia remover aquela 
membrana branca que causava cegueira só podia ser mágico. 

Outra boa notícia, foi o retorno da família Hough com a impressora. 
Agora, eles conheciam bem a língua e poderiam ser muito úteis à Igreja. 

Ao saber que em Rangum havia um médico que curava catarata, o rei man-
dou chamá-lo. O Dr. Price não falava muito bem o birmanês. Então, Adoniram 
interrompeu o trabalho de tradução e foi com ele a Ava. 

Desta vez, foi fácil chegar ao rei. Ele tinha várias perguntas a fazer ao Dr. 
Price. Contudo, não deu atenção a Adoniram, a não ser como intérprete. Um 
dia, porém, voltando-se para ele, perguntou-lhe: 

– E o senhor, vestido de preto, quem é? Também é médico? 

Adoniram e os demais crentes ficaram muito felizes com a decisão do professor. Pensavam 
que o velho monge nunca teria coragem de ser batizado publicamente por um estrangeiro. 
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– Não, Majestade. Sou professor de religião – respondeu ele. 
O rei fez algumas perguntas sobre o cristianismo e depois perguntou: 
– Alguém tem recebido a sua religião, professor? 
– Aqui em Ava, não – respondeu Adoniram. 
– E em Rangum? - o rei insistiu. 
– Lá, sim. Alguns se tornaram cristãos – disse Adoniram. 
– São estrangeiros? - perguntou o rei. 
Adoniram hesitou por um instante. Uma resposta sincera poderia trazer 

perseguição para toda a igreja. Mas não iria mentir. 
– Há estrangeiros e birmaneses, Majestade – disse Adoniram. 
O rei ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, mudou de assunto e 

começou a falar de geografia e astronomia. 

Adoniram hesitou por um instante. Uma resposta sincera poderia trazer 
perseguição para toda a igreja. Mas não iria mentir. 
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Adoniram respirou aliviado. O rei ficara sabendo que súditos seus tinham 
se tornado cristãos e não tinha ficado furioso! 

O rei não queria deixar o Dr. Price retornar a Rangum. Ele estava sendo 
muito útil em Ava, fazendo cirurgias. Enquanto isso, Adoniram visitava ofi-
ciais, alguns funcionários e até um príncipe, irmão do rei. Esperava conseguir 
influenciar o rei, para que este autorizasse o ensino da Bíblia aos birmaneses. 
O que conseguiu foi um terreno para construir uma casa. 

O Dr. Price, por sua vez, havia decidido permanecer em Ava e já estava 
instalado. 

De volta a Rangum, Adoniram descobriu que a igreja tinha sofrido muito 
nesse período. Alguns crentes tinham sido denunciados às autoridades e 
tiveram suas casas demolidas. Outros tinham viajado, para fugir dos altos 
impostos que o vice-rei estava cobrando. 

Adoniram dedicou-se à pregação e ao ensino, para fortalecer os irmãos. 
Deu especial atenção à tradução da Bíblia e, no dia 12 de julho de 1823, 
completou a tradução do Novo Testamento em língua birmanesa e uma 
seleção de textos do Velho Testamento. 

Ana não dava notícias há 10 meses. Adoniram não a via há dois anos. Que 
saudade! Finalmente, ela voltou em dezembro, trazendo consigo um casal 
de missionários: Jônatam e Débora Wade. 

Adoniram nem chegou a levar a bagagem de Ana para a Casa da Missão. 
Só estava esperando a sua volta para transferirem-se para Ava. A bagagem 
de Ana foi colocada em um barco, junto com os demais pertences do casal, 
e eles seguiram para a capital. 

A viagem foi demorada. As correntes e os ventos não ajudavam os rema-
dores. Ajudavam, no entanto, o casal, que aproveitava para conversar e rir. 
Foi uma segunda lua de mel. Aproveitaram para contar um ao outro todos 
os detalhes do longo período em que ficaram distantes. Estavam juntos. 
Estavam felizes. 
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a viagem até Ava, os missionários viram movimentação de tropas 
do exército birmanês. Havia rumores de guerra contra a Inglaterra. 
Logo que chegaram, o Dr. Price os avisou de que todos os estran-
geiros eram suspeitos de espionagem. O clima era de inquietação. 

Adoniram e Ana se instalaram em uma pequena casa, à beira do rio. Ini-
ciaram logo uma rotina de trabalho e estudo. Realizavam reuniões de estudo 
bíblico na casa do Dr. Price, tendo de 18 a 20 pessoas presentes. 

Ana iniciou uma classe de alfabetização com três meninas. Também as 
ensinava a costurar e a realizar tarefas domésticas. 

Nessa época, conheceram Henry Gouger, um dos poucos homens brancos 
em Ava. Era um negociante rico e bem relacionado na corte. Gouger e Adoni-
ram tornaram-se amigos. O missionário gostava do jeito franco e do senso de 
humor de Gouger. Este admirava a inteligência e a sinceridade de Adoniram. 

O comerciante encarava com desconfiança o trabalho missionário. No 
entanto, depois de conhecer os Judson e participar das reuniões de estudo 
bíblico e oração, mudou de ideia. Concluiu que o trabalho missionário era 
o que de melhor podia ter acontecido ao Oriente. 

No domingo 23 de maio de 1824, logo após o culto, chegou a terrível 
notícia: um navio inglês chegara a Rangum e bombardeara a cidade. A 
população nativa tinha fugido. Não havia informações sobre a situação das 
famílias missionárias Wade e Hough. Era a guerra. 

Os birmaneses costumavam matar ou escravizar seus prisioneiros de 
guerra. O que fariam com os estrangeiros que moravam em Ava? 

Os exércitos birmaneses seguiram para Rangum certos da vitória sobre os 
britânicos. Proclamavam, em canções e gestos, que trariam os prisioneiros 
ingleses com argolas no nariz. 

Em Ava, especulava-se: Quem teria contado aos ingleses que os birmaneses 
estavam se preparando para atacá-los? Os estrangeiros que moravam em Ava 
eram suspeitos. Henry Gouger, por ser inglês e por manter relações comerciais 
com companhias inglesas, era o que corria maior perigo. E Adoniram e Price 
tinham trocado cheques com Gouger. O governo birmanês concluiu que eles 
eram assalariados de Gouger e que deviam ser espiões também.

No dia 8 de junho de 1824, Adoniram e Ana estavam em casa, prontos para 
jantar, quando a porta foi aberta bruscamente. Cerca de 12 homens entraram, 
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acompanhando um oficial. Ao lado deste, vinha um homem com um círculo 
tatuado em cada face. Era um criminoso que se transformara em carrasco e 
guarda da prisão, conhecido pelo prazer que sentia em torturar prisioneiros. 

– Onde está o professor? – gritou o oficial. – Aqui – disse Adoniram, 
apresentando-se. 

– O senhor está sendo chamado pelo rei – disse o oficial. Em seguida, o 
carrasco agarrou Adoniram e jogou-o ao chão. 

Em poucos segundos, amarrou uma corda no braço do missionário, logo 
acima do cotovelo. A corda era mais um instrumento de tortura do que de 
controle. Ela cortava fundo e, muitas vezes, deslocava o braço de suas vítimas. 

Desesperada, Ana pediu ao carrasco que afrouxasse a corda. Prometeu 
dar-lhe dinheiro se atendesse ao seu pedido. De nada adiantou. Adoniram 
foi levado com brutalidade. 

Ana deu uma moeda de prata a Maung Ing e pediu-lhe que fosse atrás deles 
e tentasse fazer com que o carrasco afrouxasse a corda. Maung Ing chegou 
a dar o dinheiro ao carrasco, mas não conseguiu impedir que continuassem 
arrastando Adoniram pelas ruas, até o palácio do governo da cidade. 

No palácio, foi lida a ordem de prisão. Adoniram deveria ser encaminhado 
para a prisão Let-may-yoon, expressão que significava "mão sem piedade". 
Todos a chamavam de "Prisão da Morte". 

Maung Ing seguiu Adoniram no penoso caminho até a prisão. Quando os 
portões se fecharam, ele voltou para casa e contou a Ana o que acontecera. 

O chefe da prisão era um homem cruel. Logo, dois guardas prenderam 
Adoniram a uma espécie de tronco. As pernas do prisioneiro ficavam presas 
a um bambu, que era suspenso por meio de roldanas. Apenas os ombros e a 
cabeça ficavam no chão. 

Na cela imunda, sem luz e sem ventilação, estavam cerca de 50 prisio-
neiros, alguns deles quase mortos. E assim que os olhos de Adoniram se 
acostumaram à escuridão, ele viu que Henry Gouger, o Capitão Laird e o 
Sr. Rodgers, os únicos ingleses em Ava, já estavam ali. Na mesma noite, o Dr. 
Price também foi preso. 

Em voz baixa, os prisioneiros mais próximos contaram os horrores que já 
tinham visto ali. Agora que o governo tinha concluído que os estrangeiros 
eram espiões, só podiam esperar a morte. 

Que noite triste! Adoniram estava sujo e sentia dor nos braços, que ti-
nham sido machucados pela corda. Todo o seu corpo doía, devido à posição 
desconfortável, com os pés suspensos. 

No silêncio da noite, Adoniram ficou só com seus pensamentos. Repassou 
os 12 anos de vida missionária, desde que deixara sua terra. Tanto sacrifício, 



30 O livro no travesseiro

doença, morte... Em 13 anos, 18 conversões. O que seria dos crentes agora? E 
Ana, sobreviveria a tanto sofrimento? E o manuscrito com a tradução do Novo 
Testamento, que ficara na casa deles, seria destruído? Sentiu-se deprimido. 

De madrugada, os prisioneiros eram acordados com gritos e tapas no ros-
to. O chefe da prisão baixava o bambu que lhes prendia os pés. Aos poucos, o 
sangue voltava a circular pelas pernas e pés. Ao amanhecer, eram levados para 
fora em grupos de 10, para fazer exercícios. Às 9 horas, vinha a alimentação. 

A maioria dos prisioneiros recebia ajuda de parentes e amigos. Outros 
dependiam da caridade de senhoras birmanesas, que sentiam pena deles. 
Para Adoniram, Maung Ing levava alguma coisa. 

No terceiro dia, Ana conseguiu autorização para ir até a prisão. Quando 
Adoniram saiu da cela, ela quase não o reconheceu. Ele andava com dificul-
dade, estava todo sujo, com o rosto desfigurado. Trocaram poucas palavras, 
e logo o carcereiro mandou que Ana fosse embora. Ela saiu chorando. 

Voltando para a cela imunda, Adoniram via diante dos olhos a figura da es-
posa querida, envolta em traje birmanês de seda. Será que a veria novamente? 

No mesmo dia, todos os estrangeiros foram trazidos da cela interna para 
um galpão aberto. Continuavam acorrentados, mas a situação era bem 
melhor. Havia ar e luz. O ruim era que assistiam às torturas sofridas pelos 
prisioneiros durante os interrogatórios. 

Lá fora, Ana continuava a lutar para tirar o marido da prisão. 

Adoniram foi encaminhado para a "Prisão da Morte". 
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na resolveu interceder pelo marido junto à rainha. Para tanto, 
visitou uma princesa, cunhada da rainha, que prometeu ajudá-la. 
Mandou que voltasse no dia seguinte. 

Ana foi para casa com esperanças. Ali, ficou sabendo que os bens 
de Gouger haviam sido confiscados e que, no dia seguinte, os oficiais iriam à 
sua casa para fazer o mesmo. Então, logo que anoiteceu, escondeu pequenos 
objetos de valor e moedas de prata no jardim. Vasculhando a casa, seus olhos 
bateram no manuscrito do Novo T estamento, que ainda não fora publicado. 
Fez um pacote com cuidado e o escondeu em outro lugar do jardim. 

No dia seguinte, quando os oficiais chegaram para revistar a casa, Ana 
os recebeu muito gentil. Quando lhe perguntaram pelo ouro e as joias, ela 
lhes entregou a chave do cofre. Ali estavam as moedas de prata que seriam 
usadas na construção de uma casa de reuniões. 

– Este dinheiro foi enviado pelos discípulos de Cristo da América. É uma 
oferta para a construção de uma casa e para o nosso sustento, enquanto 
ensinamos a religião de Cristo. Acham justo levá-lo? – disse Ana. 

Toda a casa foi revistada. Fizeram uma lista de roupas, livros e remédios, 
mas não levaram nada além da prata. 

Logo que os oficiais saíram, Ana correu ao palácio da princesa, para saber 
o resultado da sua petição. Soube que a rainha dissera que os professores 
não iriam morrer, mas ficariam onde estavam. A esperança de libertação 
tinha de ser adiada. 

Ana, que não era de desistir com facilidade, ia diariamente até a prisão. 
Muitas vezes, não conseguia entrar. Em outras ocasiões, mandava pequenos 
bilhetes, escondidos no meio da comida que Maung Ing levava a Adoniram. 

Certo dia, permitiram que Ana falasse com o marido no galpão da prisão. 
Os dois estavam preocupados com o manuscrito que estava escondido no 
pátio da casa. Traçaram, então, um plano: 

Ana faria um travesseiro duro, desconfortável e suficientemente feio para 
não ser cobiçado por ninguém. Dentro dele, colocaria o manuscrito. Assim 
foi feito. A partir de então, Adoniram passou a repousar a cabeça sobre a 
única cópia completa que havia do Novo Testamento em língua birmanesa. 

Enquanto isso, lá fora, a guerra continuava. As tropas birmanesas se 
reorganizavam para enfrentar a luta. Os birmaneses eram bravos, mas não  

O travesseiro 
precioso
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tinham o treinamento, nem a disciplina e os armamentos do exército bri-
tânico. Muitas vezes, diante das fileiras inimigas, eles entravam em pânico e 
se dispersavam desesperados. 

Em Rangum, onde já não havia resistência birmanesa, os britânicos che-
garam com navios e até um barco a vapor, o primeiro a ser visto na Birmânia. 

Enquanto isso, na prisão, os presos tinham um só objetivo: sobreviver. 
Cada semana que passavam com vida era uma vitória. 

Uma notícia enchia o coração de Adoniram de preocupação e alegria ao 
mesmo tempo: Ana estava grávida. Mesmo assim, ela não sossegava. Conti-
nuava indo até as autoridades, levando presentes e pedindo que reconsideras-
sem a prisão de Adoniram. Conseguiu fazer amizade com o governador e sua 
família. Ele lhe conseguiu autorização para visitar o marido quando quisesse. 

No dia 26 de janeiro de 1825, nasceu a filha do casal Judson. Deram-lhe o 
nome de Maria Elizabeth. Quando a criança completou 20 dias, Ana a levou à 
prisão para ser apresentada ao pai. Era miúda, muito branca e frágil. Adoniram 
olhou a filha com amor e tristeza. O que seria dela naqueles tempos difíceis? 

Ana fez um travesseiro para o marido e, dentro dele, colocou 
o manuscrito do Novo Testamento em língua birmanesa. 
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Certa manhã, no início de março, Ana recebeu uma notícia assustadora: 
Os prisioneiros estrangeiros tinham voltado para a prisão interna, e as cor-
rentes que os prendiam haviam sido reforçadas. O travesseiro de Adoniram 
fora levado pelos carcereiros. 

Ana sabia que algo sério estava acontecendo. Correu para a casa do go-
vernador, mas não o encontrou. Conseguiu falar com ele só à tarde, na sala 
de audiências. Suas palavras foram tocantes: 

– Vossa Excelência sempre nos tratou com a bondade de um pai. Nós 
lhe devemos muito. Pedimos-lhe proteção da opressão e da crueldade. 
Conseguimos, com a sua interferência, diminuir o sofrimento de pessoas 
inocentes. Vossa Excelência prometeu que ficaria ao meu lado até o final e 
que, mesmo que recebesse ordem do rei, não mandaria matar o Sr. Judson. 
Que crime ele cometeu para merecer mais esta punição? 

O apelo de Ana comoveu o coração do governador, e ele começou a cho-
rar. Em seguida, disse a Ana: 

– Vou contar a você o que nunca falei antes. Por três vezes, recebi orienta-
ções do irmão da rainha para matar reservadamente os prisioneiros brancos. 
E agora eu repito: Mesmo que tenha que executar todos os outros, não vou 
matar o seu marido. Mas não posso livrá-lo da prisão. Não adianta pedir. 

Ana entendeu que Deus estava agindo através do governador, com quem 
ela fizera amizade. Enquanto não chegasse uma ordem escrita para que os 
prisioneiros fossem executados, eles estariam salvos. 

Algumas semanas mais tarde, chegou a notícia de que Bandula, o coman-
dante das tropas birmanesas, havia sido morto em combate, e os soldados 
sobreviventes haviam se dispersado. Com isso, os moradores de Ava entraram 
em pânico. Contando com a vitória certa, tinham investido dinheiro e ho-
mens naquela guerra. O rei não havia tirado nada do seu próprio tesouro. O 
povo estava à beira de uma rebelião. 

Pakan Wun, que tinha sido vice-comandante do exército birmanês, man-
dou um recado para o rei, oferecendo-se para organizar um novo exército 
e prometendo vencer os ingleses. Conseguiu convencer o rei com as suas 
ideias arrojadas. Recebeu todo o poder para executar o seu plano. 

Era conhecido o ódio de Pakan Wun contra os estrangeiros. Todos ficaram 
na expectativa de más notícias, que chegaram no dia 2 de maio. Os prisioneiros 
brancos tinham sido retirados da prisão. Ninguém sabia informar para onde 
haviam sido levados. O governador, no entanto, disse a Ana que eles tinham 
ido para Amarapura, a nova capital, situada a alguns quilômetros de Ava. 
Assegurou-lhe que ele também não sabia o que iria acontecer aos prisioneiros. 

– Você não pode fazer nada pelo seu marido. Cuide de si mesma – foi a 
advertência que Ana recebeu do governador. 
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s estrangeiros tinham passado 11 meses na prisão. Estavam irre-
conhecíveis: cabelos emaranhados, rostos abatidos, esqueléticos. 
Foram amarrados dois a dois e conduzidos a pé pelas ruas de Ava. 
Fazia muito calor, e o chão arenoso queimava seus pés. Constanti-

ne, um grego já idoso, não suportou e chegou morto a Amarapura. Os outros 
foram levados a Oung-pen-la, uma pequena vila em meio a um arrozal, cuja 
prisão estava abandonada há anos. 

No dia seguinte, Ana descobriu para onde tinham levado os prisioneiros 
e foi atrás, levando consigo a pequena Maria, agora com três meses, duas 
meninas birmanesas que ela criava e a cozinheira bengalesa. Alugou um 
barco e depois uma carroça. Chegou à prisão ao anoitecer. 

Ana conseguiu alugar um quarto na casa do carcereiro, que ficava próxi-
ma à prisão. Era um quarto que servia de depósito de arroz, mas foi o melhor 
que puderam arrumar naquelas circunstâncias. 

No dia seguinte, começaram a organizar o apoio aos prisioneiros. Um 
amigo do Dr. Price trouxe arroz. Um padeiro, empregado de Henry Gouger, 
trouxe peixe salgado e biscoitos. A questão da alimentação estava resolvida. 

A situação dos prisioneiros, no entanto, ainda era difícil. Estavam fracos e 
continuavam sendo maltratados. À noite, o carcereiro prendia os pés de to-
dos a um tronco, que era suspenso, como acontecera na "Prisão da Morte". 
E ali, tão junto dos arrozais, havia muitos mosquitos, que passavam a noite 
ferroando seus pés. Era um suplício. 

Ana, por sua vez, enfrentou novo período de doenças. Uma das meninas 
teve varíola e quase morreu. A pequena Maria também se contagiou. Quan-
do as duas já estavam se recuperando, Ana adoeceu. Ficou tão fraca, que 
não podia amamentar o bebê. Então, ela teve a ideia de pedir ao carcereiro 
que deixasse Adoniram levar Maria até a aldeia, onde poderia encontrar 
amas de leite. Ele consentiu. Assim, as mães birmanesas da aldeia ajudaram 
a salvar a vida da menina. 

Os prisioneiros não entendiam por que tinham sido trazidos para aquela 
prisão. Um dia, através do carcereiro, souberam que o comandante Pakan 
Wun nascera naquela vila, cujo nome podia ser traduzido por "Campo da 
Vitória". Havia rumores de que, antes de uma grande investida contra o exér-
cito inimigo, Pakan Wun reuniria o alto comando das tropas em sua aldeia 
natal. Ali, os prisioneiros seriam queimados vivos, em oferenda aos espíritos. 

O campo
da vitória

O
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Três dias antes da data do sacrifício, o fiel padeiro de Gouger chegou 
correndo com uma notícia bombástica: Pakan Wun tinha sido morto! 
Fora levado para o campo de execução porque o rei tinha suspeitado das 
intenções dele, que parecia estar querendo se apoderar do trono. Morrera 
pisoteado por elefantes. 

Os prisioneiros respiraram aliviados. Estava afastada a ameaça de morte 
imediata. 

Em novembro de 1825, Adoniram foi transferido para o acampamento 
de Maloun, onde atuaria como tradutor e ajudaria nas negociações com os 
britânicos. Ana voltou para Ava com as crianças e a cozinheira. 

Antes de seguir para Maloun, Adoniram ficou sabendo que o seu precioso 
travesseiro com o manuscrito do Novo Testamento tinha sido recuperado. 
No dia em que ele fora levado para a prisão de Oung-pen-la, o fiel Maung 
Ing tinha ido até as proximidades da "Prisão da Morte" e, no meio do lixo, 
encontrara o travesseiro. Parecia uma trouxa de pano velho, mas, lá dentro, 
estava o texto bíblico tão precioso. 

Depois de muitas negociações, o tratado de paz foi assinado. O casal 
Judson e a pequena Maria foram levados até o acampamento britânico. Ali, 
Archibald Campbell, o comandante, ofereceu um jantar de gala à delega-
ção birmanesa. Para surpresa dos birmaneses, ele colocou Ana em lugar de 
honra, à cabeceira da mesa. 

Os oficiais birmaneses conheciam Ana muito bem. Durante um ano e 
meio, ela havia procurado por eles para pedir pequenos favores. Tinha re-
cebido deles apenas ofensas. Agora, estavam todos apavorados. Um deles 
lembrava-se das humilhações que tinha feito a missionária passar, no dia 
em que ela fora pedir sua ajuda para diminuir o sofrimento do marido, que 
estava na prisão. Além de não atender ao seu pedido, tomara-lhe a bela 
sombrinha de seda que ela usava, obrigando-a a voltar sem proteção, sob 
o forte calor do sol. E ainda rira dela, dizendo-lhe que não tivesse medo 
do calor do sol, pois estava magra demais, e o sol não iria conseguir achá-
-la. Agora, aí estava ele, tremendo de medo, certo de que Ana iria tentar 
prejudicá-lo diante dos ingleses. Mas ela ficou com pena e, em birmanês, 
disse a ele que não precisava ter medo. 

Quando ficaram sozinhos, depois do jantar, Ana e Adoniram deram boas 
gargalhadas, lembrando-se do susto que o homem havia levado. 

Em março de 1826, o casal Judson voltou para Rangum. A Casa da Missão 
ainda se mantinha de pé, mas estava em péssimo estado. As famílias Wade 
e Hough tinham ido para Calcutá. Elas haviam sido aprisionadas no início 
da guerra, mas foram libertadas quando as tropas britânicas chegaram a 
Rangum. 
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A pequena congregação estava quase toda dispersa. Era preciso reco-
meçar o trabalho. Não havia expectativa de maior tolerância religiosa. 
Pelo contrário, a derrota sofrida na guerra poderia fazer com que houvesse 
vinganças contra qualquer estrangeiro. 

Os Judson resolveram mudar-se para Amherst, a nova capital, levando 
consigo quatro famílias de crentes birmaneses. Logo, Adoniram precisou via-
jar para Ava, a fim de servir de tradutor e intérprete da comitiva diplomática 
britânica, que ainda negociava com o rei da Birmânia. 

Os entendimentos eram demorados e Adoniram já estava impaciente, 
querendo voltar para junto da família. Recebeu uma carta de Ana, em que 
ela dizia: "A casa é grande e boa. Se você estivesse aqui, eu me sentiria 
completamente feliz. (...) A pequena Maria ainda está febril. Às vezes, eu 
tenho esperanças de que ela melhore, mas aí ela volta ao mesmo estado de 
fraqueza. Quando lhe pergunto onde está o papai, ela aponta para o mar." 

Adoniram ficou preocupado com a saúde de Maria e estranhou a falta de 
novas notícias. O que estaria acontecendo? 

Archibald Campbell, o comandante, ofereceu um jantar de gala à delegação birmanesa. 
Para surpresa dos birmaneses, ele colocou Ana em lugar de honra, à cabeceira da mesa. 
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o dia 24 de novembro, Adoniram recebeu outra carta. O homem 
que a trouxe falou: "Lamento informar-lhe que sua filha morreu." 
A notícia, no entanto, era falsa. 

Adoniram pegou a carta e foi para o seu quarto, na casa do Dr. 
Price, onde a comissão diplomática estava hospedada. Estava triste com a 
morte da filha, mas grato a Deus porque Ana tinha sido poupada. Ao abrir a 
carta, porém, leu a triste notícia de que Ana havia falecido. 

A carta estava datada de 26 de outubro de 1826 e trazia outras infor-
mações. No início de outubro, Ana tinha sido acometida de violenta febre. 
Tinha recebido toda a assistência possível, mas, a partir do dia 20, a febre 
não cedera mais. Falecera no dia 24 de outubro. Todos os oficiais europeus 
residentes em Amherst haviam estado presentes ao sepultamento. 

Enquanto lia a carta, as palavras dançavam diante dos olhos de Adoniram. 
Sentiu-se gelado. Parecia que o tempo havia parado. A dor tomou conta do 
seu coração. À medida que ia se conscientizando da catástrofe que a notícia 
significava para a sua vida, abaixou a cabeça sobre os braços apoiados na 
escrivaninha e chorou copiosamente. 

Quando conseguiu retornar a Amherst, Adoniram encontrou sua filhinha 
com os missionários Jônatan e Débora Wade, que haviam retornado, uma vez 
que a guerra acabara. Os crentes birmaneses esperavam por ele, chorando 
muito a morte de Ana. Então, toda a dor que sentira no dia em que recebera 
a notícia voltou a sufocá-lo. 

O túmulo de Ana ficava no jardim da casa nova. Uma árvore crescia junto 
dele. À sua volta, havia uma cerca simples, de madeira. 

Conversando com o médico que atendera Ana em seus últimos dias, Ado-
niram soube que, mesmo em face da morte, ela estivera serena. O médico 
concluiu que a causa de sua morte fora a exaustão decorrente das privações 
que passara durante a guerra. 

A pequena Maria viveu ainda poucos meses. Em abril de 1827, veio a 
falecer. Tinha dois anos e três meses. 

Ao escrever para a mãe de Ana, Adoniram disse: "Fiquei sozinho. Só me 
resta estar pronto para seguir os meus amados até aquele abençoado país, 
onde meus melhores amigos, meus amados, habitam, onde Deus, meu Sal-
vador, reina." 

O difícil
recomeço
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Adoniram voltou a trabalhar com afinco. Promovia debates com birma-
neses interessados no cristianismo, como fizera anteriormente. Preparou 
um livrete com informações básicas de geografia e astronomia, começou 
a tradução de Salmos e fez estudos sobre a estratégia missionária mais 
adequada para a região. 

A sede da Missão foi transferida de Amherst para Moulmein, onde 
conseguiram um bom terreno. Ali, construíram um zayat, uma escola para 
meninas e outra para meninos, um zayat para leitura e um para pregação. 

A perda da família ainda doía muito em Adoniram, e ele entrou em pro-
funda depressão. Chegou a passar 40 dias em uma cabana na floresta, onde 
havia tigres e outras feras. 

Afastou-se de toda a vida social, recusou honrarias, doou bens pessoais 
para a causa missionária e passou a retirar parte do seu próprio salário para 
sustentar missionários em outros lugares. 

Adoniram demorou a sair do "vale da sombra da morte". Deus, no entanto, 
o recuperou com paciência. Tinha para ele um trabalho muito abençoado 
entre os birmaneses. Muitas alegrias ainda estavam reservadas ao dedicado 
missionário. 

Tinham levado nove anos para batizar 18 birmaneses. No primeiro ano 
após a guerra, foram batizados 242 nativos e 113 estrangeiros. 

O número de missionários cresceu. Mesmo assim, ainda havia muito 
que fazer. O maior desafio era a tradução completa da Bíblia. Adoniram se 
dedicou a ela com afinco. Às vezes, interrompia o trabalho de tradução e 
fazia viagens missionárias para o interior do país. Vencer barreiras para levar 
a boa nova da salvação em Cristo a cada birmanês continuava a ser o grande 
desafio da sua vida. 
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Missões na Birmânia foi o grande desafio da vida de Judson.

Birmânia

Índia

China
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Avaliação
Assinale com X a resposta certa: 

1. De que país era o casal Judson?
( ) Inglaterra. 
( ) Estados Unidos da América. 
( ) Alemanha. 
( ) Espanha. 

2. Qual era a religião da maioria do 
povo birmanês, entre o qual Adoni-
ram e Ana foram missionários? 
( ) Catolicismo. 
( ) Confucionismo. 
( ) Budismo. 
( ) Islamismo. 

3. Em sua viagem para a Birmânia, o 
que aconteceu ao casal Judson? 
( ) Perderam toda a sua bagagem. 
(  ) O navio em que viajavam quase

foi a pique. 
(  ) Adoniram quase morreu. 
(  ) O bebê que Ana esperava nas-

ceu morto. 

4.Por que Adoniram precisava apren-
der muito bem a língua birmanesa? 
(  ) Porque pretendia atuar como

intérprete do rei. 
(  ) Porque havia recebido um con-

vite para lecionar num zayat. 
(  ) Porque tinha como alvo tradu-

zir a Bíblia para o birmanês. 
( ) Porque queria se tornar um

conferencista na Birmânia.

5. O que fez a esposa do vice-rei 
quando o bebê Roger faleceu? 
(  ) Proporcionou ao casal um pas-

seio de elefante. 
(  ) Hospedou o casal em sua casa

durante um mês. 
(  ) Enviou flores para o casal. 
(  ) Sugeriu ao casal que adotasse

um bebê birmanês.

6. Desejosa de trabalhar ainda mais 
para não ficar se lembrando de Ro-
ger, o que fez Ana? 
(  ) Iniciou um curso de culinária

para as mulheres birmanesas. 
(  ) Iniciou uma classe de alfabeti-

zação para adultos. 
(  ) Iniciou um curso de artesanato

para jovens.
(  ) Criou uma escola para meninas. 

7. Em que sentido a chegada da fa-
mília Hough beneficiou o trabalho?
(  ) Chegaram com uma impressora, 

que passou a ser usada na im-
pressão dos textos que Judson 
ia traduzindo. 

(  ) Todos os membros da família
tocavam algum instrumento 
musical, o que contribuiu para 
atrair a atenção dos birmaneses. 

(  ) O novo casal passou a dar assis-
tência médica aos birmaneses.

(  ) O novo casal passou a dar trei-
namento aos novos crentes. 
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8. Quando se deu a primeira ma-
nifestação de interesse da parte 
de um birmanês pelos textos do 
cristianismo? 
( ) Durante a guerra entre a Bir-

mânia e a Inglaterra.
(  ) Durante a viagem de Judson a

Ava. 
(  ) Durante um festival no pagode

de Shwe Dagon.
( ) Durante o tempo em que Jud-

son esteve preso. 

9. Por que Judson queria ir a Chit-
tagong? 
(  ) Porque corria a notícia de que

lá havia nativos convertidos . 
( ) Porque ele havia sido convoca-

do para uma importante audi-
ência com o rei. 

( ) Porque os missionários haviam
recebido uma boa verba do 
governo birmanês. 

( ) Porque ele estava muito doente,
e lá havia um bom médico in-
glês. 

10. O que fez o missionário Judson 
para atrair a atenção do povo bir-
manês? 
( ) Ele realizou uma grande cru-

zada evangelística pelo interior 
da Birmânia.

( ) Criou um jornal semanal e nele
passou a publicar artigos evan-
gelísticos. 

( ) Comprou um terreno na Estra-
da do Pagode e nele construiu 
um zayat. 

( ) Passou a pregar diariamente na
praça principal de Rangum. 

11. Como se chamava o primeiro 
birmanês a ser batizado? 
( ) Pakan Wun. 
( ) Bagyidaw. 
( ) Gouger. 
( ) Maung Nau. 

12. Diante da expectativa de perse-
guição e sofrimento, os missioná-
rios pretendiam deixar o país, mas 
mudaram de ideia. O que os levou a 
mudar de ideia? 
( ) A chegada de uma carta do rei, 

garantindo-lhes proteção. 
( ) O apelo comovente de um bir-

manês para que ficassem. 
( )  A notícia da morte do rei, que

não gostava dos missionários. 
( ) A notícia de que o vice-rei ha-

via se convertido. 

13. O que Ana foi fazer nos Estados 
Unidos da América em 1822?
( ) Um curso de estratégia missio-

nária. 
( ) Falar às mulheres batistas da-

quele país.
( ) Submeter-se a um tratamento

médico. 
( ) Realizar várias conferências

sobre o trabalho missionário na 
Birmânia.

14. Quando Ana retornou de via-
gem, para onde o casal Judson mu-
dou-se? 
( ) Prome. 
( ) Calcutá. 
( ) Amarapura. 
( ) Ava. 
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15. No domingo 23 de maio de 
1824, que notícia chegou à igreja? 
( ) A de que um navio inglês che-

gara a Rangum e bombardeara 
a cidade. 

( ) A de que os textos já traduzidos
por Judson haviam sido rou-
bados. 

( ) A de que a casa dos missioná-
rios havia sido incendiada. 

( ) A de que a impressora havia
sido roubada. 

16. Durante a guerra entre a Birmâ-
nia e a Inglaterra, Adoniram esteve 
preso. Quem decretou sua prisão? 
( ) O governo britânico. 
( ) O governo birmanês. 
( ) Henry Gouger. 
( ) O Capitão Laird. 

17. Durante a guerra, o que fez Ana 
para preservar a única cópia com-
pleta que havia do Novo Testamento 
em língua birmanesa? 
( ) Escondeu o manuscrito dentro 

de um baú que trouxera de 
Rangum. 

( ) Guardou o manuscrito dentro
do colchão em que dormia. 

( ) Fez um travesseiro para Judson
e dentro dele colocou o ma-
nuscrito. 

( ) Enviou o manuscrito para a
Inglaterra, através de Hough. 

18. Por que Pakan Wun não chegou 
a queimar os prisioneiros? 
( ) Porque os prisioneiros conse-

guiram fugir da prisão. 
( ) Porque o rei, suspeitando de

suas intenções, mandou matá-
-lo. 

( ) Porque o rei ordenou-lhe que
não cometesse tal crime. 

( ) Porque os prisioneiros lhe de-
ram muito dinheiro. 

19. Depois de assinado o tratado 
de paz, a família Judson foi levada 
ao acampamento britânico. Nessa 
ocasião, o que fez o comandante? 
( ) Ofereceu um jantar de gala à 

delegação birmanesa e honrou 
Ana. 

( ) Entregou a Judson seu travessei-
ro precioso, que encontrara no 
lixo. 

( ) Convidou Judson a fazer parte
do exército britânico. 

( ) Fez com que Ana e Adoniram
passassem por um interroga-
tório. 

20. O que aconteceu enquanto Ado-
niram estava em Ava, servindo de 
tradutor e intérprete da comitiva 
diplomática britânica? 
( ) Um dos missionários foi preso. 
( ) Sua querida Ana veio a falecer. 
( ) Sua casa foi saqueada. 
( ) Sua filhinha morreu. 


