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RESUMO 

O artigo a seguir apresenta uma síntese da vida dos missionários George e 

Sarah Boardman, que, juntos trabalharam em anunciar o evangelho na Birmânia, mais 

especificamente ao povo sulista Karen. George e Sarah foram os missionários que 

descobriram na Índia um povo totalmente aberto à revelação do evangelho, e pronto 

para levar as boas-novas que receberam aos outros povos da Birmânia. 

ABSTRACT 
The following article presents a synthesis of the lives of missionaries George 

and Sarah Boardman, who, work together to spread the gospel in Burma, more 

specifically in the southern Karen people. George and Sarah were the missionaries 

who discovered in India a people totally open to the revelation of the gospel, and ready 

to bring as good news they received to other peoples of Burma. 

INTRODUÇÃO 
A história do povo Karen, que recebeu o evangelho de braços abertos em seu 

primeiro contato se deve, primeiramente, pela ação de Deus que se revelou 

pessoalmente a este povo, mas também se deve ao trabalho de George e Sarah 

Boardman na Birmânia. Eles foram os primeiros missionários a entrarem em contato 

com os karens, povo que passou despercebido pelo experiente missionário Adoniram 

Judson, pioneiro na Birmânia. 

É escassa a quantidade de material disponível que narra a história da família 

Boardman e do povo Karen. A partir da tradução e do estudo de referências 

bibliográficas produzidas nos séculos XIX e XX, e algumas referências de obras mais 

recentes, é que se fará esta pesquisa biográfica. 

George e Sarah Boardman, antes mesmo de se conhecerem, já possuíam um 

coração apaixonado por missões, principalmente àquelas voltadas aos povos pagãos 

espalhados pelo mundo que nunca haviam tido contato com as boas novas do 

evangelho. A decisão de deixar família e futuros promissores no seu país, para servir 

no campo missionário foi motivada pelas histórias dos missionários Colman, Ann 

Judson e Adoniram Judson. 

A história de George e Sarah Boardman ressalta a importância de apostar em 

pessoas improváveis que se dispõem a servir e a capacitá-las, assim como também 

o incentivo de desenvolver missionários autóctones entre o povo evangelizado. Além 
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disso, revela corações dispostos a trabalhar na obra apesar das maiores dificuldades 

da vida: morte de filhos, marido, e até mesmo a sua própria morte. Ao ler esta história, 

o leitor ficará surpreso com a ação de um Deus Soberano que se revela pessoal a 

todos os povos do mundo. 

I. A PREPAÇÃO PARA O CAMPO MISSIONÁRIO 

       1.1 Infância, conversão, e chamada a preparação ministerial 

       1.1.1 George Dana Boardman 
George Dana Boardman nasceu em Livermore, no estado de Maine, em 8 de 

fevereiro de 1801. Filho de Sylvanus Boardman e Phebe Boardman, seu pai era pastor 

da igreja batista localizada na cidade Livermore na época de seu nascimento. George 

desde a infância era muito apegado aos livros e era elogiado por sua proficiência nos 

estudos. Ao mesmo tempo costumava esconder sua indisposição corporal para 

esportes e atividades de esforço físico.1 

Em 1810, aos seus 9 anos de idade, a família Boardman mudou-se para a 

cidade de North Yarmouth, no mesmo estado americano. Aos treze anos, George é 

matriculado na academia em North Yarmouth. Neste período, um de seus professores 

percebeu sua facilidade de memorização. Assim, o colocou para se dedicar ao estudo 

da gramática latina. Em um episódio, foi lhe dado um texto de dezesseis páginas para 

memorizar, e em duas horas, George memorizou não só as páginas solicitadas, mas 

recitou o livro inteiro.2  

Em 1816, a família muda-se para a cidade de New Sharon. Aos 15 anos de 

idade, George influenciado por seus novos colegas não cristãos, passa por um 

momento de dúvidas acerca de sua fé. Em um de seus registros pessoais, ele escreve: 

“...O mundo com seus encantos fascinantes, tinha absorvido muito minha 
mente. As vezes as realidades da religião me forçavam a pensar seriamente; 
mas em outras, o as diversões dos jovens atraíram minha atenção. Quando 
qualquer doença alarmante prevalecia nas proximidades, eu sentia um desejo 
de estar preparado para seu ataque; mas quando o perigo aparente tinha 
passado, minha ansiedade diminuía e eu vivia como antes.”3 {tradução do 
autor} 

 
1 KING, 1848, p. 10. 
2 KING, 1848, p. 13. 
3 KING, 1848, p. 15: “…The world with its fascinating charms, had too much engrossed my mind. Sometimes the 
realities of religion forced me to serious thought; but at others, the amusements of the young attracted my chief 
attention. I desired to have Christ for my friend at a dying hour, but my language generally was, ' Go thy way for 
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Nos próximos 4 anos de sua vida, George vive uma constante luta de 

inconstâncias em sua fé cristã, até que com seus 19 anos de idade decide entregar 

sua vida a Cristo e se candidatar ao batismo. Em 16 de julho de 1820, ele torna pública 

a sua confissão de fé na Igreja Batista em Waterville. Neste mesmo ano, George 

decide iniciar sua graduação no Waterville College, no qual compôs a primeira turma 

da instituição. Por conta de sua proficiência acadêmica, através de um exame ele 

consegue se matricular na Faculdade com dois anos de antecedência, assim 

formando-se rapidamente em 1822.4  

Com sua conversão e com o início de seus estudos, George começa a se 

interessar pelos cidadãos de Waterville que ainda não conheciam a Cristo. Um amigo, 

que estava com ele na faculdade, disse: "Ele provavelmente visitou mais entre os 

habitantes da cidade e trabalhou por seu bem espiritual com mais assiduidade do que 

qualquer outro aluno.”5 

Após sua graduação, George é cotado pelo Waterville College para o cargo 

de tutor, uma carreira rumo à presidência da faculdade. Mesmo com dúvidas, ele 

aceita o cargo por um ano. Neste tempo, George já estava decidido a ser missionário 

entre os povos da índia, motivado pelo contato com Anne Judson que estava de 

passagem pelo país. Com isso, ele deixa Waterville em junho e vai para o seminário 

de Andover, no estado de Massachusetts, dar prosseguimento aos seus estudos 

agora voltados a missões.6 

Ainda neste período, George escreve uma carta de solicitação à Junta Batista 

de Missões Estrangeiras, dedicada a missões para povos pagãos, e é prontamente 

aceito. Em 16 de fevereiro de 1825, é ordenado pastor na igreja batista de West 

Yarmouth, no estado de Maine.7 

       1.1.2 Sarah Hall 
Sarah Hall, filha mais velha de Ralph e Abiah Hall, nasceu em Alstead, no 

estado de New Hampshire, em 4 de novembro de 1803. Sua família era de condição 

humilde e teve de mudar-se para a cidade de Salem, no estado de Massachusetts, 

aos seus 14 anos de idade. Lá seus pais tiveram outros doze filhos e, 

 
this time.' When any alarming sickness prevailed in the vicinity, I felt a desire to be prepared for its attack; but 
when the apparent danger was past, my anxiety abated, and I lived as before.” 
4 KING, 1848, p. 29. 
5 KING, 1848, p. 41. 
6 KING, 1848, p. 56. 
7 KING, 1848, p. 58. 
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consequentemente, muitos cuidados domésticos foram atribuídos a Sarah. Por 

motivos financeiros, Sarah começa seus estudos tardiamente, o que fez ela dedicar 

longas noites de inverno ao estudo. Apesar disso, ela obteve uma educação muito 

além da sua posição social.8 

A paixão pela poesia, prosa e composição começaram desde tenra idade. Em 

1820, aos dezessete anos de idade, Sarah faz sua profissão pública de fé e torna-se 

membra da Primeira Igreja Batista de Salem, na qual no mesmo ano começa lecionar 

como professora da escola dominical. Logo nos primeiros anos após sua conversão, 

Sarah sente a grande necessidade da pregação do evangelho aos seus parentes, 

amigos e aos povos pagãos. Ela faz a seguinte anotação em seu diário: 

"Fico triste ao pensar naqueles que nunca ouviram o som do Evangelho. 
Quando chegará o tempo em que os pobres pagãos, agora curvados aos 
ídolos, possuirão o Deus vivo e verdadeiro?... Oh, eu também poderia viver 
privações, dificuldades e desânimos, e até encontrar um túmulo aquático para 
levar as notícias da salvação aos pagãos."9 {tradução do autor} 

Porém, ao olhar para os membros de sua sociedade, Sarah percebe que havia 

pecadores precisando da salvação perto de sua casa. Assim, Sarah se entrega ao 

serviço missionário entre os índios Oneida do centro de Nova York. Nesse mesmo 

tempo, ela começa a expressar seus sentimentos missionários escrevendo artigos, 

prosas e poesias para as colunas do jornal cristão Watchman. 

        1.2 A união de George Boardman e Sarah Hall 

O que fez George e Sarah se encontrarem não foi primariamente um motivo 

alegre. James Colman, um dos colegas de Adoniran Judson, missionário na Birmânia, 

falece logo após pisar na costa pagã. A notícia da morte prematura de Colman 

desperta em George e Sarah um anseio ainda maior pela obra missionária, 

principalmente entre o povo birmanês, fazendo George sonhar em substituir Colman 

no campo missionário como colega de Judson.10 

 
8 WHOLESOME WORDS. Sarah B. Judson, of Burmah. Disponível em: < 
https://www.wholesomewords.org/missions/bjudsonsarah6.html>. Acesso em: 22 nov 2019. 
9 WHOLESOME WORDS. Sarah B. Judson, of Burmah. Disponível em: < 
https://www.wholesomewords.org/missions/bjudsonsarah6.html>. Acesso em: 22 nov 2019.  
"I have been pained by thinking of those who have never heard the sound of the Gospel. When will the time 
come that the poor heathen, now bowing to idols, shall own the living and true God?" On perusing the life of the 
missionary, Samuel J. Mills, she says: "I have almost caught his spirit and been ready to exclaim: 'Oh that I, too, 
could stuffer privations, hardships and discouragements, and even find a watery grave for the sake of bearing 
the news of salvation to the heathen."  
10 TUCKER, 2010, p. 139. 
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Sarah é inspirada a escrever um poema sobre o acontecido. O poema foi 

publicado em uma revista evangélica popular no país. Este texto chegou às mãos de 

George, o qual ao ler ficou fascinado pela sinceridade poética da autora, até então 

desconhecida para ele. Instigado a descobrir quem era a impressionante autora, não 

se cansou até encontrá-la. Dias depois, eles se conhecem e descobrem compartilhar 

as mesmas aspirações, sonhos e esperanças. Ficam noivos meses depois de seu 

primeiro encontro.11 

Em um primeiro momento, os pais de Sarah não deram seu consentimento 

para ela ir para a Índia como missionária acompanhada de George. Com os corações 

cheios de tristeza e medo, durante algum tempo eles resistiram firmemente a todos 

os repetidos e incessantes pedidos. Por fim, tiveram que aceitar e autorizam a 

investida missionária do mais novo casal. George Boardman e Sarah Hall se casaram 

em 4 de julho de 1825, em Salem, e no dia 16 do mesmo mês, embarcaram para 

Calcutá, onde chegaram no dia 2 de dezembro.12 

 

II. OS KARENS  

        2.1 O povo do livro perdido 

É para o povo Karen que os Boardman’s dedicam sua vida e esforço 

missionário. Os karens eram um povo monoteísta com aproximadamente oitocentos 

mil membros que habitava na região sul da Birmânia - hoje conhecida como Mianmar 

- próximo a Rangum. Este povo hoje é conhecido como ‘o povo do livro perdido’, pois 

acreditavam que os seus antepassados haviam perdido um livro sagrado que continha 

todas as instruções de Y’wa – como Deus era chamado em sua língua – e esperavam 

cumprir-se a profecia de que viria um homem branco do ocidente e traria o livro 

perdido novamente a eles.13 

Em 1830, um karen chamado Sal-que-la discursa diante do governador geral 

inglês da Birmânia. Ele disse:  
“... Os europeus, os ‘estrangeiros brancos’, tinham sido originariamente irmãos 
mais moços do povo karen. Os karen, como irmãos mais velhos... 
negligentemente perderam sua cópia do livro de Y’wa. Os irmãos brancos, por 

 
11 TUCKER, 2010, p. 139. 
12 WHOLESOME WORDS. Sarah B. Judson, of Burmah. Disponível em: < 
https://www.wholesomewords.org/missions/bjudsonsarah6.html>. Acesso em: 22 nov 2019. 
13 RICHARDSON, 2008, p. 83. 
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sua vez, guardaram a sua cópia. Como resultado, os brancos tornaram-se 
‘justos’, sendo conhecidos como os ‘guias que conduzem a Deus’.”14 

Alonzo Bunker, que viveu entre os karens durante 30 anos no século XIX, 

resume a crença dos karens: “O salvador dos karens... seria um ‘estrangeiro branco’ 

e chegaria do ocidente por mar com ‘asas brancas’ (velas), trazendo o ‘livro branco’ 

de Y’wa.”15 Ele também registra alguns hinos do povo Karen dedicados a Y’wa: 

“Os filhos de Y’wa, os estrangeiros brancos,  
receberam as palavras de Y’wa 
Os estrangeiros brancos, os filhos de Y’wa,  
receberam as palavras de Y’wa na Antiguidade.”16 

Segundo o autor Don Richardson17, outros 9 povos espalhados pela Birmânia 

também diziam acreditar que haviam perdido um livro sagrado, e que um estrangeiro 

branco o traria de volta. Outros hinos também foram registrados por Bunker, os quais 

revelam uma familiaridade com as doutrinas bíblicas. A história Karen sobre a criação 

do mundo e o rompimento entre o homem e Deus contém paralelos com o capítulo 

um do livro de Gênesis: 
“Na origem, Y’wa formou o mundo 
Ele criou o alimento e a água 
Ele criou o “fruto da tentação” 
Deu ordens detalhadas 
Mu-kaw-lee enganou duas pessoas 
Ele fez com que comessem o fruto da árvore da tentação 
Eles não obedeceram; não creram e Y’wa 
Ao comerem o fruto da tentação,  
Tornaram-se sujeitos à doença, ao envelhecimento e à morte...”18 

Dois hinos sobre a promessa de perdão e de redenção por parte de Y’wa também são 

registrados por Bunker: 

“Ó filhos e netos! Se nos arrependermos de nossos pecados, 
E deixarmos de fazer o mal – controlando a ira – 
E orarmos a Y’wa, ele terá misericórdia de nós novamente. 
Se Y’wa não tiver misericórdia de nós, ninguém mais a terá. 
Só existe um que nos salva – Y’wa.”19 

“Quando o rei karen chegar, 
Só haverá um monarca. 

 
14 RICHARDSON, 2008, p. 94. 
15 Apud RICHARDSON, 2008, p. 87. 
16 Apud RICHARDSON, 2008, p. 94. 
17 RICHARDSON, 2008, p. 95-102. 
18 Apud RICHARDSON, 2008, p. 88. 
19 Apud RICHARDSON, 2008, p. 92. 
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Quando o rei karen chegar,  
Não haverá ricos nem pobres.”20 

Outros hinos e tradições também foram registrados por Bunker21. Claramente 

o povo Karen continha uma grande tradição acerca de Y’wa, muito semelhante às 

doutrinas bíblicas. Richardson, em sua obra O fator melquisedeque argumenta que o 

povo Karen não teve contato com influências judaicas ou cristãs, mas que a sua 

tradição é revelação direta de Deus.22 

        2.2 Os primeiros contatos com um homem branco 

O primeiro contato com um homem branco europeu ocorreu em 1795. Um 

diplomata inglês fazia parte de uma equipe enviada para intermediar uma disputa 

entre a Inglaterra e a Birmânia, disputa esta que poderia acrescentar a Birmânia ao 

império inglês. O diplomata, acompanhado de um guia birmanês, se aproximou da 

aldeia Karen. O povo foi atraído para observar o homem branco, e rapidamente com 

o recebeu com grande alegria, acreditando ser ele aquele quem cumpriria sua 

profecia. 

Ao ser perguntado sobre o livro perdido, o diplomata responde negativamente 

ao povo, dizendo que eles estavam enganados, e se retira da aldeia. Ao voltar para a 

embaixada britânica em Rangum, o diplomata relatou a experiência que teve na aldeia 

Karen ao seu superior, o tenente-coronel Michael Symes. Symes, por sua vez, 

mencionou-a em um manuscrito intitulado An Account Of na Embassy to Kingdom of 

Ava in the Year 1795 (Relato de Uma Embaixada ao Reino de Ava no Ano de 1795), 

publicado 32 anos mais tarde em Edimburgo, na Escócia. Porém, posteriormente este 

relato não despertou nenhuma atenção.23 

Um segundo contato com um homem branco ocorreu no ano de 1816. Um 

viajante muçulmano entrou por acaso em uma aldeia Karen. O muçulmano carregava 

um livro e dizia que o mesmo continha explicações sobre o deus verdadeiro. Era um 

livro de orações comuns e salmos, de uma edição impressa em Oxford. Ao perceber 

o intenso interesse dos karens pelo livro, o muçulmano o oferece de presente a um 

velho sábio Karen e se despede da aldeia dizendo que enviaria no futuro um homem 

que explicaria o livro a eles. Este homem nunca apareceu. Aos poucos, uma parte do 

 
20 Apud RICHARDSON, 2008, p. 91. 
21 BUNKER, 1902, p. 84-93. 
22 RICHARDSON, 2008, p. 100. 
23 RICHARDSON, 2008, p. 83. 
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povo Karen passa a adorar o livro, e o velho sábio, vestido de uma túnica especial, se 

torna uma espécie de sacerdote na aldeia.24 

III. O TRABALHO MISSIONÁRIO NA BIRMÂNIA 

        3.1 A viagem e o estabelecimento na Birmânia  

A embarcação que transportou o casal Boardman para a Índia partiu de 

Boston dia 16 de julho de 1825, chegando lá no início do mês de dezembro. Ao 

chegarem na cidade de Calcutá, ouviram de uma guerra que estava acontecendo na 

Birmânia, e por conta disso resolvem esperar em Calcutá até que os conflitos 

terminassem, o que durou quase dois anos. Neste tempo de espera, os Boardman’s 

se dedicaram a estudar a língua birmanesa e a servir em uma igreja batista local. 

Também em Calcutá nasceu o primeiro filho do casal – uma filha, a quem eles deram 

o nome de Sarah Ann Boardman.25 

Em 20 de março de 1827 eles embarcam para Amherst, na Birmânia. Lá 

encontraram o missionário Adoniram Judson enlutado pela morte de sua esposa Ann 

Judson, tão estimada pelo casal Boardman. De Amherst, eles seguem imediatamente 

para Maulmain. Neste início de trabalho na Birmânia, George e Sarah Boardman 

abrem uma escola para os convertidos analfabetos, e se dedicam a auxiliar Judson 

em seu trabalho missionário local.26 

        3.2 A descoberta do ‘apóstolo dos karen’  

Centenas de karens passavam em frente à casa de Judson diariamente. Muito 

provavelmente por vezes Judson ouviu os hinos Karen sobre Y’wa. Porém, sem 

entender a língua Karen, Adoniram se dedicava ao serviço missionário entre o povo 

de língua birmanesa, sem resultados expressivos. Também se empenhava em 

traduzir a bíblia para língua birmanesa. 27 

Certo dia, por providência divina, um membro da tribo Karen chamado Ko 

Thah-byu, conhecido por ser cruel e desordeiro, e que segundo ele já havia 

assassinado cerca de 30 homens durante sua vida, apareceu na casa de Judson em 

busca de trabalho para conseguir pagar uma dívida. Judson o emprega e passa a 

 
24 RICHARDSON, 2008, p. 86. 
25 WHOLESOME WORDS. Sarah B. Judson, of Burmah. Disponível em: < 
https://www.wholesomewords.org/missions/bjudsonsarah6.html>. Acesso em: 22 nov 2019. 
26 TUCKER, 2010, p. 139. 
27 RICHARDSON, 2008, p. 103. 
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ensinar o evangelho a Ko Thah-byu. O cruel Karen começa imediatamente a fazer 

perguntas sobre a origem do livro de Judson – sua bíblia - e a respeito dos 

‘estrangeiros brancos’ missionários. Todas as informações se encaixaram na mente 

de Ko Thah-byu, e entendendo que ele estava em contato com a revelação que o seu 

posso tanto esperava, recebe a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.28 

O primeiro Karen convertido então se matricula na escola do casal Boardman. 

Ele estava resolvido em aprender a ler a bíblia na língua birmanesa que Judson estava 

traduzindo. Para grande admiração de Judson e dos Boardman’s, Ko Thah-byu 

manifestou verdadeira preocupação com a Bíblia e sua mensagem. Ele já sabia que 

este era ‘o livro perdido’ que o seu povo tanto aguardava receber. 

        3.3 A mudança para Tavoy e a missão nas aldeias karen 

       3.3.1 A nova missão em Tavoy 
Em abril de 1828, o casal Boardman decide se mudar para a cidade de Tavoy, 

localizada na estreita faixa de terra que fica ao sul da Birmânia com cerca de 9000 

habitantes. Ao anunciarem seus planos de iniciar uma nova missão na cidade de 

Tavoy, o karen Ko Thah-byu vê uma oportunidade de servir no campo missionário – 

mais diretamente ao seu povo – e pede com entusiasmo para ir junto com os 

Boardman’s para Tavoy, e assim eles o levam junto. Ao chegarem em Tavoy, Ko 

Thah-byu pede para que George o batize. Este concordou e assim fez.  

       3.3.2 O início da proclamação do evangelho entre o povo Karen 
Imediatamente após ser batizado, Ko Thah-byu parte sozinho em uma viagem 

para as montanhas ao sul da Birmânia, onde seu povo Karen habitava. A cada aldeia 

que o missionário karen chegava, ele anunciava que ‘o homem branco’ tão esperado 

trouxe ‘o livro perdido’ que revela uma mensagem ainda desconhecida: a mensagem 

do evangelho de Cristo. Segundo Richardson: 

“... em quase todas essas ocasiões, praticamente todo karen que o ouvia 
aceitava maravilhado a mensagem! Em pouco tempo, centenas de ouvintes de 
Ko Thah-byu apareceram em grupos em Tavoy, para ver o “irmão branco” que 
finalmente chegara com o livro perdido! George e Sarah mal podiam acreditar 
no que viam!”29 

 
28 RICHARDSON, 2008, p. 104. 
29 RICHARDSON, 2008, p. 105. 
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Em pouco tempo, George Boardman recebe diversos convites para ir às 

aldeias dos karens e complementar o trabalho de Ko Thah-byu com ensinamentos 

mais detalhados acerca do ‘livro perdido’ dos karens. Enquanto George ensinava nas 

aldeias já alcançadas, Ko Thah-byu continuou avançando pelo território Karen 

atravessando rios, cruzando cordilheiras, enfrentando tempestades e bandidos, 

procurando uma aldeia após outra. 

       3.3.3 O encontro com a aldeia do livro sagrado muçulmano 
Depois de percorrer muitas aldeias do seu povo Karen anunciando a grande 

novidade, finalmente Ko Thah-byu fica sabendo da aldeia que doze anos antes 

recebera o livro sagrado do viajante muçulmano, e que foi conservado em volta de 

uma forte tradição religiosa dentro da aldeia. Rapidamente, Ko Thah-byu volta ao 

encontro de George para o convidar a ir a esta aldeia examinar o livro que era 

reverenciado por tantos anos. Wylie descreve em sua obra publicada em 1859 o que 

aconteceu quando George chegou àquela aldeia: 

“O chefe apareceu seguido de muitos outros membros da tribo, levando com 
ele a relíquia sagrada. O cesto foi aberto, a musselina desenrolada, e tirando 
de suas dobras o velho gasto volume, ele respeitosamente o apresentou ao 
sr. Boardman.”30 

Ao perceber que se tratava de um livro de orações comuns e salmos, George 

Boardman explica que é um bom livro, que apresenta um único Deus nos céus a ser 

adorado, porém que eles estavam adorando o livro de forma errada. George se 

propõem a ensiná-los a respeito do evangelho, e até mesmo o velho sacerdote se 

torna um crente humilde no Senhor Jesus Cristo. 

Em 1858, depois de todo o povo karen ter ouvido as boas novas do evangelho, 

dezenas de milhares de cristãos karens despertaram-se para proclamar a notícia do 

‘livro perdido que fora recuperado’ entre outras minorias étnicas da Birmânia, inclusive 

para aqueles outros nove povos que tinham a mesma crença do ‘livro perdido’. A igreja 

de Tavoy plantada pelos Boardman’s depois de pouco tempo já contava com dez mil 

membros batizados. Dados recentes apontam haver cerca de cem mil crentes 

batizados entre os karens. Como resultado do trabalho de Ko Thah-byu e de George 

Boardman, Wylie escreve:  
"muitos...karen de... aldeias espalhadas pelas montanhas de Tavoy vieram 
das selvas distantes, cheios de curiosidade em conhecer o mestre branco e 

 
30 Apud RICHARDSON, 2008, p. 105. 
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ouvir as admiráveis verdades que ensinava. O Sr. Boardman descobriu que, 
apesar de seu rude exterior, eles possuíam mentes suscetíveis às mais vivas 
impressões e eram capazes de assimilar o ensino ministrado. Quando o Sr. 
Boardman teve oportunidade de visitar os karen em suas próprias aldeias, 
eles o receberam com alegria e respeito, saudando-o como aquele que lhes 
mostraria um caminho mais excelente, segundo criam. A partir de então, 
encontramos constantemente em seus diários registros tais como: ‘Um bom 
número de karens está agora conosco e Ko Thah-byu passa as noites e os 
dias lendo e explicando-lhes as palavras da vida. Parece que a hora de 
favorecer este povo chegou."31 

        3.4 O custo do trabalho missionário 

       3.4.1 O desgaste e a morte de Ko Thah-byu 
Ko Thah-byu despertou praticamente toda a população Karen para o 

evangelho, anunciando-o também em outras aldeias karens na região central da 

Birmânia. Quase sem descanso em meio às mais duras viagens, a força física de Ko 

Thah-byu extinguiu-se em poucos anos de trabalho, e ele faleceu por muito trabalhar. 

Um outro colega de Judson, Francis Mason, chamou Ko Thah-byu de o “Apóstolo dos 

Karen”, e escreveu um livro em sua memória sob este título.32 

       3.4.2 O fim da vida de George Boardman 
George Boardman, também por conta dos severos trabalhos da sua vida 

missionária depois de apenas 5 anos em Tavoy, começou a ceder ficando com sua 

saúde bastante debilitada. Mesmo doente, ele aceita um convite para visitar os karens 

em uma aldeia distante. Acompanhado de sua esposa Sarah, chegou à aldeia que 

continha em torno de 50 karens prontos para se batizarem. Deitado em uma cama, 

George ao comtemplar o batismo no riacho a frente dele, sente que seu trabalho havia 

sido completado, e aos 30 anos de idade se despede da vida. O evento ocorreu em 

11 de fevereiro de 1831. Os restos foram levados para Tavoy e colocados em uma 

antiga tumba budista.33 

 
31 Apud RICHARDSON, 2008, p. 106. 
32 RICHARDSON, 2008, p. 107. 
33 KING, 1848, p. 292. 
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Imagem retirada De: A história das missões batistas em terras estrangeiras; Rev. G. Winfred 
Henrvey; Chancy R. Barns; 1885 

 
       3.4.3 As perdas de Sarah Boardman e seu casamento posterior 
 Três anos após chegarem em Tavoy, George e Sarah perderam sua filha Sarah 

Ann, o que foi muito doloroso para a mãe. Eles têm mais um filho, e colocam o nome 

de George, a quem os karens chamavam de ‘Pequeno Chefe’. George Pai falece 

quando o filho estava com dois anos de idade. Depois da morte de seu marido, Sarah 

pensou em retornar para os Estados Unidos com seu filho, porém devido a insistência 

de Adoniram Judson e pela escola para meninas que ela havia fundado, resolve 

continuar no trabalho. 

 Durante os próximos três anos, Sarah continua o trabalho do esposo, visitando 

e ensinando os karens. Em 1843, Judson a visita e eles se casam. Depois de um ano, 

o ‘Pequeno Chefe’ é enviado aos Estados Unidos para buscar uma educação 

apropriada. Ele nunca mais viu a mãe. Sarah teve outros filhos com Judson, e 

continuou trabalhando com o povo Karen escrevendo hinos e livros didáticos na língua 

birmanesa. Sarah falece por conta de uma doença em 1º de setembro de 1845.34 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os missionários George e Sarah Boardman’s tiveram poucos anos para 

trabalharem juntos, porém neste pequeno tempo fizeram muito. Trabalharam no 

âmbito missionário toda a sua vida entre os Birmaneses, principalmente entre os 

karens. Seus corações dispostos e suas mentes criativas e abertas para mudanças, 

 
34 TUCKER, 2010, p. 140. 
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deram início na transformação de povos inteiros que aguardavam ansiosamente pela 

revelação de Deus. 

Foi graças ao empreendimento missionário de uma escola, que George e 

Sarah alfabetizaram o missionário karen Ko Thah-byu e o capacitaram para ensinar 

as escrituras bíblicas. Também foi graças a eles que o povo karen conseguiu entender 

a verdade do evangelho e pode também o anunciar entre outros povos vizinhos. Eles 

ainda instituem uma igreja local entre o povo Karen e uma escola para meninas.  

George e Sarah são exemplos de missionários inteligentes, estrategistas e 

oportunistas. Seus corações desde a juventude interessados na obra missionária os 

fizeram serem resistentes apesar das perdas familiares e dificuldades do campo. Eles 

comprovam que o trabalho missionário é muito mais eficaz quando trabalhado 

juntamente com missionários autóctones e quando aproveitado os ganchos culturais 

do povo evangelizado. 
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