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Rosa arrastou-se pelo caminho estreito e empoeirado de 
baixo dos pés de laranja e tangarina. A lama endurecida sentiu 
frio aos pés dela. Ela estava cansada de ajuntar galhos para a 
fogueira para cozinhar. A lenha nas suas costas estava ferindo 
os seus ombros com cada pisada.

“Maria pegou a tarefa fácil hoje,” ela resmungou, ajustando 
a fita de estope que segurou os galhos. “Ela pode ficar sentada 
e tirar o milho das espigas. Eu gosto também de fazer e ouvir  
o grão cair na cesta, mas Maria diz que criança de seis anos 
não pode debulhar milho rapidamente como uma criança de dez 
anos.”

Mostre a Ilustração #1
Vendo uma laranja na estrada, Rosa 

se abaixou e pegou o fruto brilhante. 
Seus dedos côr de castanha rapidamente 
descascaram a casca peluda. Ela lambeu o 
grudento e doce suco das mãos enquanto 
comia. Uma ruído no mato perto da 
cabana dela fez a Rosa levantar a vista.

“Rosa! Rosa, onde está?” a voz duma 
menina chamou bem baixinha. Rosa 

enxugou as mãos no vestido desbotado dela. Ela puxou de novo 
na faixa segurando o saco de galhos nas suas costas.

“Estou vindo, Maria,” Rosa gritou enquanto ia em frente 
para a vila.

Uma menina bem magra correu pelo caminho, seu brilhante 
cabelo trançado balançando nas costas. “Sh! Não fale tão alto, 
Rosa. Segue me. Quero que você ouve o que nossos vizinhos 

estão dizendo para Mama. Deixe os galhos aqui, atrás desta 
moita. Podemos buscar os depois para o fogo da cozinha.”

“O que aconteceu?” Rosa perguntou e agarrou a saia do 
vestido da Maria. 

“Nada—ainda, mas você vai ouvir. “E sobre os missionários,” 
Maria cochichou enquanto foram ponta pé até o fundo da sua 
cabana.” Ficando em pé na sombra do telhado, elas espiaram 
pela brecha pequena na parede de barro.

Mostre a Ilustração #2
Rosa podia ver a Mama no fundo da 

cabana. Ela estava encostada no fogão 
feito de barro e pedras. Rosa viu a Mama 
tirar uma panela do fogo e servir café  
para os visitantes. Uma senhora bem forte 
acenava com as mãos e falava bem alto.

“Aquelas pessoas são estrangeiros. 
Elas deviam voltar para o seu país.”

“Sim!” concordou outra vizinha se 
inclinando para frente. “Por que elas vieram?  Talvez elas vão 
roubar as nossas crianças.”

Rosa envolveu os seus dedos em redor dos galhos na parede 
da cabana.”Oh, eu espero que elas não vão me roubar, ela 
pensou, então tremeu, imaginando como ia ser horrível e se 
sentir sozinha não viver com sua família.

“Eu penso que são filhos do diabo,”  uma terceira senhora 
continuou.

Mama interrompeu. “Não, não! Estes missionários são os 

O propósito da lição:
 1. Apresentar a verdade que Deus ama todo povo.
 2. Mostrar como o povo nos campos missionários as vezes reagem e se opõem o Evangelho.
O versículo para decorar:

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o 
que nEle crê não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16)

NOTA AO PROFESSOR
Esta história missionária de cinco capítulos é  baseada de fatos da obra missionária em Mexico, cultura indígena, superstição, 

oposição e recepção do Evangelho como visto pelos olhos de Rosa, uma Índia Aztec. Lugar, tribo, idioma e algumas diferenças 
culturais podem ser mudado para a história representar outras vilas indigenas e obra missionária em outros países de America Central 
e America do Sul.

Mostre a cada ilustração onde indicado no texto, deitando ao lado o volume quando a história vai além do quadro.

Capítulo 1

OS AMIGOS DOS MISSIONARIOS


