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Deus o abençoe, David! Boa viagem! 
Estaremos orando por você.

Cuidado com os canibais, caçadores 
de cabeças e outros perigos.

Para o seu próprio bem, peço 
que mude de ideia e fique aqui na 

Inglaterra.

Agradeço o seu interesse, meus 
amigos. Mas como poderei ter medo 

quando as últimas palavras de 
Jesus no livro de Mateus foram…



…“Eis que estou convosco todos 
os dias, até à consumação dos 
séculos” (Mateus 28:20 RCA).

Isto, meus amigos, é a palavra de 
um cavalheiro. Uma promessa que 
Ele não pode e não irá quebrar. 

Portanto, o que tenho a 
temer? Venham, está na 

hora de irmos.

E assim, David Livingstone partiu.

Depois de uma viagem de três 
meses, durante a qual passou a 
maior parte do tempo falando 
para os marinheiros sobre 
Deus, Livingstone chegou à 
África do Sul.

Terra à 
vista!

David Livingstone: Por fim na África! Jesus, eu clamo esta 
terra para você.

Livingstone desembarcou 
na Cidade do Cabo, e depois 
viajou 1100 quilômetros 
numa carroça de bois, para 
uma missão em Kuruman, 
dirigida pelo Dr. Moffat.

Em Kuruman, Livingstone passou o seu tempo pregando o 
Evangelho, curando os doentes e estudando os dialetos locais.

Kuruman
Buana (Patrão), 

você bom médico. 
Melhor que 

médico feiticeiro!

Como se diz na língua nativa, “Jesus 
é o melhor médico”?

1100 km

Cidade do Cabo



Logo sentiu Deus chamando-o para ir mais para o norte, para a região das tribos 
que nunca tinham ouvido falar de Jesus.

A partir de agora, David, você está entrando em território 
completamente desconhecido para o homem branco, habitado 

por tribos ferozes como os Matabele e os Bakwena.

Deus o acompanhe, David. Lembre-se que Ele prometeu lhe dar 
todo o lugar que pisarem a planta dos seus pés.1

nquanto viajava, Livingstone fez fielmente mapas e registros de tudo o que via: 
rochas, árvores e animais.

Obrigado, Jesus, 
pelas maravilhas 
da Sua criação!

Mas de repente.

A tribo Bakwena! Vão 
nos matar!

1Josué 1:3



Tenha fé, bom homem! Somos 
mensageiros de Deus, e os 
Seus anjos nos protegem!2

Bom dia, cavalheiros. Eu me chamo 
Dr. Livingstone. Venho em paz. 

Venho ver o seu chefe, para lhe 
trazer boas notícias.

Buana, eles estão 
surpresos por você 

falar a língua africana.

Vem!

2 salmo 34:7

Na povoação Bakwena de 
Mabotsa.

Por que ele olha assim 
para mim?

Ele nunca viu um homem 
com pele pálida.



Eu sou Sechele, 
chefe dos Bakwena. 

Você é um deus?

Não, mas sou 
enviado por Deus 

com uma mensagem 
para você e toda a 

sua tribo.

Está escrita neste 
livro. Vou ler para 

você.

Um pouco mais tarde.

Deus me enviou para lhe dizer que 
ama você e que enviou o Seu Filho 
para morrer por você, para que 

você e o seu povo possam ir para 
o Céu!

O que acontece se 
alguém não acreditar 

nisso?

Bem, nesse caso não vai 
para o céu.

Então por que o seu povo não 
veio nos contar essa história 

antes? Isso não é bom!

Querido Jesus, vai ser preciso 
mais do que palavras para 
convencer o chefe. Vai ser 
preciso um exemplo do Seu 

amor e poder.



Aquela noite.

Você! Venha ver 
o chefe!

Quê... para quê?

Minha filha está 
muito doente! Médico 

feiticeiro dizer que ela 
morre.

O seu Deus pode curar 

Sim, o meu Deus pode 
curá-la. Ele também é 

o Deus dela.

Querido Jesus, por 
favor ajude-me. Esta é 
a Sua oportunidade!

No dia seguinte.

 Papai!

Minha filha! 
Você está bem.

Agora eu gostaria de 
ouvir tudo que você 
tem a dizer sobre 

esse grande Deus e o 
Seu Filho que morreu 

por nós.

E foi assim que, Sechele, o grande 
chefe da tribo dos Bakwena, 
recebeu Jesus como Salvador.

Jesus bom! Acho 
bom toda a tribo se 

tornar cristã.

Ótimo!

Diga aos líderes 
para trazerem 

os seus 
chicotes!

ela?



Chicotes? Por 
que chicotes?

O meu povo não 
faz nada se eu não 

bater neles.

Não, Sechele! O 
Evangelho da paz não é 
para ser ensinado pela 
violência. Deixe-me falar 

com eles primeiro.

E então, David Living-
stone, que pensou que 
nunca mais poderia 
pregar para uma multi-
dão, ungido pelo poder 
do Espírito Santo, falou 
para toda a tribo Bawena 
sobre a fé em Jesus.

E então quem quer saber mais sobre Jesus?

Sim!

Eu 
quero!

Eu 
quero!

Eu!

Que Deus mais poderoso! Ele 
conseguiu que o meu povo 

ficasse interessado…

…e sem usar chicotes!

Em 1842, David Livingstone iniciou sua 
primeiro missão na povoação Bakwena 
de Mabotsa, longe de quaisquer outros 
homens brancos, e rodeada por tribos 
ferozes e selvagens. Como Livingstone 
os amava e cuidava deles, eles também 
acabaram amando-o e confiando nele.

Durante os trinta anos que passou na 
África como missionário, Livingstone 
ensinou milhares de pessoas sobre 
Jesus.



Upa upa, Papai!

Depois de viver dois anos em Mabotsa, David Livingstone se casou com Mary Mof-
fat, a filha do Dr. Moffat, o famoso missionário que o inspirou a ir para a África.

Livingstone e Mary tiveram seis filhos, 
que às vezes o acompanhavam nas 
viagens missionárias.

Foi um casamento feliz, porque embora a natureza de Livingstone tivesse um lado 
sério, ele também tinha um ótimo senso de humor e estava sempre pronto para o 
que ele chamava de “diversão e brincadeira”.

Em 1847, eles construíram um novo 
posto missionário em Kolobeng, 130 
quilômetros a norte de Mabotsa.



Durante as suas muitas viagens, Livingstone nunca se esqueceu que o seu objetivo princi-
pal na África era divulgar o Evangelho e fazer possível outros seguirem seus passos. Certa 
vez, resumiu o que sentia para um caçador que o acompanhou por um tempo na sua 
grande travessia da África, de oeste a leste.

Atravessar a África só acompanhado 
de africanos? Você está doido!

Ei! O que você está olhando?

Ah, são só uns 
seixos.

Muitos dias depois, o caçador branco 
lembrou-se daquele incidente e 
perguntou:
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O que eram aquelas 
pedrinhas estranhas que 
você estava observando 

aquele dia?

Eram 
diamantes.

Diamantes!

Você sabe como 
voltar àquele 

lugar?

Sei.

Mas você 
não sabe.

O objetivo da minha 
exploração não é abrir 
a África para que seja 
arruinada e mal usada 

por homens gananciosos 
e egoístas, mas sim 

desbravar caminhos que 
outros missionários 

possam trilhar e levar 
a toda a África o 

Evangelho!

Minha busca não é por 
diamantes, mas pelas almas 

eternas dos homens!


