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médica nos Estados Unidos, partindo, logo depois, para 
Zâmbia. Lá, Dr. Bob morou vinte anos. Implantou dois 
hospitais, nos quais realizou milhares de cirurgias e aten-
dimentos, certamente salvando inumeráveis vidas. Com 
formação Evangélica Batista, sempre associou à prática 
da medicina a propagação da bíblia. Após concluir o seu 
ciclo de trabalho na Zâmbia, Dr. Bob Foster e sua famí-
lia, num extremo ato de coragem e determinação, parti-
ram para Angola, no auge da guerra civil naquele país. 
Iniciou sua atuação local construindo o hospital de Ca-
vango e depois prestou serviço no hospital de Caluquem-
be e, posteriormente, trabalhou arduamente mobilizando 
recursos para a construção de um hospital em Lubango. 
O Centro Evangélico de Medicina do Lubango, em Angola, 
tem em sua fachada a frase “Saúde e Esperança através de 
Jesus Cristo” e atende pacientes provenientes de longín-
quas regiões de Angola em busca de atendimento médico 
de qualidade. No local, também é médico missionário, atu-
ando como cirurgião, seu filho mais velho, Dr. Steve Foster. 
No ano de 2010, ao lado da esposa Belva, ambos com 
a saúde muito debilitada, voltaram para Angola a fim de 
viverem seus últimos dias na querida África cercados pelo 
povo a quem tanto amaram. Dr. Bob faleceu no dia 08 
de janeiro de 2012, aos 87 anos de idade, após 63 anos 
de casamento. Teve sete filhos, dezessete netos e cinco 
bisnetos. A maioria trabalha como missionário nas obras 
fundadas pelo pai. A sua biografia “Espada e Bisturi” con-
ta, detalhadamente, sua trajetória de médico e missionário.

Robert Livingstone Foster nasceu em 28 de setem-
bro de 1924. Era filho de pais missionários que traba-
lhavam no interior da Zâmbia, África, com a tradução da 
Bíblia para línguas locais. Dois de seus irmãos contraí-
ram meningite e vieram a falecer por conta da precarie-
dade do atendimento médico ou do tratamento naquela 
época. Dr. Bob, como passou a ser chamado na África, 
foi enviado, ainda jovem, para o Canadá para comple-
tar os seus estudos, tendo ficado por sete anos sem se 
encontrar com a família. O jovem Robert Foster sempre 
sentiu o desejo de tornar-se um médico missionário. 
Formou-se em medicina no Canadá e prestou residência 

Robert Livingstone Foster was born on September 28, 
1924. His missionary parents worked in Zambia, Africa, 
translating the Bible into local languages. Two of his 
siblings contracted meningitis and died because of the 
precarious medical service and treatment of that time. Dr. 
Bob, as he became known in Africa, was sent to Canada 
to complete his studies, having spent seven years without 
seeing his family. Young Robert Foster always felt the 
desire to become a missionary doctor.

He graduated in Medicine in Canada, attended 
residency in the United States, and immediately went to 
Zambia. Dr. Bob lived there for 20 years. He established 
two hospitals, where he performed surgeries and 
provided care, certainly saving countless lives. Raised 
an Evangelical Baptist, he always associated the practice 
of medicine to Bible teaching. After concluding his work 
cycle in Zambia, Dr. Foster and his family, in an act of 
extreme courage and determination, left for Angola, at 
the height of civil war in that country. He began his local 

action by building the Cavango hospital; he then served 
at the Kalukembe hospital, and later, worked hard at 
mobilizing resources for the construction of a hospital in 
Lubango.

The Lubango Evangelical Medical Center, in Angola, 
whose mission statement is “Health and hope through 
Christ”, serves patients coming from distant regions of 
Angola in search of good quality medical care. Dr. Bob’s 
eldest son, Dr. Steve Foster, is also a missionary doctor, 
working there as a surgeon.

In 2010, Dr. Bob and his wife Belva, both in poor 
health, returned to Angola, in order to live out their days 
in their beloved Africa, surrounded by the people they 
loved so much. Dr. Bob died on January 8, 2012, at 87, 
after 63 years of marriage. He had seven children, 17 
grandchildren and five great-grandchildren. Most of them 
work as missionaries at the places founded by Dr. Foster. 
His biography “Sword and Scalpel” tells, in detail, about 
his trajectory as a physician and missionary.
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