LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL
7
Margaret Barber
LEITURA BÍBLICA: Isaías 40:31; 1 Samuel 16:7b; Mateus 25:21; Efésios 6:6; Colossenses 3:23-24; 2
Timóteo 2:2; Apocalipse 2:10, 12:11; Isaías 40:31

OBJETIVO: Inspirar as crianças, pela história de Margaret E. Barber, a viverem uma vida simples de fé
para o Senhor e estarem dispostas a esperar pelo tempo Dele.
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: 2 Timóteo 2:2 (E o que de mim ouviste através de muitas
testemunhas, transmite a homens fiéis, os quais serão aptos para ensinar outros também.); Mateus 25:21
(Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te
constituirei; entra no gozo do teu senhor.); 1 Coríntios 4:2 (Quanto a isso, além do mais, o que se requer
dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel.); Colossenses 3:23-24 (23 Tudo o que
fizerdes, fazei-o com a alma, como para o Senhor, e não para homens, 24 sabendo que recebereis do
Senhor a herança como recompensa. Estais servindo ao Senhor Cisto); Isaías 40:31 (Mas os que esperam
no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e
não se fatigam.)

SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Usando pratos descartáveis e outros materiais decorativos de
artesanato, construir um relógio para mostrar o conceito de espera.

Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças. Para
as crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário mais
simples.

CONTEÚDO: Margaret E. Barber nasceu em 1866 em Peasenhall, Suffolk, Inglaterra, filha de Louis e
Martha Barber. Ela foi uma missionária britânica que viajou milhares de quilômetros de casa até a
província de Fukien, China, para o Senhor e para espalhar o evangelho. Ela não foi famosa e não deixou
muitos escritos, e não temos muita informação a respeito de sua infância. Mas, como adulta, ela
silenciosamente deu seus melhores anos para o Senhor, vivendo uma vida simples e restrita numa cidade
pequena na China. Ela estava disposta a escolher o Senhor acima de seus próprios prazeres e satisfação.
Cmo resultado sua vida se tornou um modelo para outras pessoas, e ela teve grande influência sobre
outros, inclusive um homem chinês chamado Watchman Nee, que mais tarde também se tornou muito
útil ao Senhor. Margaret Barber não se casou e não teve filhos, mas se tornou mãe espiritual de muitos.
Esta lição relata alguns exemplos do seu caráter, que a tornou útil ao Senhor.

Qunando estava na China, os outros missionários cooperadores tiveram inveja dela e fizeram uma séria
acusação contra ela. Por causa das aculsações falsas, ela foi chamada de volta à Grã-Bretanha. Embora
pudesse se defender, ela decidiu não fazer isso a respeito das acusações, e permaneceu na Grã-Bretanha
por vários anos. A certa altura o presidente do conselho da missão que a enviara à China percebeu que o
caso contra ela não era verdadeiro, e pediu que ela lhe contasse a verdade sobre o que aconteceu. Foi só
então que ela contou a história toda. Margaret Barber foi totalmente justificada perante o conselho da
missão, e decidiram enviá-la de volta à China. No entanto ela deixou a missão, acreditando que era o
momento certo para fazer isso, mesmo que ainda quisesse retornar à China pelos interesses do Senhor.
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Depois de passar muito tempo em oração, ela sentiu que o próprio Senhor a estava enviando de volta para
a China. Então voltou à China, mas desta vez sem ligação nenhuma com alguma missão. Ela não dependia
mais da missão para apoiá-la; queria confiar plenamente no Senhor para suas necessidades. Ela se
estabeleceu em um subúrbio de Foochow, e enquanto estava lá não viajou muito nem teve publicidade.
Alguns pensaram que era uma perda de tempo para ela estar em uma cidade pequena. Ela simplesmente
permaneceu em casa, orando muito pelo mover do Senhor na China e ajudando aqueles que procuravam
seu conselho na busca pelo Senhor.

Maregaret Barber viveu pela fé. Ela não tinha meios externos de apoio. De acordo com o costume chinês,
todas as contas devem ser totalmente pagas no final do ano. Mas ao fim de um ano ela descobriu que lhe
faltavam cento e vinte dólares chineses. Faltando apenas dois dias até o ano novo chinês, ela orou
desesperadamente ao Senhor por essa necessidade. Então, no último dia do ano, chegou um telegrama de
um irmão chamado D.M. Panton de Londres através do banco britânico em Foochow. O valor enviado era
exatamente cento e vinte dólares chineses. O Senhor havia provido exatamente a necessidade dela.

Miss Barber ensinou aqueles que estavam dispostos a ouvir. Mas como ela era uma pessoa rigorosa, não
foi fácil para algumas pessoas receberem sua ajuda. A certa altura havia mais de sessenta irmãos e irmãs
jovens recebendo sua ajuda em relação às coisas do Senhor. Sendo profunda no Senhor e extremamente
rigorosa, ela frequentemente repreendia os jovens a respeito de muitas coisas. Depois de pouco tempo a
maioria desses jovens parava de procurá-la. Por fim o único que continuou a vê-la era um jovem irmão
chamado Watchman Nee. Quando ele a visitava, ela o repreendia e o reprovava. Com frequência ela
salientava que, sendo jovem, ele não podia servir ao Senhor dessa maneira ou daquela. No entanto, quanto
mais ela o repreendia, mais ele voltava para ser repreendido. Pondo-se intencionalmente diante dela para
ser repreendido, ele recebeu uma ajuda incalculável. Margaret Barber não mudava nem suavizava suas
palavras para agradar aos outros, mas falava o que sentia do Senhor para ajudar aqueles que a
procuravam.

Sua vida era simples e ela não se entregava aos prazeres do mundo. Aprendeu a receber da mão do Senhor,
mas também estava disposta a retribuir ao Senhor. Uma ocasião na velhice ela esperava um casaco de
peles para protegê-la do frio. Então orou, e o Senhor colocou no coração de um irmão nos Estados Unidos
que lhe enviasse um casaco de peles. Um dia, quando usava o casaco, encontrou um irmão que disse: “Irmã
Barber, você é cooperadora do Senhor. Como pode usar um casaco de pele tão bonito? Quando ouviu isso
ela guardou o casaco, e a partir daquele dia, até que o Senhor a levasse, nunca mais usou aquele casaco de
peles. Se o casaco fizesse outros tropeçarem, ela preferia não usá-lo.

Dia após dia Margaret Barber antecipava a volta do Senhor. No último dia de um certo ano, enquanto
caminhava junto com um cristão mais novo, eles se aproximaram de uma esquina. Ela disse: “Talvez,
quando virarmos a esquina, nós O encontraremos”. Ela antecipava ansiosamente a volta do Senhor. Vivia
e trabalhava sob a esperança da volta do Senhor. Quando morreu em 1930, possuía poucos bens terrenos;
tinha pouco mais do que sua antiga Bíblia com suas preciosas anotações. Um irmão mais novo que estava
sob seu treinamento, Watchman Nee, fez as seguintes observações sobre a partida dela: “Ficamos muito
tristes com as notícias da morte de Margaret Barber em Lo-Hsing Pagoda, Fukien. Ela era uma pessoa
muito profunda no Senhor e, na minha opinião, o tipo de comunhão que tinha com o Senhor e o tipo de
fidelidade que expressava ao Senhor são raramente encontrados nesta terra.”
Nosso hinário contém mais de 10 hinos e poemas escritos por Margaret Barber, alguns dos quais estão
listados abaixo. Eles refletem sua experiência rica, pessoal e íntima com o Senhor.

73 Ó Jesus, que Nome forte
77 Seu Nome alçai! Céu, terra e mar
356 Tão atraente és!
377 Se todo caminho à cruz me levar
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628 Em Belém nós começamos
662 Ao alvo prosseguir!
671 No mais profundo deste nome Teu
775 Nome bom! Forte é!
880 Pro meu inimigo digo “Não”
890 Cristo é Vitorioso!

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que
você está servindo.
•

•

•

•
•

Estar disposto a esperar no Senhor. Margaret Barber estava disposta a esperar no Senhor. Quando
foi acusada, esperou muito tempo para ser justificada. Por fim descobriram que as acusações contra
ela eram falsas. Depois de muita oração ela também esperou o tempo do Senhor para ir à China pela
segunda vez. Às vezes não é fácil esperarmos. Frequentemente queremos as coisas imediatamente,
mas precisamos aprender a esperar no Senhor.
Trabalhar silenciosamente sem atrair atenção para si. Temos que ser cuidadosos para não atrair
atenção para nós mesmos e nossas obras. É muito fácil desejar louvor e reconhecimento dos outros,
mas o padrão do Senhor Jesus e o de Margaret Barber é não buscar louvor e glória para nós mesmos,
mas para o Senhor.
Ser fiel à Palavra de Deus e falar a verdade aos outros. Miss Barber lia e estudava a Palavra de
Deus e era capaz de falar a Palavra com fidelidade. Quando irmãos e irmãs jovens iam buscar ajuda
espiritual dela, Miss Barber não falava o que achava que eles queriam ouvir ou o que simplesmente
seria agradável. Ela falava do seu coração e os repreendia quando necessário, de acordo com seu
conhecimento da Palavra e sua experiência do Senhor. Ela não somente falava a Palavra de Deus aos
outros, mas seu viver também mostrava seu amor pelo Senhor. Se vestir um casaco de peles levava
alguém a tropeçar, ela não o usaria por causa dele. Através de sua postura rigorosa consigo mesma e
seu padrão de vida, ela levou outras pessoas a amarem o Senhor.
Aprender a viver por fé. Ela confiava no Senhor para suas necessidades, e sempre tinha o que
precisava porque o Senhor lhe provia.
Viver uma vida simples para o Senhor. Margaret Barber não acumulava coisas em excesso. Vivia
uma vida simples. Quando morreu, possuía poucas coisas terrenas. Não devemos ser gananciosos e
tentar acumular coisas para nós mesmos. Devemos estar dispostos a dar alegremente e agradecer
pelo que temos.

Referências:
Watchman Nee—A Seer of the Divine Revelation in the Present Age, Chapters 3, 8 and 11, by Witness Lee
Margaret E. Barber, The Story of a Witness © 2000. Recuperado de http://mebarber.ccws.org/ (a reproduction of the
book entitled M. E. Barber: A Brief History of the Lord’s Recovery, by James Reetzke and published by Chicago Bibles and
Books.)
Hymns, Living Stream Ministry, Index of Authors and Composers
The History of the Church and the Local Churches by Witness Lee
Collected Works of Watchman Nee Vols. 45, 57 by Watchman Nee
Material adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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