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Guia para a Pronuncia

Aba

Ah’ - bah

Kivu

Key’ - voo

Nyankunde Knee - ahn - kun’ - dee

Abu

Ah’ - boo

Lingala

Ling - gal’ - ah

Oicha

O - wee’- cha

Babira

Bah - beer’ - ah

Miseberi

Me - suh - berry’

Swahili

Swa - he’- lee

Ituri

Ee - tour’ - ee

Munandi

Moo - nahn’ - dee

Vubisi

Voo - bee’- see

Kisobe

Key - so’- beh

Munganga Mun - gahn’ - gah

Wanandi

Wah - nahn’ – dee

Kitsombiro Keet - sour - beer’- oh

Nyabirongo Knee - ah - beer - ohn’ - go

Capítulo 1

MALDIÇOADO PELO FEITICEIRO

Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro.
1 Tessalonicenses 1:9b

Mostre Ilustração #1

pelo medo. Eles dizem que espíritos maus e demônios causam
doença. O povo tem que trazer presentes ao feiticeiro para pagar
para as bruxas ou encantos para evitar doenças e accidentes.
Seu tratamento do seu primeiro paciente é muito importante.”
O tratamento de qualquer paciente é importante, pensou Dr.
Becker enquanto se virou para voltar para sua cabana.
Em 1929, o médico e a sua esposa, Maria, com seus dois
filhos, chegaran no coração de Africa. Eles tinha viajado 12.000
milhas ou 745 quilometros de Pennsylvania para o Congo
Bélgico. Seu primeiro lar em Kitsombiro tinha duas salas feitas
de taipa ainda mole e molhado quando chegaram. Aí 8.000 pés
para cima nas montanhas do Congo Oriental, Dr. Becker era o
único médico por quilometros em redor.

Um dia cedo de manhã, o Dr. Carl
Becker, um missionário médico, deixou
a sua cabana de barro e quase pisou
num grande pedaço ouco de bambú no
caminho bem em frente da sua casa. O
bambu estava coberto de gema de ovo e
tinha um pedaçinho de couro de leopardo
saindo para fora do bambu, Dr. Becker
apanhou o objeto estranho e cheirou. Óleo
de ricino! Indo para fora da cabana, ele
mostrou o bambu a um outro missionário, Paulo Hurlburt.
“O feiticeiro fez isto,” disse Sr. Hurlburt. “É um feitiço,
uma maldição deles.”
“Mas porque?”
“Ele que dar fim a você. Agora o povo vai lhe observar.
Se você tossir, eles vão dizer que o feitiço lhe fez adoecer. Se
um dos seus pacientes morrer, eles vão culpar você. Ele espera
espantar você para você ir embora.”
O Dr. Becker olhou para além das cabanas de taípa e para
o outro lado das serras na distância. Havia mais de 100 vilas
naquela área e muitos dos africanos eram suspeitos do médico
missionario. Eu tenho que ganhar sua confiança, o Dr. Becker
pensou enquanto se virou ao Paulo.
“Que tipo de doenças os africanos tem?” ele peguntou.
“Por aqui é mais pneumonia, gripe, bronquite e também
malária, disenteria, e lepra,” Paulo respondeu. “Mas não espera
os doentes vir correndo para você para socorro. Eles sempre
vão primeiro ao feiticeiro. Os feiticeiros mandam no povo

Mostre Ilustração #2
Um dia o Dr. Becker achou uma
mulher Africana com uma hérnia muito
doída curvada no lado de fora da sua
porta. (A hérnia é um tumor mole formado
pela saída de um orgão através de uma
abertura que cobre o orgão. Tem que ser
consertado pelo cirurgião rapidamente
para que o sangue não seja cortado do
orgão.) A mulher já tinha ido para três
feiticeiros . Eles usaram suas medicinas
junto com seus canções, danças, e feitiças, mas a mulher ficou
piorando. Agora ela estava com grande dor.
Com sua esposa e Paul Hurlburt adjudando, o Dr. Becker
colocou a paciente na mesa na cozinha e fez a operação. Doze
guerreiros inimigos rodearam a cabana. Se a mulher sobrevivia,
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