
Mostre Ilustração #1
Num dia Quatro de Julho, claro 

e ensolarado, no ano de 1791, o 
povo de New Haven, Connecticut 
(nos Estados Unidos), estava em 
grande número, excitado para 
celebrar o aniversário de quatorze 
anos dos Estados Unidos da 

America. Rebecca Sherman olhou para fora da porta de frente 
para a rua alvoroçada, enquanto procurava entre a multidão do 
povo festejoso o seu jovem neto, Roger. Vendo ele sentado na 
cerca em frente, ela chamou, “Roger! A hora de entrar para o 
almoço!” O menino ligeiramente entrou onde o seu avô já estava 
sentado à grande mesa.  “Vovô!” o menino falou, “o povo está 
falando do senhor aí na rua! Eles olham à casa enquanto estão 
passando e me dizem que o senhor é um grande homem e que 
a nossa nação não ia ser tão forte sem o senhor! O que o senhor 
fez, vovô? O senhor derrotou o inteiro exército Britânico? O 
senhor é um herói?”

Mostre Ilustração #2
O Roger Sherman de idade 

avançada tirou seus óculos e sorriu 
para seu jovem xará. “Não, não, 
eu claramente não sou um herói. 
O bom povo desta cidade tem 
exagerado a história um pouco. 

Fui treinado como um sapateiro, não como um soldado. Além 
disso, eu era velho de mais para participar  na guerra para nossa 
independência. Apesar de tudo isto, Deus tem me abençoado 
em me deixar ajudar com a fundação da nossa nação em meios 
que posso. Mas,” ele riu baixinho, “É certo que não tenho feito 
nada para merecer o nome de “herói”, a não ser que você conta 
fazer um bom, forte sapato.”

“Escute ao homem!” exclamou a Rebecca, trazendo um 
prato de carne para a mesa, que agora estava cheia com filhos, 
netos, e amigos. “Agora, querido Roger, seu avô pode não ter 
sido um soldado, mas ele está sendo muito de mais humilde. 
Deixa eu lhe contar umas histórias, e você vai logo ver porque 
o povo o ama e o respeita. Agora, silêncio!” Ela riu, parando
seu marido, que estava prestes para protestar. “Você fique
sentado quietamente e come, meu amor, mas eu quero contar
para minha família a histôria dum grande e devoto homem, e
um grande Deus.”

Mostre Ilustração #3
Depois que o Roger orou uma 

oração de bênção para a refeição, 
Rebecca continuou sua histôria. 
“Seu avô era o segundo filho em 
idade na sua família de sete filhos. 
Depois que o seu pai morreu, ele 
tinha que deixar de estudar para 

aprender cedo na sua vida a arte de fazer sapatos e sustentar 
sua família. Porém, Deus tinha o dado uma paixão de aprender, 
e ele estava determinado aprender tudo possível por se mesmo. 
O fato é, ele ia colocar livros na sua mesa para ele poder ler 
em cada momento que podia! Apesar que ele nunca se formou 
no colégio ou estudou numa universidade, Deus o abençou 
enquanto ele se ensinou a si mesmo. De fato, a Universidade 
de Yale o deu um grau, dizendo que ele tem aprendido bastante 
para o merecer ainda que ele não estudou em nenhuma classe!”

Mostre Ilusração #2
As crianças em redor da mesa 

levantaram as cabeças animadas, 
o mais novo Roger perguntando,
“A senhora acha que eu podia
fazer isto? Ia ser muito feliz não
ir para a escola!” No seu lugar
na mesa, seu Tio Josías, o irmão

mais novo de Vovô, parou no meio de comer e riu baixinho. 
“Apesar  que vocês as vezes não gosta da escola, crianças, é 
uma boa coisa, eu prometo! Antigamente, eu também me sentia 
assim, especialmente depois que o meu pai morreu. Eu queria 
deixar de ir para a aula e cuidar da minha família. Mas ainda 
que seu avô tinha somente 19 anos quando nosso pai morreu, 
ele trabalhou no duro para nos sustentar. O fato é, apesar que ele 
gostaria muito de ter ido para a universidade, ele trabalhou no 
duro e guardou dinheiro para que meus irmãos e eu podiamos 
ir.”

Roger olhou para seu avô, “Não era difícil, Vovô? 
Entregando algo que você queria tanto e deixando alguém outro 
o fazer?”

Roger Sherman deitou seu garfo na mesa e olhou em redor
da mesa por um momento antes de falar pensativamente. “Sim, 
era um tempo difícil na minha vida. Perdendo meu pai era muito 
difícil e também era difícil me tornando responsável para minha 
familia numa idade tão jovem. Mas era durante esta época que 
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