
AS  LIÇÕES DE  

PARA EL SHADAI 



A SITUAÇÃO DA INGLATERRA  
NO SÉCULO XIX - 1801 - 1900 

 Revol. Industrial e desemprego 

Epidemia de cólera na Europa.  

 1834 – Muitas mortes. 

 Péssimas condições sociais. 

 Crianças famintas e sozinhas. 

 

Charles Dickens (1812-1870) disse:  

“Os órfãos eram desprezados por 
todos e ninguém se compadecia 

deles.” 



  Ilustração da “degradação física e moral”  
da habitação e da população em Londres (1848) 



JOHN SNOW 
1813-1858 



A ENTRADA DE GEOGE MULLER  
NA HISTÓRIA 

 
 1805 - Nascimento de Johann 
Georg Ferdinand Müller em 
Kroppenstadt, na  Alemanha. 

 

  Nasceu num lar não cristão. 

 

 Aos 10 anos roubava dinheiro do 
pai, que era cobrador de impostos.  

 

 1818- 1825 – Uma adolescência 
muito tumultuada, em casa e na rua.  

 

 



1825 - SUA CONVERSÃO  

Mr. Wagner 
Líder da “koinonia” 

AMIGO 

Casa onde o jovem George foi 
convidado.   



SUA FORMAÇÃO 
 

 1825 - Curso de divindade na Universidade luterana de Halle. 

 1826 - Estágio durante dois meses no orfanato de August Francke. 

 

 



August Francke  (1663-1727)  
e seu orfanato Alemanha  



SUA FORMAÇÃO 
 

 1825 - Curso de divindade na Universidade luterana de Halle. 

 1826 - Estágio durante dois meses no orfanato de August Francke. 

 1829 - Treinamento em Londres para evangelização de judeus. 

 



1828 – 1830 ANOS DE MUDANÇAS 





(23 AOS 25 ANOS DE IDADE) 



1828 – 1830 - ANOS DE MUDANÇAS 





(23 AOS 25 ANOS DE IDADE) 

Mary Groves 



1832 – Mudança para Bristol, Inglaterra para trabalhar com o 
amigo Henry Graik na capela Bethesda e capela Gideão. 

Casa onde morava 

Rua Paul Street, 21  

 

Capela Bethesda. Henry Graik. 



SEU PROPÓSITO DE VIVER NA 
DEPENDÊNCIA DE DEUS. 

 
“Deus, tu sabes exatamente o 

que tenho feito e o que isto 
significa. Sabes de minhas 

necessidades. Dinheiro para 
pagar o aluguel, alimento, 

adquirir livros e liquidar meus 
compromissos com o próximo 
período escolar. Dependo de 
ti, para conseguir. Esperarei.”  

 



"Houve um dia quando eu 
morri. Morri completamente. 

Morri para George Müller. 
Morri às suas opiniões, gostos 

e vontades. Morri para o 
mundo, a sua aprovação e a 

sua censura. Morri até à 
aprovação de meus irmãos e 
amigos. Desde então tenho 

procurado apenas ser 
aprovado por Deus.”. 

 



Metas nesta dependência 

 Nunca revelar suas 
necessidades às pessoas. 

 
 Nunca pedir dinheiro a 
ninguém. 

 
 Não faria reservas, nem 
guardaria dinheiro para o 
futuro. 

 
Abriu mão da ajuda do pai 
para seus estudos.  

 



1834 – Criou o Instituto do Conhecimento 
Bíblico para a pátria e estrangeiro. ("Scriptural 
Knowledge Institution for Home and Abroad" – SKI)  

 

 
1. Promover escolas bíblicas para crianças e adultos 

2. Distribuição de Bíblias 

3. Apoio e sustento missionário 

4. Distribuição de livros e folhetos. 

5. Oferecer ajuda no campo social, educacional e 
espiritual a crianças órfãs.  

 



 1835- Chamamento de Deus para abrir um orfanato 

 1836 - Abertura do primeiro orfanato na Rua Wilson 



As primeiras 
crianças  

 
Resposta de 

oração 



Voluntariado com amor 



Organização e disciplina 



 1837 – 1847 – Aluguel de outras casas na Rua Wilson. 

 Atritos com alguns vizinhos 

 



VIDA DE ORAÇÃO 
 

“Não sei como virão os 
recursos, mas sei que 

Deus é todo-poderoso. 
Os corações de todos 
estão nas mãos dele e 
quando Deus resolve 

influenciar seus corações, 
eles contribuem.” 

 



SALA DE ESTUDO E ORAÇÃO 





Respostas de oração 



SEU CONTATO 
COM A BÍBLIA. 

 “O dia em que não dou 
suficiente tempo à leitura 

da Bíblia, considero-o 
perdido. Adotei como 

regra infalível não começar 
a trabalhar sem ter estado 
bom espaço de tempo com 

Deus. O vigor da vida 
espiritual está em 

proporção direta do lugar 
que se dá à Palavra de 

Deus em nossa existência 
e nossos pensamentos”.  

 



“Não me lembro, em toda a 
minha vida de cristão, num 

período de 69 anos, de que eu 
jamais buscasse, sinceramente 

e com paciência, saber a 
vontade de Deus pelo 

ensinamento do Espírito Santo 
por intermédio da Palavra de 
Deus, e que não fosse guiado 
certo. Se me faltava, porém, 

sinceridade de coração e 
pureza perante Deus, ou se eu 

não olhava para Deus, com 
paciência, ou se eu preferia o 
conselho do próximo ao da 
Palavra do Deus vivo, então 

errava gravemente”. 

 



1846 - Comprou uma área em Ashley Down 



1847 – 1849  
1ª casa 

1854 – 1857 
2ª casa 

1862 - 3ª casa 4ª casa 



CASA NUMERO 3 COMPLETADA 

1870 - Término do 5º orfanato 

2045 crianças sendo atendidas 
Seus objetivos alcançados 



Espaço e lazer 



Limpeza e organização 



Ambiente acolhedor e natureza 



O local hoje 



SUAS PROVAÇÕES 
 

Adolescência tumultuada 

Morte da mãe - 1819 

Atritos com o pai 

Enfermidades. 

Morte da 1ª mulher 

Morte da 2ª mulher. 

Morte de 3 filhos.  

Morte dos melhores amigos 

Lutas diárias pelo sustento. 

 



SEUS NÚMEROS IMPRESSIONANTES.  
 

 1. Iniciou 117 escolas que 
educaram mais de 120.000 
jovens órfãos.  

 

 2. Distribuiu 275.000 Bíblias 
completas em diferentes 
idiomas. 

 



3. Sustentou 189 missionários 
em outros países. 

 

4. Construiu cinco prédios por 
ele mesmo para atender 2000 
órfãos sendo alimentados, 
vestidos, educados e   
treinados diariamente para o 
trabalho.  

 

SEUS NÚMEROS IMPRESSIONANTES.  
 



 5. Cerca de 10 mil órfãos 
passaram pelos orfanatos 
durante sua vida. Nunca 
ficaram sem uma refeição. 
Muitas delas chegaram na 
última hora. Nenhuma refeição 
veio com mais de 30 minutos 
de atraso. 

 

 6. No decorrer de sua vida, 
Muller recebeu o equivalente a  
395 milhões de Reais sem 
jamais ter pedido ofertas.  

 

SEUS NÚMEROS IMPRESSIONANTES.  
 



 7. Nunca fez uma dívida . 

 

 8. Depois do 5º orfanato 
pronto, ele percorreu o 
equivalente a oito voltas no 
planeta, quando não havia 
aviões.   

 

SEUS NÚMEROS IMPRESSIONANTES.  
 



XI. PESSOAS QUE ELE INFLUENCIOU 
 Não temos como medir a influência de George Muller 

na vida de milhões de pessoas em todo mundo. 
Muitos servos de Deus foram influenciados por ele.  

 

SPURGEON MOODY HUDSON TAYLOR 



SUA MORTE E FUNERAL 
 

"Pai dos Órfãos de Bristol"  



CONCLUSÃO 
Como a vida deste homem  

contribui para a Igreja El Shadai? 

 Vida de oração 
 

 Dependência de Deus 
 

  Leitura e meditação nas      
Escrituras. 

 
Garra e perseverança 

 
Importância das ofertas 

 
Deus usa pessoas humildes. 

 


