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Carta VII 
David Brianerd 

 
 

Elizabeth-town, New Jersey, 24 de Nov. de 1746. 
 

Querido irmão, 
 

Eu estava determinado a visitar você e meus outros amigos em New 
England neste outono: em parte pelo desejo sincero de os ver, em parte 
visando recuperar minha saúde; que tem estado, ao longo de mais de três 
meses, bastante prejudicada. E a fim de perseguir tal propósito, eu me 
despedi de meu povo cerca de três semanas atrás, e vim para este lugar 
onde meu problema de saúde tem se agravado, e onde desde então tenho 
sido obrigado a manter residência, até antes de ontem -- quando pude 
cavalgar cerca de meia milha [800 metros], porém me encontrei por 
demais cansado da jornada. Não tenho mais esperanças de prosseguir 
minha jornada para New England este inverno; meu presente estado de 
saúde não o possibilita. Embora eu esteja, pela bondade divina, muito 
melhor do que estava há alguns dias atrás; ainda não tenho força para 
montar mais de dez milhas por dia, caso a estação esteja morna, e 
propícia para a viagem. Meu problema de saúde foi acompanhado de 
vários sintomas de desfecho; e por vezes tenho estado apreensivo com 
esta grande mudança que está por vir: abençoado ainda seja Deus, e que 
eu nunca seja abalado; porém, por outro lado, às vezes muito me deleito 
com a visão de sua aproximação. Ó, bem-aventurança a de ser entregue às 
provas da carne e sentidos, de um corpo de pecado e morte espiritual! Ó, 
doçura indizível a de ser transposto a um estado de completa pureza e 
perfeição! Creio, meu irmão, que uma visão e esperança vivas destas 
coisas fará o maior dos terrores parecer em si mesmo agradável. – 
Querido irmão, quero pedir que você mantenha a eternidade sempre à 
vista, e aja como alguém que irá muito brevemente “prestar contas de 
todas as coisas feitas no corpo.” Que Deus possa ser o seu Deus, e lhe 
prepare para seu serviço aqui, e para o seu reino de glória que está por vir; 
este é o desejo e a oração diária de 
 
Seu terno e amoroso irmão, 
David Brianerd. 
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