
Durante sua viagem, aprendeu su�ciente o 
Bengali, e ao desembarcar, já comunicava com o povo. 
Outros missionários se juntaram a Carey. Em 1799, 
William Ward (1769-1823) e Joshua Marshman 
(1768-1837) vieram somar esforços. Juntos eles 
fundaram 26 igrejas, 126 escolas com 10.000 alunos, 
traduziram as Escrituras em 44 línguas, produziram 
gramáticas e dicionários, organizaram a primeira 
missão médica na Índia, seminários, escola para 
meninas, e o jornal na língua Bengali. Além disso, 
William Carey foi responsável pela erradicação do 
costume "suttee", o qual queimava a viúva 
juntamente com o corpo do defunto numa fogueira. 
Foi também responsável pela cessação do sacrifício de 
crianças, que eram atiradas às águas do rio Ganges. 
Entre os efeitos de seu trabalho estão vários 
experimentos agrícolas; a fundação da Sociedade de 
Agricultura e Horticultura na Índia em 1820; a 
primeira imprensa, fábrica de papel e motor à vapor 
na Índia; e a tradução da Bíblia em Sânscrito, Bengali, 
Marati, Telegu e nos idiomas dos Sikhs. Carey morreu 
aos setenta e três anos, na manhã de 9 de junho de 
1834, respeitado por todo o mundo, e considerado por 
muitos como “o pai de um grande movimento 
missionário”. Seu corpo foi sepultado no “campo 
missionário”

Em seu leito de morte, William Carey solicitou a 
Alexandre Du�, missionário escocês na Índia: “Quando 
eu me for, não diga nada acerca do Dr. Carey. Fale acerca 
do Salvador de Dr. Carey”.
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William Carey nasceu em uma humilde cabana em 
17 de agosto de 1761, na pequena vila de Paulerspury, 
em Northamptonshire, na Inglaterra. Em 1779, aos 18 
anos, quando ainda estava identi�cado com a igreja 
o�cial da Inglaterra, experimentou o novo nascimento, 
passando a frequentar uma pequena igreja batista.

  
Acumulou muitos conhecimentos, tornando-se 

poliglota; dominou o latim, grego, hebraico, italiano, 
francês e holandês, além de diversas ciências. No ano 
de 1775, Carey foi grandemente impactado pelo 
avivamento liderado pelos também britânicos John 
Wesley (1703-1791) e George White�eld (1714-1770). 
Em 1787, William Carey foi consagrado e começou a 
pregar sobre a necessidade missionária no mundo, e 
não só na Inglaterra. Como os membros de sua 
congregação eram pobres, provendo-lhe o módico 
ordenado de 15 libras anuais, Carey teve por 
necessidade continuar trabalhando para ganhar o seu 
sustento. Costumava dizer: “Meu negócio é estender o 
Reino de Cristo. Fabrico e remendo sapatos unicamente 
para ajudar a cobrir minhas despesas”. 

Na sua pequena o�cina Carey pendurou um 
mapa-múndi feito pelas suas próprias mãos. Neste 
mapa, ele incluiu todas as informações disponíveis: 
população, �ora, fauna, características do povo, etc. 
Enquanto trabalhava, olhava para ele, orava, sonhava 
e agia!  No dia 13 de junho de 1793, a bordo do navio 
Kron Princesa Maria, William Carey, com trinta e três 
anos, deixou a Inglaterra e nunca mais voltou, 
partindo para a Índia com sua família, onde, em 
condições di�cílimas e de oposição, trabalhou durante 
quarenta e um anos. 


