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C A R TA S

●

Sei disso porque passei por tudo isso. Precisamente, estes são alguns dos temas que
desejo continuem sendo focalizados nos próximos números da Diálogo. Também sei que
nenhum grupo de redatores pode tratar desses assuntos sozinhos e de forma independente. Por
tal motivo, essa revista é chamada Diálogo e se publica em quatro idiomas principais. É o
lugar para você reflexionar, colaborar, perguntar e investigar. Não, não é outra tarefa mais,
senão um convite para enriquecer nossa conversa internacional.
Sinto-me feliz de fazer parte dessa equipe editorial porque acredito em você e
respeito seu compromisso de ampliar seus conhecimentos e habilidades. Também acredito que
você pode fazer uma contribuição valiosa e necessária à igreja e sua missão. Além disso, essa
função me permite ouvir suas idéias, necessidades e preocupações.
Gostaríamos muito de saber se existem outros adventistas do sétimo dia no colégio
ou universidade onde você estuda ou trabalha, sejam eles alunos, professores ou funcionários.
Por esse motivo, estabelecemos um número para chamadas gratuitas nos Estados Unidos que
você pode utilizar para dar-nos os nomes de outros adventistas do seu campus. O número é
1-800-ACM-LIST. Chame-nos e entraremos em contacto com eles. Se você vive noutras
partes do mundo, por favor, escreva ao nosso representante regional que aparece na lista da
página 2 deste número. Afinal de contas, isso é a Diálogo — uma comunicação de duas vias.
Esperamos notícias suas ansiosamente.

Richard O. Stenbakken
Editor-Associado
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JOSÉ MIGUEL DÍAZ RODRÍGUEZ
Santa Cruz de Tenerife
ESPANHA

Uma das melhores
Sou enfermeira missionária nas
Filipinas Centrais e recentemente
descobri Diálogo. Os artigos são claros e
inspiradores. Creio que é uma das
melhores revistas adventistas! Que Deus
guie a cada membro da equipe editorial
ao preparar o conteúdo dos próximos
números.
JOYCE MAE LAPLANA
Dueñas, Iloilo
FILIPINAS

Aguardo o próximo
número
Escrevo da distante Patagônia para
felicitar-lhes por esta revista notável.
Recebi o primeiro exemplar e escrevi à
representação regional da nossa divisão
solicitando os números seguintes, mas
ainda não os recebi. O que devo fazer?
Necessitamos esse tipo de publicação,
especialmente porque vivemos longe das
instituições adventistas mais importantes
e dos lugares com quantidade maior de
membros.
HÉCTOR O. LEAL
Comodoro Rivadavia
ARGENTINA

Recomendamos que você escreva ao
Diretor de Educação da união à qual
pertence, fazendo o mesmo pedido. Não
desista! Enquanto isso, lhe enviaremos
os três últimos números.—Os Editores
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Esperava por isso
Sou estudante universitário e
esperava que, algum dia, minha igreja
publicasse uma revista com o calibre de
Diálogo. Como fiquei contente ao
receber e ler o meu primeiro exemplar!
Necessitávamos esse meio para aprender
de outros estudantes adventistas ao redor
do mundo e esse enfoque bíblico de
temas atuais, especialmente no campo
científico. Parabéns!

●

●

●

●

●

●

●

●

Sei que você se depara com novas teorias e filosofias que questionam
freqüentemente o que aprendeu na sua casa, na igreja e nas escolas
adventistas.
Sei que você enfrenta diariamente desafios aos princípios éticos e morais que
adotou como parte de sua herança adventista.
Sei as oportunidades e perigos que você, cristão dedicado, encontra num
campus secular.
Sei as pressões das classes, relatórios, datas de entrega, pesquisas e
dissertações.
Sei quão difícil é manter um período devocional de qualidade e crescer
espiritualmente enquanto tenta equilibrar os horários de classe com o
trabalho e outros compromissos.
Sei o prazer que dá compartilhar sua esperança e fé com um companheiro ou
professor.

●

●

●

●

●

É

isso aí. Sou o “mais novo na praça” ou, se você prefere, o “calouro”. Qualquer
uma das designações encaixa bem, porque mudei muitas vezes na minha vida e
também fui calouro em várias ocasiões. Mas como foi que um tal Dick Stenbakken
acabou sendo editor-associado da revista Diálogo e, mais importante ainda, o que
ele sabe sobre os adventistas que se encontram nos colégios e universidades não-adventistas?
Bem, eu realmente sei algumas coisas a respeito desta experiência. Depois de
estudar em escolas adventistas, membros da minha família decidiram prosseguir carreiras
universitárias que não estavam disponíveis ou acessíveis nas nossas instituições. Entre eu,
minha esposa, nosso filho e filha, temos cinco diplomas de universidades não-adventistas, e
um de nós faz planos para obter o mestrado numa universidade pública. Não por isso sou um
perito, mas algumas coisas realmente sei:

●

C A R TA S

●

●

●

●

A Bíblia e a
homossexualidade
Essa carta não é exatamente uma
reação ao artigo de Ronald Springett
(“Homossexualidade: Uma Perspectiva
Bíblica”, Diálogo 5:2), senão aos
assuntos ali mencionados. Brevemente,
não existe nenhuma condenação ao
lesbianismo na Bíblia, nem sequer em
Romanos 1:26. Esse versículo se refere
a uma mulher heterossexual que
experimenta práticas comuns entre os
homossexuais masculinos. De forma
geral, a cultura clássica tratava a
homossexualidade masculina e a
feminina separadamente e fazia um
paralelismo entre elas e as duas partes
da heterossexualidade, não com cada
uma delas. Levítico 18:22 e 20:13 fazem
referência a homens especificamente; de
fato, tudo em Levítico 18 e 20 é
específico quanto ao gênero.
Isso me leva a destacar três questões:
(1) Será que a igreja pode chegar a
conclusões quando carece de bases
bíblicas para a exclusão das lésbicas?
(2) A maioria dos comentadores sobre a
homossexualidade na igreja (incluindo
Springett e eu) somos do sexo
masculino. Como podemos ter uma
visão equilibrada quando partimos de
um ponto de vista tão desequilibrado?
(3) Quando um jovem ou uma jovem
descobre que é homossexual, a quem
pode recorrer em busca de conselho e
ajuda? Quantos dos nossos “jovens
perdidos” são esses homossexuais que
não têm lugar na igreja?
JAMES E. MILLER
Madison, Wisconsin
E.U.A.

●

●

●

●

●

●

Os editores respondem:
Argumentar a favor de uma postura
utilizando como argumento o silêncio da
Bíblia com relação a uma prática
específica é um acercamento
questionável e poderia guiar a
conclusões errôneas. As Escrituras, por
exemplo, não condenam o uso do
cigarro ou das drogas, e ainda assim os
adventistas e outros cristãos —
fundamentados nos conselhos inspirados
com relação aos nossos corpos —
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consideramos estas práticas
prejudiciais, e portanto, impróprias para
os cristãos. Além disso, no Velho
Testamento é comum o uso da linguagem
masculina para referir-se a ambos os
sexos. Em seu artigo, o Dr. Springett
distingue claramente entre a inclinação e
a prática, afirmando que somente a
última está condenada especificamente
nas Escrituras. Todos nós lutamos, como
Paulo expressou de forma tão
comovedora, contra inclinações
poderosas dirigidas à rebelião e ao mal
(Romanos 7:21-25). Os jovens
adventistas que lutam contra tendências
homossexuais podem buscar conselho de
pastores ou professores nos quais
tenham confiança. Podem também pedir
a Deus que os ajude a superar-se, como
outros cristãos o têm feito.—Os Editores
Gostaria de havê-los
conhecido antes
Obrigado pela publicação de artigos
que estimulam o pensamento em
Diálogo. Venho do Nepal e gostaria de
ter começado a recebê-la quando iniciei
meu curso de enfermagem há três anos.
Há seis meses atrás, eu não tinha nem
idéia da existência dessa excelente
revista. Por favor, coloquem meu nome
em “Intercâmbio” e nos manteremos em
contato!
GANDHI PANT
Royal Sussex County Hospital
Brighton
INGLATERRA

Encorajar e desafiar
Recentemente, um grupo de catorze
alunos adventistas de escolas de segundo
grau na nossa associação participaram
numa campanha evangelística de dez
dias, onde o pregador principal foi o
pastor David Makoye. Esses alunos são
membros da Adventist Secondary
Students Association (ASSA), ou seja,
da Associação de Estudantes Adventistas
de Segundo Grau na Tanzânia. Como
resultado de uma poderosa mensagem
bíblica e da bênção de Deus, setenta
pessoas entregaram sua vida a Cristo por
testemunho público e batismo. Não é
esse um desafio para os estudantes de

colégios e universidades adventistas?
Resultados ainda melhores poderiam ser
obtidos se todos se unissem, entregassem
seus talentos a Deus e mostrassem Cristo
ao mundo!
ROBERT M. TUVALO
Diretor de Educação e
Atividades Religiosas
Associação da Nyanza do Sul
TANZÂNIA

Mais estatísticas, por
favor
Sou estudante de gerência e
administração de empresas na
Universidade Adventista Dominicana.
Minha sugestão para os próximos
números é a inclusão de mais dados
estatísticos e gráficos comparativos
relacionados à Igreja Adventista do
Sétimo Dia. Precisamos saber mais
acerca dos desafios que encontramos ao
redor do mundo para poder enfrentá-los
com inteligência e boa preparação.
APOLINAR RAMÍREZ GARCÍA
Universidad Adventista
Dominicana
San Cristóbal
REPÚBLICA DOMINICANA

Apolinar, obrigado por suas
sugestões! Publicamos alguns artigos
com informação estatística sobre a nossa
igreja. Veja, por exemplo, “Sete
Tendências Adventistas: Perfil
Estatístico de Uma Igreja em Mudança”
(2:2) e “A Missão Global e Você” (5:1),
que incluía um mapa em cores como
suplemento. Está em nossos planos
incluir artigos similares em números
futuros.—Os Editores

Cartas
Diálogo estende as boas-vindas às
cartas de seus leitores. Por bondade,
ao você escrever, limite seus
comentários a 200 palavras e envie
suas observações a: Dialogue Letters,
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Se a
sua correspondência for selecionada
para aparecer neste espaço, ela poderá
ser resumida, tendo em vista a clareza
ou limitação de espaço.
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A

lguém observou que a batalha dos
sexos nunca pode ser ganha porque há
muita confraternização com o
inimigo. Um relacionamento de amor e ódio
marca o papel dos gêneros em muitas
sociedades do mundo moderno. As mulheres
protestam contra o assédio, a violência e o
abuso masculinos. Os homens respondem
com introversão, quer no ambiente de
trabalho ou no campo de esportes.
Em muitas sociedades uma incerteza
parece manter homens e mulheres presos aos
seus papéis. Por outro lado, as mulheres,
tendo ganho seu espaço no local de trabalho
depois de séculos de exclusão, sentem-se
esgotadas pela pressão de tentarem ser a
“super-mulher”, provedora familiar, mãe,
dona de casa e ativista. Além disto, uma
mudança no papel masculino forçou os
homens a se redefinirem. A década de 70
testemunhou os homens tentando
desenvolver o lado feminino deles — o
“macho suave”, para fazer frente às
mulheres fortes que emergiam. Mas as
mulheres, enquanto exigindo e saboreando a
igualdade de direitos, ainda desejam os
homens masculinos, para “usarem as calças
na família”, e que sejam os provedores
primários.1 Enquanto isto os homens estão
procurando recuperar a masculinidade —
mesmo enquanto eles tratam das feridas
abertas pelo movimento feminista.2 Em meio
aos conflitos macho-fêmea, uma atitude de
saudosismo pelos românticos “velhos
tempos” ainda ocorre: “Nós costumávamos
nos apaixonar, lembra-se?”3
Contudo, não deveria surpreender-nos
que tentar definir os papéis masculinos e
femininos e seus relacionamentos no
ambiente atual, é quase como andar por um
terreno minado. Correndo o perigo de perder
um braço ou uma perna, desejo partilhar o
que tenho descoberto do paradigma bíblico
“à imagem de Deus”. Parece-me que em tal
paradigma podemos ver os papéis
complementários do homem e da mulher.
Parece também possível que pela observação
de como os membros da trindade se
relacionam um com o outro, podemos
entender melhor o relacionamento
masculino-feminino. Uma vez que meu
estudo conduz-me a abraçar tanto o
feminismo e os valores tradicionais, espero
— como o indeciso soldado que na guerra
civil usou calça azul e blusão cinza —
receber tiros dos dois lados. Entretanto,
proponho-me correr o risco, na esperança de
contribuir com alguma perspectiva nova.

Deus divide Adão

criou.” O termo hebraico para homem é
adam. A passagem, rica de significado,
indica que Deus dividiu adam em dois seres,
que juntos deveriam refletir Sua semelhança.
O próprio Deus não é solitário, mas uma
família amorosa. Deus (hebraico Elohim,
plural), diz: “Façamos o homem a nossa
imagem, conforme a nossa semelhança”
(Gênesis 1:26). Esta é a conversação dentro
da divindade — três pessoas, consultando,
criando, e trabalhando juntas em harmonia.

Uma Segunda
Análise da
Batalha dos
Sexos
Macho e Fêmea na Perspectiva Bíblica
Deus em relacionamento criou o humano em
relacionamento. Este relacionamento entre
macho e fêmea constitui uma parte da
imagem de Deus.
Na Criação, macho e fêmea formaram
uma unidade. Esta unidade de certa forma
reflete a imagem divina.4 Nos dois níveis,
divino e humano, unidade é um tipo de
relacionamento no qual diferentes pessoas
completam-se uma à outra, formando uma
unidade.
Claro, Deus não pode ser considerado
em termos de gênero, mas Ele partilhou com
macho e fêmea atributos particulares que
residem nEle. Em Sua atividade criativa,
quando Ele dividiu adam em macho e
fêmea, Ele dividiu entre eles algo de Suas
próprias qualidades especiais. Ao homem
Ele deu Seu poder e força. À mulher Ele deu

Beatrice S.
Neall

●
●
●
●
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Comecemos com Gênesis 1:27: “E
criou Deus o homem [hebraico, adam], à
imagem de Deus o criou; macho e fêmea os

●

●

●

●

●

●

Seus atributos de cuidado e concepção da
vida, que são partes de Sua natureza.
Garotos pequenos ao brincar de carro, e
garotos maiores ao escorregar pelas encostas
de colinas ou ao correr pelas ruas da cidade
simulando sirenes, relembram-nos que os
meninos gostam de velocidade, barulho,
movimento e risco. Contudo, eles apenas
palidamente refletem a “masculinidade” de
Deus, que criou estrelas tão grandes como o
sistema solar e então as encolheu dentro de
imensos buracos negros, capazes de sugar
tudo o que encontram em seu caminho. Deus
é fantástico em Sua “masculinidade”.
Garotas pequenas ao acalentar bonecas,
garotas maiores ao pacificar
desentendimentos e ao beijar machucados,
relembram-nos que gentileza e suavidade
também refletem a imagem de Deus. A
Bíblia compara Deus a uma mulher sofrendo
em dores de parto (Deuteronômio 32:18;
João 16:21, 22) e exprimindo a suavidade de
uma mãe ao amamentar o seu filho (Isaías
49:15; Oséas 11:1-4).5 Deus é alentador,
pleno em gentileza e desvelo em sua
“feminilidade”.
Deus descreveu toda Sua criação como
boa, mas quando Ele viu o homem, disse,
“não é bom”: “Não é bom que o homem
esteja só. Farei para ele uma adjutora que
esteja como diante dele” (Gênesis 2:18). O
homem estava incompleto até que Deus lhe
fez “uma adjutora que esteja como diante
dele”. Deus criou a mulher como uma
ajudadora, uma auxiliar do homem.
“Adjutora” ou “auxiliar” são termos de
honra no Antigo Testamento, aplicados ao
próprio Deus (como em Salmos 46:1).
“Ajudadora” indica que o homem e a
mulher deveriam trabalhar juntos nas
atividades da vida. A sociedade é
empobrecida quando um único sexo
funciona sozinho, pois tal singularidade
reflete apenas uma parte da personalidade,
em sua plena capacidade.6 O propósito
criativo de Deus ao dividir Adão era que
homem e mulher crescessem juntos em
direção à unidade, um atributo do próprio
Deus. Deus atribui grande valor à harmonia,
interdependência e união.7
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A complexidade da imagem
divina
A história e tradição, em geral, têm
atribuído diferentes papéis aos homens e às
mulheres. Os meninos são treinados como os
protetores e provedores, encorajando-se a
predisposição biológica masculina de
domínio e agressividade. As meninas são
treinadas para assumirem o papel do cuidado
doméstico, em harmonia com seu papel de
concepção. O marido era para ser a cabeça; a
esposa o coração.8 Mas o propósito criativo
de Deus não é tão simples. Nem simples é a
natureza humana.
Paralelo com as características
dominantes de cada sexo, há também a
“sombra do eu”, que contém elementos do
sexo oposto. A evidência fisiológica desta
afirmação é que cada sexo segrega pequenas
quantidades de hormônios do sexo oposto.
Assim as mulheres são capazes de
agressividade, coragem e liderança e os
homens de delicadeza e sensibilidade ao
belo. A “sombra do eu” tem várias funções.
Ela dá no campo comum aos sexos
masculino e feminino, áreas de superposição
um sobre o outro. Enquanto opostos totais
têm maior contribuição a dar no
relacionamento de uns com os outros, eles
também têm as maiores dificuldades de
relacionamento por causa de suas diferenças.
A “sombra do eu” fornece áreas de
similaridades onde eles podem se encontrar.
Em adição à “sombra do eu” do sexo
oposto, os seres humanos têm funções
dominantes e auxiliares através das quais
eles percebem a realidade e fazem
julgamentos. Algumas destas funções são
relacionadas com o gênero. Por exemplo, a
maioria dos homens tende a tomar decisões
baseadas na lógica e objetividade, enquanto
a maioria das mulheres tende a tomar
decisões baseadas em sentimentos, intuição e
as possíveis conseqüências de suas escolhas
sobre outros.9 Qualquer que sejam as nossas
funções dominantes e auxiliares, nos
sentimos mais confortáveis com as
dominantes. Ser forçado a depender das
funções auxiliares produz tensão. Assim, se
homens e mulheres assumem papéis que não
sejam naturais a eles, o resultado será sentir
pressão e angústia. Por esta razão, muitas
pessoas experimentam alívio ao retornarem
aos papéis tradicionais. O desconforto pode
também resultar de pressões negativas por
famílias e amigos, quando homens e

mulheres agem em formas não tradicionais.
Embora homens e mulheres devam
primeiro cumprir as tarefas que pertençam
ao seu próprio gênero, a complexidade de
suas naturezas indicam que eles não devem
estar presos por estereótipos de natureza
genérica. Mulheres têm se tornado
extraordinárias líderes religiosas, presidentes
de empresas e dirigentes governamentais.
Homens têm demonstrado excelência em
expressões emocionais, como em música,
poesia e como conselheiros empáticos. A
criatividade e o potencial humano, derivados
da imagem de Deus, são ilimitados e
imprevisíveis. Os dons não deveriam ser
suprimidos, mas considerados e encorajados.
O próprio Deus é complexo; assim também
o é a humanidade, uma vez que somos feitos
a Sua imagem.

O impacto do pecado
O impacto atômico do pecado separou
“Adão”, e tal separação teve suas
conseqüências inevitáveis na união machofêmea. O pecado profundamente alterou o
relacionamento macho-fêmea. O egoísmo
absorveu o amor; a suspeita colocou de lado
a confiança, e a competitividade tomou o
lugar da complementaridade. Deus predisse
uma mudança no relacionamento entre
homens e mulheres. “O teu desejo será para
o teu marido, e ele te dominará” (Gênesis
3:16). Com a entrada do pecado veio o abuso
do amor — a manipulação feminina para
alcançar o que a mulher deseja do homem e
o uso da força masculina para dominar a
mulher. Individualidade, separação e
egoísmo substituíram a complementaridade.
O dueto harmonioso tornou-se em gritos
dissonantes.
Com o pecado entrou uma série de
abusos — dominação, repressão, secessão da
mulher, manipulação, sedução, amor livre, o
ocultar das formas femininas ou a exposição
e exploração delas, adultério, pornografia,
violência sexual, para mencionar uns
poucos.
A sexualidade, como um dom de Deus,
foi intencionada para ser um bem. Ela está
difusa por toda a personalidade humana,
com cada célula do organismo sendo
geneticamente masculina ou feminina. Deus
deu o dom da expressão sexual por dois
propósitos: procriador (“sede fecundos,
multiplicai e enchei a Terra” (Gênesis 1:28),
e unificador (“eles se tornarão uma só carne”
(Gênesis 2:24). O propósito unificador deve
ser o dominante, porque é apenas dentro da
unidade do amor matrimonial que as
crianças podem desenvolver e florescer.
Deus designou a união sexual com o
propósito de completar a harmonia mental e
espiritual que um casal percebe um no outro,

Diálogo 6:1—1994

Diálogo 6:1—1994

5.

“Minha posição teológica é que os homens são
basicamente bons, mas as mulheres são basicamente
melhores.”

7

●

A afirmação paulina que “a cabeça
da mulher é o homem” (I Coríntios
11:3), não é muito popular hoje. As
mulheres se ressentem com a idéia
da liderança masculina;
freqüentemente a palavra tem sido
mal-interpretada e mal-usada,
levando ao abuso das mulheres,
violência física e sexual, à
diminuição do valor e dignidade
pessoal e a restrições que impedem
as mulheres de exercerem seus
dons. Mas o que é freqüentemente
esquecido é que o mesmo apóstolo
também disse no mesmo texto que
“Cristo é a cabeça de todo
homem”, e que “Deus é a cabeça
de Cristo”. O contexto das três
afirmações nas quais a noção de
liderança é mencionada não
permite o domínio de um sobre o
outro, que resulte em violência,
abuso ou negação do valor e
dignidade própria. Os pontos

●

1.

4.

●

Uma vez que entendamos que o pecado
desviou os papéis masculinos e femininos da
unidade da imagem divina, guiando-os na
direção do divisionismo diabólico, a questão
da restauração da igualdade dos gêneros e
papéis torna-se uma questão de retorno ao
foco bíblico original. Creio que ambos os
sexos podem chegar a este foco se
examinarem o relacionamento dentro da
divindade, a qual eles originalmente
deveriam refletir. O processo pode ser tanto
surpreendente como inspirador. Aqui estão
algumas das posições bíblicas que fornecem
compreensão para o relacionamento machofêmea.

7.

●

Os relacionamentos
humanos à imagem de
Deus

●

3.

6.

satisfação ao fazer a vontade do
Seu Pai (ver João 4:34) e cumprir
Sua missão de resgate (ver João
17:4). Nós seres humanos
rotineiramente buscamos
satisfação através de nossas
necessidades pessoais. Jesus
demonstrou o gozo que vem da
realização dos desejos de outro.
Cada um afirma o outro. Os
membros da trindade
continuamente glorificam um ao
outro (João 8:54; 13:31; 16:14).
Maridos e mulheres necessitam
aprender a arte de expressar
apreciação. Um bom casamento é
uma sociedade de admiração
mútua.
A trindade é um sistema modelo de
apoio. Os membros atribuem poder
um ao outro no cumprimento dos
alvos partilhados. Jesus em Sua
fraqueza humana foi fortalecido
pelo Pai e pelo Espírito Santo para
cumprir Sua missão (ver João 1:32;
14:10). Nossos sentimentos de
inadequação deveriam ser
aliviados se, como homens e
mulheres, afirmássemos e
fortalecêssemos uns aos outros.
Nenhum sexo deveria buscar
dominar o outro. A tendência do
sexo masculino de coagir e do sexo
feminino de manipular ilustra a
perversão da pressuposição
humana de que o poder está em
escassez e deve-se lutar por ele. Na
trindade nós vemos o princípio
oposto: o poder é abundante e é
livremente partilhado.10

●

2.

seguintes ilustram a verdadeira
natureza desta liderança ou
governo.
Embora Paulo fale de Deus como
sendo a cabeça de Cristo, o claro
ensino bíblico é que o Pai e o Filho
são iguais em todos os aspectos.
Semelhantemente, quando a
questão se refere a humanos, Adão
e Eva deveriam exercer igualmente
o domínio sobre a ordem criada
(ver Gênesis 1:28).
Pai e Filho consultaram-se
mutuamente quanto aos alvos e
estratégias. Há uma completa
abertura em todas as transações da
divindade: “O Pai ama o Filho e
mostra-Lhe tudo o que faz” (João
5:20). Eles partilham todos os Seus
planos um com o outro. Liderança
de nenhuma forma indica
superioridade ou inferioridade de
um em relação ao outro.
Os membros da divindade agem
em harmonia um com o outro (ver
João 5:19). Afirmações de Jesus de
que Ele não fez nada em Sua
própria autoridade (João 5:19, 30)
não indicam posição subordinada,
mas sugerem que Ele trabalhou em
união com Seu Pai. O Pai, da
mesma forma, agiu em harmonia
com o Seu Filho (João 5:22). Num
casamento ideal não há decisões
unilaterais. As decisões são
tomadas quando o consenso é
alcançado.
Os membros da divindade se
realizam em fazer um a vontade do
outro. Jesus extraiu grande
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produzindo o maior dos êxtases que os
humanos podem experimentar.
A perversão humana busca o êxtase
sexual sem unidade, compromisso e amor
duradouro. Qualquer coisa aquém do
compromisso, torna os seres humanos
descartáveis. As pessoas são usadas por um
tempo limitado e então descartadas. Esta é a
razão por que forçar o sexo contra a vontade
de alguém causa tão intensa humilhação,
violação, rejeição e perda da auto-estima.
Pela mesma razão, o sexo fora do casamento
pode ser devastador para o psiquismo
humano. Esta é uma das maiores ironias da
vida contemporânea que nossa sociedade,
mesmo enquanto protesta contra o abuso
sexual, busca o excitamento sexual fora do
casamento.

8.

9.

Os papéis de liderança são
intercambiáveis. O Pai põe todas
as coisas nas mãos de Jesus (ver
João 3:35), dando a Ele o governo
sobre este mundo até que a batalha
seja ganha; então ele voltará ao Pai
(ver I Coríntios 15:24-28). De
igual forma, em um bom
casamento, a liderança é
intercambiável, cada um liderando
em suas áreas de especialidade.
Há unidade na divindade, tal
proximidade que o sofrimento da
separação é insuportável (ver
Mateus 27:46). Jesus disse: “Eu e
o Pai somos um” (João 10:30).
Não há apenas união mas também
intimidade: “Eu estou no Pai e... o
Pai em Mim” (João 14:10). O
amor é a força que Os une. Os
seres humanos são convidados a
experimentar íntima união com a
divindade (17:21). Através da
união com Deus, os esposos e
esposas podem alcançar sublimes
alturas e profundidades do amor
em seus relacionamentos uns com
os outros. Deus deu-lhes uma
exclusiva forma de expressar
“intimidade” através do abraço
sexual. O casal que seja um com
Deus e um no relacionamento de
um para com o outro experimenta
um nível de êxtase desconhecido e
não disponível ao sexo casual.
Além disto, as fibras do amor que
os une constrói um ninho
invulnerável para os jovens. Onde
os pais genuinamente se amam, os
filhos desenvolvem personalidades
seguras.

●

●

●

●

●

●

Alguns argumentam que o
relacionamento da divindade não é modelo
adequado para os humanos por causa de
nossa condição caída. Afirmam que modelos
autoritários (“ele te dominará”, Gênesis
3:16) são mais apropriados para pecadores.
Mas a meta para os cristãs é alcançar “a

8

estatura perfeita de Cristo” (Efésios 4:13).
Embora fiquemos aquém do ideal divino,
devemos sempre manter tal alvo diante de
nós e lutar para alcançá-lo.
O Criador nos dotou de dons
extraordinários e o propósito dos gêneros era
que um completasse o outro. Nós nos
realizamos quando desenvolvemos estes
dons e exploramos o relacionamento para os
quais fomos criados. Não há limite para o
potencial humano, na medida em que este se
desenvolve dentro da imagem divina. ❏
Beatrice S. Neall (Ph.D., Andrews University)
serviu como missionária e professora de nível
universitário no sudeste da Ásia e nos Estados
Unidos. Autora de muitos artigos, ela escreve de
Lincoln, Nebraska, E.U.A.
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Divine (Loma Linda, Calif.: Loma Linda
University Center for Christian Bioethics, 1993),
pág. 49.
Para mais imagens femininas de Deus, ver
Virginia R. Mollenkott, The Divine Feminine:
The Biblical Imagery of God as Female (New
York: Crossroad, 1987).
Donald M. Joy, Bonding: Relationships in the
Image of God (Waco, Texas: Word Books,
1985), pág. 19.
W. Peter Blitchington, Sex Roles and the
Christian Family (Wheaton, Ill.: Tyndale House,
1981), pág. 51.
Ídem., págs. 54, 71.
Os tipos psicológicos de Myers-Briggs
descrevem os processos mentais dominantes e
auxiliares de uma pessoa e como eles se
relacionam com o gênero. Ver Gordon
Lawrence, People Types and Tiger Stripes: A
Practical Guide to Learning (Gainesville, Fla.:
Center for Applications of Psychological Type,
1979), págs. 17, 20.
Devo este conceito à monografia de S. Scott
Bartchy, “Issues of Power and a Theology of the
Family” (Consultation on a Theology of the
Family, Fuller Theological Seminary, 1984).
Ver também Rollo May, Love and Will (New
York: Norton, 1969), que identifica cinco tipos
de poder, um dos quais é benéfico — o tipo que
atribui poder a outros.

Assinaturas

E

ntão... você está (finalmente!) fora da escola e trabalhando duro em sua carreira
(parabéns!). Mas isto não significa que você parou de pensar, certo? Mantenha-se
atualizado com a cadeia mundial dos adventistas profissionais que partilham de suas
idéias quanto à carreira e cristianismo. Participe do nosso contínuo Diálogo.
Assinatura anual (3 números): US$10; Números anteriores: US$3 cada.
Por favor, inscreva-me para Diálogo em: ❏ Inglês ❏ Francês ❏ Português ❏ Espanhol.
Números: ❏ Comece minha inscrição com o próximo número.
❏ Gostaria de receber os seguintes números antigos Vol. ____ No ____
Pagamento:❏ Estou incluindo um cheque ou ordem bancària.
❏ O número do meu cartão de crédito é: ______________________________
Expira em __________________
Por favor use letra de forma:
Nome:
_______________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Envie para : Dialogue Subscriptions; Linda Torske; 12501 Old Columbia Pike;
Silver Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Fax: 301-622-9627.

Diálogo 6:1—1994

É Realmente
Importante
Que Música
Escolhemos
Ouvir?
fortaleça o relacionamento individual com
Cristo e os princípios de Seu reino.

Marvin L.
Robertson

Música na Igreja
Adventista

●
●

9

●

Ellen White escreveu extensivamente
sobre o poder de canções e da música.4
Princípios bíblicos juntamente com pontos
de vista publicados de Ellen White têm

●
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O psiquiatra inglês Anthony Storr
acrescenta: “Música é tão livremente
disponível hoje que negligenciamos ou
subestimamos seu poder para o bem ou
mal.”3
É dentro desta perspectiva social que os
Adventistas do Sétimo Dia procuram
estabelecer uma filosofia sobre a música que

●

Mesmo que alunos não tenham
livros, enfaticamente terão música.
Nada é mais singular a respeito desta
geração que a dependência da música.
Esta é a era de música e dos estados
de espírito que a acompanham... Hoje,
uma grande parte de jovens entre as
idades de dez e vinte anos vivem para
a música. Ela é sua paixão; nada lhes
estimula mais que ela; não conseguem
levar a sério nada que seja alheio à

música... Nada ao seu redor —
escola, família, igreja — tem de ver
com seu mundo musical.2

●

T

elefone para uma linha aérea. Entre
num supermercado. Pare num banco.
Entre no quarto de um adolescente.
Você não pode escapar. De acalmante a
perturbante, de rock a rap, de clássico a
popular, a música está em todo lugar; é
quase onipresente.
Mas temos nós alguma escolha? Nesta
era de explosão tecnológica audiovisual,
podemos realmente escolher a música que
ouvimos? Existem princípios aplicáveis à
música que apreciamos? À música que
ensinamos? À que tocamos?
Por séculos o debate sobre música tem
sido o centro de atenção. Músicos, filósofos
e teólogos têm discutido questões referentes
aos efeitos de diferentes estilos musicais nas
emoções humanas e padrões de
comportamento. A religião tem tentado
distinguir um papel para música na
adoração e louvor. Educadores não têm
ficado para atrás no debate.
A Bíblia descreve o papel vital da
música na religião e cultura judaica bem
como na igreja cristã primitiva. Observe a
variedade dos estilos musicais e usos que se
encontram na tradição bíblica: O cântico de
Moisés reafirma o ato triunfal de libertação
de Deus (Êxodo 15). Davi usou a música
como terapia para Saul (I Samuel 16:14-23).
Esdras relatou a vinda de 200 cantores e
cantoras para ajudar a restabelecer o louvor
no novo templo de Jerusalém (Esdras 2:65).
Os Salmos e Cantares de Salomão no cânone
sagrado atestam o valor da música na época
do Antigo Testamento. A instrução do
apóstolo Paulo referente ao canto mostra o
valor que a igreja primitiva dava à música
(I Coríntios 14:15; Efésios 5:19; Colossenses
3:16).
A história da igreja continua a gravar
esta tradição. Lutero e Calvino tinham fortes
convicções sobre o papel da música no
louvor congregacional e na vida dos crentes
individualmente.1 De Lutero, recebemos
uma rica herança de música para a igreja,
incluindo o famoso hino da Reforma,
“Castelo Forte”.
Música não é uma preocupação só da
igreja. É também uma preocupação de
educadores. Allan Bloom afirma:

provido uma base para o desenvolvimento
da filosofia adventista sobre música. Suas
afirmações neste assunto podem ser
resumidos da seguinte maneira:
●

●

●

●

●

●

A música é uma dádiva de Deus,
feita para inspirar e elevar o
indivíduo. Esta dádiva pode ser
pervertida para servir maus
propósitos, e como tal é um dos
agentes mais fascinantes da
tentação.
A música ajuda a memorizarmos a
Palavra de Deus. “Existem poucos
meios mais eficazes para
gravarmos Suas palavras na
memória que repeti-las numa
canção.”
A música é “um dos mais eficazes
meios de impressionar o coração
com a verdade espiritual”.
A música é uma valiosa ferramenta
educacional tanto no lar como na
escola. Cantar leva pais,
professores e alunos mais perto de
Deus e de um ao outro.
“Como parte do serviço religioso,
cantar é tanto um ato de louvor
como o é a oração.”
Através da música “a comunhão
celeste começa na Terra. Aqui
aprendemos a nota tônica da sua
adoração.”

Música).5 O panfleto, baseado nos ensinos
bíblicos e afirmações de Ellen White, provê
sugestões para ajudar-nos a encarar assuntos
relacionados à música que vêm a tona de vez
em quando. Revistas da igreja adventista
também continuam a discutir estas questões.

Lidando com a mudança na
música
Com base nestes conceitos, podemos
encontrar conceitos e idéias para ajudar-nos
a lidar com o continuamente mutante,
desafiante e por vezes caótico mundo da
música? Acho que sim. Minha experiência
como músico, educador e ministro de
música tem me levado a desenvolver o
seguinte quadro de princípios de onde cada
indivíduo pode fazer escolhas inteligentes.

1.

2.

Em 1981 a Associação Geral publicou
“Guidelines Toward a Seventh-day Adventist
Philosophy of Music” (Princípios para a
Filosofia Adventista do Sétimo Dia Sobre a

Fazendo escolhas
Como cristãos, confrontamo-nos
continuamente com julgamentos na
escala de valores referente a cada música
que ouvimos ou tocamos. As seguintes
perguntas podem ajudar-nos a fazer estas
decisões:

●

●

●

●

●

●

1. Qual é a mensagem desta peça
musical?
2. Qual é seu impacto emocional e no
comportamento?
3. Qual é seu contexto cultural?
4. Qual é seu valor estético?
5. Quão apropriada é ela para o
louvor?
6. Qual é seu valor para o louvor?
7. Qual é seu valor como diversão?
8. Qual é seu valor educacional?
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3.

A música deve glorificar a Deus.
Seja qual for a música que escolher
para ouvir ou tocar, seja sagrada ou
secular, deve ser para a glória de
Deus. Quando toco tenho sempre
que tentar oferecer meu melhor.
Uma apresentação descuidada e
sem preparo não honra a Deus.
“Cristãos que desculpam sua
mediocridade com racionalizações
de auto-piedade parecem culpados
de não entender a extensão do
chamado de Deus em suas vidas.”6
A música, em si, não torna
ninguém moral ou imoral. Isto
não quer dizer que a música não
afeta a moralidade! Isto só quer
dizer que a preferência de um
estilo musical (clássica, folclórica,
evangélica, popular, etc.) não deve
ser igualada com o relacionamento
de alguém com Deus. Só porque
eu gosto da música de Bach,
Beethoven e Brahms não me faz
uma pessoa mais moral que meu
amigo que gosta de Steve Green e
Sandy Patti. Ao lidar com estética
pode ser bom refletirmos no que
Harold Best disse: “A beleza de
Deus não é beleza estética mas
beleza moral e ética. A beleza da
criação não é beleza moral; é
beleza estética, beleza artística.
Beleza estética constitúi-se na
forma e qualidade em que algo é
feito ou dito. Verdade constitúi-se
no que é dito.”7
A música deve ser apropriada.
Enquanto um traje de banho é
apropriado para a praia, não o é
para a igreja. O mesmo princípio
pode ser aplicado para a música.

4.

5.

Nem todos os estilos de música são
apropriados para todas as ocasiões,
e alguns estilos podem nunca ser
apropriados para o cristão. O que
pode ser perfeitamente legítimo
para uma melodia emotiva de
canção de amor pode não ser
apropriado para um culto de
adoração. O contexto é diferente.
Deve a música de adoração
concentrar-se no prazer emocional
em lugar do louvor a Deus? No
nosso mundo dirigido pela
diversão, devemos ser cuidadosos
ao distinguir entre diversão e
adoração. Adoração é o que
oferecemos a Deus; diversão é uma
apresentação ou show com o
propósito de entreter e distrair.”8
A cultura condiciona
preferências musicais. A norma
para música que é aceitável varia
dependendo do país e da cultura.
Os adventistas devem avaliar sua
música dentro de sua cultura e
decidir o que expressa e o que não
expressa uma visão positiva cristã.
O mundo da música popular não
é totalmente condizente com
valores cristãos. Quem hoje
impõe a moda musical ao redor do
mundo não é o lar, a igreja ou a
escola mas os interesses comerciais
do rádio, televisão e filmes. “A
música rock é inquestionavelmente
e sem problemas como o ar que os
estudantes respiram, e muito
poucos têm qualquer gosto pela
música clássica.”9 A utopia
mundial rock-’n’-roll que a Music
TV tenta criar é uma ilustração
clara da natureza do problema que
enfrentamos com relação às novas
tendências na música.
James St. Lawrence e Doris
Joyner relataram recentemente
sobre sua pesquisa, “Os Efeitos da
Música Rock Sexualmente
Violenta em Aceitação Masculina
de Violência à Mulher.”
Descrevendo os resultados de seu
estudo, eles escreveram:
“A manipulação experimental
envolveu a exposição à música
heavy-metal rock, à música heavymetal rock cristã ou à música
clássica calma... Os resultados
indicaram que os homens com uma
educação religiosa intrínsica [ou
seja, não motivados por uma
convicção interior] passaram a
melhor aceitar visões sexistas e
que apóiam o estupro. Exposição à
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English Language, 1969.
9. Bloom, pág. 69.
10. Janet S. St. Lawrence e Doris J. Joyner, “The
Effects of Sexually Violent Rock Music on
Males’ Acceptance of Violence Against
Women”, Psychology of Women Quarterly 15:1
(março de 1991), pág. 49.
11. Jeffrey Arnett, “Heavy Metal Music and
Reckless Behavior Among Adolescents”,
Journal of Youth and Adolescence 20:6
(dezembro de 1991), págs. 573-592.
12. Storr, pág. 46.
13. Para achar os pontos de vista de Ellen White, ver
Music—Its Roles, Qualities, and Influence as Set
Forth in the Writings of Ellen G. White
(Washington, D.C.: Ellen G. White Estate,
1972).
14. Best, pág. 41.

Reflexão
Nossos julgamentos na escala de
valores são realmente importantes nesta
área? O que ouvimos tem afetado nossa
vida? Acredito que sua resposta é um
resonante “Sim”! Nossas escolhas têm
conseqüências eternas; ou elas nos trazem
mais perto ou nos distanciam de uma relação
mais profunda com Jesus Cristo, nosso
Senhor e Salvador. ❏
Marvin Robertson (Ph.D., Florida State
University) é o diretor do Departamento de Música
do Southern College of Seventh-day Adventists, em
Collegedale, Tennessee, E.U.A.
“Para contornar a acusação de que
nós aqui da Catedral de Santo
Antônio somos condicionados pela
cultura, o hino de ofertório de hoje
será apresentado pelo grupo
Andaluz.”

●
●
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separadamente, a música pode
contribuir poderosamente para a
perda de julgamento crítico, e
render cegamente aos sentimentos
momentâneos, o que é tão
característico do comportamento
de uma multidão.”12
É legítimo para um cristão tocar
e ouvir música sagrada e
secular. Como cristãos temos que
certificar-nos de que a letra e a
música elevam nosso espírito
acima dos cuidados mundanos da
nossa vida.13
Música não é uma arte estática.
O repertório muda e se expande
constantemente. Harold Best
observa:
“A igreja tem por séculos
travado batalha após batalha sobre
a questão de se e como arte e
música `tem de ver’ — o que tem
de ver em relação a tomar
emprestado estilos, formas,
processos, melodias, técnicas,
texturas, formatos, expressões e
instrumentos de fontes seculares...
Na hora do tomar emprestado, a
batalha é violenta, amarga e
provoca divisões. Então conforme
o tempo passa, a guerra vai
morrendo. O que era anteriormente
condenado torna-se meramente
questionável, se não totalmente
sagrado.”14

●

6.

música heavy-metal rock,
independente do conteúdo da letra,
aumentou a estereotipagem do
papel sexual masculino e atitudes
negativas para com a mulher.”10
Jeffrey Arnett descobriu que,
quando comparados com meninos
que não gostavam de música
heavy-metal, meninos que
gostavam de música heavy-metal
demonstraram um
“comportamento” mais
“irresponsável” referentes ao
modo de dirigir, ao sexo e ao uso
de drogas. Eles também eram
menos satisfeitos com suas
relações familiares. Meninas que
gostavam de música heavy-metal
estavam mais envolvidas em
roubos, vandalismos,
promiscuidade sexual, uso de
drogas e tinham auto-estima
inferior áquelas que não gostavam
de música heavy-metal.11
O que estas descobertas
significam? Pelo menos que
igrejas e escolas estão
terrivelmente deficientes na obra
de tentar alcançar a juventude
através da música. Muito da
música a que os adolescentes são
expostos é essencialmente anticristã. Mesmo quando a letra é
apropriada, a música anula seu
valor.
A música pode ser usada para
controlar emoções e ações de
uma pessoa sem passagem pelo
processo de pensamento
racional. Como Storr indica: “O
poder da música, especialmente
quando combinado com eventos
emotivos, pode impressionar
terrivelmente. No desfile de
Nuremberg em 1936, os aplausos
ensurdecedores da vasta multidão
eventualmente abafaram a música
das grandes bandas que tocaram
para a entrada de Hitler. Mas as
bandas estavam lá muito antes que
Hitler aparecesse, precedendo o
discurso de Hitler com o seu
discurso, preparando a imensa
multidão com ansiedade, ajudando
e sendo cúmplice da autodramatização de Hitler, fazendo
acreditar que um fracassado petit
bourgeois tornou-se Messias...
Não pode haver dúvida de que
pela incitação das emoções da
multidão e através de assegurar-se
de que estas emoções atingissem
um clímax juntas, em vez de

“

V

ocê poderia mostrar-me este livro,
por favor?”
Esta pergunta passou do rotineiro
para o clássico. Quase todos os visitantes
que vêm à biblioteca de nossa
universidade desejam ver “o livro”. A
biblioteca não tem o livro completo, mas
apenas parte de um manuscrito com o
título, “A Vinda do Messias em Glória e
Majestade”. Escrito por Manuel Lacunza,
um sacerdote jesuíta, o manuscrito está
belamente composto em espanhol do
século 19, e foi escrito com caligrafia
artística. Suas páginas amarelecidas
exalam o cheiro da antiguidade. Datado de

Manuel
Lacunza: a
Conexão
Adventista

●

●

●

●

●

●

Sérgio
Olivar es
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1820, e escrito sob o pseudônimo de Juan
Josafat Ben-Ezra, o manuscrito foi
aparentemente copiado pelos Padres
Trinitarianos de São Carlos, em Roma,
usando quatro possíveis fontes européias.
Uma nota de rodapé dá testemunho de sua
autenticidade: “Nada foi perdido do autor,
em frases ou conceitos, porque esta é uma

cópia original em espanhol daquilo que ele
próprio compôs.”1
Para mim, historiador profissional,
adventista, e chileno como o autor, todas
as coisas a respeito do livro são
extraordinárias. Quem foi o real autor? O
que o levou a escrever este texto
controvertido? Que influência este livro
teve? Tem o seu conteúdo qualquer
relevância para nós, que vivemos quase
dois séculos depois?

O autor
Manuel Lacunza nasceu em uma
família aristocrática, em Santiago, Chile.
Embora bem situado economicamente, ele
optou pela vida religiosa e uniu-se à ordem
jesuíta. Como estudante, ele era
inteligente, dedicado, sociável e alegre.
Cedo em sua vida, ele destacava-se como
orador público e posteriormente tornou-se
um professor.2
Em 1768, quando Carlos II, o
monarca espanhol, expulsou os jesuítas da
Espanha e de todas as suas colônias,
Lacunza e seus colegas jesuítas foram
presos e levados para a Europa. Depois de
meses em uma torturante viagem em
navios em que entrava água, os
prisioneiros foram jogados na cidade de
Imola, perto de Bolonha, Itália. Ali eles
permaneceram até 1799, quando a coroa
espanhola suspendeu as restrições contra
os jesuítas e permitiu que eles retornassem
as suas terras de origem. Lacunza recusou
retornar. Em 18 de junho de 1801, seu
corpo foi encontrado nas cercanias de
Imola, com a causa de sua morte
desconhecida.3
Lacunza devotou os 10 anos de exílio
em Imola à reflexão e a escrever. Manteve
consistente correspondência com sua
família e amigos no Chile. Em suas cartas
nostálgicas ele se imaginava regressando
ao Chile, encontrando recreação em seu
cenário. Perdeu seus queridos e sua
alimentação nativa. Ele escreveu: “Apenas
aqueles que o perderam sabem o que é o
Chile. Não há aqui a mínima compensação
— e esta é a pura verdade.”4 O exílio foi
doloroso. Ele se identificou com a sorte
dos seus irmãos banidos: “Todos olham
para nós como olhariam para uma árvore
totalmente seca, incapaz de reviver, ou
como para um cadáver enterrado em
esquecimento.”5
Contudo, o sofrimento não foi em
vão; viu nele uma oportunidade para
partilhar dos sofrimentos de Cristo:
“Porque para servir a Deus em verdade,
não há nada com melhor propósito do que
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Pai colocou sob o Seu próprio poder. Ele
virá acompanhado não apenas dos anjos,
mas também dos santos anteriormente
ressuscitados — dos quais eu digo, que
serão julgados dignos do tempo e da
ressurreição dos mortos... Ele não virá às
pressas, mas sim mais deliberadamente do
que é usualmente imaginado. Ele não virá
apenas para julgar os mortos, mas
também e em primeiro lugar, os vivos.
Conseqüentemente, este julgamento dos
vivos e dos mortos não pode ser apenas
um julgamento, mas dois julgamentos
distintos, não apenas em essência e
maneira, mas também em tempo. A partir
disto concluímos (e este é o ponto
principal que merece atenção) que deve
haver considerável espaço de tempo entre
o esperado Senhor e o julgamento dos
mortos ou a ressurreição universal.”13
A segunda parte da obra de Lacunza
é dedicada a examinar e interpretar as
profecias de Daniel 2 e 7 e o anticristo.
Na terceira parte Lacunza elabora sobre o
segundo advento de Cristo, o julgamento,
o novo céu e a nova terra, a nova
Jerusalém, o milênio, o julgamento final e
a felicidade eterna dos remidos.

●

O que motivou Lacunza a escrever
este livro? Seus detratores apontam para a
frustração psicológica do exílio e a
posterior suspensão de sua ordem
religiosa.7 Outros o interpretam como
reação conservadora ao iluminismo,
especialmente ao deísmo, o qual estava
em voga tanto entre os católicos como
entre os protestantes.8 Outros ainda, o
viram como resultado de intenso estudo
pessoal da Bíblia mantido por Lacunza,
especialmente dos livros de Daniel e
Apocalipse, independente dos pais da
igreja ou teólogos.9
O próprio Lacunza oferece três
razões para escrever o livro: (1) para
estimular os sacerdotes a sacudirem o pó
de suas Bíblias; (2) para chamar a
atenção daqueles que estavam correndo
para o “abismo da incredulidade por falta
de conhecimento do nosso Senhor Jesus
Cristo”; e (3) para ajudar os judeus,
provendo-lhes um “pleno conhecimento
do Messias deles”.10
A metodologia de Lacunza é de
interesse particular: estudo da Bíblia,
reflexão e oração. Quando ele encontrava
um ponto que era difícil de entender, diz
o seu secretário de anotações, Frei
Gonzalez Carvajal, ele dizia: “Vamos
suspender o trabalho enquanto pedimos
com maior insistência a iluminação
divina.” A ele é atribuída a declaração:
“Este livro foi mais resultado dos joelhos
do que da cabeça.”11 Mesmo os críticos
de Lacunza reconhecem sua profunda
espiritualidade e genuína vida de
oração.12
O livro de Lacunza está dividido em
três partes. Na primeira ele esboça o seu
método, em contraste com os sistemas
tradicionais. Isto inclui um estudo da
interpretação das Santas Escrituras,
argumentando em favor da interpretação
literal. Depois ele discute o valor da
tradição na interpretação das Escrituras,
distinguindo entre “artigos de fé e
conjecturas controvertidas”. Ele avança
para elaborar sua premissa básica:
“Jesus Cristo retornará do Céu à
Terra quando o tempo se cumprir, no
tempo apropriado e no momento que o

●

A obra de Lacunza

A obra de Lacunza teve um impacto
imediato. Enquanto ele ainda estava
escrevendo, versões parciais do texto
circularam em forma manuscrita, causando
grande perturbação ao autor, por causa das
más interpretações que começaram a
aparecer.14 Como poderia ser esperado, os
primeiros a verem o trabalho e a reagirem
foram seus colegas sacerdotes católicos.
Alguns o aplaudiam; outros denunciavam,
tanto o conteúdo como a metodologia de
sua obra.
Os críticos se concentravam
especialmente em cinco áreas: (1) a tácita
rejeição dos pais da igreja como fonte
primária da interpretação bíblica; (2) a
aceitação de uma interpretação literal da
Bíblia, em oposição ao tradicional método
alegórico; (3) sua identificação do
anticristo como um corpo moral; (4) sua
crítica indireta à hierarquia romana,
relacionando a segunda besta de
Apocalipse 13 com a prostituta do capítulo
17; (5) o projetado papel do povo judeu na
escatologia. Lacunza também ensinou um
milênio terrenal, separado por duas
ressurreições — uma para os justos, a
outra para os ímpios. Este ensino
despertou muita controvérsia, uma vez que
a Igreja Católica havia abandonado tal
doutrina desde o terceiro século.15
Muitos dos admiradores e defensores
de Lacunza eram seus colegas jesuítas.16
Um deles escreveu: “Acerca da obra de
Manuel Lacunza, creio que ela foi escrita
para trazer grande glória ao nosso Senhor
e para o benefício da santa igreja... Deixe
que o Pai das luzes seja infinitamente
louvado, por ter iluminado o autor no
entendimento das Santas Escrituras.”17 As
reações dos escritores sul-americanos
também merecem menção. Um historiador
elogiou a obra como “o livro chileno que
alcançou o mais alto cume, como um
esforço inteligente; em outras palavras,
como o trabalho de uma mente que foi

●

o presente estado em que nos
encontramos, isto é, a humilhação de
carregar a nossa cruz.”6 Embora amargo,
o exílio não foi sem frutos. Desta solidão
e sofrimento emergiu sua grande
contribuição ao mundo cristão: “A Vinda
do Messias em Glória e Majestade.”

A página de título da cópia do
manuscrito da obra de Lacunza,
conservada na biblioteca da
Universidade Adventista do Chile.

●

●

●

●

●
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capaz de aprofundar um conceito e
apresentá-lo ao mundo com a força
espiritual necessária para despertar sua
atenção e penetrar profundamente na
alma humana... Esta é a obra chilena que
alcançou a mais alta celebridade e a
única que teve repercussão universal até
o presente.”18
Tão importante foi o livro na
história religiosa da América do Sul que
um dos pais fundadores da Argentina,

14

Manuel Belgrano, providenciou com seus
recursos pessoais, em 1816, em Londres, a
publicação da obra de Lacunza, numa
edição de quatro volumes. Cortés, em seu
dicionário biográfico, considera Lacunza
“uma das glórias da teologia deste
século”, a qual “levou a exegese bíblica a
uma altura que nenhum outro autor
moderno alcançou, quer na Europa ou nas
Américas”.19
Félix Torres Amat, renomado tradutor
da versão Vulgata da Bíblia em espanhol,
recomendou a obra de Lacunza em uma de
suas notas como “digna da mais profunda
reflexão, particularmente por aqueles que
se dedicam ao estudo das Escrituras, na
medida em que ela oferece luz para o
entendimento de muitas passagens
obscuras.”20
A reação oficial romana católica
surgiu em 1819, oito anos depois que a
primeira edição em espanhol foi impressa
em Cádiz, em 1811. Em 15 de janeiro, o
Tribunal do Santo Ofício, em Madri,
determinou que o livro fosse retirado de
circulação. Posteriormente, em setembro
de 1824, a obra de Lacunza foi incluída
pelo Papa Leão XII no índice dos livros
proibidos, com a anotação, “em qualquer
língua”.
Contudo, uma obra deste calibre não
poderia permanecer confinada ao círculo
espanhol ou ao círculo católico espanholamericano. Através de várias traduções
nas principais línguas européias, o livro de
Lacunza foi amplamente lido e discutido.
Edward Irving, propagador presbiteriano
popular, publicou em 1827 uma versão em
inglês, com o título The Coming of the
Messiah.21 Entretanto, em sua introdução,
Irving observou como ele discordava de
Lacunza em algumas áreas. Irving
interpretou um dia em profecia como um
ano. Ele rejeitou a interpretação futurista
de Apocalipse e afirmou que o anticristo
era um indivíduo.22
Como resultado da vasta circulação
dos escritos de Lacunza na Europa, seus
pontos de vistas foram amplamente
discutidos durante as conferências
proféticas interdenominacionais,
realizadas em Albury Park, Inglaterra, de
1826 a 1830.

A conexão milerita
Através do Atlântico, nos anos 1830,
vários dos associados de Guilherme
Miller se familiarizaram não apenas com
os escritos de Irving, mas também com a
discussão profética de Albury Park. Josias
Litch, um dos líderes mileritas, atribuiu o
interesse de Irving nas profecias bíblicas
à leitura de Lacunza.
“[Seu] livro caiu nas mãos de
Edward Irving. Os olhos deste renomado
e eloqüente pregador foram abertos para a
gloriosa verdade da vinda pre-milenial de
Cristo, da qual ele se tornou um ardoroso
aderente. Ele começou a traduzir BenEzra e então a escrever numerosas obras
sobre o mesmo tópico. Durante algum
tempo, estas obras produziram na Europa
a mesma ressonância que Miller obteve
anos mais tarde em seu país.”23
Assim Lacunza tornou-se um elo
chave na cadeia de intérpretes da profecia
bíblica, o qual viu a história humana
avançando inexoravelmente para o
glorioso retorno de Cristo. Este ponto foi
claramente demonstrado por Alfred
Vaucher, um erudito adventista, que por
muitos anos conduziu cuidadosa pesquisa
nas melhores bibliotecas da Europa e das
Américas, sobre a vida e obra de
Lacunza.24

Lacunza e a interpretação
adventista
Nenhum estudo de Lacunza seria
completo sem observar que embora haja
uma conexão entre sua obra, o
movimento milerita e o início da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, há também
importantes diferenças entre sua
interpretação profética e a nossa. Estas
diferenças, as quais foram indicadas por
Vaucher, podem ser sumariadas da
seguinte forma:
Nós não partilhamos da interpretação
de Lacunza de Daniel 2, a qual funde
Babilônia com a Medo-Pérsia. Nem
aceitamos sua dupla identificação das
bestas simbólicas de Daniel com desvios
espirituais tais como heresia, siquismo,
hipocrisia e idolatria, ligados a reinos
específicos. Embora nos aproximemos do
conceito de Lacunza quanto ao anticristo,
como um sistema ou um corpo moral, não
aceitamos sua interpretação dos símbolos
apocalípticos. Também divergimos dele
quanto a sua crença de que os judeus,
como uma raça, se converterão e que eles
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1. Este valioso manuscrito está sob a custódia da
biblioteca da Universidade Adventista do
Chile. As citações que aparecem no texto
deste artigo foram traduzidas do espanhol pelo
autor.
2. Walter Hanish Espíndola, “El Padre Manuel
Lacunza (1731-1801): Su hogar, su vida y la
censura española”, Historia [Pontificia
Universidad Católica de Chile] 8 (1969), págs.
181.185.
3. Diego Barros Arana, Obras Completas
(Santiago de Chile, 1911), págs. 139-168.
4. Juan Luis Espejo, “Cartas del Padre Manuel
Lacunza”, Revista Chilena de Historia y
Geografía 9 (1914), pág. 219.
5. Ídem., pág. 214.
6. Ídem., pág. 217.

●
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23. Ídem., pág. 60.
24. Ver Vaucher, Une célébrité oubliée: Le P.
Manuel de Lacunza y Diáz (1731-1801),
(Collonges-sous-Saleve, Haute Savoie,
França, Imprimerie Fides, 1941); segunda
edição revisada, sob o título de Lacunziana:
Essai sur les propheties bibliques, 1968. Nota
22, acima, provê informação sobre a edição
em espanhol da obra de Vaucher.
25. Vaucher, Lacunza, pág. 101.
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Sérgio Olivares é o presidente do Centro
Educacional Adventista Chileno, em Chilan, Chile.

Página de título da edição
impressa em espanhol da obra de
Lacunza, publicada em Londres,
1826.
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Voltemos à questão inicial com a qual
iniciamos este artigo: “Você poderia
mostrar-me este livro, por favor?” Todos
os que visitam a nossa universidade estão
curiosos para ver o livro de Lacunza —
tocá-lo, senti-lo e mesmo cheirá-lo. Mas a
mensagem do livro não é acerca de
curiosidade. O coração de Lacunza ardia
com a paixão pelo retorno do seu Senhor.
A escatologia não pode ser relegada à
curiosidade ou controvérsia, mas à
prontidão. Um cuidadoso estudo da Bíblia
deve guiar à transformação da vida,
compromisso e gozo. As fortes palavras de
Lacunza são ainda relevantes: “Jesus
Cristo retornará do Céu à Terra quando o
tempo se cumprir, no tempo apropriado e
no momento em que o Pai colocou sobre o
Seu próprio poder.” Maranata! ❏
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Curiosidade ou prontidão?

7. Francisco Enrich, Historia de la Compañía de
Jesús en Chile, citado por Emilio Vaisse, “El
Lacunzismo: sus Antecedentes Históricos y su
Evolución”, Revista Chilena de Historia y
Geografía 4 (1917), págs. 410-411.
8. Mario Góngora, “Aspectos de la Ilustración
Católica en el Pensamiento y la Vida
Eclesiástica Chilena (1770-1814)”, Historia
[Pontificia Universidad Católica de Chile] 8
(1969), pág. 61.
9. Francisco Mateos, “El Padre Manuel Lacunza
y el Milenarismo”, Revista Chilena de
Historia y Geografía 115 (1950), pág. 142143.
10. Manuel Lacunza, La Venida del Mesías en
Gloria y Magestad, Dedicatory, London
(1826).
11. Mateos, pág. 143.
12. Marcelino Menéndez Pelayo, Historia de los
Heterodoxos Españoles, VI (Madri 1930),
pág. 482 e além.
13. Citado por Walter Hanish Espíndola,
“Lacunza o el Temblor Apocalíptico”,
Historia [Pontificia Universidad Católica de
Chile] 21 (1986), págs. 356-357.
14. Walter Hanish Espíndola, “El Padre Manuel
Lacunza”, Historia 8 (1969), pág. 202.
15. Juan Buenaventura Bestard, citado por Mario
Góngora, “La Obra de Lacunza en la Lucha
Contra el Espíritu del Siglo en Europa, 17711830”, Historia [Pontificia Universidad
Católica de Chile] 15 (1980), pág. 47.
16. Miguel Rafael Urzúa, “El R. P. Manuel
Lacunza (1731-1801)”, Revista Chilena de
Historia y Geografía 11 (1914), pág. 288.
17. José Valdivieso, “Carta Apologética en
Defensa de la Obra de Juan Josafat Ben-Ezra”,
incluída como apêndice ao volume 3 da obra
de Lacunza La Venida del Mesías en Gloria e
Magestad (London: Carlos Wood, n. d.), pág.
332.
18. Francisco Antonio Encina, Historia de Chile
(Santiago de Chile: Editorial Nascimiento),
vol. 5 (1946), pág. 531-632.
19. Citado por Miguel Rafael Urzúa, Las
Doctrinas del P. Manuel Lacunza (Santiago
de Chile: Editorial Universo, 1917), pág. 9.
20. Félix Torres Amat, Sagrada Biblia,
comentário sobre o Apocalipse, capítulo 20.
21. Esta foi a segunda tradução em inglês,
seguindo a edição de Ackerman, em Londres,
1826, a qual é considerada a mais exata.
22. Ver Félix Alfredo Vaucher, Lacunza, un
heraldo de la Segunda Venida de Cristo
(Mountain View, Calif.: Publicaciones
Interamericanas, 1970), pág. 54.
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terão um papel decisivo nos eventos finais,
particularmente no reino milenial. De
acordo com o sumário avaliador de
Vaucher: “O sistema escatológico de
Lacunza, como todos os sistemas
humanos, é imperfeito e sujeito a revisões.
Ele contém alguns elementos superados.”25
E as similaridades entre nossa
interpretação e a de Lacunza? Pelo menos
dois pontos devem ser enfatizados: (1) sua
categórica posição de favorecer o texto
bíblico acima da tradição, e (2) sua tese
principal quanto à vinda do Messias em
glória e majestade acompanhada pela
ressurreição dos justos, seguida por um
julgamento universal depois do milênio.

“

B

modernos e áreas semelhantes não são
comparáveis a camadas de carvão em
extensão lateral, profundidade e
composição.1

Chamem-no diamante negro.
Chamem-no cesta de poder. Ou chamemno carvão. É um dos recursos naturais
mais úteis na Terra. É composto de
matéria vegetal modificada pelo calor,
pressão, atividade catalítica e
decomposição. Mas como se originou a
matéria vegetal? A questão tem sido ponto
de controvérsia. A maioria daqueles que

Enterro catastrófico ou
acúmulo gradual?

em podemos chamá-lo de diamante
negro. Toda cesta é poder e
civilização.”
—Ralph Waldo Emerson

O Carvão:
Como Se
Originou?
Harold G.
Coffin

estudaram o carvão crêem que seja
derivado de acumulação orgânica natural
tais como turfeiras e brejos que ficaram
enterrados. Uma minoria sugere que parte
do carvão procede de matéria vegetal
transportada de outro lugar.
Durante o século 17 e começo do
século 18, geólogos achavam que o carvão
veio de matéria vegetal enterrada durante
uma catástrofe (o Dilúvio). Estes
indivíduos apontavam para evidência que
parecia sugerir que a formação do carvão
não se parecia com nenhum processo
moderno. Observaram que os pantanais

Com o surgimento do
uniformitarismo,2 os cientistas começaram
a explicar todos os fenômenos geológicos
por processos observáveis. Charles Lyell,
que promoveu o uniformitarismo, visitou
algumas das regiões de carvão tanto na
Europa como na América do Norte.3 Ele e
outros pesquisadores notaram a associação
de árvores petrificadas eretas com
camadas de carvão. Argumentaram que o
carvão não podia ser o produto de
enterramento durante uma catástrofe
mundial porque o crescimento de árvores
associadas com camadas de carvão
requeriam tempo demasiado (Figura 1).
Esta observação e argumento foram
fatores importantes em modificar a opinião
quanto à origem do carvão da de
acumulação rápida e enterramento de
restos de plantas para processos de
crescimento gradual, acumulação e
enterramento.
Qualquer opinião que se ache mais
convincente — enterramento catastrófico
ou acumulação gradual — depende do
modelo com o qual se aborda o assunto.
Como o autor e a maior parte dos leitores
deste artigo são influenciados pela Bíblia,
vamos concentrar-nos mais sobre as
evidências que apóiam o relato bíblico.
Contudo, alguns dos argumentos para
crescimento e acumulação gradual também
precisam ser examinados.
A maior parte do carvão é claramente
composta de matéria vegetal tais como
troncos de árvores, ramos, casca, folhas,
agulhas e detritos. Os carvões carboníferos
(geralmente mais duros) são compostos de
samambaias, musgos, cavalinhas e outras
plantas não classificadas como plantas que
produzem sementes. Os carvões mais
moles (geralmente mais em cima na
coluna geológica) são na maior parte
produto de coníferas e árvores decíduas.
Porque o carvão mostra ser composto de
restos de plantas, as plantas devem ter
crescido onde o carvão está agora
localizado (autóctones) ou devem ter sido
transportadas ao local presente das
camadas carboníferas (alóctones).

Perguntas sobre camadas
de carvão

●

●

●

●

●

●

Talvez a primeira pergunta que se
podia fazer seja: “Parece-se uma camada
de carvão com uma turfeira?” Para
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responder esta pergunta precisamos saber
algo de brejos e pântanos. Uma turfeira é
geralmente composta de um tipo especial
de musgo (Sphagnum). Pode haver outras
plantas associadas com a turfa, mas a
planta dominante é musgo estagno. Um
pântano pode ter uma grande variedade de
plantas — geralmente plantas que vão bem
num ambiente molhado. Para turfeiras, a
resposta a pergunta acima é um claro
“Não”. O carvão, na maior parte, não e
turfa enterrada.4 Para um pântano, a
resposta não é tão clara, especialmente
para os carvões carboníferos. Muitos dos
tipos de plantas achados nestas camadas
de carvão são extintos.5 Não podemos ter
certeza de que não preferissem um hábitat
molhado. Estudo de parentes modernos
daquelas plantas indica que a maior parte
delas não eram plantas de brejo. Os
carvões do cretáceo ao eoceno derivaram
na maior parte de árvores de florestas.
Algumas árvores como o cipreste crescem
em terrenos pantanosos hoje, mas muitas
das outras não poderiam sobreviver em tal
ambiente.
Outra questão óbvia é: “Provêem
ambientes molhados modernos um modelo
adequado para os grandes depósitos de
carvão?” Para esta pergunta a resposta é
mais definida, e foi usada pelos primeiros
geólogos para apoiar sua hipótese de um
dilúvio. Embora alguns pântanos (como,
por exemplo, o Dismal Swamp, no Estado
de Virginia) cubram grandes áreas nos
Estados Unidos, muitas jazidas de carvão
são muito mais extensas. As jazidas de
Pitsburgo cobrem parte dos Estados da
Pennsylvania, Ohio e West Virginia, uma
área de 5.000 km2, e têm na média uma
espessura de mais de dois metros. A bacia
carbonífera dos Apalaches estende-se
sobre mais de 180.000 km2. O carvão que
ainda pode ser obtido atinge milhares de
milhões de toneladas. Calcula-se que a
bacia do Powder River, no Estado de
Wyoming, nos Estados Unidos (30.000
km2), tem 22 bilhões de toneladas de
carvão mineralizável. Calcula-se que o
Vale de Latrobe na Austrália poderá
fornecer 70 bilhões de toneladas de
carvão. A espessura das jazidas de carvão
é ainda menos comparável com as
acumulações orgânicas modernas.

Problemas da teoria de
acumulação

diâmetro (Figura 2). A presença de um
verme marinho em turfeiras consideradas
autóctones não calha bem com a hipótese
uniformizadora. Para evitar este problema,
supõe-se que o Spirorbis tenha vivido num
ambiente de água doce durante o período
carbonífero, embora seja comumente
achado através da coluna geológica e em
oceanos modernos aderidos a corais,
moluscos e algas marinhas.7
Evidentemente, um verme marinho
misturado com carvão é um argumento a
favor do mar estar envolvido na formação
do carvão.
O carvão freqüentemente mostra
preservação detalhada dos restos orgânicos
originais. Se o carvão fosse o produto de
acumulação de plantas em pântanos,
esperar-se-ia certa medida de deterioração.
Às vezes, belos fósseis de frondes e folhas
de samambaia estão localizados
diretamente sob o sistema de raízes de
árvores petrificadas eretas (Figura 3). Se
as árvores realmente crescessem onde hoje
se encontram, qualquer resto orgânico tais
como folhas ou frondes teria se
decomposto durante o tempo exigido para
o crescimento das árvores e antes do
enterramento e petrificação.
Um dos argumentos mais fortes a
favor do carvão ser resto de planta
enterrado no local vem das “raízes”
(Stigmaria) de árvores petrificadas eretas
associadas com o carvão. Estes são
licopódios gigantes com troncos de um
metro de diâmetro e até 35 metros de
altura. As Stigmaria, geralmente com
vários centímetros de diâmetro e às vezes
com vários metros de comprimento,
sustém vários apêndices que penetram nos
sedimentos (Figura 4). Assemelham-se a
uma gigantesca escova de garrafa. A
ramificação destes apêndices nos
sedimentos é considerada evidência de
estar na posição de crescimento.8
Controvérsia sobre a natureza das
“raízes” das Stigmaria tem havido desde
que o estudo do carvão começou, mas
ainda não há consenso. Licopódios
modernos (pequenas plantas rasteiras
raramente com mais de um metro de
altura) têm rizomas subterrâneos
semelhantes em estrutura a Stigmaria dos
licopódios gigantes. Mas se as Stigmaria
destes licopódios são rizomas
subterrâneos, onde estão as verdadeiras

raízes? Nenhuma tem sido achada para
estes fósseis gigantes. Talvez estas
Stigmaria tinham a função de verdadeiras
raízes bem como de propagar mais
rebentos.
Embora as Stigmaria com seus
apêndices parecem superficialmente estar
em sua posição de crescimento, certos
detalhes sugerem o contrário. Geralmente
as Stigmaria são peças isoladas sem
ligação com a base de qualquer árvore.
Mas mesmo estas peças mostram
apêndices que penetram nos sedimentos.
Os troncos licopódios petrificados e eretos
são ocos e cheios de sedimento.
Ocasionalmente, peças de Stigmaria foram
arrastadas com as lamas e areias que
encheram os troncos ocos.9 Nestes casos
também, os apêndices irradiam de onde
estão ligados a Stigmaria em fileiras
espiraladas. Aparentemente, os apêndices
eram suficientemente rígidos para evitar
colapso quando enterrados na lama e na
areia. Talvez os xistos eram lamas nas
quais pedaços de Stigmaria com seus
apêndices foram carregados. Ou a
Stigmaria e apêndices juntamente com
sedimentos finos separaram-se de uma
suspensão de água lamacenta. Se pedaços
de Stigmaria fossem transportados por
água ou lama, poderiam mostrar um
alinhamento preferido. Este foi o caso em
duas localidades na Nova Escóssia,
Canadá e na Holanda.10
Embora o problema das Stigmaria e
seus apêndices não possa ser resolvido
plenamente, um estudo das Stigmaria
apóia argumentos em favor de transporte
tanto quanto de crescimento na posição.

Transformando restos de
plantas em carvão
O processo de transformar restos de
plantas em carvão tem sido objeto de
interesse por muitos anos. Experiências
em laboratórios têm conseguido
transformar tecido vegetal em carvão em
um ano ou menos.11 Madeiramento usado
em velhas minas de carvão tem sido
encontrado posteriormente como carvão.

●
●
●
●
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Sob um exame mais detalhado surgem
problemas para a teoria autóctone. Alguns
carvões contêm restos de animais,
geralmente animais marinhos.6 Um
exemplo comum é Spirorbis, um pequeno
verme tubular de menos de 5 mm de

▼

Figura 1. Uma árvore licopódia
ereta em sedimentos de carvão
na Nova Escócia, Canadá. Uma
régua de medir está suspensa
abaixo da árvore.

▼ Figura 2. Fóssil de um verme
tubular Spirorbis de sedimentos
carboníferos.

●

●

●

●

●

●

Uma descoberta recente importante foi do
papel da argila como catalista para a
conversão da madeira em carvão.12 Se
argila foi um ingrediente necessário para
transformar matéria vegetal em carvão, um
dilúvio universal explicaria melhor a
origem da argila do que um ambiente de
pantanal como requer o uniformitarismo.
A quantidade de matéria vegetal
necessária para produzir um metro de
carvão tem sido calculada entre 5 e 20
metros, dependendo da dureza do carvão.
Acumulações modernas de restos de
plantas (como em turfeiras) raramente têm
mais de 10 a 20 metros. De acordo com
esta fórmula, um brejo de 20 metros de
profundidade produziria de um a quatro
metros de carvão. Muitas jazidas de carvão
são muito mais espessas que isto. Camadas
de carvão de 30 metros de espessura não
são fora do comum. Algumas têm mais de
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100 metros de espessura, e a Austrália
possui uma de mais de 240 metros! A
acumulação de matéria vegetal de 1.200
metros ou mais de espessura, necessária
para produzir depósitos de carvão tão
grossos, é surpreendente, mesmo no
modelo de um dilúvio. Contudo, por mais
fora do normal que seja, uma acumulação
catastrófica de restos de plantas numa
bacia profunda é mais fácil de imaginar
que a formação de brejos in situ de tais
dimensões.
Camadas sucessivas de carvão
separadas por uns poucos centímetros ou
poucos metros de sedimento são comuns.
Se estas camadas são autóctones, elas
exigiriam o desenvolvimento sucessivo de
pantanais um sobre o outro através das
eras. Pantanais requerem condições
especiais. A repetição de tais condições
vez após vez para produzir numerosos
níveis de carvão no mesmo local é pouco
provável (Figura 5). Os processos
geológicos que resultaram no
enterramento de uma camada de matéria
vegetal provavelmente excluiria as
condições necessárias para a produção de
outro brejo no mesmo local.
O transporte e assentamento repetidos
de massas de plantas flutuantes e seu
enterramento subseqüente provêem uma
explicação mais razoável. Pesquisa recente
sugere que marés, com sua subida e

▼ Figura 3. Fóssil de fronde de
samambaia extraído de uma
camada diretamente abaixo das
bases de árvores petrificadas
eretas, expostas ao longo de
barrancos cerca do oceano,
perto de Sydney Mines, Nova
Escócia, Canadá.

descida de nível diárias, poderiam estar
envolvidas com a ação de transportar e
depositar restos de plantas.13
Na bacia de Indiana, tenho observado
depósitos rítmicos (considerados como
resultado de marés) associados com as
características de sedimentos contendo
carvão da época carbonífera. Contudo,
flutuações diárias da maré depositariam
lama com excessiva rapidez para permitir
o crescimento de plantas. Sua presença em
tais depósitos exige transporte.
Observação de árvores flutuantes revelam
que com suficiente tempo e água, muitas
flutuarão e afundarão em posição ereta.14
O enterramento catastrófico de restos
de plantas e sua transformação
subseqüente em carvão não é aceito pela
maior parte dos geólogos. Contudo, a
teoria dominante das turfeiras apresenta
problemas que permaneceram sem
resposta por mais de cem anos. Um
modelo baseado num dilúvio para a
formação do carvão esclarece alguns
destes problemas e provê uma explicação
cientificamente razoável para a origem das
vastas quantidades de carvão que há no
mundo. ❏
Harold G. Coffin (Ph.D., Universidade do
Sul da California) tem trabalhado como professor
de Biologia no Canadá e nos Estados Unidos, e
pesquisador principal no Geoscience Research
Institute, em Loma Linda, California. Tem escrito
dezenas de artigos e vários livros, entre outros
Creation: Accident or Design? (1969), Earth Story
(1979) e Origin by Design (1983).
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Annelida) tem uma larva trocófora. Vários
outros filos têm também espécies com
larvas trocóforas. Nenhuma espécie com
larvas trocóforas tem sido achada em água
doce.
8. W. E. Logan, “On the Character of the Beds
of Clay Immediately Below the Coal-Seams
of S. Wales”, Proc. Geol. Soc. London 3
(1842), págs. 275-277. Esta nota
interessante de Logan foi uma das primeiras
a chamar atenção para a abundância de
stigmaria e apêndices nas argilas sob as
camadas de carvão. Logan propôs que esta
argila era o solo no qual as plantas que
produziram o carvão originaram e as
stigmaria e apêndices representavam raízes
in situ. Pesquisa feita desde então não apóia
a idéia de que argilas são solos. Ver
Leonard G. Schulz, “Petrology of
Underclays”, Geol. Soc. Am. Bull. 69
(1958), págs. 363-402.

●

1. Entre os primeiros a propor a origem
diluviana de fósseis e estratos sedimentares
foi Nicolaus Steno (1630-1687). Em seu
tempo estas eram sugestões novas. Outros
geólogos notáveis e crentes num dilúvio
foram John Woodward (1667-1727) e JeanAndre Deluc (1727-1817).
2. A interpretação uniformitariana da história
da Terra, originada especialmente com
James Hutton e Charles Lyell, tenta aplicar
as velocidades presentes dos processos
geológicos ao passado. Por exemplo,
velocidades médias de erosão e
sedimentação como ocorrem hoje são tidas
como modelos satisfatórios para
compreender processos semelhantes do
passado.
3. Charles Lyell, “On the Upright Fossil Trees
Found at Different Levels in the Coal Strata
of Cumberland, Nova Scotia”, Proc. Geol.
Soc. London 4 (1843), págs. 176-178.
4. Wilfrid Francis, Coal, Its Formation and
Composition (London: Edward Arnold
Publishers Ltd., 1961).
5. A. C. Seward, Fossil Plants (New York:
Hafner Pub. Co., Inc., 1898-1919, 1963).
6. Sergius Mamay e Ellis L. Yochelson,
“Occurrence and Significance of Marine
Animal Remains in American Coal Balls”,
U.S. Geol. Surv. Prof. Papers 354-I (1961),
págs. 193-224.
7. Harold G. Coffin, “A Paleoecological
Misinterpretation”, Creation Res. Soc.
Quart. 5 (1968), pág. 85. Spirorbis (phylum

●
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▼ Figura 4. A Stigmaria (a linha
quase diagonal que estende do lado
esquerdo ao direito na foto) é a
fonte de numerosos apêndices que
estendem para cima e para baixo
nesta vista diagonal.

9. Richard Brown, “Section of the Lower
Coal-Measures of the Sydney Coalfield, in
the Island of Cape Breton”, Quat. Jour.
Geol. Soc. London 6 (1850), pág. 127.
Enquanto fazia pesquisa nas jazidas de
carvão da Nova Escócia, Canadá, também
verifiquei dois exemplos de peças de
stigmaria dentro de troncos ocos. Ver
Harold G. Coffin, “Research on the Classic
Joggins Petrified Trees”, Creation Res. Soc.
Annual (1969), págs. 35-40, 70.
10. N. A. Rupke, “Sedimentary Evidence for the
Allochtonous Origin of Stigmaria,
Carboniferous, Nova Scotia”, Geol. Soc.
Am. Bull. 80 (1969), págs. 2109-2114; W. F.
M. Kimpe e A. A. Thiedens, “On the
Occurrence of Coal Raft Above and
Rhizome Inclusions in Seam Finefrau B,
South Limbourg, Holland”, Proc. Third
Inter. Cong. of Sedimentology, GroningenWageningen (1951), págs. 167-173.
11. John Larsen, “From Lignin to Coal in a
Year”, Nature 31 (28 de março de 1985),
pág. 316.
12. R. Hayatsu, et al., “Artificial Coalification
Study: Preparation and Characterization of
Synthetic Macerals”, Organic Geochemistry
6 (1984).
13. “Blame It on the Moon”, Scientific
American, fevereiro de 1989, pág. 18.
14. Harold G. Coffin, “The Puzzle of the
Petrified Trees”, College and University
Dialogue 4:1 (1992), págs. 11-13, 30-31.
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▼

Figura 5. Um corte para estrada
expõe diversas camadas de carvão
em sucessão, perto de Castlegate,
Estado de Utah, E.U.A.
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Rachel Nyirabu

Diálogo com a Esposa do Embaixador da
Tanzânia nos E.U.A.
Rachel Nyirabu é mais que a esposa do embaixador da Tanzânia nos Estados Unidos. Ela tem viajado
por diferentes partes do mundo, é uma profissional de êxito, cidadã muito respeitada do seu país, mãe
realista, anfitriã cordial e cristã humilde.
A senhora Nyirabu, usando vestido kitenge e turbante, recebeu-me com um abraço afetuoso em
sua casa localizada nas imediações de Washington, D.C. Fez-me passar à sala de visitas, onde quadros
e gravuras africanos em paredes de cor bege e plantas de grande tamanho faziam jogo com sofás e
tapetes coloridos.
Rachel é a primeira das três filhas nascidas a uma família adventista na Tanzânia. Foi na
universidade que ela conheceu quem seria seu esposo, Charles M. Nyirabu. Eles têm uma filha,
Rehema, e dois filhos, Philip e Isaac, de 21, 18 e 15 anos de idade, respectivamente.
Hoje em dia, a família freqüenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Takoma Park, Maryland. A senhora Nyirabu é a atual
presidente da Associação de Esposas de Embaixadores Africanos em Washington, D.C.

●

●

●

●

●

●

■ O que torna seu país especial para a
senhora?
A Tanzânia é o meu país. É o meu lar.
Ali nasci, cresci e criei os meus filhos.
Como cidadã da Tanzânia, sei que estou
apenas de visita aos Estados Unidos e que
algum dia retornarei a meu país. Como
cristã, sei também que este mundo é um
lugar de estada temporária, onde ajudo a
outros e me preparo para viver com Deus na
Nova Terra por toda a eternidade.
■ Em algum momento da sua vida quis ser
esposa de embaixador e viver no
estrangeiro?
Não. Cresci ao lado de meus pais. Meu
pai era um homem de negócios e fazendeiro.
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Mas minha mãe tinha asma, o que nos fez
mudar para uma cidade maior onde os
doutores pudessem ajudá-la. A mudança
contribuiu para a redução da nossa renda
familiar. Quando estava na universidade,
orei para ter um bom marido que me
aceitasse pelo que sou e que valorizasse a
minha família também.
Não tínhamos nada nosso na época em
que Charles e eu nos casamos, mas
trabalhamos muito. Fui secretária e
posteriormente supervisora de uma
companhia ferroviária, enquanto meu marido
— formado em economia — trabalhou em
vários cargos importantes junto ao governo
nacional. Depois ele foi presidente do Banco
Central da Tanzânia, o qual supervisiona os
demais bancos do país. Geralmente, tal
posição é desempenhada numa gestão de
cinco anos. Mas ele a ocupou por mais de 3
gestões, quando então foi indicado para
embaixador nos Estados Unidos.
■ Conte-nos sobre a Igreja Adventista do
Sétimo Dia na Tanzânia.
A Tanzânia possui 26 milhões de
habitantes. Mais de um terço desse total é

cristão, outro terço é muçulmano e os demais
seguem crenças tradicionais.
Em 1903, dois missionários alemães —
W. Ehlers e A. C. Enns — trouxeram a
mensagem adventista à Tanzânia. Eles
viveram sempre no meu país e ali foram
enterrados. Hoje, os membros adventistas
são aproximadamente 150.000. Outras
300.000 pessoas são seguidoras e amigas da
nossa igreja. Ambos grupos dão um total de
450.000 pessoas. Isso representa menos de
2% da população total. Embora o
adventismo esteja em crescimento na
Tanzânia, temos uma missão desafiante a
nossa frente. São poucos os pastores
experientes e muito difíceis as condições de
trabalho. Mas, felizmente, a maioria dos
membros dedica-se à pregação da mensagem
divina de salvação e esperança. Leigos,
Dorcas, Desbravadores e corais participam
com entusiasmo das atividades
evangelísticas. Como resultado desse
trabalho, muitas pessoas estão sendo
batizadas, poucas abandonam a igreja e
algumas que o haviam feito, estão
regressando. Mas temos poucos e pequenos
templos. As crianças sentam-se no chão e
não temos livros ou materiais educativos
como ilustrações para as classes da Escola
Sabatina.
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colaboradora. As pessoas sabem da minha
fidelidade a Deus e das minhas convicções
religiosas. Aqueles que crêem no Senhor não
deveriam esconder sua luz, mas erguê-la
para permitir que outros saiam da escuridão.
Eu os encorajo a reflexionar nos conselhos
divinos encontrados em Provérbios 3,
Mateus 18:4, Lucas 14:11 e I Pedro 5:1-11.
■ Como vêem o adventismo as pessoas
com quem a senhora se relaciona?
Alguns acham que temos muitas
restrições — não podemos usar isso ou
comer aquilo — sem perceber os benefícios
de um estilo de vida verdadeiramente
cristão. Quando vou a atividades sociais, eles
perguntam: “Tem certeza que não quer
beber?” Eles me vêem vestida de forma
simples, sem jóias, e muitos pensam que
deveria vestir-me de forma diferente em
certas ocasiões. Mas quando me conhecem
como realmente sou, entendem meu
profundo compromisso cristão. Alguns
tornam-se meus amigos, oramos juntos e
animamos uns aos outros.
■ A senhora tem oportunidades de
compartilhar sua fé?
Decidi ser cordial com todas as pessoas
que encontro. Oro para que Deus me ajude a
representá-Lo devidamente em casa, no
trabalho, ao fazer compras, na igreja e na
vida social. Sinto-me motivada quando ouço
alguém dizer: “A Rachel é uma boa pessoa.
Ela se preocupa pelos outros”.
■ É possível para um cristão alcançar o
sucesso sem abandonar suas crenças?
Para mim, ter uma posição importante
neste mundo significa pouco. Todas as
pessoas, ricas ou pobres, são iguais diante de
Deus. Ele é maior que qualquer um e
qualquer coisa. Se os jovens confiam nEle
para tudo, Ele lhes concederá as habilidades
necessárias para serem úteis, ajudarem a
outros e representá-Lo bem. ❏

Entrevistada por Celeste Ryan

●
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com as pessoas. Ao amar e ajudar os outros,
eles começam a perceber a presença de Deus
em suas vidas. Recentemente, duas amigas
católicas me pediram que orasse por elas.
Deus tem respondido tantas orações! Ele
pode responder as suas também!
■ A senhora passou por uma dificuldade
relacionada com o câncer.
Quando descobri que tinha câncer no
seio, dois doutores me disseram que não
poderia ser operada porque o câncer já
estava em estágio muito avançado. Comecei
a orar fervorosamente. Minha condição
melhorou depois de um ano de tratamento
com quimioterapia, e continuo em
tratamento nestes últimos quatro anos.
Minha irmã mais nova retornou à igreja por
causa da minha fé no Senhor durante essa
provação.
■ Que atividades realiza?
Gosto de trabalhar com grupos de
mulheres. Aqui sou membro da Commonwealth Ambassadors’ Wives Association
(Associação Comunitária das Esposas de
Embaixadores), da Christian Embassy
(Embaixada Cristã) e da African Ambassadors’ Wives Association (Associação das
Esposas de Embaixadores Africanos), na
qual atualmente colaboro como presidente.
Busco a direção de Deus em tudo que faço
para que possa ser boa testemunha dEle
entre as pessoas do círculo diplomático.
Também colaboro na minha igreja como
recepcionista, diaconisa e secretária da
Escola Sabatina. Além disso, procuro
aproveitar ao máximo todo tempo que passo
com meus três filhos e dois sobrinhos, dos
quais sou tutora. Estudamos a Bíblia,
cozinhamos, usamos o computador e
atendemos as tarefas domésticas juntos de
forma que sejam realizadas mais facilmente.
Também colaboro com uma organização
particular de voluntários, com sede nos
Estados Unidos, que procura mitigar a
pobreza, a ignorância e as enfermidades na
África.
■ É difícil ser adventista na vida
diplomática?
Ao princípio, achei que seria difícil
praticar minhas convicções. Mas creio que é
o desejo de Deus que tenha as coisas
recebidas depois de oração fervorosa. Por
isso, mantenho meu estilo de vida adventista
e sou também uma esposa de embaixador
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■ Para a senhora, quem é Jesus?
Jesus morreu pelos meus pecados. Ele
é o meu Salvador. Ele é o único propósito
da minha existência. Como Filho de Deus,
Ele é o único caminho para o Céu. Todo
aquele que tenha fé nEle terá vida eterna.
Sou grata aos meus pais porque me guiaram
ao encontro de Jesus enquanto era jovem e,
desde então, O tenho seguido.
■ Seu esposo é adventista?
Meu esposo freqüentava uma igreja
adventista quando era jovem. Depois,
esteve num internato onde foi batizado na
igreja anglicana. Ao terminar a
universidade, regressou à igreja adventista,
mas ainda não foi batizado. Ele me
acompanha à igreja cada sábado, estuda e lê
muito. Nossos filhos são batizados e creio
que, algum dia, meu esposo também se
unirá à igreja adventista.
■ Percebo que a oração é muito
importante para a senhora.
Tenho orado durante toda a minha
vida. Deus sempre o ajudará, se você
confiar nEle. Humilhe-se ante Deus e Ele o
susterá. Quando entrei para a universidade,
minha mãe estava muito doente e achei que
ela poderia falecer a qualquer momento.
Quase deixei a universidade por causa
disso. Perseverei na oração para que Deus a
mantivesse viva até a minha formatura;
depois, até que minhas irmãs se formassem.
Então, orei para que vivesse até que todos
nos casássemos; depois, até que todos
tivéssemos nossos filhos. Posteriormente,
orei para que quando ela morresse, pelo
menos um de nós estivesse com ela, pois
todos vivíamos em lugares diferentes.
Quando ela morreu, todos nós estávamos
lá. Deus realmente responde as orações!
■ A senhora tem recebido ajuda divina
em outros aspectos da sua vida?
Tenho orado pedindo fortaleza para ser
capaz de ajudar e guiar a outros. Trabalhei
20 anos numa estação de trem,
supervisionando um grupo de homens
jovens e rudes. Alguns pensaram que por
ser tranqüila e de voz suave eu não estava
capacitada para assumir uma tarefa tão
difícil. Mas Deus ouviu as minhas orações.
Pude ajudar a pessoas necessitadas também.
Naquele período vendi livros cristãos aos
passageiros que vinham à estação e às
pessoas que nos visitavam em casa. Com o
dinheiro conseguido, a nossa Sociedade de
Dorcas comprou comida e roupa para os
pobres e também uniformes para o coral de
crianças da minha igreja.
Através da oração, tenho recebido as
bênçãos de Deus no meu relacionamento

PERFIL

●

●

●

●

●

●

●

Mário H. Ochoa

Diálogo com o Vice-Presidente Executivo da
ADRA Internacional
O advogado Mário H. Ochoa é vice-presidente executivo da ADRA Internacional, Agência de
Desenvolvimento e Recursos Adventista (Adventist Development and Relief Agency International —
ADRA), com sede em Silver Spring, Maryland, E.U.A. Suas funções incluem supervisão de
programas e projetos, coordenação do treinamento de pessoal, implementação de contratos e
planejamento estratégico mundial. Antes de se associar ao ministério de desenvolvimento e amparo
internacional da Igreja Adventista, o Sr. Ochoa foi diretor da ADRA em seu país natal, o Chile, por
sete anos.
O senhor Ochoa nasceu em Santiago, Chile. Completou seus estudos secundários em Valdivia e
obteve seu diploma em advocacia pela Universidade de Concepción. O senhor Ochoa deu aulas de
direito e administração na Faculdade Adventista do Chile, enquanto dirigia sua própria prática legal.
Desde o princípio, seu talento e dedicação permitiram-lhe alcançar vários “primeiros”. Foi nomeado o primeiro advogado a
representar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em sua terra natal. Foi também o primeiro diretor da ADRA no Chile, posição
que assumiu quando tinha 24 anos de idade, o mais jovem diretor nacional na história da ADRA.
Enquanto ensinava no Chile, o senhor Ochoa conheceu e posteriormente casou-se com Marta Cáceres. O casal tem três
filhas e um filho, com a filha mais velha formando-se na escola secundária nessa primavera.
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■ Advogado Ochoa, o senhor não nasceu
em lar adventista. Como se tornou
adventista?
Como resultado da influência de um
grupo de estudantes universitários adventistas
em Concepción. Embora freqüentasse
ocasionalmente a igreja adventista na minha
cidade natal, eu tinha reservas quanto a entrar
para a igreja porque sentia que os protestantes
eram passivos em questões sociais. Quando
fui para Concepción para estudar advocacia,
eu ainda era católico. Mas lá conheci amigos
adventistas que me mostraram que é possível
integrar a proclamação do evangelho com o
auxílio às necessidades das pessoas. Fiquei
impressionado com a dedicação desses
estudantes adventistas a sua fé e também as
suas responsabilidades sociais numa
universidade altamente politizada.
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■ Por que o senhor escolheu estudar
direito?
Desde tenra idade estive envolvido em
questões sociais em minha comunidade.
Estava a par dos problemas que o Chile
enfrentava. Via a miséria tanto nas áreas
rurais como nas urbanas. A estarrecedora
diferença entre os ricos e os pobres,
particularmente me comovia. Não podia
entender porque era tão afortunado por
nascer em uma família rica enquanto outros
eram tão empobrecidos. Enxerguei na
profissão de advogado um meio honrado e
efetivo de resolver injustiças e mudar as
estruturas sociais no meu país. Meu pai, que
também é advogado, era ativo na defesa dos
direitos das pessoas pobres na minha cidade
natal. Ele também influenciou muito a minha
decisão.
■ O senhor foi encorajado a estudar
direito?
Muitas pessoas, especialmente alguns
pastores bem-intencionados, pensavam que
estudar advocacia era seguir na direção
errada na vida, que iria deixar-nos
emaranhados nos aspectos desagradáveis da
sociedade. Outros amigos cristãos realçavam
que ser um advogado bem-sucedido é ser
mentiroso profissional. Mas eu sabia que
aqueles conceitos não eram necessariamente

verdadeiros. Estava convencido de que há um
meio termo, e que poderia encontrá-lo se
estudasse não somente meus livros de direito
mas também minha Bíblia, mantendo assim
uma conexão viva com Deus. Gostava muito
de advocacia e sabia que podia usá-la para
lutar contra os erros e injustiças na sociedade.
■ Houve outros fatores que o motivaram
em direção à carreira de direito?
Sim. Primeiramente, eu queria mostrar
que uma pessoa pode ser cristã e também
“usar a cabeça”, sem ser fanática. Segundo, eu
queria ser um advogado capaz de expressar o
cristianismo em termos que mentes instruídas
e críticas pudessem entender e achar atrativos.
Terceiro, eu senti que uma perspectiva
jurídica poderia ser valiosa para a minha
igreja no Chile.
■ Como foi ir à escola de direito no Chile
naquele tempo?
A vida universitária era então dominada
por socialistas, marxistas e comunistas —
muitos dos quais eram meus amigos e colegas
de turma. Eles acreditavam que protestantes
como eu eram ignorantes, gente simplória,
incapazes de pensamentos profundos. Meus
colegas não levavam a sério a fé cristã; de
fato, havia um estigma generalizado por ser
um protestante praticante.
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estabelecida. Nós precisamos do talento de
pessoas que têm cursos e diplomas em
serviços administrativos, agricultura, saúde,
engenharia mecânica, planejamento,
treinamento e relações públicas/comunicação.
Também necessitamos redatores de
documentos oficiais, gerentes financeiros e
contadores.
■ Se ao ler essa entrevista alguém se
interessar em servir outros através da
ADRA, o que deve fazer?
Entrar em contato com o diretor da
ADRA do país em que vive ou escrever para
Ted Wick no escritório da nossa sede: ADRA
Volunteers (Voluntários para ADRA), 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904,
E.U.A.
■ Uma palavra para encerrar. Que
conselho o senhor daria para um jovem
adventista que está estudando em faculdade
ou universidade que não é adventista?
Não enfrente os desafios sozinho!
Procure o apoio de seus colegas ou
profissionais adventistas, anciões da igreja,
pastores. Não há nada mais desencorajador
para um jovem adventista que a luta com estes
desafios quando carece a compreensão e apoio
daqueles que partilham suas convicções
religiosas. Segundo, se organizem.
Encontrem-se com outros estudantes
adventistas de faculdades ou universidades e
cheguem a um acordo sobre meios práticos de
encorajar uns aos outros. Se possível,
registrem seu grupo oficialmente em sua
universidade. Terceiro, mantenham as coisas
em perspectiva. Há uma vida magnífica, cheia
e proveitosa para aqueles que se entregam a
Jesus, não importa quão veemente ou
sofisticada a crítica secular possa ser contra
aquela decisão. ❏

Entrevistado por
Tamara L. Boehmke
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■ O que atraiu o senhor para trabalhar
para a ADRA?
A possibilidade de implementar a
dimensão prática do evangelho, o ajudar as
pessoas carentes. O lema da ADRA,
“Transformando o mundo uma vida de cada
vez”, é um objetivo emocionante. A ADRA
permite aos cristãos e outras pessoas caridosas
praticarem seu amor por Deus e pelos outros
numa parceria palpável e muito gratificante.
■ A sua formação e experiência jurídica o
têm ajudado em seu trabalho para ADRA?
Têm aguçado o meu entendimento dos
aspectos legais de nossas atividades ao redor
do mundo. Têm também me permitido
observar as questões mais objetivamente,
tentando ter uma visão global e avaliar as
possíveis conseqüências de uma ação a longo
termo, antes de tomar uma decisão. O
resultado mais benéfico tem sido a habilidade
de trazer uma perspectiva leiga para as
atividades da ADRA, que são religiosamente
motivadas, e, inversamente, uma perspectiva
cristã para o envolvimento da ADRA com o
mundo secular.
■ Quais características da mensagem e
missão cristãs o motivam em seu trabalho?
O desafio de descobrir ou criar novas
avenidas para levar o evangelho e praticar o
amor cristão. Quando estamos cercados por
um individualismo egocêntrico, podemos nós
aceitar outros como nossos iguais e servi-los
com integridade? O cristianismo bíblico nos
motiva a assim fazer.
■ Como funcionário de ADRA, o senhor
está exposto a muito sofrimento no mundo.
Como o senhor mantém fachada cristã
positiva em meio a tantos enormes desastres
e sofrimentos?
Esses desastres, com seus preços terríveis
de sofrimento, nos dão um entendimento
importante do tempo do fim e da volta
eminente de Jesus. Eles também nos dão uma
chance de servir, agora, como meio de
comunicação da preocupação amorosa de
Deus. Como verdadeiros seguidores de Cristo
não podemos permanecer como testemunhas
passivas ao sofrimento humano.
■ Quais aspectos do seu trabalho lhe
trazem maior satisfação?
O mais alto galardão é ver o sofrimento
das pessoas atenuado, vidas mudando para
melhor, harmonia alcançada entre indivíduos e
grupos e homens e mulheres achegando-se a
um entendimento mais profundo de Deus.
■ O que a ADRA procura num voluntário
ou funcionário?
O âmbito de especialização que a ADRA
procura é presentemente mais amplo que
quando a agência foi primeiramente

●

Decidi ler todos os livros marxistas e
socialistas que pudesse encontrar, para me
tornar familiar com suas premissas e
objetivos. Em pouco tempo, meus amigos e
colegas ficaram surpreendidos que alguém
pudesse questionar seus pensamentos de uma
perspectiva bíblica. Eles respeitavam meus
pontos de vista porque eu tinha estudado bem
o deles e podia questioná-los
inteligentemente.
■ Como o senhor resumiria as idéias
adotadas por muitos de seus colegas
marxistas?
Os marxistas acreditam que a maioria
dos problemas sociais originam-se na luta
entre classes sociais. Essa luta, no contexto do
materialismo histórico, explica as dificuldades
que os pobres enfrentam na sociedade. Eles
também sustentam que estruturas sociais são
impostas pela classe dominante — os ricos.
Portanto, a classe trabalhadora não pode ser
verdadeiramente liberada até que as velhas
estruturas sejam demolidas e substituídas por
uma nova estrutura baseada em igualdade e
justiça social para todos.
Curiosamente, ambos cristãos e
marxistas procuram a melhoria de vida e dar
recursos ao indivíduo. Entretanto, eles
diferem radicalmente nos motivos e meios
para atingir tal objetivo. O horizonte marxista
inclui apenas essa vida presente, enquanto o
cristianismo bíblico abraça ambas vidas
presente e futura.
■ Como estudante universitário adventista
o senhor enfrentou outros desafios?
O desafio mais difícil veio ao final do
meu segundo ano de estudos. Os exames
finais de seis matérias foram marcados para
um sábado. Infelizmente, eu pude arrumar
mudança para um dia diferente apenas para
duas das matérias e perdi as outras quatro.
Isso significou que eu tive que repeti-las,
perdendo assim todo um ano de minha
carreira. Novamente, o apoio dos estudantes
adventistas foi chave na minha decisão de
defender minhas convicções, aceitar os
dolorosos resultados e posteriormente servir à
igreja em tempo integral.
■ O que o senhor fez após se formar?
Trabalhei para a igreja adventista de uma
maneira ou outra desde os 18 anos.
Imediatamente, após me formar na escola de
direito, fui contratado como advogado da
igreja. Então, em janeiro de 1974, fui
convidado para ser o diretor da ADRA do
Chile. Isso aconteceu apenas quatro meses
depois do golpe de estado militar. Foi um
período extremamente difícil para grupos
trabalhando pelo desenvolvimento social e
assistência no Chile. Eu tinha que caminhar
uma linha bastante estreita.
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enho refletido sobre o universo
ultimamente. A coisa toda. Após ter
lido algo da prosa elegíaca de Chet
Raymo (Starry Nights, The Soul of the
Night), tenho torcido meu pescoço para
cima em ângulos insólitos quando
encontro um raro poço de escuridão em
meio das luzes de Chicago. Geralmente,
porém, só vejo a lua, Vênus e o vôo dos
jatos no aeroporto de O’Hare, e preciso
aceitar a palavra de Raymo sobre o que
existe além.

A Vista de
Andrômeda
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Philip
Ya n c e y
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Estudar o Universo pouco contribui
para a estima própria aqui na Terra.
Nosso sol, bastante poderoso para
bronzear pele alva e para extrair
oxigênio de toda planta, tem uma
classificação baixa pelas normas
galácticas. Se a estrela gigante Antares
fosse colocada onde o sol está — à
distancia de 93 milhões de milhas — a
Terra estaria dentro dela! E nosso sol e
Antares representam duas dos 500
bilhões de estrelas que flutuam no vasto
espaço vazio da Via Láctea. Uma
moedinha mantida à distância de um
braço nos impediria de ver 15 milhões de
estrelas, se nossos olhos pudessem ver
com tal poder.
Apenas uma outra galáxia,
Andrômeda, está bastante perto (apenas
2 milhões de anos-luz de distância) para
ser vista a olho nu. Aparecia em mapas
de estrelas muito antes da invenção do
telescópio, e até há pouco ninguém
saberia que aqueles pontos de luz
marcam a presença de outra galáxia,
umas duas vezes maior que a Via Láctea
e abarcando um trilhão de estrelas. Ou
que estas eram apenas duas de cem
bilhões de galáxias pululantes com
estrelas.

Uma razão de o céu permanecer
escuro a despeito da presença de tantos
corpos luminosos é que todas as galáxias
estão se afastando umas das outras a
velocidades fantásticas. Amanhã,
algumas galáxias estarão 30 milhões de
milhas mais longe. No tempo que leva
para escrever esta sentença, outras terão
se afastado 5.100 milhas.

A estrada de pó de
diamante
Vi a Via Láctea em plena glória uma
vez quando visitava um campo de
refugiados na Somália, África, pouco ao
sul do equador. Nossa galáxia se
estendia através de um firmamento
escuro como uma estrada pavimentada
com pó de diamante. Desde aquela noite,
quando deito sobre a areia quente longe
de uma lâmpada de rua, o céu nunca
pareceu mais vazio nem a Terra tão
grande.
Tinha passado o dia todo
entrevistando socorristas sobre o
desastre do momento. Bangladesh,
Kurdistão, Armênia, Sudão, Etiópia,
Iugoslávia, Ruanda — os nomes de
lugares mudam mas o espetáculo do
sofrimento é sempre o mesmo: mães
com seios murchos e sem leite, crianças
chorando e morrendo, os pais
procurando lenha em terreno sem árvore.
Depois de três dias de ouvir
histórias de miséria humana, eu não
podia levantar meus olhos além daquele
campo de refugiados situado num canto
obscuro de um país obscuro no Chifre da
África.
Até que vi a Via Láctea. Ela
subitamente me lembrou que o momento
presente não é o todo da vida. A historia
continuaria. Tribos, governos,
civilizações inteiras podem subir e cair,
deixando após si um trilho de desastre,
mas eu não ousava confinar meu campo
de visão nas cenas de miséria a meu
redor. Precisava olhar para cima, para as
estrelas.
“Poderás tu atar as cadeias do Seteestrelo, ou soltar os laços do Órion? Ou
fazer aparecer os signos do Zodíaco ou
guiar a Ursa com seus filhos? Sabes tu
as ordenanças dos céus, podes
estabelecer sua influência sobre a
Terra?” Estas perguntas Deus perguntou
a Jó que obcecado com sua própria dor
tinha confinado sua visão aos limites de
sua pele que coçava.

Diálogo 6:1—1994

O Buraco
Um viajante caiu num buraco profundo e não conseguia sair. Várias pessoas
passaram por ali e o viram debatendo-se no buraco.
O sensível disse: “Lamento que você esteja aí embaixo”.
O pensativo disse: “É lógico que alguém ia cair no buraco”.
O esteta disse: “Posso dar-lhe algumas idéias para decorar o seu buraco”.
O crítico disse: “Só as pessoas más caem num buraco”.
O analisador disse: “Ajude-me a medir a profundidade do seu buraco”.
O curioso disse: “Conte-me como você caiu no buraco”.
O perfeccionista disse: “Acho que você merece estar no buraco”.
O avaliador disse: “Você paga imposto por esse buraco?”
O autocomiserativo disse: “Você deveria ver o meu buraco!”
O especialista em meditação disse: “Simplesmente relaxe-se e não pense no
buraco”.
O otimista disse: “Anime-se! As coisas poderiam ser piores.”
O pessimista disse: “Prepare-se. As coisas vão piorar!”
JESUS, ao ver o homem, estendeu-lhe a mão e tirou-o do desditoso buraco.

●
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Philip Yancey é escritor independente que
vive em Chicago, Illinois, E.U.A.
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Pode-se quase medir o adiantamento
de um povo notando seu interesse em
contemplar as estrelas. Toda grande
civilização do passado — Inca, Mogul,
Chinesa, Egípcia, Grega, Renascença —
fez descobertas importantes em
astronomia. Há uma ironia que opera na
história humana: Uma após outra, as
civilizações alcançaram a capacidade de
sondar sua própria insignificância, e
depois deixou de reconhecer o fato e
desvanesceu-se.
Onde ficamos nós, os lançadores
das naves espaciais Viking e Apolo, nós
que pusemos em órbita o telescópio
Hubble e construímos os rádiotelescópios espalhados sobre mais de
sessenta quilômetros do deserto do do
Estado de New Mexico? Nossas
realizações fazem-nos mais humildes ou
menos? Mais reverentes ou menos?
Enquanto eu lia Chet Raymo, fui
ver um filme feito pela tripulação de um
avião espacial com uma câmara especial. As tempestades com relâmpagos
me impressionaram mais. Vistos do
espaço os relâmpagos lampejam num
ritmo de beleza, iluminando a cobertura
de nuvens numa extensão de centenas de
milhas. O mais estranho é que não
fazem barulho.
Fiquei impressionado com a imensa
diferença que a perspectiva faz. Sobre a
Terra, famílias se refugiavam no interior
das casas, carros desapareciam sob
viadutos, animais escondiam-se na
floresta, crianças choravam à noite.
Transformadores faiscavam, riachos

Como Jó aprendeu, exige grande
esforço e fé considerável para reter em
mente O Quadro Maior. Talvez eu vá me
afastar mais vezes das luzes da rua e
olhar para cima. ❏

●

Olhando para cima

transbordavam, cães latiam. Mas do
espaço só víamos um brilho macio e
agradável, aproximando-se e afastandose; uma maré de luz.
Desconheço o cenário preciso de
como o Armagedon vai-se desenrolar.
Mas a tempestade elétrica filmada de
uma janela da nave espacial deu-me um
vislumbre de como o fim do mundo
poderia parecer de duas perspectivas. Da
Terra (como retratado no Livro do
Apocalipse): chuva de pedras de 50
quilos, terremotos, pragas, uma estrela
chamada Absinto caindo do céu. Da
Andrômeda: um lampejo como de um
fósforo riscado, silêncio, e depois trevas.
Isto é algo semelhante ao que Chet
Raymo vê através de seu telescópio
quando uma estrela explode no espaço, à
distancia de anos-luz.

●

As perguntas de Deus parecem ter
ajudado Jó. Sua pele ainda coçava, mas
Jó obteve um vislumbre de outros
negócios necessitando da atenção divina
num universo de cem bilhões de
galáxias.
Para mim, o discurso de Deus no
livro de Jó soa um tanto áspero. Mas
talvez seja esta a mensagem mais
importante: o Senhor do Universo tem
direito de ser áspero quando
importunado por um insignificante
mortal, apesar dos méritos de sua
queixa. Nós — ministros do evangelho,
socorristas na Somália, descendentes de
Jó — não ousamos perder de vista O
Quadro Maior, quadro que melhor se
vislumbra em noites escuras e
estreladas.

VIDA
UNIVERSITÁRIA

●

●

●

●

●

●

●

Partilhando a Fé
num Mundo
Incrédulo

Jon Paulien

A

●

●
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dventistas do sétimo dia que
estudam ou trabalham em
ambientes seculares estão cientes
de como sua fé cristã tem pouco impacto
numa cultura materialista. Alguns
adventistas eximem-se à
responsabilidade: “Nossa tarefa é pregar
a mensagem do modo como foi sempre
pregada. Se as pessoas não a
compreendem, o problema é delas.” Não
obstante, mais e mais adventistas
reconhecem que devemos ser sensíveis à
cultura na qual vivemos, se é que
faremos um impacto sobre ela.
Embora chocantes às vezes para
adventistas que preferem o status quo,
novos métodos de abordar a mentalidade
secular não traem as mensagens
inspiradas. Ellen White, por exemplo,
insistia: “As lições deviam ser dadas à
humanidade na linguagem da própria
humanidade” (O Desejado de Todas as
Nações, pág. 34). Em outras palavras,
não podemos esperar que pessoas
respondam ao evangelho se não nos
esforçamos para compreender como
alcançá-las.
Deus mesmo vai ao encontro das
pessoas onde elas se encontram. Sua
maior revelação não veio em placas de
ouro brilhante, mas num ser humano de
carne e sangue que andava e falava como
o povo de Seu tempo. Paulo também
sublinhou a importância de alcançar as
pessoas onde elas estão. Ao judeu ele se
tornou como um judeu, ao fraco ele se
tornou fraco: “Fiz-me tudo para com
todos, com o fim de por todos os modos
salvar alguns” (I Coríntios 9:19-23).
Em harmonia com este princípio de
persuasão, há quatro evangelhos no Novo
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Testamento, não apenas um. Embora o
evangelho seja um em princípio, há
muitos modos de comunicá-lo e tipos
diferentes de pessoas que precisam ouvilo. O desafio da mentalidade secular ao
adventismo é: “Está você disposto a
fazer o necessário para ganhar pessoas
para Deus?”
O incrédulo típico está quase
inteiramente isolado da espécie de vida
que a maior parte dos cristãos
experimenta. Não freqüenta igreja, não
vê programas cristãos na televisão, nem
se envolve em exercícios espirituais de
qualquer espécie. Folhetos religiosos são
imediatamente descartados, e culto na
igreja é considerado irrelevante e
maçante. Assim reuniões evangelísticas,
distribuição de literatura, programas
religiosos de televisão e outros métodos
tradicionais de comunicar têm pouco
efeito sobre a comunidade secular.

O toque pessoal
Embora um programa completo para
atingir a comunidade secular não possa
ser apresentado neste breve espaço, um
esboço pode ser sugerido. Incrédulos são
mais facilmente ganhos na base de umpara-um. Amizades são mais eficazes do
que reuniões públicas. Um cristão
honesto e aberto, capaz de sentir com os
outros, com maneira criativa de
sensibilizar sua fé e disposto a expressar
sua fé numa linguagem simples de todo
dia, terá mais facilidade para relacionarse com incrédulos.
O uso de perguntas bem escolhidas
incitam o incrédulo a revelar áreas de
sua vida em que suas expectativas não
estão sendo realizadas. Tais
necessidades provêem um ponto de
contato em que o incrédulo está aberto à
informação. Quando os incrédulos
descobrem que certos aspectos da fé

adventista satisfazem necessidades reais
em sua vida, eles se abrem mais ao amplo
espectro de idéias e práticas que
constituem a fé.
Há muitas carências experimentadas
na sociedade secular. Ao menos cinco
delas pertencem a áreas nas quais a fé
adventista fala com clareza e convicção
razoável. (1) Há a necessidade de
cometimento a algo maior e melhor que o
eu, algo mais significativo do que ídolos
de esporte ou artistas de cinema. (2) Há
necessidade de escape efetivo da culpa
que surge quando uma pessoa deixa de
alcançar suas expectativas. (3) Há a
necessidade de relações profundas e
genuínas. (4) Há necessidade de saber
que a vida na Terra de algum modo
entrosa-se num universo inteligentemente
ordenado. Os adventistas poderiam
chamar isto de escatologia. (5) Há uma
grande necessidade de ajuda própria e
direção quanto ao estilo de vida. Estas
cinco carências cruzam com áreas nas
quais adventistas são peritos. Ao
acharmos respostas para nós mesmos
nestas áreas, acharemos modo de ajudar a
outros igualmente.
Não é necessário salientar de início
as peculiaridades da fé adventista; poderá
mesmo ser prejudicial. Incrédulos não são
ateus; estão simplesmente muito
ocupados para considerar a religião, ou
não têm achado o conceito de Deus
importante para os problemas da vida
diária.
Descobri que incrédulos são atraídos
a indivíduos ou grupos religiosos que têm
uma comunhão genuína com Deus, uma
comunhão que faz diferença na vida de
cada dia. Quando incrédulos se
convencem de que Deus existe e que Ele
faz diferença na vida real, freqüentemente
abraçam a fé com entusiasmo. Quando
tais pessoas aceitam a fé num contexto
adventista, doutrinas como o sábado,
dízimo ou o estado dos mortos, raramente
constituem barreiras ao cometimento,
como acontece para cristãos de outras fés.
Como as carências são tão diversas
como os grãos de areia, um programa
para ganhar incrédulos exigira grande
número de ministérios baseados na
abundância de dons distribuídos pelo
Espírito Santo. Experimente-se qualquer
método. Se é eficiente, refine-o. Se não
funciona, experimente outra coisa. As
possibilidades são quase ilimitadas para
um ministério eficaz por pessoas de
iniciativa. Com efeito, uma vez que
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Não deveríamos, em caso algum,
esperar que gente secular venha da rua e
aprecie um culto religioso. Precisam de
uma “porta” na igreja, destinada
especialmente para eles, um vestíbulo
onde possam ter tempo para crescer na fé.
Em igrejas maiores uma tal porta poderia
ser chamada “culto para interessados”, no
qual questões da vida prática são tratadas
de um modo contemporâneo. Numa
igreja adventista típica, a porta poderia

Jon Paulien (Ph.D., Andrews University)
leciona no Seminário Teológico Adventista, em
Berrien Springs, Michigan. Este artigo foi
adaptado de um capítulo em seu livro Present
Truth in the Real World, que foi revisto em
Diálogo 5:2, pág. 30.
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Use a linguagem simples de
cada dia ao pregar, cantar e ao
apresentar a lição da Escola
Sabatina. Pessoas da mesma
cultura usam no máximo de 8 a
10 mil palavras básicas.
Expressar nossa fé em linguagem
comum é um desafio, mas é
necessário para comunicarmos
num mundo secular. Jesus era
perito no uso de linguagem
simples, mas adventistas se
acostumaram com um jargão
próprio que obscurece em vez de
comunicar a mensagem na
cultura da maioria.
Ofereça informação espiritual
que seja útil na vida de cada
dia. Muitos de nossos estudos
bíblicos e sermões, por exemplo,
impressionariam a pessoa da rua
como significativos somente em
outra época e lugar.
Procure excelência em todo
programa da igreja. Gente de
fora está acostumada à alta
qualidade na mídia, em concertos, etc. Facilmente desligam-se
quando os participantes num
programa da igreja não parecem
nele pôr o coração. Deus merece
nosso melhor, e gente de fora
pensa que o que fazem deve
valer o tempo que gastam.
Produzir cultos religiosos
interessantes e dignos de ser
lembrados. Numa época
saturada de mídia, o culto não

Em minha experiência como pastor
na cidade de Nova Iorque, me dei conta
de que uma rede de amizades criadas no
lugar de trabalho por adventistas com
tato produzia pouco, a menos que estes
amigos pudessem ser encaminhados para
um “ministério de porta”. Grupos em
que se misturam adventistas com gente
de fora para examinar assuntos de
interesse mútuo num ambiente no qual
estes últimos crescem lentamente na fé.
Estes grupos eram uma espécie de
seminários de “carências percebidas” e
um “pequeno grupo” como o criado pelo
programa de 12 passos. Os adventistas
nestes grupos eram encorajados a usar
linguagem simples e evitar críticas. O
resultado foi um crescimento lento mas
constante entre pessoas seculares de
origem caucásica.
Minha experiência nessa cidade
materialista foi a base de um estudo
persistente da mentalidade secular e de
abordagens eficazes que cristãos estão
usando em várias partes do mundo para
levar Cristo à gente de fora. Descrevo
estes métodos em meu livro Present
Truth in the Real World (Pacific Press,
1993).
Estou convencido de que Deus está
abrindo portas para trabalho adventista
criativo em setores da sociedade que
pensávamos estarem barrados ao
evangelho. O Espírito Santo está
desejoso de nos guiar e capacitar nesta
missão especial. Será você um
embaixador de Deus no ambiente secular
onde você trabalha ou estuda? ❏

●

1.

5.

Ministérios de Porta

●

Estabelecida uma relação pessoal,
muita gente de fora aceitará um convite
para visitar uma igreja adventista. Que
coisas pode uma congregação adventista
fazer para se tornar atraente para
interessados?
Gostaria de sugerir seis
possibilidades que fariam qualquer igreja
adventista mais hospitaleira, não só para
gente de fora, mas também para os muitos
adventistas inteligentes que são parte do
mundo contemporâneo.

ser um pequeno grupo de pessoas
solicitas que discutem pontos de
interesse comum à luz das Escrituras.

●

Igrejas atraentes para
interessados

terá interesse para a maioria, a
menos que seja bem animado e
que cative a atenção. O culto
pode ser melhorado sem
introduzir tambores e dramas
complicados (use a história das
crianças de modo criativo!).
Jesus era perito em cativar a
atenção com histórias cheias de
vida e questões retóricas.
Transmita um forte tom
espiritual. Não basta a verdade
para reter as pessoas na igreja
hoje em dia. A maior parte dos
“apostatados” ainda crê na
mensagem adventista;
abandonam a igreja porque
problemas pessoais ofuscam a
importância da mensagem em
sua experiência. Gente secular é
atraída a igrejas nas quais o
pastor e o povo conhecem a
Deus pessoalmente e são aptos
para ensinar outros a conhecêLo. Impressionam-se mais com a
relação com Deus que com
argumentos elaborados.
Desenvolva um cometimento
genuíno a um cristianismo
autêntico. Igrejas que atraem
gente secular estão repletas de
cristãos que têm uma
experiência autêntica com Deus.
Tais igrejas não contornam
questões difíceis, ao contrário
são francas a respeito das
dificuldades e lutas da vida. Dos
seis pontos mencionados aqui,
esta talvez seja a questão mais
séria para adventistas. Muitos
que nos deixaram sentem que os
adventistas seguem uma rotina,
que a fé não é real. Gente de
fora não entrará numa igreja
com reputação “plástica”; se
entram não ficam muito tempo.

●

incrédulos relutam em experimentar um
ambiente de igreja, métodos criativos para
alcançar interessados no campus secular
ou no lugar de trabalho e na vizinhança
serão normalmente mais eficientes que
reuniões na igreja.

EM AÇÃO

●

●

●

●

●

●

A História
de Êxito do
Leste da
África

Hudson E.
Kibuuka

D
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●

eus opera Suas maravilhas
misteriosamente. Não só existe
um hino que fala sobre isto, mas
esta também é a experiência do Leste da
África. Quatro anos atrás, dois grupos
de estudantes adventistas se
convenceram de que precisavam
partilhar sua fé. Um grupo era da
Universidade de Zimbábue, Harare. O
outro era da escola de segundo grau em
Goromonzi, 30 km a leste de Harare. Os
dois grupos iniciaram seu trabalho
independentes um do outro.
Distribuíram publicações adventistas
entre os colegas estudantes, oraram com
eles e tiveram reuniões com eles.
A semente começou a crescer. Os
alunos adventistas de segundo grau
descobriram que os estudantes da
Universidade de Zimbábue estavam
desenvolvendo atividades similares e
decidiram unir seus esforços. Os dois
grupos se encontraram diversas vezes
para repartir suas experiências.
Ajudaram pastores locais em suas
igrejas, particularmente com
evangelismo direto. Os estudantes
cantavam, distribuíam folhetos,
visitavam pessoas em suas casas e
ajudavam nas reuniões. Os pastores, por
sua vez, notaram que o envolvimento
dos jovens não somente diminuiu as
despesas financeiras do evangelismo,
mas também deu-lhes participação
direta como testemunhas no
evangelismo — algo que evangelistas
invejariam em qualquer lugar. Os alunos
sentiam-se sócios no programa de
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Estudantes adventistas da Universidade de
Zimbábue se reunindo no sábado, na capela do
campus.

evangelização da igreja e
experimentavam uma bênção que não
poderia vir de outra maneira. Um
resultado direto desta cooperação de
pastor-aluno foi que os próprios
estudantes estão planejando conduzir
uma campanha evangelística sozinhos na
área de Muanza, dentro do distrito da
igreja de Goromonzi.
Esses alunos freqüentam escolas
não-adventistas. Não testemunham
porque são obrigados pela pressão dos
colegas estudantes de teologia numa
faculdade adventista. Não testemunham
porque cai bem em seus currículos
quando forem procurar emprego no
futuro. São indivíduos muito ocupados,
envolvidos num rigoroso programa
acadêmico, num ambiente social nãoadventista. Sendo assim, o que os faz
repartir sua fé tão convincente e
consistentemente? O que os leva a
tamanho sacrifício? Precious
Chigongwa, um estudante que receberá
seu bacharelado no final do ano, afirma
não ser nenhum sacrifício. “Que
sacrifício”, pergunta, “em vista de tudo
que Jesus fez e faz por nós?” “Somos os
beneficiados de bênçãos incontáveis,”
diz Abyssinia Sibanda, primeiranista de
medicina, e Lucy Pratt, uma estudante
do segundo grau. E começam a enumerar
as bênçãos: alegria, paz, a satisfação de
trazer outros a Cristo, melhores
mordomos do tempo e talentos.
O grupo de estudantes adventistas
de Harare tem uma poderosa aliada no
seu programa de testemunhar — a Sra.
Jacqueline Vongai Pratt, que apareceu
em Diálogo (3:3). A Sra. Pratt é
professora e membro ativo da igreja em
Harare. Ela gasta seu tempo e recursos

provendo liderança e assistência ao
programa de testemunho dos estudantes.
Providencia Bíblias e outras
publicações, e assegura-se em manter a
bandeira do testemunho bem alta no ar.
O Sr. e a Sra. Pratt vivem numa fazenda
em Goromonzi, e sua casa sempre está
cheia de jovens. Eles se reúnem lá para
orar, comungar e planejar as atividades
evangelísticas. E desfrutam boas
refeições lá também!
A história dos estudantes
adventistas trabalhando pelos nãoadventistas não é limitada só a
Zimbábue. Existem mais de 5.000
adventistas estudando em escolas
seculares espalhadas pelo Leste da
África. Como resultado do testemunho
dos estudantes adventistas em Uganda,
muitos jovens se entregaram a Cristo.
Recentemente, o Ministério de Educação
de Uganda autorizou a Politécnica de
Uganda em Kyambogo para adquirir
terra para construir uma igreja
adventista. No ano passado, a
Universidade da Zâmbia patrocinou uma
semana de oração adventista. Entre os
presentes estavam 100 adventistas e seus
colegas não-adventistas que eles
convidaram.
Sob a orientação de Deus, alunos
adventistas que freqüentam escolas nãoadventistas no Leste da África têm
aprendido a integrar seus programas
acadêmicos com atividades sociais
divertidas e testemunho evangelístico
eficaz. ❏
Nascido na Uganda, Hudson E. Kibuuka é
o diretor educacional e o representante
regional da Diálogo para a Divisão da África
Oriental.
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em inglês. Endereço: Mountain View College;
8700 Malaybalay, Bukidnon; FILIPINAS.
Félixianne Hélan: 31 anos; solteira;
estuda teologia; interesses: viagens, música,
andar de bicicleta; correspondência em inglês
ou francês. Endereço: Institut Adventiste du
Saleve; La Clairiere; 74160 Collonges-sousSaleve; FRANÇA.
Joan Henry: 45 anos; mãe de 5 filhos;
trabalha como professora primária; interesses:
leitura, escrita, poesias, visita às prisões e
centros para reabilitação de jovens para
encorajar e ajudar; correspondência em inglês
ou francês. Endereço: a/c Yolanda Christopher;
26 Eastern Main Road; Sangre Chiquito;
TRINIDADE.
Fernando J. Ibáñez Corvalán: 22
anos; solteiro; estuda tecnologia de
computadores na Universidade Católica;
interesses: leitura, música cristã;
correspondência em espanhol. Endereço: Calle
Alberto Riggi 445, Bo. Jorge Newbery; CP
4200 Capital de Santiago del Estero; ARGENTINA.
Janice James: 21 anos; solteira;
estuda enfermagem; interesses: conhecer
pessoas, jogar netball, leitura, caminhadas em
meio à Natureza, cozinhar; correspondência em
inglês. Endereço: Kingston School of Nursing;
50 Half Way Tree Road; Kingston 5; JAMAICA.
Susan Josey: 23 anos; trabalha como
professora; interesses: música, leitura;
correspondência em inglês ou alemão.
Endereço: 19 Vogel Road; Brassall, Ipswich;
Queensland 4305; AUSTRÁLIA.
Fred Kobaso: 36 anos; solteiro; possui
bacharelado em teologia; interesses: pregar,
cantar, agricultura, safáris em parques, leitura;
correspondência em inglês ou kiswahili.
Endereço: Ingri Mission; P.O. Box 70; Tarime;
TANZÂNIA.
Ales Launer: 31 anos; casado; faz
mestrado em inglês e latim; interesses: teologia,
psicologia, lingüística, línguas clássicas,
história, viagens; correspondência em inglês.
Endereço: Purkynova 27; 61200 Brno;
REPÚBLICA TCHECA.
Arnelyn Lazo: 22 anos; formada como
assistente de enfermagem; interesses: andar de
bicicleta, ler contos infantis, cozinhar, acampar
e intercâmbio de cartas; correspondência em
inglês. Endereço: Lazo Marble Craft and
Photography; Sum-ag, Bacolod City;
FILIPINAS 6100.
Jannah B. Mahinay: 27 anos; solteira;
possui bacharelado em administração de
empresas; interesses: espetáculos educativos e
religiosos, literatura e poesia, fazer novas
amizades, caminhadas em meio à Natureza;
correspondência em inglês. Endereço: a/c
Lagtang SDA Church; Lagtang, Talisay, Cebu
6045; FILIPINAS.
Premkumar Martin: 19 anos; solteiro;
estuda medicina; interesses: leitura, ouvir
música clássica e religiosa; correspondência em
inglês. Endereço: Room 408, Charaka Block;
Kasturba Medical College; Manipal 576119;
ÍNDIA.

Monica Mora: 19 anos; solteira;
terminando o segundo grau; interesses: trocar
idéias, praticar inglês, fazer amizades cristãs em
outros países; correspondência em inglês ou
romeno. Endereço: Str. Garii, No. 20, Ap. 42;
Baia Mare; Maramures COD 4800; ROMÊNIA.
Emmanuel Kofi Oduro: 30 anos;
professor de artes industriais na Wa Secondary
School; interesses: esportes, música religiosa,
pintura, leitura, excursões; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 3658; Kumasi —
Ashanti; GHANA.
Evans Otieno: 24 anos; sexo
masculino; terminando engenharia mecânica;
interesses: ouvir boa música, esportes, fazer
novas amizades; correspondência em inglês ou
swahili. Endereço: P.O. Box 10021, Bamburi;
Mombasa; QUÊNIA.
Apolinar Ramírez García: 30 anos;
solteiro; estuda administração de empresas na
Universidad Adventista Dominicana; interesses:
música cristã, nadar, negócios, viagens,
caminhadas; correspondência em espanhol.
Endereço: a/c Asociación Central Dominicana;
Apartado 1500; Santo Domingo; REPÚBLICA
DOMINICANA.
Robert B. Simenson: 70 anos;
divorciado, mas comprometido a sua esposa;
escritor e editor aposentado, promotor do
cristianismo e da saúde; enviará gratuitamente
sua publicação mensal que contém artigos
encorajadores e de interesse escolhidos de
diversas fontes; correspondência em inglês.
Endereço: 2668 18th St.; Rice Lake, WI 54868;
E.U.A.
Weluzani George Tembo: 25 anos;
solteiro; trabalha como caixa no Campo Leste
da Zâmbia das Igrejas A.S.D.; interesses:
intercâmbio de cartas, coleção de selos, leitura,
canto; correspondência em inglês. Endereço:
East Zambia Field; P.O. Box 511031; Chipata,
Eastern Province; ZÂMBIA.
Meriam Trazo: 25 anos; solteira; possui
um bacharelado em educação primária;
interesses: música evangélica, tocar piano, arte,
atividades religiosas para jovens, intercâmbio
de cartas; correspondência em inglês. Endereço:
a/c Lagtang SDA Church; Lagtang, Talisay,
Cebu; FILIPINAS 6045.

Se você deseja ser incluído numa lista
como esta, envie seu nome e endereço
postal, mencione sua idade, sexo,
campo de estudos ou grau
profissional, atividades recreativas ou
interesses e o idioma no qual você
deseja manter correspondência. Envie
sua carta a: Dialogue Interchange;
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Por
favor, escreva de forma clara. A
revista não pode assumir nenhuma
responsabilidade pela exatidão das
informações ou pelo conteúdo da
correspondência porventura
resultante.
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Marcelino de Alencar: 23 anos;
solteiro; interesses: correr, música, intercâmbio
de cartas, cartões postais e fotografias;
correspondência em inglês, português ou
espanhol. Endereço: IACS; Caixa Postal 12;
95600-000 Taquara, RS; BRASIL.
Gena G. Arcon: 24 anos; estuda
contabilidade; interesses: viagens, esportes,
leitura, fazer novas amizades, andar a cavalo;
correspondência em inglês. Endereço: Mountain
View College; 8700 Malaybalay, Bukidnon;
FILIPINAS.
Jerry Arcon: 21 anos; estuda gerência e
administração de empresas no Rizal Memorial
College; interesses: andar a cavalo, ouvir
música, intercâmbio de cartas; correspondência
em inglês. Endereço: 52-A Santos Subdivision;
8000 Bangkal; Davao City; FILIPINAS.
Stephen K. Boit: 21 anos; solteiro; faz
bacharelado em inglês; interesses: leitura,
viagens, ouvir sermões bíblicos e músicas
cristãs, intercâmbio de cartas; correspondência
em inglês. Endereço: University of Eastern
Africa; M.A. Room 18; P.O. Box 2500, Eldoret;
QUÊNIA.
Stephen Y. Busi: 22 anos; solteiro;
interesses: assuntos religiosos, dirigir, música
para órgão, fazer novas amizades;
correspondência em inglês. Endereço: S.D.A.
Church; P.O. Box 22; Kintampo — B/A
Region; GHANA.
Caroline Domingo: 26 anos; solteira;
possui bacharelado em administração de
empresas; interesses: cantar e ouvir música
clássica e religiosa, viajar, acampar, fazer novas
amizades; correspondência em inglês.
Endereço: Miller Memorial Sanitarium and
Hospital; 400 Tres de Abril St.; Cebu City;
FILIPINAS 6000.
Donadel Domingo: 25 anos; solteira;
possui bacharelado em secretariado; interesses:
intercâmbio de cartas, caminhadas, conhecer
pessoas, ler biografias, concertos religiosos;
correspondência em inglês. Endereço: Lagtang,
Talisay; Cebu 6045; FILIPINAS.
Mery Encinas Dávila: 24 anos;
solteira; estuda contabilidade na Universidade
Nacional de Ucayali; interesses: intercâmbio de
cartas, cartões postais, colecionar selos e
moedas estrangeiros; correspondência em
espanhol ou português. Endereço: Jr. Adolfo
Morey 377; Pucallpa; PERU.
Shirley Garzon: 25 anos; faz
bacharelado em educação primária no Mountain
View College; interesses: pintura, desenho,
leitura, cozinhar, andar a cavalo, estudar a
Natureza; correspondência em inglês. Endereço:
Mountain View College; 8700 Malaybalay,
Bukidnon; FILIPINAS.
Cherry Blossom A. Gonzaga: 17
anos; cursa o 1º ano de biologia; interesses:
colecionar papéis de carta, intercâmbio de
cartas, jogos de salão, leitura; correspondência
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eitores que desejam estabelecer
correspondência com estudantes ou
profissionais universitários
adventistas de outras partes do mundo.
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O autor com Ester Misho e Flora
Sabatino-Lewis na casa delas, em
Korca. Flora segura nas mãos a
Bíblia em inglês, de Daniel Lewis,
uma cópia que sobreviveu
miraculosamente à campanha
anti-religiosa na Albânia.

sábado de manhã. A igreja
adventista de Tirana, Albânia, está
repleta de adoradores. A
congregação tem cerca de 100 membros,
más muitos mais estão presentes, a maioria
universitários ou alunos de segundo grau.
Dois anos atrás estes jovens não
teriam a oportunidade de ouvir sobre o
cristianismo, exceto talvez pelos avós
deles. Se religião era comentada de
alguma maneira, era somente no contexto
da retórica comunista de que “religião é o
ópio do povo”. A Bíblia ou o Corão não
eram nem mesmo vistos. Hoje, as pessoas
se orgulham de possuírem uma cópia.
Antes da segunda guerra mundial, a
Albânia tinha três grupos religiosos
principais: várias seitas islâmicas, gregos
ortodoxos e católicos. Com a ascensão do
comunismo no país depois da Segunda
Guerra Mundial, o regime liderado por
Enver Hoxha fechou todas as igrejas
cristãs e outros locais de adoração. Alguns
foram completamente destruídos, outros

Albânia:
o Milagre
Continua
Photos de Ray Dabrowski

Ray Dabr owski

foram transformados em ginásios de
esportes, cinemas, oficinas, casas de
trabalho, até mesmo banheiro público. A
perseguição era excessiva. O clero,
juntamente com milhares de fiéis,
acabaram em prisões, campos de trabalho
ou exilados em remotas áreas do país, o
destino deles freqüentemente
desconhecido.

Retorno da liberdade
religiosa

●

●

●

●

●

●

A maioria dos adventistas
albaneses são jovens. Hoje estão
orgulhosos de possuírem Bíblia e
felizes por poderem lê-la em
diversas línguas.
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Três anos atrás, com a queda do
comunismo, a liberdade religiosa retornou
para a Albânia. Com isto descobriu-se que
o país não tinha suficiente locais para
adoração, clero ou literatura religiosa.
Lembro-me de que quando eu era
ainda jovem, meu pai falava a respeito de
uma solitária irmã adventista em Cristo

que morava na Albânia. Como nós
desejávamos saber mais sobre o destino
dela. No fim da década de 1960 a Albânia
proclamou a si própria o “único estado
ateísta do mundo”. Como poderia alguém
saber se a fé sobreviveu num país no qual a
expressão religiosa foi proibida e fez
fogueiras públicas com Bíblias?
Após inúmeras tentativas de líderes
para visitar a Albânia, a oportunidade
finalmente veio na primavera de 1991. O
Ministro da Saúde convidou-me para
visitar a Albânia e avaliar o possível
envolvimento da Agência de
Desenvolvimento e Recursos Adventista
(ADRA) para dar assistência ao Governo
no grave problema social e de saúde no
país. Respondi ao convite. John Arthur da
ADRA-DTE e eu fomos os primeiros
adventistas do sétimo dia a visitar o país
desde seu isolamento cerca de 50 anos
atrás. Em minha agenda estava uma visita
a Korca, uma cidade do sul, perto da
fronteira grega, onde morava Flora
Sabatino-Lewis, sobre a qual meu pai tinha
falado tanto.

Korca, portão de entrada
do adventismo
Fomos a Korca, mas Flora não estava
em casa. Ester, sua filha, estava. Sentamos
em uma pequena mas confortável sala de
estar. Fui para a cozinha para abrir minha
mala de viagem. John envolvia os outros
numa animada conversa. Na privacidade
da cozinha, eu disse para Ester em voz
baixa: “Ester, sou adventista do sétimo
dia.”
Pareceu-me, a princípio, que ela não
podia acreditar no que ouvia. Lágrimas
brotaram livres nos seus olhos quando ela
beijou-me na face e deu-me o mais forte e
mais memorável abraço que somente fiéis
adventistas podem experimentar! “Então,
missionários estão vindo para a Albânia?”
ela perguntou.
Eu tirei de minha mala duas cópias do
Novo Testamento e algumas cópias do
evangelho de Mateus em albanês. Quando
ela os viu, seus olhos brilharam, e
tomando-os em suas mãos ela rapidamente
os beijou.
Até então impossíveis de se obter, as
Sagradas Escrituras estavam agora nas
suas mãos! Houve mais abraços, mas
tivemos que enxugar os olhos e voltar para
a sala. Eu disse: “Ester, em breve virão
missionários. É por isto que eu estou
aqui.”
Nascida na Itália, Flora SabatinoLewis tem hoje 78 anos. Sua história é
dramática. Em 1943 casou-se com Daniel
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Ray Dabrowski, nascido na Polônia, foi
recentemente eleito diretor de comunicações da
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia.
Anteriormente, serviu como diretor de
comunicação, relações públicas e liberdade
religiosa na Divisão Trans-Européia, com
escritórios na Inglaterra. Ele também editou o
jornal Consciência e Liberdade.
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Entre os milagres da Albânia está a
história contada por Kristaq Treska, um
dos membros originais da classe bíblica de
Lewis, agora com 68 anos e freqüentando
a igreja de Korca. A história remonta aos
tempos dos campos de trabalho, onde
Lewis manteve seu testemunho. Deixou
impressão permanente em um de seus
colegas de prisão, Tanush Frasheri. A
impressão levou para uma promessa. O Sr.
Frasheri é agora ministro de estado no
Governo da Albânia, e ele quer cumprir
sua promessa. “Meu propósito”, falou o
Sr. Frasheri, “é encontrar a igreja que
Daniel começou na Albânia. Sinto que é o
meu dever moral realizar o sonho de
Daniel: construir uma igreja em Korca,
uma que ele quis construir, mas não pôde
sob o comunismo.”
O Sr. Frasheri relembra: “Daniel era
um verdadeiro santo. Esta é a imagem que
permanece em minha mente. Ele
impressionou muitos de nós,
especialmente os jovens. Eu tinha 16 anos.
Nós aprendemos muito com ele. Quando
alguém de fora lhe trazia comida, ele
repartia com todos nós. Nós o amávamos e
o respeitávamos.”
O crime de Lewis foi a sua fé em
Deus. “Ele não desistiria de sua fé. Ele não
trabalharia no sábado. Daniel disse que
mesmo se ele tivesse que morrer agora, ele
ainda confessaria o Senhor”, um de seus
colegas de prisão relembra. Uma igreja em
sua memória será construída em Korca. ❏

Albânia é com certeza o país mais
pobre da Europa. A era comunista
deixou o país sem qualquer infraestrutura para desenvolvimento.
Existem hospitais sem camas, padarias
sem pão e terras com poucos grãos.
Primariamente um país agrícola,
Albânia não pode alimentar a si
própria. A ética do momento reflete o
medo de que qualquer coisa que você
faça para você, provavelmente lhe será
tirado e dado para outra pessoa.
Contra esta perspectiva, a ADRA
fez seu primeiro contato com Albânia.
Adventistas do sétimo dia não tinham
outra opção senão entrar e fazer algo
para ajudar o país se reconstruir. De
acordo com John Arthur, diretor da
ADRA-DTE, o total de ajuda até agora
soma 4 milhões de dólares. A ADRA
juntamente com outras agências
britânicas trouxeram alimentos, camas
hospitalares e roupas para o país. O
envolvimento da ADRA reflete o
interesse da igreja em educação, saúde
e temas sociais. O ministério da saúde
e ADRA estão envolvidos em um
projeto conjunto para informar o
público dos perigos do álcool, tabaco,
AIDS e falta de higiene.
Hoje, a ADRA é uma das mais
respeitadas organizações no país.
Recentemente o Conselho de Ministros
concedeu à ADRA um terreno em
Tirana para um depósito e um futuro
centro comunitário.

●

Durante minhas numerosas visitas à
Albânia, fiquei muitas vezes surpreso ao
encontrar pessoas que tiveram a vida
mudada pelo testemunho de um homem.
Muitos lembravam-se de Daniel Lewis.
Poucas semanas após minha primeira
visita à Albânia, tive o privilégio de estar
na casa de Meropi Gjika e ouvir por horas
como o Senhor a protegeu durante os anos
de perseguição na Albânia.
Meropi esperou por quase 50 anos
para ser batizada. Ela foi uma das
primeiras fiéis do adventismo em Korca.
Quando Lewis foi preso, ela cuidou dele
enviando comida e roupa para sua cela na
prisão. Contra toda oposição, ela manteve
a fé. Ela guardou o dízimo por 46 anos e
pediu que eu o tirasse das suas mãos.
Disse-me: “Eu tive três sonhos. O primeiro
era de ser batizada. O segundo era de
devolver meus dízimos e ofertas para a
igreja. E agora, espero ver uma igreja
construída aqui.”
No outono de 1991, David Currie, o
secretário da associação ministerial da
Divisão Trans-Européia, conduziu
palestras sobre arqueologia e a Bíblia.
Milhares assistiram. Em maio de 1992
houve uma conferência internacional de
liberdade de consciência na Universidade
de Tirana, patrocinada pelos adventistas.
Sali Berisha, primeiro presidente eleito

Uma promessa relembrada

ADRA Responde ao
Sofrimento na Albânia

●

Os três sonhos de Meropi

democraticamente na Albânia, teve um
agudo interesse na conferência. Os
participantes representaram várias
denominações religiosas da Albânia.
Na primavera de 1992 houve o
primeiro batismo, realizado no antigo
Museu Enver Hoxha, com Meropi, sua
filha e neta, juntamente com outros cinco
fiéis descendo ao tanque batismal. Em
outubro, uma igreja adventista foi
organizada em Tirana, com seus próprios
anciões e diáconos.
Outros foram batizados, entre eles
Ester Misho, filha de Daniel Lewis.
Grupos adventistas organizados agora
reúnen-se em Shkodra, Elbasan, Durres,
Rreshen e Vlora. Três famílias de
missionários estão agora atendendo ao
país. Ron Edwards, líder da igreja
adventista na Albânia, está ansioso por ver
não somente igrejas bem estabelecidas e
locais de adoração e testemunho sendo
erigidos, mas também treino para pastores
albaneses.

●

Lewis, um albanês de Boston, Massachusetts, e desde então tem vivido em Korca.
Lewis, um farmacêutico, tinha vindo para
Korca nos anos 1930, depois de aceitar um
chamado da Associação Geral para levar a
mensagem adventista à Albânia. Em 1939
a Review and Herald registrou que cinco
albaneses convertidos tinham as boas
novas da volta do Senhor e tinham
começado a guardar o sábado. Seis outros
estavam prontos para o batismo.
Daniel Lewis foi preso em 1951,
depois que Hoxha impôs restrições em
organizações religiosas em todo o país.
Três anos depois, ele morreu num campo
de trabalho. Flora e sua família esperaram
e esperaram.
Ela relembra quão freqüentemente ela
levantou a cabeça para os céus e
perguntou: “Quanto tempo isto vai durar?
Virá algum dia um missionário para Korca
novamente?”
Hoje, uma família de missionários
está atendendo uma igreja de 30 membros
com mais de outras 100 pessoas estudando
as Escrituras. Depois do retorno à
democracia em 1991, os milagres de Deus
no coração dos albaneses tem continuado.

LIVROS
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The Seventh-day Diet, Chris

Rucker e Jan Hoffman (New York:
Random House, 1991); 231 págs.;
encadernado.
REVISTO POR DAWN M. MARTIN.

Chris Rucker e Jan Hoffman
basearam este livro sobre o fato de
que os adventistas do sétimo dia
vivem vida mais longa e sadia do que
o público em geral, o que eles
atribuem a sua adesão aos conselhos
de Ellen White. O propósito dos
autores é mostrar que um estilo de
vida baseado em seus escritos não é exclusivamente para
adventistas, mas para toda pessoa que deseja gozar uma vida
mais sadia. Propõem que os leitores que seguirem as receitas,
planos de refeições e programa de exercícios contidos no The
Seventh-day Diet atingirão seu peso normal e uma vida mais
plena.
O livro é dividido em nove capítulos. Cada um trata de um
assunto específico relacionado com dieta ou saúde, e começa
com uma seção esboçando os fatos básicos sobre o tópico. A
informação dada é de natureza geral, e apresentada de um modo
claro e conciso. A maior parte dos capítulos inclui receitas que
parecem apetitosas, embora nenhuma análise nutricional seja
dada.
Os autores incluem experiências pessoais de suas próprias
famílias, as quais ilustram os pontos principais mencionados no
livro. Também recomendam mudanças semanais. Isto permite
uma transição fácil para um novo estilo de vida. O fato que
nenhum dos autores teve um treino formal em dietética ou
nutrição levou este revisor a abordar o livro com cautela. Por
exemplo, eles parecem apegados ao conceito de jejum. Eles
supõem que a maior parte dos adventistas jejua uma vez por
semana e recomendam o jejum como um meio de perder peso.
Embora esta prática possa de fato levar à redução de peso, os
perigos para a saúde podem contrabalançar os benefícios
esperados. Em muitos casos o jejum pode resultar em ganho de
peso devido aos excessos depois do jejum. Este risco não é
mencionado no livro.
Leitores não-vegetarianos que desejam tornar-se
vegetarianos acharão este livro útil. Foi agradável ler uma
apresentação positiva dos benefícios de uma dieta vegetariana
equilibrada. No todo, The Seventh-day Diet é bem escrito e é
provável que inspire o leitor a adotar um estilo de vida mais
saudável.
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Dawn M. Martin é dietista registrada, funcionária de San Bernardino
County, no sul do Estado da California. Está completando mestrado em saúde
pública na Universidade de Loma Linda, E.U.A.
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Valuegenesis: Faith in the
Balance, Roger L. Dudley com

V. Bailey Gillespie (Riverside, CA:
La Sierra University Press, 1992);
309 págs.; brochura; ISBN 0944450-11-30.

REVISTO POR VÍCTOR A.
KORNIEJCZUK.
Valuegenesis é a maior
pesquisa já conduzida na América do Norte para avaliar as
atitudes de jovens adventistas do sétimo dia para com sua fé,
crenças e práticas. Patrocinada pela Divisão Norte-Americana, e
descrita neste livro por Roger Dudley, da Andrews University, e
Bailey Gillespie, de La Sierra University, a pesquisa envolveu
12.142 estudantes da 6ª à 12ª série, 1.892 pais, 383 professores,
176 diretores e 155 pastores da América do Norte.
Faith in the Balance é um relato abrangente deste estudo.
É o primeiro de uma série de livros a serem publicados na base
da Valuegenesis. O livro tem 16 capítulos. O primeiro capítulo
introduz o leitor ao projeto. No segundo e terceiro capítulos
Dudley apresenta os aspectos mais animadores e mais alarmantes
das atitudes dos jovens para com a religião. O estudo achou que a
juventude adventista enfatiza a importância da religião pessoal, é
leal à igreja e crê na inspiração da Bíblia. O estudo também
revelou que a juventude adventista obtém nota baixa em
maturidade na fé e altruísmo, tende a ser mais materialista e
discorda de algumas normas da igreja. O livro conclui com
sugestões para o fortalecimento do papel da família, escolas e
igrejas adventistas do sétimo dia — os três ambientes nos quais
ocorre o desenvolvimento da fé, valores e cometimento. Quem
tenha que ver com os jovens adventistas — professores, pastores,
administradores — acharão o livro proveitoso.
Dudley tem o dom raro de animar estatísticas. Embora o
livro trate sobretudo de resultados quantitativos e os examine em
termos de conceitos estatísticos, não deixa de ser um volume
interessante. Boas e más notícias são apresentadas com
imparcialidade. Anedotas dão vida às estatísticas. Comentários
através do volume ligam os achados científicos com as
preocupações próprias do pastor. Os dois interesses se unem
harmoniosamente quando os autores procuram esclarecer o
significado do estudo para a missão de hoje. “A grande fome”,
diz Dudley, “de nossos jovens parece ser de uma relação mais
profunda com Deus. O desafio para a educação religiosa
adventista, quer na igreja ou na escola, é de satisfazer esta
necessidade e ajudar nossa juventude a estabelecer uma relação
pessoal com Jesus Cristo” (pág. 229).
Duas observações podem ser feitas no todo do projeto
Valuegenesis. Primeiro, muitas variáveis são baseadas em uma
afirmação sobre a qual os examinadores devem expressar seu
grau de acordo ou desacordo. Algumas destas afirmações
poderiam ter mais de uma interpretação, como as usadas para
determinar quão bem os estudantes compreendem o conceito de
salvação ou para avaliar o componente horizontal de uma fé
madura. O uso de sentenças múltiplas como alternativas, como
em outras partes do questionário, talvez fosse mais apropriado. O
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Sérgio E. Becerra é candidato doutoral em história da igreja na
Universidade de Estrasburgo, na França.
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Encontro é uma palavra
importante na teologia de hoje. Desde
a doutrina da inspiração até a
urgência da conversão, todo o
espectro da teologia é colorido por
vários conceitos de encontro. Nestas
discussões teológicas o encontro mais
significativo é olvidado: o encontro
com Jesus, a relação de um-para-um
com o Senhor da vida. Em seu livro
Roberto Badenas procura retificar esta omissão ao fixar nossa
atenção na necessidade de um encontro pessoal e diário com
Jesus.
Badenas é um bom artesão. Aborda sua tarefa como alguém
que conhece seu Senhor pessoalmente. Pesquisador cuidadoso,
autor e conferencista, atualmente serve como professor e deão de
teologia no Institut Adventiste du Saleve, Collonges, França.
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REVISTO POR SÉRGIO E. BECERRA.
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(Madrid: Editorial Safeliz, 1993);
236 págs.; brochura.
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Encuentros, Roberto Badenas

●

Víctor A. Korniejczuk, em licença da Universidad Adventista del Plata,
na Argentina, atualmente está ompletando seu doutorado em educação na
Andrews University.

Badenas vai direto ao Cristo dos evangelhos e examina
como Jesus ia ao encontro de homens e mulheres de Seu tempo.
Ele toma as histórias dos evangelhos e as enriquece com detalhes
fascinantes extraídos do texto bíblico ou do meio cultural de
então. Como resultado, os indivíduos que encontraram Jesus
aparecem como pessoas que conhecemos, como nós mesmos —
lutando com nossos problemas, sonhos e esperanças.
O Cristo que emerge destas páginas é um Cristo sensível e
compassivo — Alguém desejoso de estabelecer um diálogo
pessoal com cada ser humano, oferecendo-lhe perdão e o começo
de uma nova vida.
Envolvendo o leitor nestes diálogos memoráveis, Badenas
procura despertar neles uma experiência semelhante. Ao recriar
estes encontros, o autor toca — às vezes de modo provocante —
em aspectos-chave da vida cristã, o novo nascimento e a obra do
Espírito Santo, a possibilidade de fé num mundo de dúvida, o
modo de comunicar-se com Deus, o preço do discipulado, a
agonia do sofrimento humano, a responsabilidade social do
crente e o silêncio de Deus.
As reflexões do autor sobre o silêncio de Deus são mais do
que teologia: tocam a parte mais profunda de nossa vida. Para
muitos de nós, Badenas argumenta, “o silêncio de Deus é um
escândalo”. Mas o que quer dizer com isto? Ele explica: “Para
alguns, Seu silêncio é uma desculpa que os leva a desligar-se de
tudo, exceto a si mesmos. Para outros, serve de incentivo para
avançar a hipótese de que Deus não existe. Para os que desejam
crer, o silêncio de Deus é o desafio mais difícil a sua fé... Jó
lutou com ele em meio de sua agonia... até descobrir que o
chamado silêncio é simplesmente que Deus não nos fala do modo
esperado. Nossa incapacidade de ouvi-lo é o resultado de
querermos que Deus esteja a nosso serviço em vez de nós nos
submetermos a Ele. Achamos Deus silente por que Ele recusa ser
moldado a nossa imagem e semelhança” (págs. 226, 227).
Com tais argumentos o autor provê significado e um senso
de autenticidade aos encontros das personalidades dos
evangelhos com Jesus. Cada capítulo tem numerosas notas
bibliográficas e explanatórias que favorecem nossa compreensão
da história.
Publicado originalmente em espanhol, o livro foi traduzido
para o italiano e está em preparo em francês. Apelará a todo
leitor cristão, inclusive alunos universitários e profissionais.
Escrito em estilo fácil sem ser superficial, pode também ser
usado para introduzir não-crentes à beleza e riqueza magníficas
dos evangelhos.

●

perigo de depender estritamente do sentido único de uma
sentença pode ser ilustrado comparando nosso julgamento de
Paulo na base de uma afirmação em Filipenses 2:12, 13.
Classificaríamos Paulo como legalista se tomamos apenas o
verso 12, onde ele exorta: “Operai vossa salvação com temor e
tremor”, ao passo que o verso 13 o colocaria na posição oposta,
“porque é Deus que efetua em vós tanto o querer como o
realizar”. Com isto não quero negar que haja uma propensão
legalista na maneira como nossos jovens compreendem a
salvação, mas me pergunto se é possível determinar o que existe
na mente de 58 por cento das crianças e adolescentes examinados
quando discordam da sentença: “Nada há que eu possa fazer para
ganhar a salvação.” Uma entrevista talvez fosse a técnica
apropriada para esclarecer esta questão. Dado o tamanho da
amostra e o número de variáveis, o método de entrevista talvez
não fosse possível.
Segundo, Valuegenesis pesquisou apenas alunos do
segundo grau. Pergunto-me que achados interessantes
resultariam se tal estudo abrangesse estudantes de faculdade.
Muitos valores são afirmados e estabilizados no final da
adolescência. Certas tendências em declínio na 12ª série, que
podem ser explicadas pela psicologia do desenvolvimento,
podem ser invertidas no estudante de faculdade. Vale a pena
pensar nisto para o futuro.

PRIMEIRA
PESSOA
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●

●

O lugar era novo. As pessoas
eram desconhecidas. A língua
era uma barreira. Mas havia
uma canção em nossos
corações, que nos uniu e nos
manteve unidos. A canção do
testemunho de Jesus.

Uma
Canção da
Polônia
E

●

●

●

●

●

●

Michael
Feldbush
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ra um dia frio em janeiro. Greg
Hann e eu viajamos 724 km de
Zakopane a Gdansk, na Polônia.
Sabíamos que o trem estaria cheio, de
maneira que chegamos à estação uma hora
e meia antes do horário de saída. Mesmo
assim, foi com muito esforço que
conseguimos abrir caminho pelo corredor
do último vagão do trem. Tínhamos quinze
horas de viagem pela frente e não havia
assentos disponíveis para nós! Mas não
éramos os únicos: quarenta pessoas mais
também estavam em pé.
O Student Missionary Call Book
(Chamados a Ser Missionários Estudantes)
e outras histórias apresentam
positivamente o desafio, a emoção e a
aventura de um missionário estudante.
Viajar a países desconhecidos, conhecer
outras pessoas, falar de Cristo ao ensinar e
pregar. Não é isso que fazem os estudantes
missionários? Sendo assim, decidi ir à
Polônia como um deles e ensinar inglês
naquele país. Além do mais, queria umas
férias da escola!
Mas ao estar em pé no meio de uma
multidão de viajantes cansados, caí na

realidade: a vida de missionário estudante
traz desafios e aventuras imprevisíveis.
Greg e eu passamos quase toda a noite no
trem; foi uma experiência horrível. Mas
Deus operou poderosamente naquele
lugar. Tivemos a oportunidade de
conversar com as pessoas ao nosso redor.
Apesar do nosso pobre domínio do
polonês, foi muito divertido tentar
comunicar-nos. Greg pegou um livro de
canções em polonês na sua mochila e
tentamos cantar algumas delas.
Nossos novos amigos, intrigados, nos
perguntaram que tipo de canções eram
aquelas. Em pouco tempo, começamos a
explicar nossa fé em Cristo àqueles que
estavam em pé ao nosso redor. Conversei
com uma jovem que sabia um pouco de
inglês, mas as pessoas que estavam perto
do Greg não sabiam quase nada.
Felizmente, um dos passageiros tinha um
Novo Testamento em polanês. Foi assim
que Greg pôde dar um estudo bíblico de
45 minutos — em polonês — sobre a
salvação através de Jesus. Cinco meses
antes não éramos capazes de dizer uma
palavra sequer nesse idioma! Tenho
certeza de que Deus usou a Greg como
Seu instrumento naquela noite.

Deus tinha uma surpresa
para mim
Por nove meses, entre 1992 e 1993,
dei aulas de inglês em Gdansk — cidade
banhada pelo Mar Báltico, no norte da
Polônia. Tinha boas intenções para tornarme um missionário estudante. Queria
servir a outros, dar testemunho e divertirme. Esperava ter algumas experiências
interessantes e fazer novas amizades. Mas
Deus havia guardado uma surpresa
especial para mim. O que esperava da
Polônia nem se compara com o que recebo
hoje em dia por haver estado lá. Deus e a
Polônia me ensinaram que não posso
julgar as coisas antes delas acontecerem.
A diferença entre a realidade e a
expectativa pode ser enorme. Ao viajar à
Europa, especialmente à Europa Oriental,
pela primeira vez, eu não tinha a mínima
idéia do que poderia encontrar. Quando
pensava na Polônia, vinham à minha
mente imagens de jornais em preto e
branco, das filas para comprar pão e
mulheres de touca na cabeça. Eu achava
que “por lá”, naquele país anteriormente
comunista, as pessoas usavam roupas
cinzas, comiam alimentos cinzas e tinham
sorrisos também de cor cinza em seus
rostos. O privilégio de ter visitado a
Polônia e eliminar tais idéias
preconcebidas foi uma das experiências
mais gratificantes da minha vida.

Diálogo 6:1—1994

Michael Feldbush cursa o penúltimo ano de
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●

Fiquei muito amigo de uma das
alunas. Anna era uma estudante de
medicina. Ela veio algumas vezes ao
estudo bíblico semanal e não falava muito,
mas ouvia atentamente. Certo dia, ela se
abriu comigo, perguntando por que Deus
permite o sofrimento no mundo e
expressando dúvida sobre Seu amor por
ela. Defrontar suas inquietantes perguntas
foi uma das experiências mais difíceis da
minha vida. Pude visitá-la várias vezes
para aumentar a nossa amizade, falar da
minha fé e contar minha própria história.
O nosso estudo bíblico semanal
concentrava-se na vida de Jesus, usando
como textos a Bíblia e O Desejado de
Todas as Nações. Queríamos compartilhar
com nossos alunos a importância de um
relacionamento pessoal com Jesus. Como
resultado dos estudos, Deus tocou alguns
deles, especialmente Diana e Gregory. No
final do ano, eles nos contaram que
haviam compreendido que Cristo é um
amigo. Ficamos comovidos e muito felizes
por isso.

●

Diálogo 6:1—1994

Fazendo amigos e
compartilhando a fé

●

Antes de ir à Polônia, lembro-me de
ter ouvido que os missionários estudantes
deveriam ser flexíveis e estar dispostos a
lidar com o inesperado. Descobri que esse
era um bom conselho. Eu estava
petrificado no primeiro dia de classes.
Como poderia ensinar inglês sem estar
preparado para ser professor e sem saber
falar polonês? No meio do ano, um dos
nossos melhores professores teve que
voltar a seu país por motivos de saúde.
Não tínhamos um tradutor de tempo
integral que nos ajudasse em nossas
relações públicas com a comunidade.
Damos graças a Deus pelas provisões
de perseverança, criatividade e paz que Ele
está disposto a dar-nos quando Lhe
pedimos. Em várias ocasiões, Deus nos
ajudou ao lidar com algum assunto ou
problema inesperado. Confiamos
plenamente nEle para fortalecer-nos
durante todo o ano. Cada semana tínhamos
reuniões com outros missionários
estudantes, nas quais compartilhávamos
nossas angústias e preocupações uns com
os outros e com Ele.
As boas experiências compensaram
enormemente as estressantes. O medo de
ensinar deu origem ao desafio de tornar-

Éramos as “autoridades” como
professores de inglês, capazes de guiar
nossos alunos quanto ao certo e errado da
conversação nesse idioma. Mas como
professores de Bíblia, não tínhamos a
mesma vantagem. Ninguém entende a
Deus ou as coisas relacionadas com Ele
completamente. Quando alguém nos fazia
uma pergunta, nem sempre tínhamos a
resposta. Por exemplo, não pude dizer a
Anna como encontrar a Cristo porque não
a conhecia suficientemente para traçar-lhe
o caminho. Nós, os missionários
estudantes, chegamos à conclusão de que a
nossa tarefa como testemunhas e
missionários é ser como o semeador da
parábola (ver Mateus 13:3-8). Nós somos
simplesmente testemunhas — pessoas que
contam o que ouviram e viram e dão seu
testemunho pessoal. Plantamos sementes.
Daí para frente, é trabalho do Espírito
Santo regar e nutrir essas sementes.
Provavelmente, esta é a coisa mais
importante que aprendi como missionário
estudante: não é preciso tornar-se um
missionário autorizado para sê-lo. É
possível entoar a canção de Jesus em
qualquer lugar, a qualquer hora. ❏

●

Pronto para o inesperado

me cada vez melhor professor. As
atividades do Instituto de Inglês foram o
destaque do ano. Tivemos programas
especiais como shows de talento, caças ao
tesouro, dias no campo, piqueniques e
visitas a um orfanato local.
Queríamos estar com nossos alunos
fora da sala de aula e dar-lhes a
oportunidade de praticar inglês. Nas tardes
de domingo tínhamos estudos bíblicos
com os alunos interessados. Deus me deu
um relacionamento especial com meus
alunos. Passaram de desconhecidos aos
quais temia a amigos com os quais
desejava estar.

●

A Polônia é um bonito país que
possui praias, montanhas, florestas e
campos. Existem milhares de quilômetros
de estradas tranqüilas, bem como cidades
onde habitam centenas de milhares de
pessoas amáveis. A Polônia sofreu
realmente as desagradáveis conseqüências
do comunismo e necessitará vários anos
para eliminá-las totalmente e para
“alcançar” a Europa Ocidental, mas os
poloneses trabalham valorosamente (como
sempre) pelo desenvolvimento do país.

O autor (sentado à direita) com alunos de uma de
suas classes de inglês.

●

Dia no campo para alunos do Instituto Adventista da
Língua Inglesa.
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Uma Comunidade que Transforma a Vida
Sim. Competimos com os melhores no aspecto acadêmico. ▲ ▲ ▲ Mas isso é apenas o começo. ▲ ▲ ▲ Cada
aspecto da sua vida é importante para nós. ▲ ▲ ▲ A vida na Terra e a vida pela eternidade. ▲ ▲ ▲ Servir ao
mundo que nos rodeia é o nosso objetivo. ▲ ▲ ▲ Queremos que você saiba desse desejo. ▲ ▲ ▲ Nosso campus é
sede do Centro de Assistência Mundial Stahl e do Centro de Ministério Jovem John Hancock. ▲ ▲ ▲ Nossos
estudantes alimentam os famintos e ajudam os necessitados. ▲ ▲ ▲ Tudo isso e mais de 100 carreiras e
programas a sua escolha. ▲ ▲ ▲ Carreiras de nível técnico, bacharelado, mestrado e doutorado. ▲ ▲ ▲ Uma
proporção de 11 alunos por professor. ▲ ▲ ▲ Programas de internato arrojados. ▲ ▲ ▲ Curso de inglês de
primeira categoria. ▲ ▲ ▲ Reconhecida numa pesquisa importante como uma das melhores instituições
educativas nos Estados Unidos. ▲ ▲ ▲ Comprove a qualidade dos nossos cursos. ▲ ▲ ▲ E venha desfrutar da
nossa comunidade. ▲ ▲ ▲ Para mais informação, comunicar-se com:

LA SIERRA
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4700 Pierce Street, Riverside, California 92515, E.U.A.
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