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Escrevendo por
muitos outros
Escrevo-lhes umas poucas linhas para
que saibam do trabalho fantástico que
vocês todos fazem com Diálogo.
Havendo-o lido durante os últimos três
ou quatro anos, aprecio sua cobertura
excelente de questões que nos interessam
como jovens adultos. Sua escolha de
artigos de preocupações contemporâneas,
as ótimas apreciações de livros, as
histórias pessoais, a seção “Intercâmbio”
— tudo parece planejado com a
juventude universitária em mente. Vocês
fazem tudo sem comprometer os pilares
da fé cristã, embora permitindo que
opiniões individuais sejam expressas. Sei
que estou escrevendo em nome de
milhares de outros jovens adventistas
como eu mesmo, que talvez nunca lhe
escrevam. A todos envolvidos na
produção de Diálogo, obrigado por um
trabalho bem feito!
ROBERT BRUNESE
Cheney, Washington, E.U.A.

Uma revista que me
diz algo
Descobri Diálogo ao visitar o salão
de professores da Escola Internacional de
Ekamai, aqui em Bangkok. Como
estudante de medicina, achei seu
conteúdo tão relevante que dizia a mim
mesma: “Finalmente, eis um jornal
adventista que me diz algo!” Tenho sido
realmente abençoada. Por favor, incluam
meu nome no “Intercâmbio”, e que Deus
os guie ao preparar os números futuros.
Espero não perder nenhum deles!
ELEANOR CAMAGAY
Bangkok, TAILÂNDIA

●
●
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Bem equilibrada e
estimulante
Tendo acabado de ler Diálogo 6:2,
quero parabenizá-los pela mistura bem
equilibrada de artigos que estimulan o
pensamento, relatórios informativos e
questões atraentes. Agradou-me ver que
todas as apreciações de livros naquele
número foram escritas por jovens — e eu
os conhecia a todos! Continuem o bom
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Robert S. Folkenberg, Presidente
Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia
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A

juventude é a igreja de amanhã. Esta afirmação, usualmente feita pela geração
mais velha, parece dizer aos jovens: “Vocês não são a igreja de hoje. Sejam
pacientes e esperem até amanhã, até que sejam bastante velhos para
merecerem confiança.” Mas, de fato, os jovens já são um componente
muito importante da igreja de Deus. Em alguns lugares representam mais da metade dos
membros da igreja.
O entusiasmo dinâmico e visão esperançosa que Deus implantou na juventude
são indispensáveis à saude da igreja, equilibrando a sabedoria da experiência. Juntas,
ambas formam uma combinação invencível, a qual Deus usa para fazer avançar Sua obra
no mundo.
Tão eficaz é esta combinação que Satanás está resolvido a rompê-la, pondo
uma contra a outra num cabo de guerra conceptual. Idiossincrasias triviais são ampliadas
em diferenças monumentais, minando a confiança e harmonia que é nossa herança
espiritual. Isto produz o que se chama o hiato entre as gerações, cujo efeito é lançar uma
nuvem de suspeita sobre aquilo que de outro modo seria uma cooperação íntima. A linha
entre estilo e substância, sempre em fluxo quando pensamos superficialmente, fica
apagada, resultando em paralisia que torna impossível aquilo que o Espírito Santo quer
fazer por nós, em nós e para nós.
Muitos de nossos leitores fazem parte de nossa juventude inquiridora e
aventureira. Vocês estão escolhendo entre as opções disponíveis no mundo de hoje, e
fazendo decisões que determinarão a direção de sua vida. Realmente, não há nada que
vocês jamais farão que seja de maior importância do que isto.
Espalhadas sobre o balcão da vida vocês acham uma variedade atordoante de
opções. Algumas são repetições de velhas idéias, outras são tão recentes que a tinta mal
secou. Cada uma tem seu encanto, mas acima de tudo paira o reclamo de Jesus. Somente
com Ele no centro de sua vida você obterá respostas verdadeiras às grandes questões do
destino. Postas a Seu serviço, suas habilidades, talentos e energias podem se desenvolver
ao máximo. Isto não requer emprego denominacional, mas certamente pode incluí-lo.
Ademais, dedicando-nos a Cristo chegamos à solução real para as tensões
entre as gerações. Ele nos habilita a discernir o trivial do importante. Ele nos habilita a
vencer diferenças com nosso próximo. Ele nos leva a reconhecer que nossas
perspectivas são limitadas e que necessitamos de paciência para compreender o ponto de
vista dos outros.
Acima de tudo está o amor eterno que Jesus implanta naqueles que Lhe são
consagrados. O entusiasmo transbordante da juventude combina com a sabedoria
resultante de anos de serviço, e juntos efetuam o que Cristo tem em mente. O resultado:
multidões introduzidas às maravilhas de Jesus, arroladas nas fileiras do povo de Deus e
cumprindo sua tarefa de levar o evangelho a todo mundo. Eis a espécie de unidade de
que necessitamos na igreja de Deus.
Insisto que cada um de vocês assuma o envolvimento para realizar o plano de
Deus para sua vida.

●
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trabalho, que nutre uma visão global
entre universitários adventistas e
profissionais.
PIETRO E. COPIZ
Hinterkappelen, SUÍÇA

Dançaremos?
Em seu artigo sobre a dança (Diálogo
6:2), Steve Case destacou alguns
princípios importantes aplicáveis a
questões que afetam a vida cristã,
particularmente entre a juventude
adventista. Contudo, a parte final do
artigo levanta uma questão capital.
Sugerir que a Bíblia tolera dança
moderna “secular” ou “de igreja” requer
um salto de fé gigantesco. Em vez de
querer ler na Palavra de Deus algumas
perspectivas seculares para justificar as
tendências da natureza humana
pecaminosa, peçamos a Deus que
mediante o Espírito Santo mude nossos
corações e estilos de vida para que
concordem com Sua Palavra.
DAN SEARNS, DIRETOR DE JOVENS
Alvarado, Texas, E.U.A.

O autor responde:
A Bíblia contém 27 referências à
dança, e seria maravilhoso gastar uma
sexta-feira à noite ou uma tarde de
sábado para descobrir o que essas
passagens dizem e como elas se aplicam
hoje a Adventistas do Sétimo Dia em
diferentes culturas. Como explicar
passagens tais como Salmo 150:4 ou
Eclesiastes 3:4? Como explicar a
maldição que caiu sobre Mical por
criticar o Rei Davi por dançar em frente
da arca do Senhor (II Samuel 6:12-23)?

●

Naturalmente não se deve ser tão ingênuo
para ignorar a possível estimulação sexual
e associações negativas usualmente
envolvidas na dança. Ao mesmo tempo,
não se deve olvidar que a dança pode ser
uma expressão comunitária de alegria.
STEVE CASE
Piece of the Pie Ministries
Carmichael, Califórnia, E.U.A.

Comentário sobre um
desenho animado
Um leitor e um desenhista da Argentina cooperaram para criar um desenho
animado em resposta ao artigo “Animais e
Humanos: São Eles Iguais?” que apareceu
no último número (6:3). O imprimimos
abaixo para sua reflexão.
—Os Editores
Um lançar de olhos
sobre relações
humanas
Esta carta tem dois propósitos. O
primeiro é agradecer-lhes pelo número
muito oportuno de Diálogo 6:1,
especialmente a reflexão sobre “a batalha
dos sexos”. Esse artigo enfocou minha
atenção sobre nossa relação suprema —
unidade com Deus e uns com os outros,
como o Pai e o Filho são um. É
significativo para mim porque sempre que
superioridade é discutida na Bíblia, em
relação entre o Pai e o Filho, é feito no
contexto da Encarnação. Superioridade
torna-se uma questão com o homem no
contexto da Queda (que tornou a
Encarnação necessária). Considerando que
nosso alvo é voltar ao plano original de
Deus para o homem e a mulher, nosso

único exemplo perfeito é a relação que
existe na Divindade.
Em segundo lugar, desejaria pedir
uma cópia desse número tanto em
francês como em português. Como
diretor de Educação, Vida em Família e
Comunicação para a União do Sahel,
planejo pôr uma cópia desse importante
artigo nas mãos de nossos líderes
regionais. Mais uma vez obrigado por
satisfazer as necessidades de nossa gente
com sua excelente revista!
LYNN EISELE, UNIÃO DO SAHEL
Lome, TOGO

Um testemunho
pessoal
Somente há pouco familiarizei-me
com Diálogo. Que revista interessante!
Deixem-me brevemente partilhar um
testemunho da bondade de Deus para o
encorajamento de outros. Em maio de
1986 estava no primeiro ano de estudos
na Universidade Makerere. Um bondoso
senhor, Fred Senoga, entrou no quarto
que eu partilhava com um antigo colega
seu e começou e me contar as boas novas
de Jesus. Embora Fred não pudesse
persuadir seu ex-colega a entregar sua
vida a Cristo, eu aceitei o convite de
Fred para entrar numa classe de Bíblia e
me batizei na Igreja Adventista em
novembro deste ano.
Logo enfrentei o desafio de exames
marcados para o sábado, e como
resultado de minha decisão, tive de
suspender meus estudos. Logo que
partilhei minha fé com minha esposa, ela
se batizou. Dois de meus irmãos também
se uniram à igreja. Ensinei por um tempo
numa escola adventista, enquanto me
Continua na pág. 33

Apesar da opinião
de vários cientistas,
não existe prova de
que essa espécie
tenha algum
parentesco com a
nossa.

Na verdade, o modo
como se relacionam
entre si e resolvem seus
conflitos é a melhor
prova contra essa
teoria. Alguma
pergunta?

Cartas
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Bom. Isso é
tudo por hoje.
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Recebemos com satisfação as suas
cartas; contudo, limitem seus
comentários a 200 palavras. Enviemnas para: Dialogue Letters, 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, MD
20904-6600; E.U.A. Se selecionada
para publicação, sua carta poderá ser
resumida por questão de clareza e
espaço.
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Gerald R.
Wi n s l o w
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Cristãos, especialmente os que se
envolvem com problemas de saúde, não
podem evitar de encarar as questões
morais da vida humana pré-natal.
Aqueles cristãos que crêem, como eu,
que Deus quer que protejamos a vida
pré-natal e que o aborto, mesmo quando
necessário, é uma questão moral séria,
precisam perguntar o que significa
tornar nossa fé prática. Que podem os
cristãos fazer para reduzir a tragédia do
aborto?
Eutanásia. No passado, a maior
parte dos países tinham leis proibindo a
eutanásia. A eutanásia era associada com
a corrupção da medicina na Alemanha
nazista. Mais recentemente, porém,
novas técnicas médicas para prolongar a
vida humana têm feito com que muitas
pessoas perguntem sobre a qualidade da
vida prolongada. Estamos realmente
salvando vidas ou simplesmente
prolongando o processo de morrer?
A questão se levanta com freqüência
crescente naqueles países bastante ricos
para se dar o luxo de tecnologias
excessivas. Começando na Holanda e
vinda para os Estados Unidos e outros

●

Desenvolvimentos em bioética
ilustram a espécie de perguntas que
cristãos precisam adereçar.
Aborto. Tendo lido inúmeras
monografias de estudantes sobre o
assunto, às vezes penso que todas as
facetas têm sido enfocadas. Mas a
questão não dá sinal de que vá
desaparecer. Com efeito, o conflito
sobre aborto parece se tornar cada vez
pior. E novos desenvolvimentos
biomédicos prometem intensificar as
questões morais.

Pode a Bíblia nos
Ajudar?

●

Dilemas em bioética

Cristãos e a
Bioética:

●

H

á vinte anos, tentei introduzir um
curso chamado “Bioética Cristã”
na faculdade adventista em que
ensinava. Um de meus colegas duvidou
da conveniência da idéia. O assunto, ele
concordou, era interessante, mas haveria
possivelmente uma abordagem cristã a
novas questões em biologia e cuidado de
saúde quando tais questões estavam tão
claramente fora do território moral da
Bíblia? Afinal, as Escrituras não têm
nenhum texto aplicável à maior parte das
questões no campo emergente da
bioética. A despeito das dúvidas de meu
colega, ensinei o curso numa base
experimental.
Os tempos mudaram. A
Universidade de Loma Linda, onde
agora ensino, abriga o Centro para
Bioética Cristã, que acaba de comemorar
seu décimo aniversário. Na
universidade, estudantes podem agora
obter um mestrado em bioética.
O que mudou? Primeiro, as questões
urgentes de bioética — questões centrais
para o que significa ser humano —
recusam desaparecer. Com efeito, as
questões têm-se multiplicado. Segundo,
um número crescente de cristãos tem
aceito a responsabilidade de entrar no
debate bioético.1
Conseqüentemente, as perguntas de
meu antigo colega são mais pertinentes
do que nunca. Podemos nós desenvolver
uma abordagem distintamente cristã em
questões de bioética? Pode essa
abordagem ser honestamente
fundamentada na Bíblia? Tais questões
exigem séria atenção por Adventistas do
Sétimo Dia, com seu compromisso com
a fé bíblica e o cuidado da saúde.

Por exemplo, RU486, a droga
abortante aperfeiçoada na França, com o
correr do tempo provavelmente se
tornará acessível em todo o mundo. Seu
uso tornará o aborto mais barato, mais
seguro e mais privado, aumentando
assim a necessidade de indivíduos
moralmente responsáveis a fim de
pensarem claramente sobre as opções.

●

“Bioética: uma disciplina que trata
das implicações éticas e aplicações,
especialmente em medicina.”—
Webster’s Ninth New Collegiate
Dictionary.

●

●

●

●

●

●

países, estamos vendo a disposição do
público de “ajudar” aqueles que estão
morrendo a encurtar suas vidas
deliberadamente. É negar cuidado
médico, que parece apenas aumentar o
sofrimento do moribundo, o mesmo
moralmente que pôr termo ativamente à
vida do paciente? Importa se as medidas
são tomadas por profissionais (isto é,
eutanásia) ou pelos pacientes mesmos
(isto é, suicídio com assistência)? Terá o
cristianismo, que tradicionalmente se
opôs ao suicídio, respostas para os
dilemas atuais introduzidos pela
capacidade da tecnologia controlar o
termo da vida?
Reprodução. Entre as questões
mais recentes de bioética, nenhuma é
mais intrigante do que as que se
relacionam com reprodução humana com
assistência. Além da inseminação
artificial, mães substitutas e fertilização
in vitro, podemos agora clonar embriões
humanos por divisão celular. Pode-se até
colher e armazenar oócitos (isto é,
óvulos em desenvolvimento) retirados de
ovários de fetos abortados.
Novas possibilidades para a vida
humana parecem ser limitadas apenas
pela imaginação dos novos tecnocratas.
Tudo isso suscita questões profundas
sobre paternidade, família e o cuidado
dos “próprios” filhos. Além disto, a
comercialização desses novos processos
tem aumentado a complexidade moral.
Em face destes dilemas, qual é o ponto
de vista cristão da procriação e família?
Que princípios cristãos deviam guiar nas
decisões sobre oferecer ou aceitar novas
técnicas para assistir na reprodução
humana?2
Genética humana. Novos avanços
em genética parecem prover maiores
possibilidades para definir o que seja ser
humano. O mapeamento do genoma
humano progride mais rapidamente do
que se previa há poucos anos. Logo
poderemos identificar milhares de
características que se desenvolverão
numa pessoa estudando no estado prénatal o código genético do indivíduo.
Esse novo conhecimento encerra
promessas fantásticas para o cuidado da
saúde.

6

A habilidade de predizer doenças
genéticas e preveni-las é excitante a
qualquer que se preocupa em diminuir o
sofrimento humano. É fácil imaginar
como esta informação pode levar a
abusos tais como aborto seletivo por
razões triviais e discriminação contra os
portadores de certos defeitos genéticos.
De que modo os cristãos decidirão como
fazer o melhor uso das oportunidades
providas pela nova informação em
genética, ao mesmo tempo rejeitando os
abusos potenciais?
Além de compreender o genoma
humano, temos agora o poder de mudálo. Durante os últimos 20 anos,
biologistas têm descoberto como
manipular os genes de muitas diferentes
formas de vida, incluindo humanas.
Material genético pode ser transferido de
uma vida para outra, mesmo através de
barreiras entre espécies. Ademais, o
potencial para ajudar aqueles que têm
doenças graves é espantoso. A pessoa
cuja enfermidade resulta de um gene
ausente ou defeituoso pode ser
“infectada” com o material genético
apropriado. Embora esses tratamentos
ainda estejam na fase experimental,
muito prometem. Mas há também a
ameaça de abuso, quando pessoas são
tentadas a usar a possibilidade não só
para aliviar o sofrimento humano, mas
também para produzir uma “qualidade
superior” de seres humanos. Um
exemplo comum é a demanda crescente
de um fator de crescimento produzido
por engenharia genética para fazer com
que crianças cresçam mais altas. Quais
são os limites morais da engenharia
genética? Será que a crença na criação
divina nos ajuda a responder tais
questões?

bactérias resistentes a antibióticos
ameaçam a vida e a segurança humanas.
Que significa o sacrifício cristão em
tempo de epidemia, especialmente
quando algumas das doenças, tais como
AIDS, estão também associadas com
estigma social? Será que fé bíblica
oferece qualquer diretriz sobre se
deveríamos assumir os riscos
necessários para cuidar dos
necessitados?
Outra lembrança dos limites é o fato
de que nenhuma sociedade é bastante
rica para prover todos os cidadãos com a
mais recente e mais dispendiosa
tecnologia médica. À medida que novos
tratamentos dispendiosos, como a
transplantação de órgãos, passam da
categoria de cuidado experimental para a
de normal, mesmo sociedades ricas têm
de encarar a realidade de limites
econômicos. Ouvem-se mais e mais
debates sobre o racionamento do
cuidado médico, incluindo o de
tratamentos capazes de salvar vidas.
Um fato básico garante que esse
problema vai se tornar cada vez mais
agudo. A capacidade humana de inventar
coisas ultrapassa sua capacidade de
pagar por elas. A idéia de omitir
tecnologias médicas marginalmente úteis
porque são muito custosas parece
ofensiva a muitos. Mas, afinal, temos de
aceitar esta realidade. Assim quem
deveria obter recursos médicos escassos
que potencialmente salvam vidas? Os
que mais podem pagar? Aqueles que são
mais úteis à sociedade? De outro lado, se
tais técnicas médicas dispendiosas não
podem ser dadas a todos que as
necessitam, dever-se-ia favorecer
alguns? Que diz a ética cristã sobre
questões de justiça distributiva?

Limites da ciência médica

Pode a Bíblia ajudar?

Todos esses “avanços” podiam levar
a ciência médica a novas alturas de
confiança. Mas outros desenvolvimentos
recentes nos lembram dos limites do
sucesso científico. Durante a maior parte
deste século, críamos que estávamos
gradualmente eliminando as doenças
mais terríveis. Mas a epidemia da AIDS
renovou nosso sentimento de
vulnerabilidade. Mesmo doenças como a
tuberculose, que se julgava estar sob
controle nos países industrializados,
começam a reaparecer com freqüência
assustadora. E novas variedades de

No centro da fé cristã está a
convicção de que Deus provê direção
para as decisões que precisamos tomar.
Através de Sua Palavra (II Timóteo
3:16), mediante Seu Espírito (João 16) e
pela participação na comunidade da fé
(Atos 15, I Coríntios 12), temos os
recursos para refletir cuidadosamente e
decidir sobre a vontade de Deus para
nós. Esses recursos cooperam no
desenvolvimento de virtudes cristãs em
nossa vida. Como regra, traços de
caráter cristãos tais como amor ao
próximo (Romanos 13:8-10), tratar a
outros com imparcialidade (Atos 10:34)
e a disposição de obedecer os
mandamentos de Deus (João 14:15),
levam a ações que refletem
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Uma Estrutura Cristã para
Decisões Bioéticas
1. Análise. Comece com uma compreensão clara da questão.
• Quais são os efeitos prováveis das várias opções?
• Que fatos estão em dúvida? Alcançar julgamentos
Se bem que predição correta não seja possível em
morais maduros requer um apanhado claro dos fatos,
todos os casos, seria irresponsável não considerar os
incluindo dados científicos atuais e a natureza das
efeitos prováveis de uma decisão. Por exemplo, quais
intervenções propostas.
são as complicações prováveis de uma mulher prover
• Que conceitos carecem de esclarecimento?
gestação para outra mulher?
Esclarecimento de conceitos envolve precisão de
3. Princípios. Decisões cristãs maduras são guiadas pelos
linguagem e significado dos termos centrais. Confusão
princípios de Deus.
conceptual leva a falhas de comunicação. Por exemplo:
• Que princípios relevantes podem ser derivados de
É adultério a inseminação artificial que usa o esperma
um estudo da Palavra de Deus? Ao examinarmos as
de um doador? É a retirada de suporte de vida artificial
Escrituras, o Espírito Santo nos habilitará a discernir
de um moribundo o mesmo que “eutanásia”? Para o
princípios para nos guiar em nossas decisões. Tal
cristão o esclarecimento dos conceitos requer que a
estudo tenta recobrar o sentido original das Escrituras
linguagem do discurso moral esteja em harmonia com
para compreender a direção moral que Deus nos dá.
os princípios das Escrituras.
Esta direção alcança sua expressão mais clara no
• Que valores estão em conflito? Identifique
ministério de Jesus.
explicitamente os valores em questão. Por exemplo, ao
• Pode a experiência da comunidade da fé nos
cuidar de um paciente agonizante, há conflito entre a
ajudar? Ser parte do povo de Deus nos ajuda a
possibilidade de prolongar a vida do indivíduo e aliviar
partilhar intuições morais numa atmosfera de
a dor? Sensibilidade guiada pelo Espírito garante que
confiança e respeito mútuos. Isto inclui um estudo da
não olvidemos elementos-chave que deviam afetar
reflexão de cristãos tanto de agora como da história
nossa compreensão da questão.
da igreja.
• Que relacionamentos humanos serão afetados? A
4. Decisão. Oração e cuidadoso estudo da Bíblia deviam
ética cristã devia pesar como as decisões afetam
inspirar confiança para decisões e humildade para
relações pessoais. Por exemplo, como a inseminação
mudá-las quando necessário.
afetaria relacionamentos dentro da família? Os
• Que decisões se harmonizam melhor com os
princípios bíblicos visam promover relações humanas
princípios bíblicos? Ao encarar decisões morais
saudáveis.
complexas, os cristãos nem sempre estão livres de
• Qual é o domínio apropriado da autoridade moral?
equívoco. Não obstante, Deus nos dá recursos
Quem é o agente apropriado para fazer uma decisão
suficientes para decisões corajosas e ações
bioética? Por exemplo, a decisão de aceitar ou rejeitar
apropriadas.
uma intervenção médica qualquer pertence ao paciente
• Que obstáculos precisam ser vencidos a fim de
se ele é adulto mentalmente competente. Se o paciente
levar a efeito a decisão? Devíamos efetuar nossas
não é competente, quem decide? A família? O corpo
decisões com estratégia apropriada, incluindo
médico? A sociedade? A Bíblia reconhece vários tipos
medidas bem fundamentadas para superar obstáculos.
de autoridade, provendo regras especiais para pais,
5. Avaliação. Aprenda de decisões anteriores e faça os
dirigentes da igreja e funcionários do governo.
ajustes necessários.
2. Alternativas. Dê atenção criativa a uma variedade de
• Qual é nossa avaliação honesta da decisão? Deus
opções.
continua a trabalhar conosco e por nós, mesmo
• Que cursos de ação existem? Deus nos tem dado a
quando erramos. Humildade cristã leva à nova
criatividade para imaginar, avaliar e seguir cursos
compreensão e admissão de erros passados. A graça
possíveis de ação. Por exemplo, ao cuidar do
de Deus é libertadora a este respeito, pois nosso
moribundo, há melhores maneiras de preservar a
destino final baseia-se em Cristo e não depende da
dignidade da pessoa e aliviar a dor em vez de recorrer
perfeição de nossas decisões.
à eutanásia?

●
●
●
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direção de Deus (Mateus 21:22).
Questões específicas de bioética podem
ser novas, mas não deviam nos
intimidar, porque Deus tem prometido

●
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fórmula cristã simples para resolver
todas as complexidades morais. Assim
mesmo podemos esboçar algumas
considerações básicas que os cristãos
deviam incluir no processo de tomar
decisões.
Abertura à direção do Espírito. A
ética cristã começa com abertura à

●

responsabilidade cristã. Noutros casos,
não obstante, os cristãos enfrentam
dilemas morais reais, especialmente
quando dois ou mais valores cristãos
estão em aparente conflito.
Tais dilemas, como notamos antes,
não são raros hoje na bioética. A
maturidade cristã requer uma abordagem
bíblica honesta a tais questões morais
difíceis. Naturalmente, não há nenhuma

nos levar por Seu Espírito às verdades
de que precisamos para sermos fiéis à
Sua vontade (João 14:15-17). Nossa
petição pela direção do Espírito provém
de um reconhecimento de que a
sabedoria de Deus é muito superior à
nossa (Provérbios 3:5-6; I Coríntios
3:18-20).
Aceitando a direção do Espírito
somos levados à Bíblia, na qual Deus
revelou Sua sabedoria moral (Salmo
119:105). Em resposta ao amor de Deus
somos motivados a obedecer a Seus
mandamentos (João 14:15). Os Dez
Mandamentos (Êxodo 20:1-17) e muitas
outras expressões da vontade de Deus
nos darão direção específica para um
amplo leque de atividades humanas
(Salmo 19:7-8), incluindo problemas de
bioética. Mesmo quando nenhum texto
fala diretamente a uma questão
específica de bioética, a Bíblia ainda
provê princípios abarcantes para guiar
nossas ações (ver Miquéias 6:8; Mateus
23:23).
Por exemplo, não achamos
passagens específicas dizendo-nos o que
fazer sobre a transferência de embriões
humanos ou sobre o uso de terapia
genética. Mas se cooperamos com o
Espírito e procuramos nas Escrituras
algumas diretrizes básicas, não
ficaremos desapontados. Não só nos
mandamentos das Escrituras, mas
também em sua história, poesia e
profecias temos abundantes recursos que
estimulam nossa imaginação moral e nos
habilitam a ver a vida humana segundo a
perspectiva dos valores divinos. Esses

recursos são mais produtivos quando
procuramos compreender o que o texto
significava ao povo que primeiro o
recebeu e a direção em que Deus os
estava guiando. Adventistas do Sétimo
Dia podem também achar orientação nos
escritos de Ellen G. White.
Princípios essenciais. A Bíblia nos
diz que os valores e os princípios
essenciais para nossa vida moral são
unificados no amor. Jesus faz do amor a
Deus e amor às pessoas o fundamento da
ética (Mateus 22:34-40). Paulo afirma o
mesmo: “Pois quem ama ao próximo tem
cumprido a lei... O amor não pratica o
mal contra o próximo; de sorte que o
cumprimento da lei é o amor” (Romanos
13:8-10).
No amor temos, então, uma base
prática para resolver conflitos de
valores. Isto significa que devemos
aplicar todas as normas bíblicas de modo
consistente com o amor. Afirmar isso
não é pedir o impossível. Temos o amor
feito real na pessoa de Jesus (João 3:16).
O ministério de Jesus exemplificava o
amor de Deus e desperta em nós o desejo
de segui-Lo (Filipenses 2:5; I Pedro
2;21). No ministério médico de Jesus e
em Seu respeito por aqueles que eram
vulneráveis e rejeitados, temos um
exemplo com profundas implicações
para questões de bioética. Uma vez que
Jesus é a revelação suprema dos valores
morais de Deus (Hebreus 1:1-4), nEle
temos a fonte competente para lidar com
questões morais complexas.
Deus quer que cristãos ajudem uns
aos outros em seguir a Jesus

participando na vida da comunidade da
fé (Mateus 18:20). Deus dá dons aos
membros do corpo de Cristo de modo a
poder ajudar um ao outro com
crescimento na fé (Efésios 4:11-16).
Quando a igreja primitiva defrontava-se
com questões difíceis, os líderes
reuniam-se em conselho e, dirigidos pelo
Espírito, chegavam a decisões práticas
(Atos 15:1-35). Assim fazendo
deixaram-nos um exemplo de confiança
mútua que devíamos imitar ao
encararmos questões potencialmente
explosivas de nossos dias, incluindo
questões de bioética.
Com esses ensinos bíblicos como
base, podemos estabelecer uma estrutura
para chegar a decisões de um modo
cuidadoso e fiel (para um exemplo, ver a
pág. 7). Quando estamos firmes na fé
bíblica, não somos intimidados pelas
questões novas e desafiantes da bioética.
Ao contrário, ganhamos confiança que
Deus continuará a nos guiar e habilitar a
entrar em qualquer área de investigação
humana, melhor servindo a Deus e à
humanidade.3
Gerald R. Winslow (Ph.D., Graduate
Theological Union) é deão da Faculdade de
Religião da Universidade de Loma Linda, onde
leciona Ética Cristã. Seus livros incluem Triage
and Justice (University of California Press,
1982) e Facing Limits (Westview Press, 1993).
Seus artigos têm aparecido em jornais de
medicina, de enfermagem e de ética, bem como
em publicações da igreja.
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1. Para discussões anteriores de assuntos afins
nesta revista, ver Jack W. Provonsha,
“Bioética Cristã: Decisões Racionais em
Questões de Vida ou Morte”, Diálogo 1:1
(1989), págs. 8-10; “Dois Documentos
Sobre Aborto”, Diálogo 2:1 (1990), págs.
32-34; “Questões de Vida e Morte”,
Diálogo 5:2 (1993), págs. 26-28; e uma
apreciação do livro Abortion: Ethical Issues
& Options, Diálogo 6:3 (1994), págs. 26-27.
2. Ver “Infertilidade e Tecnologia: Declaração
Sobre Reprodução Humana com
Assistência”, Diálogo 6:3 (1994), págs. 3233.
3. Partes deste artigo foram apresentadas ao
Christian View of Human Life Committee
da Associação Geral dos Adventistas do
Sétimo Dia. Aqueles que estiverem
interessados em obter uma cópia da
declaração em inglês, que a comissão
preparou sobre bioética, podem escrever
para: Health and Temperance Department;
General Conference of SDA; 12501 Old
Columbia Pike; Silver Spring, MD 209046600; E.U.A.
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Aqueles a quem Deus ama
Ele disciplina
Cristãos bem intencionados têm dito a
pessoas como Alícia: “Você deve ser
muito especial para Deus. Deus não
desperdiça Seus esforços em material
inútil. Deus quer aperfeiçoá-la. Quando
seu Pai celeste tiver completado Sua obra,
você será como ouro provado no fogo.”
Eliú, um amigo de Jó, disse
praticamente o mesmo. Deus, segundo
Eliú, envia o sofrimento não como castigo
(como os outros amigos tinham insistido)
mas como disciplina (ver Jó 33:15-22, 2930).
Que tal?
Os pais de Alícia tinham notado
imperfeições nela, e como todos os bons
pais e mães a tinham disciplinado para que
crescesse para ser uma honra ao nome da
família e um benefício para a sociedade. É

9

●

Hick, Evil and the God of Love, ed.
rev., pág. 11, rodapé 1.)

Richard
W. C o f f e n

●

Boethius escreveu On the Consolation of Philosophy, um livro
que influenciou alguns dos
pensadores mais lúcidos da
Idade Média. Nesse livro ele
disse algo assim: “Se Deus existe,
por que existe o mal?” (Ver John

Certamente podemos garantir a Alícia
e seus pais que Deus é a fonte de toda boa
dádiva, mas Ele, decididamente não é a
causa de coisas más. Como poderemos
jamais detestar a miséria que achamos em
nosso planeta se continuarmos a lançar
sobre Deus a causa de tudo?

●

Deveria Alícia e seus pais dar ouvidos
àqueles que sugerem que seu linfoma é a
vontade de Deus? Ao atribuírem sua
doença à vontade de Deus, estão indicando
que Deus a quer doente. Dizer: “É a
vontade de Deus” é simplesmente outro
modo de dizer: “Deus o deseja.”
Segundo Hebreus 10:7, Jesus assim
falou do propósito de Sua encarnação:
“Vim para fazer, ó Deus, a Tua vontade.”
Jesus veio para fazer o que Deus queria —
ou desejava.
E que fez Jesus? Infectou Ele alguém
com lepra? Feriu Ele alguém com
cegueira? Não, em diversas ocasiões Ele
abriu os olhos do cego. Fez Ele as pessoas
ficarem surdas? Não, Ele curou os surdos.
Num sábado Jesus encontrou uma

●

É a vontade de Deus?

Quando Deus
Derrama
Lágrimas

●

A

lícia estava a um mês de seu 16º
aniversário quando os pais notaram
alguns caroços em seu pescoço.
“Está você se sentindo bem, Alícia?”
“Sim. Por quê?”
“Que são esses caroços?”
“Não sei.”
O médico não sabia tampouco.
Prescreveu alguns exames.
A enfermidade de Alícia era linfoma,
uma enfermidade grave. Enquanto
escrevo, Alícia está sofrendo terrivelmente
como resultado da quimioterapia. Há
quatro semanas ela sentia-se bem, mas o
tratamento quase a matou. Os médicos
esperam que o tratamento esteja matando
suas células concerosas.
Por que Alícia sofre tanto? Por que
inocentes sofrem? Poderíamos aceitá-lo se
o sofrimento só afetasse malfeitores, mas
gente boa sofre. Por quê?

mulher aleijada na sinagoga. Durante 18
anos essa mulher tinha estado entrevada.
Jesus parou no meio do sermão e
contemplou-a com dó e disse: “Não se
devia livrar deste cativeiro em dia de
sábado esta filha de Abraão, a quem
Satanás trazia presa há dezoito anos?”
(Lucas 13:16.)
Você notou a quem Jesus culpou pela
condição da mulher? Satanás a tinha
aleijado durante 18 anos. Mas Jesus veio
para mostrar-nos o que Deus quer. E Ele
curou a mulher.

●

“Mostre que não é
Deus que causa dor e
sofrimento.”1
—Ellen G. White

isto o que Deus está fazendo para Alícia
agora?
Suponhamos por um momento que o
linfoma de Alícia tenha aperfeiçoado a sua
alma. É esta uma causa apropriada para o
efeito desejado? Ellen White escreveu
certa vez: “Deve o corpo ser mantido em
estado saudável a fim de a alma estar sã.”2
Sendo este o caso, como pode o
linfoma de Alícia aperfeiçoar sua alma?
Um corpo doentio não é o caminho para a
santificação.
Se o linfoma de Alícia veio como uma
disciplina divina, por que devia ela
submeter-se à quimioterapia numa
tentativa de curá-la? Longe dos pais de
Alícia contrariar a disciplina divina na
vida de sua filha! Não devem agir
contrariamente ao propósito divino. Com
efeito, se desastre, doença ou morte vêm
para nos aperfeiçoar, todo cristão sincero,
em vez de aliviar a dor, devia ajudar Deus
em Sua obra de aperfeiçoamento causando
dor sempre que possível!
Será que Alícia amará mais
profundamente essa espécie de Deus?
Soa, porém, como a espécie de Deus
em cuja existência Satanás gostaria que
crêssemos. Afinal, que melhor maneira de
torcer nosso conceito de Deus do que
retratá-Lo como um pai abusivo!

Apanhados na grande
experiência
Até aqui o sofrimento de Alícia como
resultado da quimioterapia eclipsou
qualquer sofrimento causado pelo linfoma.
Não obstante, sua dor e sofrimento são
terrivelmente reais — tão reais que
ultimamente ela tem sido posta sob
sedativo.
Parece tudo tão sem sentido, tão
absurdo. Mas em face desta loucura, os
defensores de Deus têm proposto a
metáfora de uma experiência cósmica
entre o bem e o mal como modo de fazer
sentido daquilo que parece incrivelmente
sem sentido.

Epicurus (341-270 a.C.), filósofo
grego, fez as seguintes
observações: “Ou Deus deseja
acabar com o mal e não é capaz
de fazê-lo; ou Ele pode fazê-lo
mas não deseja fazê-lo; ou Ele
não é capaz, Ele é débil.” (On the

●

●

●

●

●

●

Anger of God, capítulo 13, The
Writings of the Ante-Nicene Fathers,
traduzido por William Fletcher, vol. vii,
1951.)

10

Alícia sabe que Deus não criou o
mal; Ele criou só aquilo que é bom.
Lúcifer (também conhecido como o
diabo, ou Satanás, em seu estado após a
Queda) inventou o mal. E ela compreende
que segundo o conceito do grande
conflito cósmico, Deus poderia ter
destruído Lúcifer ao primeiro sinal de
rebelião, mas então o Universo teria
servido a Deus por temor — não por
amor. Assim Ele permitiu que Lúcifer
embarcasse numa grande experiência de
maldade.
Alícia crê que quando o Universo
todo se convencer de que Deus tem razão
e que Satanás está errado, então Deus
porá fim à experiência. Entrementes ela e
milhões de outros penam uma existência
torturada neste globo — como muitos
ratos brancos num laboratório.
O que está acontecendo dentro deste
laboratório não é agradável, mas contribui
para algum bem maior.
Sim, ela reconhece tudo isso, mas
pode você imaginar como tudo soa a
Alícia agora? Provavelmente algo assim:
Deus dispôs-Se a provar algo — Ele
mesmo. Satanás disse que Deus é egoísta,
arbitrário, exigente, não realmente bom.
Assim Deus dá a Satanás a oportunidade
de Se defender.
E a verdadeira natureza de Satanás
torna-se visível. Vêmo-lo nos desastres,
nas doenças e nas mortes ao nosso redor.
Claramente, o tema do grande
conflito tem muita capacidade
explanatória. De todas as explicações para
a existência do sofrimento, é
provavelmente a mais convincente. Mas
não devemos permitir que ela nos faça
complacentes.
Se aceitamos o tema do grande
conflito como uma das melhores
explicações para o mal que tem infectado
nosso planeta, não podemos ignorar o
sofrimento de Alícia como algo aceitável
porque apóia uma boa causa — a
vindicação do caráter de Deus.
Além disto, parece egoísmo da parte
de Deus permitir todas as atrocidades
deste mundo infligidas a bilhões de Suas
criaturas por milhares de anos somente
para provar que Ele tem razão e que
Satanás está errado. Que espécie de Deus
permitiria o que se passou nas últimas 24
horas — para não dizer nos últimos 6.000
anos — simplesmente para demonstrar
que Ele — não outro — tem razão?
Quando apelamos à grande
controvérsia para vindicar a Deus em face
de doenças como a de Alícia,
simplesmente não podemos passar por
alto este sofrimento com um palavreado

“É melhor...ficar sem resposta do
que aceitar uma resposta
inadequada.” (Arthur J. Bachrach,
Psychological Research: An Introduction, pág. 17.)
floreado. Se o fizermos, estaremos usando
de métodos diabólicos, fazendo a obra do
diabo.

Et cétera
Outras explicações possíveis são
também oferecidas aos sofredores. E como
as poucas que examinamos brevemente,
elas também têm faltas graves,
especialmente quando aplicadas a casos
individuais. A existência da doença,
desastre e morte permanece um absurdo. À
vista de tantas explicações falhas, é
provável que nenhuma solução seja
melhor.

Então, qual é a última
palavra sobre o mal?
Temos examinado algumas das
explicações que têm sido oferecidas para a
presença vil do mal. Cada uma tem seu
mérito, mas também algum sério defeito.
Como podemos evitar fazer a obra de
Satanás ao tentarmos defender Deus em
face de desastre, doença e morte?
Primeiro, quando explicamos o
propósito do sofrimento e a relação de
Deus com ele, precisamos permanecer
sensíveis ao enigma do mal. Quando
inventamos teorias sobre o por quê pessoas
sofrem, a tentativa mesma tende a
encorajar apatia da parte daqueles que
estão formulando uma teoria. Defesas de
Deus que procuram lidar com o problema
do mal não devem diminuir nossa
sensibilidade moral. O mal, onde quer que
surja, deve indignar-nos. O sofrimento,
onde quer que ocorra, deve despertar
nossas emoções mais ternas.
Segundo, a fim de manter nossa
sensibilidade enquanto defendemos Deus
e Sua relação com o mal, precisamos
fazer duas coisas. Primeira, precisamos
sempre sentir com os que sofrem.
Precisamos tentar colocar-nos em seu
lugar. Não é sempre fácil projetar-nos na
situação de outro, mas se não tentarmos
fazê-lo, ficamos calejados. E mais cedo ou
mais tarde o calejamento se transforma em
frieza, e com o tempo a frieza se converte
em crueldade.
Segunda, precisamos sempre criticar
nossas teorias. Não devemos ficar de tal
modo enamorados de nossas teodicéias que
percamos de vista suas fraquezas inerentes.
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Murphree, A Loving God and a
Suffering World, pág. 85.)

coisas (Apocalipse 21:5).
Um dia “Ele enxugará dos olhos toda
lágrima, e a morte já não existirá, já não
haverá luto, nem pranto, nem dor, porque
as primeiras coisas passaram” (verso 4).
E ao enxugar Deus as lágrimas de
nossos olhos, imagino que Ele enxugará os
Seus uma vez mais. Então o Deus que
derrama lágrimas jogará fora para sempre
Seu lenço divino.

●

Goethe disse certa vez: “Se eu
fosse Deus, este mundo cheio de
sofrimento quebrantaria meu
coração.” (Citado por Jon Tal

Suffering in Religions of the World,
págs. 73-74.)

●

Alícia ainda está no hospital. Sua
infecção ainda se alastra. A quimioterapia
a mantém balançando à beira da morte.
Mas o que dizer sobre o Deus da
Bíblia? Onde está Ele neste tempo de
sofrimento trágico? Que está Ele fazendo?
Temos uma pista na experiência de
Maria e Marta quando seu irmão Lázaro
morreu. Onde estava Jesus? Vêmo-Lo de

John Bowker, orador sobre a
divindade para a Universidade
de Cambridge, observou: “O
senso de que nenhum sofrimento
pode separar o cristão de Cristo
(porque o Seu próprio
sofrimento não O separou de
Deus) é extremamente forte no
Novo Testamento.” (Problems of

●

Quando Deus derrama
lágrimas

pé junto ao sepulcro de Lázaro. E “Jesus
chorou” (João 11:35).
À porta do sepulcro de Lázaro, Deus
(em Jesus) uniu-Se a Maria e Marta, seus
vizinhos e conhecidos derramando
lágrimas.
Achamos a mesma situação no Antigo
Testamento. “Então Se arrependeu o
Senhor de ter feito o homem na Terra, e
isso Lhe pesou no coração” (Gênesis 6:6).
Isaías registra que “em toda angústia
deles foi Ele angustiado” (Isaías 63:9).
Jeremias registra a mesma reação da
parte de Deus: “Por isso uivarei por
Moabe, sim gritarei por todo o Moabe;
pelos homens de Qir-Heres lamentarei;
chorarei por ti, como Jazer chora”
(Jeremias 48:31-32).
Não só nossa aflição comove a Deus,
mas também somos encorajados a lançar
“sobre Ele toda a vossa ansiedade; porque
Ele tem cuidado de vós” (I Pedro 5:7). E
Paulo é enfático: “Porque eu estou bem
certo de que nem a morte, nem vida, nem
anjos, nem principados, nem coisas do
presente, nem do porvir, nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem
qualquer outra criatura poderá separar-nos
do amor de Deus, que está em Cristo Jesus
nosso Senhor” (Romanos 8:38-39).
A doença de Alícia não significa que
Deus a abandonou. Em sua dor não deve
imaginar que Deus está aborrecido.
“Freqüentemente vosso espírito se poderá
nublar por causa do sofrimento. Não
busqueis pensar então. Sabeis que Jesus
vos ama. Ele compreende vossa fraqueza.
Podeis fazer Sua vontade com o simples
repousar em seus braços.”4
Vendo Alícia sofrer, Deus mesmo
derrama lágrimas.
Isto é confortador, mas é isto tudo que
Deus faz? É Ele um Deus compassivo mas
impotente que torce Suas mãos em
frustração ao chorar em simpatia? Não.
Volvamos a Maria, Marta e Lázaro.
Disse Jesus: “Tirai a pedra” (João 11:39).
Então depois de breve oração, Jesus, que é
Deus encarnado, comandou: “Lázaro, vem
para fora!” (verso 43).
E “saiu aquele que estivera morto”
(verso 44).
Deus não só derramou lágrimas. Ele
repeliu a morte.
Nossas aflições comovem a Deus,
mas também O movem a revelar Seu
propósito. Nem sempre veremos a
evidência de Seu poder hoje ao
enfrentarmos desastre, dor e morte.
Podemos, ao contrário, apenas sentir Suas
lágrimas. Não obstante, o Novo
Testamento torna claros os propósitos de
Deus. Por fim, Deus fará novas todas as
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Terceiro, devemos nos lembrar que
Deus não precisa de nossas tentativas
frágeis de defendê-Lo. Os cristãos
gostam de pensar que Deus não precisa de
seu dinheiro — embora essas pessoas
insistam sobre a importância de uma
mordomia fiel. Semelhantemente,
devemos reconhecer que Deus não precisa
de seres humanos para racionalizar Sua
relação com o Universo.
Quarto, reconhecer que a existência
do sofrimento é tão inexplicável como a
existência do pecado. A maioria dos
cristãos crê que o desastre, a doença e a
morte de algum modo seguem ao pecado.
Não é fácil detectar uma relação direta de
causa e efeito entre comer um simples
pedaço de fruta no Éden e os eventos
calamitosos que diariamente mancham a
existência em nosso planeta. Mas se há
uma relação — como a tradição afirma —
então a resposta à pergunta: Por que o
pecado? devia lançar alguma luz sobre a
questão: Por que o sofrimento?
O problema é que o pecado não tem
uma explicação lógica. É por isso que as
Escrituras o chamam um mistério — o
mistério da iniqüidade (II Tessalonicenses
2:7). “O pecado é um intruso, por cuja
presença nenhuma razão se pode dar...Se
para ele se pudesse encontrar desculpa, ou
mostrar-se causa para a sua existência,
deixaria de ser pecado.”3 Com efeito, o
mal físico ao nosso redor é tão bizarro
como o mal moral que tem devastado
nosso planeta. Queiramos ou não, nosso
planeta tornou-se um teatro do absurdo. Se
somos honestos conosco, com outros e
com as Escrituras, precisamos admitir que
nossas explicações carecem de convicção.
O mal é um enigma que desafia
explicação.

O

racismo é quase tão velho quanto
a raça humana. Ele aparece em
muitas formas, tanto explícita
como camufladamente. Racismo existe
quando permitimos que cor, casta, língua,
nacionalidade, tribo, etnia ou cultura,
possam de alguma maneira erigir uma
parede entre pessoas, individual ou
coletivamente, de maneira a fazer que
alguém expresse desprezo, preconceito ou
domínio sobre outrem.
A idéia de que algumas pessoas são
inerentemente superiores ou inferiores
pode ser derivada da religião (sistema de
casta na Índia ou purificação étnica na
Bósnia), da superioridade econômica

Racismo
Versus
Cristianismo
Samuel
KorantengPipim

(colonialismo), do chauvinismo (nazismo,
apartheid, tribalismo) ou de uma premissa
genética falsa (Ku Klux Klan). Qualquer
que seja o fator, o racismo afirma que os
seres humanos não possuem os mesmos
valores intrínsecos e idêntica dignidade.1
Mas seria o racismo realmente uma
religião, como sugere o título deste artigo?
Por que e de que maneira seria o racismo
incompatível com o cristianismo? Na
qualidade de adventistas, que podemos
fazer para promover normas bíblicas nas
relações humanas?

Racismo _ uma religião

●

●

●

●

●

●

A antropóloga Ruth Benedict salienta
que o racismo é uma religião estabelecida
numa mundivisão naturalista. Racismo,
afirma ela, é “o dogma que postula estar
um grupo étnico condenado pela natureza
a uma inferioridade hereditária, enquanto
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outro grupo está destinado a uma
superioridade hereditária. Segundo este
dogma a esperança da civilização depende
da eliminação de algumas raças enquanto
outras são preservadas puras”.2
Aqueles que acreditam ou praticam a
superioridade ou inferioridade inerente de
um grupo de indivíduos sobre outro,
podem não admitir, todavia, que eles estão
de fato aderindo a uma religião que lhes é
própria. No entanto, o racismo partilha de
todas as caraterísticas essenciais de uma
religião, seja secular ou sobrenatural.3
Como religião, o racismo oferece
um sentimento de poder. Os racistas
fazem da raça superior o valor central ou o
objeto de devoção. Conseqüentemente,
nessa religião, os membros encontram o
“poder de ser” através da adesão e
identificação com a raça superior. O poder
do racismo toma duas formas distintas: o
racismo legal pelo qual práticas
discriminatórias são codificadas nas leis
do país (o apartheid, o nazismo, a
escravatura); e o racismo institucional em
que práticas raciais, mesmo sem o apoio
legal, são imperceptivelmente construídas
em diversas estruturas sociais.
Na qualidade de religião, o racismo
possui as estruturas comuns à religião.
Ele possui sua própria ideologia
(arianismo, supremacia branca, poder da
raça negra, triunfalismo tribal), realidades
tangíveis (suástica), um semideus (Hitler),
credos, crenças, mitos, rituais e práticas
(cerimônias de purificação, cultos
místicos), simbolismos, cultos
comunitários (asserções periódicas do
grupo) e até mesmo valores morais (como
os conceitos do “certo ou errado”
definidos segundo as percepções e
prioridades do grupo).
Na qualidade de religião, o racismo
compete com outras religiões. As
religiões tradicionais apelam para o
sobrenatural, para figuras e valores
extraterrenos, enquanto que o racismo é
mais terrestre e secular. Ele pode competir
com outras religiões e explorá-las para
seus fins próprios. Por exemplo, considere
como o nazismo tentou destruir o
cristianismo autêntico enquanto cooperava
com as igrejas subjugadas.
A religião apela para um líder
supremo, condena os males da sociedade,
procura prover respostas aos problemas
sociais, exalta elevados ideais de justiça,
eqüidade e irmandade, requer absoluta
obediência e sacrifício próprio e possui o
seu próprio livro de código. Tal acontece
com o racismo, embora restrito ao seu
próprio grupo composto de seres humanos
superiores.
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reinterpreta a natureza da Queda. O
racismo vê nas chamadas raças inferiores
uma dupla queda: a primeira por causa da
queda de Adão, e a segunda, uma queda
“racial” particular. Conseqüentemente,
para o racista a mistura racial resulta na
perda da pureza da raça. Assim é que
Hitler no seu Mein Kampf sustentou a tese
de que a raça superior experimenta uma
queda cada vez que ela permite que seu
sangue se misture com o da raça inferior.
Como poderá tal crença ser
compatível com a reivindicação bíblica de
que a raça humana, em sua totalidade, tem
uma origem e um problema comum?
O Grande Conflito. A Bíblia
apresenta um conflito cósmico entre
Cristo e Satanás (Efésios 6:10 e
seguintes). O assunto central desse
conflito é o caráter amoroso de Deus e sua
atuação e exigência da ordem criada.
Como religião, o racismo também
reconhece a existência de um conflito
entre forças superiores, mas seus
participantes estão divididos em linhas
raciais: Deus e Seus anjos são forjados à
imagem da raça superior, enquanto que
Satanás e seus anjos formam a essência da
raça inferior. Esse dualismo ajuda o
racismo a criar a dicotomia “nós-contravós”.
Essa plataforma cósmica também
ajuda o racismo a falar de um golfo
intransponível entre raças.9 A única
maneira de se obter harmonia racial é
fazer com que cada raça descubra seu
lugar na sociedade. Para evitar conflitos,
os dois mundos devem ser mantidos à
parte, separados e segregados.10
Mas a visão bíblica do Grande
Conflito antecipa uma reunião final de
toda a família de Deus com “uma única
palpitação de harmonioso júbilo...por toda
a vasta criação”.11 Quando o evangelho de
Jesus exige a prática da unidade na Terra,
como pode o racismo com seu ódio e
segregação ser compatível com o
cristianismo?
Redenção. O racismo contradiz a
doutrina cristã da redenção. A expiação
substitutiva em favor do pecado realizada
na cruz, redime todos os seres humanos
que escolhem aceitar a Jesus, sem tomar
em consideração qualquer diferença entre
eles (João 3:16; Romanos 1:16; Gálatas
3:26-28). A cruz também assegura uma
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O racismo é totalmente incompatível
com o cristianismo. Os Adventistas do
Sétimo Dia precisam entender isso pela
simples razão de que o racismo, ao usar a
capa da religião, se torna tão facilmente
domesticado que até mesmo os cristãos
sinceros são incapazes de reconhecer seus
perigos, tornando-se vítimas de sua
insistência na superioridade étnica. O
cristianismo autêntico se dissocia e
condena qualquer forma ou prática de
racismo. Enumeraremos sete áreas
importantes nas quais o evangelho da
graça rejeita a loucura do racismo.4
Epistemologia. A Bíblia ensina que o
conhecimento da verdade e da realidade
vem “do alto”: proveniente de uma
revelação de Deus em Jesus e na Palavra
escrita (João 17:3; II Timóteo 3:15-17). O
racismo, por outro lado, apela para as
“fontes de baixo”, que pressupõem a
existência de uma alegada raça superior,
contendo várias versões de orgulho étnico.
Por exemplo, os brancos racistas no século
19 encontraram uma epistemologia
confortável na teoria de Darwin sobre a
sobrevivência do mais forte. Através dessa
teoria, os europeus encontraram
confirmação de que “eles eram os mais
fortes de todos”.5 Herbert Spencer,
argumentando em favor do darwinismo
social, afirma que algumas raças são “por
natureza incapazes” por serem
biologicamente e inerentemente inferiores.
Tais argumentos fornecem a “permissão
suprema para regras sociais de
dominação” e “outorga credenciais
espúrias ao racismo”.6
Outra fonte de conhecimento para o
racista é a compreensão subjetiva e
derrogatória da outra raça, que é
solidificada por crenças exageradas, mitos,
estereótipos e piadas. Para se obter um
entendimento cabal daquilo que se passa
num determinado contexto social, é
necessário pertencer a uma raça particular
e adotar suas interpretações da realidade.
A versão racista da verdade ignora ou
rejeita assim a asserção bíblica de que
todos os seres humanos, criados à imagem
de Deus, têm a capacidade de
compreender, ter empatia, apreciar e
comunicar entre si, a despeito do contexto
racial. Ao rejeitar a revelação bíblica, o
racista busca na sociologia, antropologia,
história e ciência, a maneira de explicar e
encarar os problemas raciais. O racismo
pode às vezes consultar a Bíblia, mas
somente para encontrar apoio para suas
posições.7

Criação. A doutrina bíblica da
Criação estabelece a unidade e igualdade
biológica da raça humana. A declaração
paulina de que Deus “de um só fez a
geração dos homens” (Atos 17:26)
enfatiza a singularidade de Deus e a
singularidade da humanidade. A
pressuposição racista da inferioridade de
algumas raças não somente nega esse
princípio bíblico, como afronta o caráter
de Deus, ao sugerir que Ele é responsável
dos supostos defeitos em algumas das
espécies humanas.
Além disso, uma teologia racista
implica que algumas pessoas não fazem
parte da família humana a quem Deus
confiou o domínio sobre a ordem criada
(Gênesis 1:26), e que tais podem ser
subjugados e explorados por uma raça
superior. T. F. Torrence argumenta
corretamente que o “racismo é uma
invasão da própria ordem da Criação”, e
funciona em “oposição direta ao propósito
divino da graça, sobre o qual toda a
criação depende”.8
A natureza dos seres humanos. O
ensino bíblico de que os seres humanos
são criados à imagem de Deus implica
que, como agentes morais livres, eles
fazem escolhas das quais terão que prestar
conta a Deus e a eles mesmos na
comunidade.
O racismo rejeita a doutrina bíblica da
humanidade e apela para o determinismo
genético ou biológico a fim de sustentar
suas reivindicações racistas. Quando o
racismo ensina, por exemplo, que algumas
raças são, por natureza, fisicamente
fracas, intelectualmente limitadas ou
moralmente inferiores, tal determinismo
limita o potencial e a atuação humana,
negando a responsabilidade humana
perante Deus _ algo básico na mundivisão
bíblica (ver Atos 17:31; Apocalipse 14:6).
O pecado e a depravação humana.
A Bíblia ensina que todos pecaram e estão
destituídos da glória de Deus” (Romanos
3:23; ver também 5:12; I Coríntios 15:22).
O pecado original e a conseqüente
degradação e morte que vierem a todos os
seres humanos são resultados do pecado
de Adão (Romanos 5:12-21). Mas o
argumento racista de uma raça superior/
inferior não vê problemas, tais como a
Queda e o pecado. O argumento racista é
de uma hierarquia em depravação: quanto
maior a suposta inferioridade da raça,
maior a depravação.
Mesmo que a teologia racista admita
que a raça superior também caiu, ela
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Racismo e cristianismo: a
incompatibilidade

consumação escatológica da redenção na
Nova Terra (João 14:1-13; I
Tessalonicenses 4:14-17; II Pedro 3;
Apocalipse 21). Na teologia racista,
todavia, os seres humanos (a raça superior)
procuram efetuar sua própria redenção: “A
essência da redenção é a renovação racial,
o reavivamento da raça superior através de
técnicas de purificação.”12 Através de
técnicas tais como eugenia, esterilização,
guerra, limpeza étnica, etc., a escatologia
racista almeja proteger os genes superiores
contra a debilitação da raça inferior. Isso
implica que a raça superior deve procriar
enquanto a inferior deve ser eliminada.13
Ética. A ética cristã opõe-se
totalmente à ética racista. A primeira
baseia- se na “santidade da vida humana”,
brotada da doutrina da Criação. A Bíblia
apresenta os Dez Mandamentos como a
mais explícita norma de conduta humana,
e Jesus como o exemplo supremo para a
humanidade.
O racismo, todavia, eleva a doutrina
da “qualidade-da-vida-humana”, que
sugere ser a personificação do ser humano
determinada por suas caraterísticas
biológicas, tendo algumas pessoas apenas
um valor relativo. Segundo a ética da
“qualidade-da-vida-humana”,14 alguns
seres humanos não são realmente
“pessoas” e conseqüentemente, podem ser
exploradas. Assim é que em 1857, no
infame caso do Dred Scott, o juiz Roger
Taney da corte suprema dos Estados
Unidos pôde argumentar: sendo que os
pretos são de uma ordem inferior, “o preto
deve ser legalmente e justamente reduzido
à escravidão para seu próprio benefício.

Ele foi comprado, vendido e tratado como
um artigo ordinário de mercadoria e
tráfico, desde que certo lucro pudesse ser
obtido através disto”.15
Filosofia da história. A Bíblia vê a
história como se desenrolando sob a
soberania de Deus. Deus trouxe a criação à
existência para que se tornasse a “arena da
história”; Ele criou o tempo para medir o
“movimento da história”; e formou os
seres humanos para serem uma “entidade
habitando a história”.16
Segundo a religião racista, todavia, a
raça superior é o centro da história
humana. O racista crê que somente “uma
raça [a raça superior] trouxe progresso à
história humana e ser ela a única que pode
assegurar o progresso futuro”.17 Assim o
racista não somente ignora, diminui e
distorce a história das outras raças, mas
também recusa ouvi-las ou delas aprender.
Afinal, existe apenas uma história: a
história da raça superior tal como ela a
interpreta.18
Embora não se possa culpar o racismo
pela falha humana em reconhecer a
contribuição e os potenciais de outros
povos, é intrigante constatar como o
racismo, de maneira sutil, influenciou a
procrastinação da igreja em conceder a
todos os cristãos igual oportunidade em
sua vida e missão.

O racismo e os
adventistas: o desafio
Os Adventistas do Sétimo Dia têm
uma oportunidade única de lidar com o
assunto do racismo tanto na igreja como
na sociedade. Consideremos três
vantagens que temos.

Ser o remanescente. Quando nos
identificamos como o remanescente,
reivindicamos ser o povo de Deus do
tempo do fim, que guarda os
mandamentos de Deus e tem o
testemunho de Jesus (Apocalipse 14:12).
Tal reivindicação deve levar-nos a
reconhecer, tanto na proclamação como
na prática, que o direito de pertencer ao
povo remanescente não depende do
nascimento natural mas espiritual (João
3:3-21); não do sangue étnico mas do
sangue redentor de Cristo (Hebreus 9:1415); não de uma raça superior mas da raça
santa (I Pedro 2:9).
Ter uma missão global. Com nossa
fé, nossa missão e nossa estrutura
empenhada em criar uma família
escatológica global, devemos combater
tudo que crie separação entre um povo e
outro. O racismo prejudica o corpo de
Cristo e destrói sua missão global. Fomos
chamados para louvar e proclamar Aquele
que com Seu sangue resgatou “para Deus
homens de toda a tribo e língua, e povo e
nação” (Apocalipse 5:9; ver também
14:6).
Adotando um nome. Nosso nome
exige uma rejeição do racismo e uma
demonstração de harmonia.19 Quando
reivindicamos o sábado do sétimo dia,
afirmamos também ser Deus o Criador e
Pai de toda a raça humana, e,
conseqüentemente, sustentamos a idéia de
que todos os povos são irmãos.
Reivindicar o componente “adventista”
em nosso nome implica vislumbrar um
tempo e lugar em que pessoas “de toda
nação, tribo, povo e língua” viverão
juntas em perfeita paz.

CRISTIANO
Por que
tamanho
excitamento?

Serei o
primeiro a
lançar a
pedra num
apedrejamento.

Os cristãos são chamados à
reconciliação; não à vingança.
“Somente quem está sem
pecado é digno de lançar a
primeira pedra.”

Serei o
segundo.

Você tem
razão.
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Que tal grupo humano, proveniente de
cada nacionalidade, raça e língua possa
realmente existir, será uma maravilha a ser
contemplada. Entretanto, a igreja deve ser
“um tipo de modelo preliminar, numa
escala reduzida e imperfeita, daquilo que
será o estado final da humanidade no
desígnio de Deus”.20
Nascido em Ghana, Samuel Koranteng-Pipim
é um candidato doutoral na área de Teologia
Sistemática no Seminário Teológico da
Universidade Andrews, em Berrien Springs,
Michigan, Estados Unidos.
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tentativa política pode tornar o racismo ilegal, e neste sentido
será útil em reduzir os efeitos do racismo. Todavia, uma solução
duradoura só poderá ser encontrada na reconciliação através do
poder transformador de Cristo (II Coríntios 5:16-21).
4. Desenvolver relacionamentos inter-raciais. A
percepção de Pedro de que Deus não faz acepção de pessoas
começou com uma oração e movimentou-se em direção do
relacionamento (Atos 10:23-29, 48). Pedro arriscou sua vida,
sua carreira e sua posição a fim de estabelecer esse
relacionamento entre ele (um judeu) e Cornélio (um gentio).
Quando se estabelecem relacionamentos positivos e intencionais
em lares, vizinhanças, escolas e igrejas, etc., consegue-se uma
melhor harmonia racial.
5. Tomar posição. Seja sensível a toda forma de injustiça
em qualquer forma e lugar onde ela se manifesta. A
responsabilidade para tal jaz primeiramente sobre aqueles que
estão em posição privilegiada, tal com João, que quisera que
fogo do céu consumisse a aldeia samaritana, embora mais tarde
tenha ido para Samaria numa missão de amor (Lucas 9:52-54;
Atos 8:14-25). Tomar posição inclui ir uma segunda milha
equipando e habilitando os não-privilegiados para alcançarem
seu potencial máximo.

●

“As mesmas influências que separavam os homens de
Cristo...acham-se hoje em dia em operação. O espírito que
ergueu a parede separatória entre judeus e gentios, está ainda em
atividade. O orgulho e o preconceito têm construído fortes muros
de separação entre as diferentes classes de homens.”1
1. Reconhecer preconceitos racistas. Como Pedro (Atos
10), a harmonia racial e a cura não podem começar a existir a
menos que tomemos este primeiro passo. Afirma David A.
Rausch: “A atitude mais perigosa que possamos tomar é a de
pensar que não temos preconceitos. O perigo seguinte é de crer
que tal preconceito não será capaz de tornar-nos frios e
indiferentes de que ele não possa prejudicar nossa sociedade nem
afetar nossa vida espiritual.”2
2. Confessar o pecado do racismo. A afirmação de Pedro
— “Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de
pessoas” (Atos 10:34) — é um ato de confissão. Necessitamos
confessar nossos pecados raciais, cometidos por atos ou por
omissão: preconceitos, paternalismo, discriminação, ódio,
intolerância, avareza, omissão em falar ou tomar posição e
outros atos que traem uma posição racista. Tanto o culpado
como a vítima do racismo encontrarão na confissão um caminho
para o perdão e a harmonia.
3. Procurar soluções bíblicas. O racismo não tem suas
raízes na condição econômica ou política, mas no orgulho.
Trata-se de um problema do coração que pode ser resolvido
somente através do novo nascimento. Reconciliação — e não
uma integração forçada — é a chave. A integração como uma

Há Esperança
para os NãoEvangelizados?
Jon
Dybdahl

Q

ual é a sorte daqueles que não
tiveram oportunidade de ouvir de
Jesus? Serão eles salvos ou
perdidos?
Estas perguntas levam a outras
questões importantes. Como se relaciona o
cristianismo com outras religiões? É o
cristianismo de fato único no gênero?
Deviam cristãos ser missionários? Não é
missão um conceito colonial?
Estes não são problemas novos. Eles
têm sido ponderados e debatidos por
séculos. Mas com o mundo se
transformando em uma vila, com sua
população ultrapassando cinco bilhões e
com suas religiões se tornando a fé da
vizinhança, o problema assume maior
importância hoje do que em qualquer
outro tempo. Nesta situação complexa, os
cristãos precisam permanecer leais a seu
Senhor e ao mesmo tempo achar respostas
que satisfaçam suas próprias mentes e
sejam razoáveis aos que não partilham de
sua fé.
No curso dos anos, teólogos cristãos
desenvolveram três respostas básicas às
perguntas acima.1

Resposta 1: Restritivismo
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O restritivismo mantém que todos os
que não foram evangelizados estão
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perdidos. A menos que as pessoas ouçam a
mensagem de Jesus e aceitem-na, não têm
esperança. Esta tem sido a crença mais
geral através da história cristã. Agostinho
mantinha esta opinião, como também João
Calvino. Muitos evangélicos modernos
continuam a crer nela e pregá-la.2
Contudo, muitos cristãos hoje não aceitam
esta posição.
A força desse conceito jaz em sua
motivação poderosa a favor de missões. J.
Hudson Taylor, o grande missionário
britânico do último século, fundou sua
sociedade missionária nesta base.
Proclamando que milhões de chineses
desciam à sepultura condenados à morte
eterna, Taylor moveu milhares a dar de
seu dinheiro, tempo e até a vida para o
interior da China. Muitas sociedades
missionárias do século 20 continuam a
fazer o mesmo.
Os restritivistas acham apoio para sua
posição em passagens bíblicas tais como
João 3:36 (“Quem crê no Filho tem a vida
eterna; o que, todavia, se mantém rebelde
contra o Filho não verá a vida, mas sobre
ele permanece a ira de Deus”) e I João
5:12: (“Aquele que tem o Filho tem a vida,
aquele que não tem o Filho de Deus não
tem a vida.”).
O restritivista tem um problema.
Como pode alguém crer num Deus justo e
amante se pessoas se perderão porque não
tiveram oportunidade de ouvir as boas
novas de Jesus, não por culpa deles?

Observando um filme sobre
missionários, da British Broadcasting
Corporation, fiquei ciente disto de um
modo vívido. O cenário era uma clareira no
matagal denso da Nova Guiné. Um jovem
casal de missionários evangélicos estavam
sentados juntos ao serem entrevistados.
Perguntas lhes foram feitas sobre seu
trabalho com uma tribo nunca dantes
alcançada por missionários cristãos. Tendo
observado o entrevistador em ação
anteriormente, eu podia adivinhar o que
viria. Ele não me desapontou. Olhando
diretamente para a jovem esposa, o repórter
perguntou: “Crê você realmente que esta
tribo estaria perdida eternamente se você
não tivesse vindo ensinar-lhes sobre Jesus?
Você há pouco declarou como é amável
este povo. Por que faria Deus isto?”
A câmara enfocou seu rosto, que
denotava agitação e incerteza. Claramente
ela fora ensinada que a resposta deveria ser
“sim”, mas era tão difícil dizê-la e defendêla em tal situação. Em desespero ela voltouse para o marido que se esforçou para dar
uma resposta. A entrevista continuou, mas
o objetivo havia sido alcançado.

Resposta 2: Universalismo
O universalismo mantém que todos os
religiosos sinceros serão salvos. A maior
parte dos universalistas cristãos vê isto
como sendo efetuado por obra e mérito de
Jesus. Embora haja muitas explicações
diferentes sobre como isto ocorre, uma
coisa é certa: no fim todos os não-evangelizados — mesmo os que agora são
rebeldes — serão salvos. Uma minoria dos
universalistas crê que Deus salvará todos a
despeito de suas escolhas. Um número
maior mantém que Deus continuará
trabalhando com as pessoas até todas
finalmente se convencerem de que o
caminho de Deus é o melhor.
O universalismo foi advogado na igreja
primitiva pelos escritos de Origens. Caiu
em desfavor e foi reavivado depois da
Reforma. Desde 1800 vem ganhando força
tanto entre protestantes como católicos
romanos. Parte desse desenvolvimento
resulta da repulsa que muitos cristãos
sentem ante a posição restritivista.
Proponentes bem conhecidos do século 20
incluem biblicistas britânicos como
William Barclay e John A. T. Robinson,
bem como o teólogo norte-americano Paul
Tillich.
Entre os textos favoritos dos
universalistas se encontram I Timóteo 4:10,
em que Paulo fala de Deus que é “Salvador
de todos os homens”; Tito 2:11: “Porquanto
a graça de Deus se manifestou salvadora a
todos os homens”; e João 12:32, em que
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nos santos de todas as tradições.”3
Creio que Jesus é único e que Ele é o
único caminho para a salvação, mas
também sinto que indagadores sinceros de
outras religiões podem ser salvos. Gente
que está perdida não precisa
necessariamente saber nesta vida a fonte
exata de sua salvação. Em suma,
precisamos rejeitar a opinião que limita o
poder de Jesus ou nega o lugar especial que
as Escrituras lhe dão.
3. Os cristãos precisam manter um
equilíbrio entre o amor e a justiça de
Deus, e a ordem clara de testemunhar. A
Bíblia repetidamente enfatiza o amor e a
justiça de Deus como essencial para Seu
caráter. Ela também encoraja os cristãos a
ir e partilhar sua crença em Jesus com
outros (ver Mateus 9:37-38; 28:16-20;
Lucas 24:46-49; Romanos 10:13-17; Atos
1:8).
Prefiro chamar-me um inclusivista
conservador. Tal posição parece mais
próxima de um equilíbrio real entre o amor
de Deus e a validade de missão. Tanto o
restritivismo como o universalismo deixam
de alcançar um tal equilíbrio.
Creio que Deus comumente salva
pessoas mediante mensageiros humanos
partilhando Suas boas novas. Também creio
que Deus é imparcial e amante e não
limitado pelo nosso fracasso de dar a
mensagem. Ele lê o coração das pessoas e
julga de acordo. Embora Jesus seja sempre
a base da salvação de qualquer um, alguns
que nunca ouviram Seu nome ainda podem
ser salvos por Ele.

●
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Quando estudamos essas várias
opiniões, devemos ter em mente quatro
princípios cruciais:
1. Cristãos sinceros e amantes da
Bíblia estão em todos os três grupos.
Devemos resistir à tentação de julgar
aqueles que discordam de nosso ponto de
vista como se fossem menos que cristãos.
Advogados de quaisquer desses pontos de
vista poderiam dar um extenso estudo
bíblico em apoio de sua posição. Se a
Bíblia fosse inteiramente clara sobre o
assunto, provavelmente não haveria tanta
variação. Por razões que só Deus sabe, as
Escrituras não tratam deste tópico tão
claramente como gostaríamos.
2. Cristãos deveriam manter a
centralidade e soberania de Jesus.
Cristãos deveriam tomar seriamente as
palavras de Atos 4:12: “E não há salvação
em nenhum outro; porque abaixo do céu
não existe nenhum outro nome, dado entre
os homens, pelo qual importa que sejamos
salvos.” Infelizmente, alguns conceitos
extremos negam ou o poder de Jesus ou a
posição única de Sua pessoa.
Muitos restritivistas parecem limitar o
poder de Jesus. Ele pode, crêem eles,
salvar apenas aqueles que podem ser
alcançados por um missionário. Creio que
o Cristo ressurreto, a única fonte de
salvação, tenha com efeito a habilidade de
salvar as pessoas por meios fora deste
único método. Esforçando-se para tomar a
Jesus seriamente como a fonte de
salvação, restritivistas podem com efeito
negar algo de Seu poder soberano. Alguns
universalistas parecem negar a posição
única de Jesus e sugerir que a salvação
pode ser achada fora dEle. Dois autores
modernos que advogam essa opinião são
John Hick e Paul Knitter. Hick afirma:
“Pode ser que uma [religião] facilita a
libertação/salvação mais do que outras,
mas se assim é, não é evidente à visão
humana. Tanto quanto podemos dizer são
todas igualmente produtivas da transição
do eu para a realidade que podemos ver

• Por causa da grande
necessidade de pessoas. Jesus viu as
multidões “desgarradas e errantes
como ovelhas que não têm pastor”
(Mateus 9:36). Este é o motivo que
Ele deu para enviar obreiros à
colheita. Necessidades espirituais,
sociais, familiares e físicas esmagam
nosso mundo hoje.
• Por que Jesus o ordena. A
grande tarefa é uma ordem, não uma
sugestão. Jesus sabia o que dizia.
Mesmo sem entender todos os
motivos, os seguidores de Jesus
gostam de obedecer Suas ordens (ver
Mateus 28:18-20; Marcos 16:15-16;
Lucas 24:48-49; João 20:21; Atos
1:8).

●

Entre os dois extremos do restritivismo
e do universalismo está o inclusivismo, ou
a “esperança mais ampla”. Este conceito
mantém que por causa daquilo que Deus
fez mediante Jesus Cristo, todos os sinceros
indagadores religiosos serão salvos. Se bem
que Jesus seja a base da salvação, Ele pode
salvar indagadores verdadeiros de outras
religiões ou de nenhuma religião que nunca
souberam dEle. O inclusivismo difere do
universalismo pelo fato de que pessoas que
não são indagadoras verdadeiras se perdem.
Presentemente o inclusivismo está
ganhando aderentes, freqüentemente com
prejuízo do restritivismo. João Wesley, o
fundador do metodismo e C. S. Lewis, o
popular escritor cristão, estão entre aqueles
que apoiaram o inclusivismo.
Que crêem os inclusivistas sobre como
a salvação se efetua? Alguns mantêm que
Deus de algum modo dá a todos a
oportunidade de ouvir de Jesus e tomar sua
decisão. Um grupo admite uma
evangelização especial efetuada depois da
morte, enquanto outros vêem-na ocorrendo
antes da morte. Ainda outro grupo crê que
Deus não precisa evangelizar essa gente.
Como Ele sabe todas as coisas, Ele pode
simplesmente julgá-los na base de como
teriam respondido se tivessem ouvido a
mensagem.
Provavelmente o maior grupo sente
que a sincera busca de Deus e fazer o que é
correto é tudo que importa para que a
salvação se realize. Todos desta opinião
concordam que Deus pode salvar as
pessoas mesmo sem contato com um
missionário cristão de carne e osso.
Como base bíblica para sua posição, os
inclusivistas freqüentemente utilizam
textos usados por universalistas e até
restritivistas, mas os interpretam
diferentemente. Interpretariam “Salvador
de todos os homens” como significando a
acessibilidade da salvação para todos, e não
a necessidade de salvação. Os textos

Princípios importantes de
avaliação

Por que deveria
participar na Missão?

●

Resposta 3: Inclusivismo

usados pelos restritivistas falam da
necessidade de “ter o Filho”, ou “obedecer
o Filho”. Os inclusivistas compreendem
estes textos como significando que os nãoevangelizados poderiam obter a salvação
sem explicitamente conhecer o nome ou a
identidade de Jesus.
Os inclusivistas pretendem que
podem defender a bondade de Deus.
Embora alguns se percam é por sua
própria escolha. Deus respeita sua escolha,
não os forçando a viver no Céu.

●

Jesus declara: “E Eu quando for levantado
da Terra, atrairei todos a Mim mesmo.”
A força da posição universalista é seu
conceito de Deus. Um Ser divino que no
final salva a todos pode ser visto como
amoroso e longânimo.
Por outro lado, os universalistas, se
tomarem a Bíblia seriamente, têm
dificuldade em explicar por que Jesus
manda Seus seguidores levar Sua
mensagem de salvação “até os confins da
Terra” (Atos 1:8) e fazer “discípulos de
todas as nações” (Mateus 28:19). Por que
testemunhar se todos, em toda parte, serão
salvos afinal?

PERFIL

●

●

●

●

●

●

●

Elfred Lee

Diálogo com um Artista Adventista no
México
Elfred Lee é ilustrador e pintor bem conhecido, que presentemente leciona na Universidad de
Montemorelos, uma universidade adventista no México. Nasceu em Seul, Coréia, em 1940, de pais
missionários. Quando ainda criança, ele e sua família passaram três anos em campos japoneses para
prisioneiros de guerra, nas Filipinas. Libertados por pára-quedistas quando iam ser executados, a
família voltou para a Coréia, de onde escaparam de novo em 1950 por causa da invasão comunista.
Depois de completar seus estudos básicos no Japão e em Cingapura, Lee obteve um bacharelado de
arte comercial no Pacific Union College, na Califórnia. Quando estava no exército, no Vietnã, teve
que saltar de um helicóptero para uma missão fotográfica. Mais tarde obteve um mestrado em Belas
Artes na Syracuse University. Lee lecionou artes no Columbia Union College, Instituto Weimar e no
Oakwood College, e também trabalhou como diretor de arte na Review and Herald.
Embora tenha experimentado os aspectos feios e penosos da vida, a arte de Elfred Lee se destaca por sua beleza e
serenidade. Ele escolheu retratar o sentimento exaltante de paz e alegria que caracteriza a vida cristã.

●

●

●

●

●

●

■ Quando você primeiro se interessou
pela arte?
Num campo de prisioneiros, nas
Filipinas, quando tinha quatro anos.
Havia um companheiro de prisão
chamado Pedro, que desenhava retratos
com lápis de cores. Também comecei a
desenhar, imitando-o o melhor possível.
Fiz retratos de nossos guardas japoneses
e das cenas de campo. De algum modo,
isto me ajudou a fugir das terríveis
condições, pois mal estávamos
sobrevivendo então.
■ Que o ajudou a desenvolver seu
talento artístico?
Dou graças a Deus e aos meus pais
que sempre me apoiavam e encorajavam.
Quando adolescente no Japão, comecei a
pintar a óleo e aquarela com um pintor
ilustre. Mais tarde, Vernon Nye, meu
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professor principal no Pacific Union
College, ampliou e guiou meu
desenvolvimento. Tive também o
privilégio de trabalhar com Harry
Anderson, um destacado artista
adventista cujo trabalho tem abençoado
milhares. Quando trabalhava como
diretor de artes na Review and Herald,
colaborei em Histórias da Bíblia, e
estive envolvido na publicação do livro
The Man Behind the Paintings, que foi
um pequeno tributo a esse homem
verdadeiramente notável. Muitos
pintores clássicos, impressionistas e
surrealistas também influenciaram meu
trabalho.
■ Sob que circunstâncias você foi ao
Vietnã?
Fui recrutado quando estava fazendo
meu mestrado em artes. O Exército
treinou-me em ilustração médica e
filmagem no Walter Reed Army Medical
Center, em Washington, D.C. De lá fui
enviado para filmar e fotografar os
aspectos médicos da guerra. Às vezes
estávamos em circunstâncias perigosas,
atrás das linhas do inimigo. Embora eu
visse muita morte e mais de uma vez

tive sangue espirrado sobre o meu
equipamento, Deus me protegeu. Alguns
dos milhares de slides e muitos metros
de filme que tirei no Vietnã são usados
em fitas e documentários sobre a guerra.
■ Você teve outras experiências
memoráveis?
Em 1969 me pediram que
participasse como ilustrador e filmador
na busca da arca de Noé, no Monte
Ararate, na Turquia. Subimos a
montanha e achamos madeira antiga
trabalhada. Através dos anos permaneci
muito envolvido em pesquisas
arqueológicas, incluindo consulta sobre
muitos livros e filmes sobre o assunto.
■ Sua vida tem sido cheia de aventuras!
É verdade, e apesar das muitas
mudanças permaneci sempre um artista.
Cada experiência me tem enriquecido e
me tem feito crescer. Além da alegria de
trabalhar como ilustrador e pintor, tenho
tido a satisfação de promover o talento
de dezenas de jovens artistas adventistas
que agora estão se destacando em muitas
partes do mundo.
■ Qual é sua posição no contínuo entre
arte comercial e bela arte?
Há, naturalmente, tensão entre estas
duas áreas. Embora preferindo a bela
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clientes satisfeitos. Saber que eles se
sentem abençoados com o quadro vale
muito mais do que o dinheiro para mim.
■ Pensa que as habilidades artísticas
são herdadas ou aprendidas?
Creio que, como a música e o canto,
a aptidão básica de desenhar ou pintar
bem é herdada. A arte não é fácil. Deus
dá os talentos e nós temos de
desenvolvê-los.
■ Que conselho daria a um jovem
adventista que acaba de descobrir que
tem talento artístico?
Eu diria: Pratique o desenho!
Desenvolva sua habilidade de ver e
também sua coordenação de olho e mão.
E pinte também, nunca olvidando que o
desenho é a base de toda boa arte visual.
Tome classes, estude alguns livros de
arte, faça-se amigo de um bom artista.
Desenhe o que você vê — natureza
morta, panoramas, rostos. Se você pode
desenhar o rosto humano corretamente,
você pode desenhar não importa o quê.
■ Como será lembrado como artista?
Esta é uma pergunta difícil. Nem sei
se serei lembrado! Somente espero que
tenha feito deste mundo um lugar
melhor. Também espero que por minha
arte as pessoas sejam inspiradas a chegar
mais perto de Deus, nosso Criador e
Salvador.
■ Imagina que estará pintando na Nova
Terra?
Certamente. E serei atrevido
bastante para pedir que Jesus me permita
fazer Seu retrato.

Entrevista com
Humberto M. Rasi

●
●
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Humberto M. Rasi é diretor do
Departamento de Educação da Associação
Geral e editor da revista DIÁLOGO.
O endereço de Elfred Lee: Universidad de
Montemorelos; Apartado 16; Montemorelos,
N.L. 67500; México. Ou: 1101 E. Pecan #120;
McAllen, TX 78501; E.U.A.
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desenvolver e usar para Sua glória. Não
precisa ser um quadro religioso ou uma
bela reprodução de Jesus. Um panorama
ou o estudo de um rosto pode também
honrar a Deus como o Criador de tudo
que é belo, puro e edificante.
■ Que parte tem Deus em sua vida?
Ao olhar em retrospecto, vejo Deus
me guiando passo a passo. Sob Sua
direção toda experiência — mesmo as
dolorosas — têm sido um passo que me
deu direção para estar onde estou hoje
como artista e cristão.
■ Como se alimenta espiritualmente?
A devoção pessoal é muito
importante — permanecer em conversa
com Deus. Minha esposa e eu gostamos
de estudar a Bíblia e as lições da Escola
Sabatina juntos. Também ouço música
clássica ou evangélica quando pinto.
■ Você tem oportunidade de partilhar
suas convicções religiosas com clientes
não-cristãos?
Sim, mas procuro fazê-lo de um
modo natural. Por exemplo, quando Burt
Reynolds me pediu para pintar Loni
Anderson em seu lar, notei que eles
tinham uma dieta vegetariana baixa em
colesterol. Isto me permitiu partilhar com
eles nossas idéias sobre saúde e também
alguns conceitos espirituais. Loni é
particularmente sensível e espiritual.
Conversamos durante horas. A arte abre
as portas e corações que freqüentemente
estão fechados a pregadores evangelistas.
■ Você tem passatempos?
Gosto de fazer excursões, viajar e
fotografar. Também gosto de ver a vida
de seres marinhos debaixo d’água.
Quando jovem pratiquei snorkeling em
Cingapura. Mais tarde participei de uma
expedição de mergulho no Mar Vermelho
em busca de evidências arqueológicas da
travessia dos israelitas no Êxodo.
Encontramos rodas da carruagem
egípcia.
■ Que lhe dá a maior satisfação como
artista?
Um trabalho bem feito. Suponho que
isto é semelhante, ao nível humano, à
satisfação que Deus expressou quando,
depois de completar Sua obra da criação,
disse: “É muito boa!” Naturalmente meu
trabalho nem sempre é bom. Raramente é
tão bom como concebi ou tão bom como
eu gostaria que fosse. Mas gosto de
entregar uma obra completa e ver os
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arte, acho que a ilustração serve como
uma ponte entre as duas. Um bom
ilustrador deve ser também um bom
artista com a disciplina técnica do artista
comercial.
■ Quais são seus temas favoritos em sua
arte?
Embora respeite o estilo abstrato e
outros, sempre gostei do realismo. Deus
me deu a habilidade de desenhar faces e
figuras com realismo, freqüentemente
com um fundo natural. Como um freelancer, já tive a oportunidade de fazer os
retratos de gente famosa como o
primeiro-ministro das Bermudas — Sir
John Swan, o Presidente Ronald Reagan
e outros. A pedido do ator Burt
Reynolds, fiz o retrato dele e de Loni
Anderson. Martha, minha esposa, é meu
modelo favorito, crítica, apoiadora e
inspiração. Meus filhos têm servido de
modelo várias vezes. Mas a figura à qual
volto constantemente é Jesus. Gosto de
pintá-Lo em diferentes cenários.
■ Você prefere um material específico?
Gosto de todos — lápis, aquarela,
óleo, mas estou usando mais acrílico
agora. É um bom material que está se
tornando rapidamente aceito em bela
arte. O acrílico é um plástico e por tanto
é muito flexível, seca depressa e não
racha. Se os artistas clássicos tivessem
acrílico, sua pinturas estariam em
melhores condições hoje.
■ Que desafios enfrenta como artista?
Tempo—ter suficiente tempo para
pintar tudo que gosto. É frustrante para
mim ser interrompido no meio de um
momento de inspiração. Isto ilustra a
tensão inevitável entre obedecer sua
vocação artística e ajudar, como professor, o desenvolvimento de jovens artistas
— embora nunca possa considerá-los
uma “interrupção”. Na Universidade
procuro combinar as duas atividades
tendo em meu estúdio pinturas em
acabamento, de modo que os estudantes
me possam ver trabalhando. Foi assim
que aprendi, observando meus mestres
no trabalho e imitando seu exemplo de
minha perspectiva própria. Naturalmente
tive também de lutar com minhas
limitações como artista, e com minhas
imperfeições pessoais como ser humano.
■ Que diferença sua fé cristã fez em sua
vida?
Todo quadro que pinto, oro para que
seja uma bênção a alguém. Sinto que
Deus me deu um talento que devo
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Birgid Faber

Diálogo com uma Ortodontista Adventista
na Alemanha
Birgid Faber é ortodontista e exerce prática particular em Mittelhessen, Alemanha. Nascida num lar
adventista, ela freqüentou a escola secundária adventista em Marienhoehe e mais tarde terminou seu
mestrado em odontologia na Universidade de Marburg. Estando em Marienhoehe, ela encontrou seu
futuro marido, Roland, que hoje é advogado. Eles têm dois filhos, Christian (18), e Matthias (16),
ambos em escola secundária.
A Dra. Faber e seu esposo são ativos em sua igreja local. Ela também colabora como membro da
Junta Executiva da Divisão Euro-Africana. Esta entrevista foi realizada durante uma de suas visitas à
sede da divisão em Berna, Suíça.
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■ Dra. Faber, por que a senhora
escolheu a profissão de dentista?
Meus pais eram dentistas e tinham
uma clínica particular em nossa casa.
Desde criança me senti impressionada
pelo amor que demonstravam por seu
trabalho, mesmo quando minha mãe
tinha que lidar com sua dupla função de
mãe e profissional. Assim, quando
terminei meu curso de odontologia,
decidi especializar-me em cirurgia
dental para crianças. Esta especialidade
me permite organizar meu próprio
horário e, portanto, ter tempo para
prosseguir minha carreira ao mesmo
tempo que sou esposa, mãe e líder em
nossa igreja adventista local.
■ Quando decidiu unir-se à igreja
adventista?
Meus pais tornaram-se membros
pouco tempo antes de meu nascimento.
Eles me proporcionaram um lar cristão
feliz. Entreguei minha vida a Jesus
Cristo e fui batizada aos 16 anos, quando
era aluna em Marienhoehe. Roland, meu
futuro esposo, também se batizou ali
com a mesma idade.
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■ A senhora enfrentou desafios à sua
crença adventista quando estava na
universidade?
Logo depois de iniciar meus estudos
na Universidade de Marburg, percebi
que a maioria das universidades alemãs
têm aulas de laboratório de química no
sábado. Busquei a ajuda de Deus para
tratar de resolver essa dificuldade.
Procurei outras universidades onde
poderia completar aquele requisito sem
freqüentar os laboratórios no sábado.
Primeiramente, pedi transferência para
Giessen, uma cidade universitária
vizinha onde a prática de laboratório
estava estabelecida para um dia da
semana. Entretanto, encontrei muita
intolerância do professorado e zombaria
dos alunos. De forma que solicitei
transferência para a Universidade de
Wurzburg, onde um adventista dava aula
de anatomia. Pude terminar as matérias
básicas de ciências ali, sem maiores
dificuldades. Se não tivesse êxito ali, já
estava decidida a abandonar o ramo da
saúde e escolher outra carreira que não
exigisse aulas no sábado.
■ Foi fácil transferir-se novamente para
a Universidade de Marburg?
Não. Meu conselheiro me havia
dado autorização para estudar somente
um ou dois semestres em Wurzburg. Eu

havia tomado mais tempo. Além do
mais, naquela época somente um número
limitado de alunos era admitido nas
universidades alemãs. Foi unicamente
graças às orações e à intervenção de um
colega de meu pai que me permitiram
ingressar novamente na Universidade de
Marburg e continuar meus estudos.
Tenho certeza de que Deus esteve à
frente de ambas mudanças, embora
muitos companheiros meus não
conseguissem entender por que eu agia
de maneira tão estranha.
■ A senhora enfrentou outras
dificuldades ao continuar seus estudos?
Durante a etapa clínica do
programa, a parte pato-histológica de
uma classe requisito também era dada no
sábado. Como já o sabia, tomei
providências para tomar uma matéria
equivalente em outro departamento
médico da universidade. Essa matéria
era muito mais complexa e exigia muito
mais tempo que a outra, mas com alegria
me conformei em tomá-la, porque era
dada em dias de semana. Adaptando os
horários de todas as demais classes,
pude terminar meu curso de odontologia
como planejado e imediatamente
comecei minha especialização. Também
aí pude sentir que Deus me guiava de
maneira especial, pois apenas um
número limitado de vagas estava
disponível em odontologia ortopédica.
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formados e aumentar sua confiança
própria, mas também de ter a
possibilidade de falar com elas e seus
pais sobre a necessidade da presença de
Deus em suas vidas.
■ Percebemos que a senhora pôde
conciliar harmoniosamente suas funções
no círculo familiar, profissional e da
igreja.
Sim! Oro diariamente pelas pessoas
a meu redor, pedindo que Deus me ajude
a mostrar-lhes Seu amor por elas e darlhes desse amor também. Preocupo-me
pelas pessoas e passo boa parte do meu
tempo conversando com elas, esperando
que o Espírito Santo possa atuar em Suas
vidas.
■ A senhora tem algum “hobby”?
Não no sentido comum da palavra.
Meus “hobbies” são as pessoas: minha
família, meu irmãos na fé e outros cujas
vidas posso tocar. Acho que esse é o
meu chamado e isso me dá imensa
satisfação pessoal.

Entrevista por
John Graz
O Dr. John Graz colabora como diretor de
Jovens e de Comunicação da Divisão EuroAfricana dos Adventistas do Sétimo Dia em
Berna, Suíça.

Network de
Adventistas
Profissionais

●
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É você um Adventista do Sétimo
Dia com diploma acadêmico ou
profissional? Gostaria de participar do
network (APN) e entrar em contato
com colegas adventistas da sua área,
disciplina ou profissão ao redor do
mundo?
Nós podemos ajudá-lo a fazer isso.
Envie-nos seu nome e endereço, e lhe
enviaremos a inscrição imediatamente.
Anime seus amigos a se inscreverem
também. Entre em contato conosco:
Adventist Professionals’ Network
a/c Dialogue
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904 E.U.A.
Fax: (301) 622-9627

●
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Romênia, Polônia e Bósnia e
proporcionamos considerável quantidade
de materiais aos necessitados. Alguns de
nossos jovens também colaboram como
estudantes missionários no Exterior por
períodos curtos.
■ Conte-nos a respeito da igreja
adventista à qual pertencem a senhora e
seu esposo.
Nossa congregação possui
aproximadamente 30 membros. Nos
preocupamos e zelamos uns pelos
outros. Além do companheirismo
durante a escola sabatina e o culto,
tentamos manter-nos em contato durante
os dias da semana. Felizmente não
existem conflitos de gerações entre nós.
Contudo, gostaria que dedicássemos
mais tempo e energia em servir a outros
que estão fora desse círculo de
amizades. Isso permitiria que
ajudássemos de maneira prática e
contribuiria para que não nos vissem
simplesmente como “cristãos
esquisitos”.
■ Acha que sua fé cristã é uma
vantagem no exercício de sua profissão?
Sim. Eu sinto imenso prazer de ir ao
trabalho cada dia. Uma das razões é a
boa atmosfera que desfrutamos em nosso
consultório. Os pacientes e seus pais
muitas vezes comentam que raramente
encontram um consultório onde
percebem tão grande amabilidade, calor
e cuidado pelas crianças como no nosso.
Claro que se requer muita energia para
manter essa atmosfera agradável. É
nesse momento que preciso de fé e
oração.
■ A senhora tem oportunidades de
compartilhar sua fé ao praticar sua
profissão?
Sendo ortodontista, lido com
crianças que geralmente vêm ao
consultório com seus pais. Isso permite
que lhes dirija a atenção ao evangelho,
por exemplo, colocando certo tipo de
literatura em nossa sala de espera.
Moramos numa área bem religiosa, onde
existem diferentes denominações
religiosas e uma forte influência pietista.
Quando animo as crianças a
participarem dos grupos de jovens ou a
ir a um passeio cristão, geralmente
encontro um solo preparado e fértil. Em
várias ocasiões tive debates espirituais
com seus pais. Sinto-me feliz não
somente de poder cuidar das crianças de
forma a garantir-lhes dentes bem
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Não somente obtive um lugar, senão que
me disseram para dedicar-me
imediatamente a um projeto doutoral
nessa especialidade. Assim, num tempo
relativamente curto, Deus me ajudou a
finalizar meus estudos, dedicar-me a
uma especialização e obter meu
doutorado.
■ Como a senhora descreveria o
ambiente religioso na Alemanha hoje?
É uma ironia que aqui na Alemanha
— a terra da Reforma e um país de
herança cristã tão rica — a fé num Deus
Criador praticamente desapareceu entre
a maioria da população. O mesmo
acontece em outros países da Europa.
Mas, por outro lado, existe um interesse
marcante pelas religiões orientais e até
mesmo pelo islamismo. A Nova Era e o
oculto parecem ganhar terreno,
exercendo uma influência poderosa
sobre crianças e jovens em brinquedos,
literatura, música, artes e cinema.
■ Mudando de assunto, o muro de
Berlim, que dividiu a Alemanha por
tanto tempo, já não existe. Quais foram
as conseqüências desse acontecimento
para a Igreja Adventista?
A queda do muro teve um efeito de
dominó em muitas outras barreiras
humanas. Os alemães já não estavam
separados por uma divisão política. Os
adventistas, que se uniam por uma
mesma fé e compartilhavam os mesmos
objetivos, puderam reunir-se novamente
e adorar juntos como membros da
família de Deus. Foram feitos reajustes
organizacionais que agora nos permitem
trabalhar unidos.
■ Que desafios enfrentamos como igreja
na Alemanha?
Internamente, nosso maior desafio é
levar os jovens a Cristo e motivá-los a
serem amigos dEle pelo resto de suas
vidas. Satanás os segue a toda parte,
procurando tentá-los e destruir suas
vidas. Devemos encontrar maneiras de
cuidar das necessidades espirituais e
sociais de nossas crianças e jovens e
envolvê-los na missão da igreja.
Somos aproximadamente 35.000
membros adventistas na Alemanha.
Nosso maior desafio missionário é saber
compartilhar uma fé viva em Cristo com
uma população de mais de 80 milhões de
pessoas.
■ Os adventistas na Alemanha se
interessam pelas necessidades de outros
fora de suas fronteiras?
Sim. Somos sensíveis ao sofrimento
das pessoas em países como Rússia,
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“Uma rosa com qualquer outro nome
teria a mesma doce fragrância.” —
Shakespeare.
Mas não esta. De repente ela saiu de
um beco escuro, saltou na minha frente e
pegou minhas mãos. Ela implorou: “Por
favor, senhor, faça amor comigo.” Em sua
aparência não havia beleza; em sua voz
havia tragédia. Ela devia ter 11 ou 12
anos. Mesmo em contraste com as
sombras da escuridão, pude perceber a
doçura da inocência escrita em seu rosto.

A Súplica
de Rosa

●

●

●

●

●

●

David R.
Syme
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Eu conhecia bem a cidade. Conhecia
suas selvas de concreto e sua
desumanidade. Conhecia sua pobreza e
arrogância. Mas não estava preparado para
esse encontro na escuridão. Cheio de justiça
própria como era, comecei o meu sermão.
“Mocinha, você sabe o que está dizendo?
Não ouviu falar da AIDS? Não sabe que
você vai morrer se continuar vivendo
assim?”
Mas Rosa estava mais preocupada com
a minha saúde. Disse ela: “O senhor não
precisa se preocupar, eu tenho camisinha.”
Ah, vida miserável!
Disse-lhe: “Você é ainda muito jovem
para morrer. Vá para casa, para junto dos
seus pais.”
Ia embora, enojado, e por um instante
fiquei atordoado. Mas essa sensação se
desfez com a súplica de Rosa. Apontando
para a rua, ela disse: “Esta é a minha casa, e
minha mãe e minha irmãzinha bebê estão
ali na esquina. Faz três dias que não
comemos e vamos morrer de qualquer jeito.
Por favor, senhor...”
Sua súplica sacudiu minha presunção e
pude sentir dentro de mim mesmo a agonia
de seu rogo. Por quê? Por que essa criança?
Senhor, que farias Tu?
A imagem de um dedo eterno a
escrever nas areias da Palestina cruzou pela

minha mente. Não, essa criança não deve
estar à venda nem ser condenada. E quem
sou eu para perdoá-la?
Disse-lhe: “Vem comigo, Rosa, vamos
comprar alguma coisa para comer.”
Compramos frango assado, batatas fritas e
leite. Sentei-me na rua com Rosa, sua mãe e
o pequeno bebê. Enquanto comiam sua
primeira refeição descente em vários dias,
elas me contaram sua história — de pobreza,
de serem penhores nas mãos do poder e da
injustiça.
Rosa era a filha mais velha de uma
família jovem. Seu pai era um fazendeiro de
subsistência própria. A vida era dura. Apesar
de seu suor e labuta, o diminuto pedaço de
terra que possuía não alcançava para
sustentar a família. Ali perto, uma grande
companhia multinacional havia estabelecido
uma indústria produtora e processadora de
alimentos. Eles necessitavam mais terras e
começaram a comprar pequenas
propriedades em troca de trabalho. O pai de
Rosa vendeu sua terra e entrou para a
fábrica. Mas os trabalhadores perceberam
logo que a companhia lhes pagava salários
abaixo da média. Eles solicitaram o
pagamento adequado à gerência e foram
despedidos. Centenas deles esperavam no
portão cada dia para trabalhar por qualquer
preço.
Os pais de Rosa tinham uma única
saída: ir para a cidade, onde, de uma maneira
ou outra, era possível sobreviver. Como
moradia, alugaram um barracão numa favela
na periferia da cidade. Os três se uniram a
outras 85.000 pessoas que vivem como
sardinhas enlatadas em três hectares de
terreno pantanoso. O pai de Rosa encontrou
trabalho entregando produtos de uma
mercearia em casas particulares. O trabalho
era duro. As horas não terminavam nunca.
Em pouco tempo ele começou a tossir
sangue. Alguns meses depois, a tuberculose
colheu seu fruto. Rosa e sua mãe estavam na
rua. Sem qualificações para trabalhar, a mãe
recorreu à profissão mais antiga do mundo,
enquanto Rosa cuidava da pequena bolsinha
de plástico que continha todas suas posses
terrenas.
A irmãzinha bebê de Rosa era uma
menina de rua, concebida e nascida nas ruas.
Nos últimos meses da gravidez de sua mãe,
Rosa, que tinha 10 anos, teve que fazer seu
sacrifício extremo em busca da
sobrevivência. Ela se tornou o ganha-pão.
“Por favor, senhor...” era o começo de sua
súplica noite após noite.
Minhas emoções estavam em tumulto
ao ouvir os intermináveis ecos daquela
súplica. Estava com raiva e em choque.
Como se permitia tamanha injustiça?
Indiquei à Rosa e sua mãe onde poderiam
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Para uma versão diferente, leia as palavras de Jesus em Mateus 25:31-40.

Novo
Logotipo
para
CAUPA

●

23

●

acadêmica e caminham para frente em
direção às carreiras e profissões
escolhidas. O mundo em último plano
indica que, como Jesus mesmo disse,
estamos no mundo para uma missão, mas
não somos do mundo. As linhas que se
estendem para a direita apontam para
frente e para cima, simbolizando o sentido
de direção espiritual e moral que deveria
distinguir a comunidade estudantil
adventista. Finalmente, na parte de baixo,
a cruz indica o fundamento de nossos
princípios e o propósito de servir a outros
como Cristo o fez, motivados por um amor
abnegado.”
Se você é dirigente de uma união
estudantil adventista ou um representante
da CAUPA e gostaria de receber uma
cópia da arte-final desse novo logotipo,
solicite-o gratuitamente do nosso
representante para sua região (pág. 2).
Você pode adaptá-lo às suas necessidades,
colocando nele o nome de sua própria
união estudantil. Você também pode
solicitar uma cópia do logotipo ao editor
de DIÁLOGO.
●

J

á faz algum tempo que os líderes das
uniões estudantis adventistas vêm
perguntando se existe um logotipo
internacional que possam usar como
símbolo de suas atividades. Atendendo este
desejo, o Commitee on Adventist Ministry
to College and University Students
(AMiCUS) — ou seja, a Comissão de
Apoio a Universitários e Profissionais
Adventistas (CAUPA) — pediu a um grupo
de desenhistas jovens que elaborassem um
logotipo que pudesse ser usado em papéis
de carta para a união, em camisetas, marcapáginas, sacolas e cartazes de propaganda
das atividades do grupo.
Tim e Georgina Larson desenharam
um símbolo interessante para identificar e
promover a sua união estudantil,
conectando-a a grupos adventistas
semelhantes ao redor do mundo. Tim e
Georgina explicam o que eles desejam
transmitir com este símbolo:
“Os perfis estilizados dos estudantes
representam a natureza internacional e
multi-étnica da família adventista. Eles
demonstram determinação em sua busca

●
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Eu estava com fome, e você formou um grupo para discutir as minhas
necessidades.
Eu estava na prisão, e você indicou uma comissão para estudar as causas do
crime.
Eu estava nu, e na sua mente você debateu a moralidade da minha
aparência.
Eu estava doente, e você agradeceu a Deus por sua própria boa saúde.
Eu estava sem lar, e você me pregou sobre o abrigo do amor de Deus.
Eu estava só, e você me deixou sozinho para orar por mim com sua família.
Você parece tão santo, tão perto de Deus, mas eu ainda estou faminto,
doente, sozinho e com frio.

●

David R. Syme, nascido na Inglaterra, é
diretor para o desenvolvimento da Missão Global
Adventista. Ele trabalhou como enfermeiro e
pastor na África.

Você vai me ajudar?

●

encontrar ajuda e parti, deixando-lhes
dinheiro suficiente para algumas semanas.
Aquela foi a última vez que vi Rosa.
Voltei àquela cidade várias vezes desde
então. Em cada ocasião tentei encontrar
Rosa, mas em vão.
Porém, a súplica de Rosa ainda soa
em meus ouvidos. Surgem perguntas
difíceis para mim, e espero que também
para você que é cristão. Existem centenas
de Rosas presas na rede da injustiça —
feridas, famintas e sem esperança. O que
deveríamos fazer? Não existem respostas
simples. Mas algo sabemos com certeza:
nosso Deus afirma constantemente Seu
interesse pelos pobres e declara Seus
juízos contra a cobiça e a injustiça. Ele é o
Deus que exige que Seus seguidores
“Façam justiça para os pobres e os órfãos!
Sejam honestos com as pessoas aflitas e
sem ajuda! Socorram os fracos e
necessitados! Salvem os pobres das mãos
dos homens malvados” (Salmo 82:3, 4).
Jesus definiu Sua missão em termos
semelhantes. No início de Seu ministério,
Ele Se declarou o Redentor, “para pregar a
Boa Nova aos pobres; ... para anunciar que
os presos serão libertados...; que os
oprimidos serão libertados de seus
opressores, e que Deus está pronto a
abençoar todos aqueles que vêm a Ele”
(Lucas 4:18, 19).
Nos últimos dias, Jesus Se colocará
como Juiz do Universo e Sua avaliação da
humanidade estará relacionada a duas
questões: Conhecemos a Deus na pessoa
de Seu Filho? Ministramos-Lhe através
das necessidades dos pobres e dos
marginalizados?
Nesse contexto bíblico, eu, como
cristão, sou chamado a atender as
necessidades humanas. Fazê-lo pode ser
difícil e arriscado. Talvez implique muitos
gastos e não produza frutos. Mas não
existe escapatória.
A pergunta definitiva em relação à
minha própria salvação não é quantas
vidas mudei ou quanta injustiça impedi,
mas quanto de mim mesmo dei a outro ser
humano em necessidade. Agora mesmo eu
não sei onde estão Rosa, sua mãe e
irmãzinha. Não sei se o que fiz alterou
suas vidas. Mas isto sei: a paz que provém
quando, no frescor de uma trágica noite, o
Deus dos pobres passou por cima de meu
preconceito e julgamento instintivos, e me
ajudou a ouvir uma obcecante súplica. A
súplica de Rosa.

EM AÇÃO
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Juventude com uma Missão:

O Movimento
Missionário
1.000
G . T. N g

S
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hin deixou a universidade. Não por
causa de más notas. Não porque ele
não pudesse pagar a mensalidade,
mas por causa do que ele considerava “o
maior desafio do século”. Há bastante
tempo, Shin vinha escutando histórias
emocionantes do Movimento Missionário
1.000. Concebido por fé e executado com
visão, o Movimento prepara, equipa e
motiva a juventude da Divisão Asiática do
Pacífico (DAP) a dar um ano de suas vidas
para compartilhar o evangelho com
pessoas que de outra maneira nunca teriam
uma oportunidade como essa. Inspirado
pelo que escutou, Shin se inscreveu para
se tornar um missionário não-assalariado e
regozijou-se quando foi aceito pelo
Movimento Missionário 1.000.
Shin angariou seus próprios fundos
para ir para as Filipinas, para a sede do
Movimento Missionário 1.000, localizado
ao norte de Manila, a uma hora de carro.
Ele passou os primeiros dois meses
em um curso intensivo de língua inglesa e
os dois meses seguintes em treinamento
missionário intercultural. Junto com outros
51 formandos, ele ouviu o desafio
apresentado pelo orador da formatura para
dedicar um ano ao serviço de Deus, e se
necessário, morrer pela causa de Cristo.
Ele estremeceu ao pensar na possibilidade
de ser um mártir. Mas seu compromisso
permaneceu firme; viesse o que viesse, ele
daria sua vida a Deus sem reservas.
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Uma batalha numa arena
de briga-de-galo
Shin e cinco outros jovens
missionários foram evangelizar a ilha de
Bohol, no centro das Filipinas. Uma das
primeiras coisas que fizeram foi preparar o
povo da cidade de Carmen para uma
campanha evangelística. Alugaram uma
arena de briga-de-galo, da localidade, para
os encontros. Por duas semanas, ao invés
de galos brigando com galos, travou-se aí
uma luta implacável entre o bem e o mal.
Deus emergiu como o vitorioso quando 53
novos crentes adventistas foram batizados.
Para acolher os recém-conversos,
Shin e sua equipe decidiram erigir uma
igreja, mas nenhum deles jamais havia
construído nada mais que um casebre.
Porém, os convites de Deus criam
possibilidades. Os missionários lançaram a
fundação de uma igreja para 150 membros
em 25 de julho de 1994. O espírito de
serviço era tão forte nesses jovens
missionários que eles somavam como
ajudantes na construção à noite. Durante o
dia eles visitavam prédios recémconstruídos, procurando por dicas em
construção. Quando os fundos se
acabaram, eles oraram, e o Senhor
milagrosamente proveu US$15.000.
O dia 12 de novembro de 1994 foi um
dia do qual Shin e seu grupo nunca se
esquecerão. Nesse dia, eles e os recémconversos adoraram a Deus na nova igreja
pela primeira vez. Eles choraram em
agradecimento e de alegria. Louvaram ao
Deus soberano que transformou em
realidade seu projeto de fé. O Senhor tinha
mais que suprido todas as suas faltas em
fé, experiência e recursos.

Caledônio del Rosário, evangelista
improvisado, na Rússia.

Mas isso não foi tudo. Mais vitórias
estavam à espera dos jovens missionários.
Como parte da comemoração naquele
memorável sábado, outras quatro pessoas
foram batizadas: carpinteiros que tinham
ajudado a construir a igreja. Todas as noites,
por quatro meses, os missionários deram
estudos bíblicos a sete carpinteiros, e agora
quatro deles davam um passo à frente para
entregar suas vidas a Cristo. Foram
batizados no batistério que eles mesmos
haviam construído.
Um pouco mais tarde, seguiu-se outra
campanha evangelística. Desta vez um dos
pastores da área conduziu a pregação. Vinte
e três foram batizados, incluindo 11 exTestemunhas de Jeová e um policial.

Para a Rússia
Enquanto isso, um companheiro
missionário de Shin, Caledônio del Rosário,
foi para a Rússia, onde teve uma
experiência bastante rara. Numa cidade na
Ilha Sakhalin, Rosário e seu grupo
embarcaram em um programa de língua
inglesa. Apesar da oposição de um grupo de
outra igreja, 50 alunos se matricularam.
Depois de um mês, o grupo fez preparativos
para uma série evangelística, tendo como
principal audiência os alunos das aulas de
línguas. Tudo estava pronto, mas o orador
da associação local não compareceu na
noite de abertura. Rosário teve que
preencher a vaga. Ele não sabia o que dizer
ou fazer, mas sabia que podia contar com a
ajuda do Alto. Durante toda a semana ele
pregou, e ao final da campanha, 10 alunos
foram batizados. Por que esses jovens se
entregaram à Cristo? Diz Rosário: “Eles
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O segundo grupo de jovens missionários, depois da formatura,
preparados para a tarefa.

●
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G. T. Ng (Ph.D., Andrews University) é vicereitor do Seminário Teológico no Instituto
Adventista Internacional de Estudos Avançados.
Colabora também como editor de Maranata, a
revista bimensal do Movimento Missionário 1.000.

Jovens interessados, de 16 a 30
anos, que vivem na Divisão Asiática do
Pacífico (DAP), podem inscrever-se
para ingressarem no Movimento
Missionário 1.000 através de suas
respectivas uniões, associações ou
missões. Aqueles que residem fora da
DAP podem inscrever-se no
Movimento escrevendo diretamente
para P.O. Box 7; Silang, Cavite; 4118
Filipinas. Mensagem por fax pode ser
enviada para 63-969-9625 ou 63-2816-2645. Uma vez aceitos, os
missionários chegarão às Filipinas por
conta própria. Primeiramente, eles
passarão por dois meses de treinamento
intensivo, depois dos quais serão
designados para trabalhar em áreas
ainda não penetradas. Cada um
receberá um estipêndio modesto para
alimentação e moradia. O compromisso
mínimo é de um ano, o qual pode ser
estendido se solicitado.
O Movimento Missionário 1.000 é
um ministério de fé financiado
principalmente por doações
particulares. Espera-se que o número
de missionários preparados aumente
futuramente para 1.000 por ano, até a
volta de Jesus.

●

Essas são apenas duas das muitas
experiências emocionantes relatadas por
jovens, homens e mulheres que ingressaram
no Movimento Missionário 1.000. Iniciado
em 1993, o Movimento é um projeto de
Missão Global do Seminário Teológico do
Instituto Adventista Internacional de
Estudos Avançados, localizado perto de
Manila, Filipinas. A idéia foi concebida
pelo corpo docente da faculdade quando
começaram a compreender completamente
as necessidades de bilhões de pessoas ainda
não alcançadas na Divisão Asiática do
Pacífico. Com exceção da Coréia e das
Filipinas, a grande maioria da população da
DAP, em 17 países, dificilmente é atingida
pelas mensagens dos três anjos. De fato, o
número de membros de toda a DAP é bem
menos que um por cento da população
asiática total.
A segunda preocupação dos professores
do Seminário era a perda trágica de jovens
da igreja na DAP. A pesquisa de 1993 da
Comissão sobre Jovens mostrou que pelo
menos 37 por cento dos jovens adventistas
deixam a igreja depois de batizados. A idéia
de que dois em cada cinco jovens
abandonam a igreja clamou por maneiras
criativas para mantê-los envolvidos e
participantes na vida da igreja.
Assim começou o Movimento
Missionário 1.000, sob a liderança do corpo
docente do Seminário dirigido pelo Reitor
Jairyong Lee. O resultado tem sido
encorajador. Os jovens têm respondido

Você é aventureiro?

●

Um projeto de fé

entusiasticamente aos desafios. Até agora
291 jovens foram treinados e enviados a
vários territórios missionários. Eles vêm
das Filipinas, Coréia, Malásia, Austrália,
Taiwan, Mayanmar, Ilhas Marshall, Guam,
Paquistão, Indonésia, Índia e E.U.A.
A maioria dos missionários são
formandos ou estudantes do último ano de
faculdades ou universidades. Eles vêm de
uma gama variada de disciplinas, desde
engenharia à odontologia, de teologia à
medicina. A diversidade em formação,
educação e cultura faz o movimento
missionário tão venturoso quanto árduo.
O Senhor tem, sem sombra de dúvida,
abençoado o Movimento além das
expectativas. Até fevereiro de 1995, o
Movimento Missionário constatou ter
batizado 2.159 novos membros e
construído 28 igrejas.
Certa vez D. L. Moody disse: “O
mundo ainda não viu o que Deus pode
fazer através de um jovem inteiramente
consagrado.” O Movimento Missionário
1.000 representa um exército de busca
consagrado. Para a maioria deles, um ano
para o Senhor acaba sendo a vida inteira a
Seu serviço.

●

vieram porque estavam sedentos de ouvir a
Palavra de Deus. Milhões na Rússia, hoje,
estão esperando para ouvir o evangelho.”

VIDA
UNIVERSITÁRIA

●

●

●

●

●

●

●

Como Alcançar
os NãoAlcançados

Philip G.
Samaan

Um método em seis passos do Mestre
do ministério

F

az alguns anos encontrei um
estudante de curso de psicologia
numa universidade. Depois de
conversar comigo sobre seus estudos, ele
me confessou que muitos dos psicólogos
com os quais tinha estudado deixaram-no
frio, confuso e vazio. Disse-me:
“Realmente preciso de alguém cuja
abordagem me ajudará a descobrir
significado e propósito na vida. Você já
estudou com um psicólogo que lhe deu um
sentimento de satisfação íntima?”
Com efeito, estudei. Falei-lhe de
Jesus, meu psicólogo favorito, Aquele que
sabe muito mais das complexidades da
mente e da personalidade humanas. Faleilhe como descobri a Jesus, quão
profundamente Ele me havia afetado e
como Ele poderia fazer o mesmo a seu
favor. Convidei-o a descobrir por ele
mesmo quem Jesus é. Disse-me com
antecipação: “Certamente espero que o
que você está dizendo é verdade. Já
experimentei tantos. Bem posso estudar
seu Jesus.”
Esta experiência me levou a pensar
sobre a necessidade mais urgente de
estudantes adventistas no campus de um
colégio ou universidade secular.

A necessidade urgente

●
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●

●

●

●

Esta necessidade é saber como revelar
Cristo aos colegas e professores. Todos
que se relacionam conosco precisam sentir
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que há algo diferente a nosso respeito, e a
diferença é Jesus. Não quero dizer
dispensar informação sobre Jesus; eu
quero dizer imitar Jesus.
Como podemos ser tais testemunhas?
Como podemos revelar a vida e a
amabilidade de nosso Senhor de modo a
atrair outros a Ele? Cristo mesmo nos
mostrou o caminho. Ellen White o
descreve em cinco passos: “O Salvador
misturava-Se com os homens como uma
pessoa que lhes desejava o bem.
Manifestava simpatia por eles, ministravalhes às necessidades, e granjeava-lhes a
confiança. Ordenava então: Segue-me.”1
Podemos acrescentar um sexto: Sua
promessa de fazer de nós “pescadores de
homens” (Mateus 4:19).
Consideremos agora estes seis passos
brevemente.2

Passo 1: Misturar
Somos o sal da Terra e a luz do
mundo (Mateus 5:13-14). Assim sendo,
não podemos nos isolar e nos ocultar de
outros a nosso redor. Naturalmente, nunca
podemos ser este sal a menos que nossas
vidas sejam temperadas pela vida de
Cristo, e não podemos ser a luz a menos
que partilhemos de Sua luz. Ao
permitirmos, Ele toma a iniciativa e nos
ajuda a ser amigos de outros.
Pessoas se misturam por motivos
diferentes, mais vezes por motivos
egoístas do que altruístas. Porque as
pessoas têm sido manipuladas, usadas e
exploradas, são ariscas quando tentamos

nos aproximar delas. Assumem que
queremos algo. Perguntam a si mesmas:
“Qual é a isca?”
Precisamos mostrar às pessoas que as
amamos pelo que são.

Passo 2: Mostrando
simpatia
Mostrar simpatia não é ter dó de
outros. Tal atitude dá uma conotação
negativa, e as pessoas bem podem reagir:
“Eu realmente não preciso de sua
simpatia!” “Simpatia” vem de duas raízes
gregas, syn (junto) e pathos (sentimento).
Simpatia realmente significa sentir junto.
E é assim que Jesus simpatizava com
outros: Ele os ouvia, sentia com eles e
partilhava suas emoções. Assim devíamos
fazer, porque a religião de Cristo não é
meramente uma religião de mente, mas
também do coração. Disse Ellen White:
“Devemos aproximar-nos dos homens
individualmente com simpatia semelhante
à de Cristo”... pois “embora a lógica possa
falhar em mover, e o argumento seja
impotente para convencer, o amor de
Cristo, revelado no ministério pessoal,
pode abrandar o coração empedernido.”3
Demonstrando uma simpatia como a
de Cristo leva-nos a dar de nós mesmos e
elevar o valor da outra pessoa.

Passo 3: Satisfazendo
necessidades
A iniciativa amável de Cristo e Sua
simpatia genuína impeliam as pessoas a
vir a Ele com suas necessidades. Estavam
convencidas de que Ele Se ocupava deles
como indivíduos e proveria às suas
necessidades reais. Quando Jesus viu o
leproso, Ele “encheu-Se de compaixão” e
“estendeu a mão e tocou-o” (Marcos 1:41).
Jesus satisfez sua necessidade de cura.
Também reagiu à sua necessidade do
toque humano e aceitação. Cristo não era
apenas orientado para a tarefa mas
também para as pessoas. Quando
integramos as duas coisas, nosso
ministério torna-se eficaz.
O amor genuíno percebe as
necessidades e discerne a carência
profunda da alma. Quando demonstramos
interesse pelas necessidades visíveis das
pessoas, elas freqüentemente nos revelam
as invisíveis.
Jesus também mostrou-nos como
satisfazer às necessidades de modo
recíproco. Não só ministrou a outros, mas
também aceitava a cooperação deles. Ele
pediu à mulher samaritana um copo de
água antes de lhe dar a Água da Vida
(João 4). Ele ministrou a Lázaro e suas
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Atenção, Músicos
Adventistas!
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Se você se importa com a música
na Igreja Adventista do Sétimo Dia,
aqui está seu convite para se tornar
membro da International Adventist
Musicians Association (IAMA), ou
seja: Associação Internacional de
Músicos Adventistas. Estabelecida em
1982, essa providencia um fórum
através do qual músicos adventistas
podem partilhar seu interesse e
experiência profissionais. Além de
publicar uma revista em inglês —
Notes — a Associação oferece
subdivisões especializadas para
artistas, maestros de corais,
compositores, professores de música e
musicólogos. Para obter maiores
informações e um questionário para se
inscrever, escreva para: International
Adventist Musicians Association; P.O.
Box 476; College Place, WA 99324;
E.U.A.

●

Ao ganharmos a confiança das
pessoas, precisamos apontar-lhes Cristo
como a fonte última de toda confiança.
Porque se sua confiança em nós não as leva
a pôr sua confiança em Jesus, então as
estamos preparando para o
desapontamento. Isto não significa que as
abandonamos, mas que as levamos a Cristo
e colocamos suas mãos e as nossas nas
Suas. Então juntos O seguimos.
Servimos como agentes de ligação,
ligando pessoas com Cristo, enquanto lhes
mostramos que nós necessitamos tanto
dEle como eles O necessitam. “Almas
existem perplexas pela dúvida, opressas
pelas fraquezas, débeis na fé, incapazes de
apegar-se ao Invisível; mas um amigo a
quem podem ver, indo ter com eles em
lugar de Cristo, pode ser um elo para
firmar-lhes a trêmula fé no Filho de
Deus.”4
Como convidamos as pessoas a seguir
a Cristo? Bem, devem primeiro
testemunhar nossa relação vibrante com
Cristo ao pormos em prática os primeiros
quatro passos de Seu método em nossa
relação com eles. A base amistosa os
encoraja a se disporem a seguir a Cristo.
Ficando surpresas de nos achar realmente
sinceros, tornam-se curiosos sobre o por
que operamos num nível diferente de
relacionamento do que esperavam.
Precisamos dizer-lhes que as
expressões de um tal amor só pode advir do
conhecimento de Cristo e seguindo-O.
Reconhecemos que sem Ele, somos todos
basicamente egoístas. “Nossa confissão de
Sua fidelidade é o meio escolhido pelo Céu
para revelar Cristo ao mundo... mas o que
será mais eficaz é o testemunho de nossa
própria experiência.” E quando tais

Assim como não podemos nos tornar
“pescadores de homens” sem seguir o
Homem, também não podemos meramente
segui-Lo sem “pescar” com Ele. Pois
Aquele que disse “Segue-Me” também
disse: “Eu vos farei pescadores de
homens” (Mateus 4:19-20).
Dietrich Bonhoeffer afirmou que
“discipulado significa adesão a Cristo”.6
Somente nesta relação íntima podemos nos
tornar verdadeiros discípulos. Aderindo a
Cristo e armados com Seu método,
podemos infiltrar as salas de aula e
dormitórios, como o sal permeia a comida
e a luz penetra nas trevas.
Num campus secular, o método do
Mestre pode ser usado numa abordagem
de dois gumes: para alimentar a fé dos
alunos adventistas e para instá-los a
testificar para seus colegas. Assim o aluno
adventista cresce espiritualmente ao
mesmo tempo que leva outros a Cristo.
Este método pode tornar-se o ponto
principal de tudo que fazemos em relação
ao evangelismo em colégios e
universidades não-adventistas.
Tomemos Heather, por exemplo. Ela
é uma aluna adventista dedicada que
freqüenta uma universidade do governo.
Depois de ser treinada no método de
Cristo para alcançar as pessoas, ela orou
fervorosamente pelas moças que moravam
em seu andar. Ao se colocar à disposição
de Deus, ela pediu-Lhe com confiança
para guiá-la a atrair suas colegas para
Cristo. Tais orações e tal disponibilidade
posteriormente fizeram suas amigas
inquirir sobre sua fé. Elas desejavam ter o
que ela possuía em Cristo. Doze delas
estudaram a Bíblia com ela. No fim do ano
letivo, quatro aceitaram a Cristo e foram
batizadas.

●

Passo 5: Seguindo a Cristo

Passo 6: “Pescando” com
Cristo

Nascido na Síria, Philip G. Samaan leciona
no Seminário Teológico Adventista, Andrews
University, onde também dirige o programa que
leva ao doutorado no ministério. Anteriormente
ele trabalhou como missionário na África e foi
diretor de atividades de jovens e ministério em
campus seculares nos Estados Unidos.
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Confiança é o elo que mantém relações
unidas. Se seguirmos os primeiros três
passos, ganharemos a confiança das
pessoas com as quais estamos trabalhando.
É fácil confiar nos dignos de
confiança, mas é difícil confiar naqueles
que não merecem confiança. Devemos
arriscar e confiar mesmo nessas pessoas,
porque a confiança desperta a confiança.
Jesus pôs Sua confiança em nós antes de
sermos dignos de Sua confiança. Com
efeito, tal confiança baseada no amor é a
coisa que inspira confiança em outros
corações.

Sim, se o método de nosso Mestre em
alcançar a outros torna-se um hábito de
vida para nós, nos tornaremos
embaixadores pessoais de Cristo em
alcançar os não-conversos dentro de nosso
círculo de influência.

●

Passo 4: Ganhando
confiança

testemunhos pessoais são “corroborados
por uma vida semelhante à de Cristo,
possuem irresistível poder, o qual opera
para a salvação de almas.”5
Quando convidamos outros a
seguirem a Cristo, devemos encorajá-los a
amar, obedecer e segui-Lo onde quer que
Ele os leve. Estudos bíblicos centrados na
Bíblia adaptam-se naturalmente aqui.
Nossos amigos deviam saber mais a
respeito dAquele que amam e desejam
servir.

●

duas irmãs, enquanto aceitava sua
hospitalidade (ver Lucas 10:38-42).

PA R A S U A
INFORMAÇÃO
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1995: A
O Ano da
Mulher
Adventista
Ardis Stenbakken

●

●

●

●

●

s mulheres sempre foram ativas na
Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Nos primórdios de nosso
movimento, muitas colaboraram em cargos
de liderança. Neste século, entretanto, o
declínio da tendência feminina na liderança
da igreja começou e continuou sem ser
questionada até recentemente. Em 1990,
um novo reconhecimento daquilo que as
mulheres poderiam oferecer e receber da
igreja levou a Associação Geral a votar a
fundação do Departamento do Ministério
da Mulher.
Uma das primeiras realizações deste
ministério foi pedir à igreja que dedicasse
um ano em homenagem à mulher
adventista. A liderança da igreja declarou
1995 O Ano da Mulher Adventista. O tema
— “Afirmação da mulher e sua missão” —
indica dois enfoques principais para esse
ano e para o departamento em si:
reconhecer e afirmar a obra atualmente
realizada pelas mulheres e desafiá-las a
participarem ativamente do futuro da igreja.
Um atrativo logotipo, ilustrado nesta
página, foi elaborado.
Ao estudar as necessidades e desafios
enfrentados pelas mulheres, o
Departamento do Ministério da Mulher
selecionou seis problemas principais no
mundo: pobreza, mau trato, analfabetismo,
condições de trabalho, riscos para a saúde,
e treinamento e aconselhamento para a
liderança.
O Ministério da Mulher quer causar
um impacto real no mundo de hoje fazendo
algo a respeito desses problemas. Contudo,
algo tornou-se logo evidente: antes de
poder considerar a maioria deles, é
necessário atacar primeiramente o
analfabetismo.
O analfabetismo afeta tanto os países
desenvolvidos como aqueles em
desenvolvimento. Na América do Norte,
por exemplo, um de cada cinco adultos não
sabe ler um conto infantil para seu filho ou
filha na hora de dormir ou ler e entender
um anúncio sequer. Ao redor do mundo,
905 milhões de adultos não sabem ler. Isso
representa aproximadamente uma quarta
parte dos adultos no mundo. Um 65 por
cento desse grupo, ou 587 milhões, são
mulheres. Em cinco países do mundo, mais
de 89 por cento das mulheres não sabem
ler.

O analfabetismo e o
crescimento da igreja
Especialistas sobre o crescimento da
igreja dizem que onde o analfabetismo é
maior que 50 por cento, os programas de
alfabetização constituem a melhor maneira
de fundar igrejas. Além do mais, sem a
habilidade da leitura, as pessoas não têm
acesso direto à Bíblia e sua experiência
religiosa dependerá sempre daquilo que
outros lhes digam.
Por esses motivos, o Ministério da
Mulher decidiu dedicar-se primeiramente
à alfabetização durante O Ano da Mulher
Adventista. Pelo menos um programa de
alfabetização será organizado em cada
divisão do mundo no ano de 1995. Cada
divisão é motivada também a escolher
pelo menos um daqueles problemas para
um programa piloto.
As razões do analfabetismo variam.
Nos países em desenvolvimento, o
problema se dá em grande parte porque os
adultos não tiveram oportunidade de
receber educação básica universal. Nos
países desenvolvidos podem existir outras
razões. Portanto, os programas de
alfabetização devem utilizar métodos
diferentes.
Nos Estados Unidos, um leitor pode ir
a praticamente qualquer biblioteca pública
para ser treinado como tutor para a
alfabetização de adultos. Muitos
universitários acham muito gratificante
esse tipo de colaboração pública e pessoal.
Muitos países em desenvolvimento
têm excelentes programas de alfabetização
para adultos, mas pode haver falta de
materiais, treinamento e organização.
Estudantes universitários, bem como
professores, que têm algum tipo de
treinamento em educação para adultos,
podem aportar valiosa contribuição para a
alfabetização de adultos.
Seja você homem ou mulher, se tem
interesse em trabalhar com programas de
alfabetização, entre em contato com o líder
do Ministério da Mulher Adventista mais
perto de onde você mora. Sua ajuda será
de grande valor e muito apreciada. Você
pode escrever também ao Departamento
do Ministério da Mulher da Associação
Geral no endereço editorial (pág. 2).
Participe do Ano da Mulher
Adventista e faça deste mundo um lugar
melhor porque, como cristão, você se
comprometeu a fazê-lo.

●

●

●

●

●

●

Ardis Stenbakken colabora como
coordenadora para o Ano da Mulher Adventista e
o Programa de Bolsa de Estudos do Ministério da
Mulher.

28

Diálogo 7:1—1995

Diálogo 7:1—1995

Jon L. Dybdahl (Ph.D., Fuller Theological
Seminary) é diretor do Instituto de Missão
Mundial na Andrews University, Berrien Springs,
Michigan, E.U.A.
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1. Para um excelente resumo das posições
principais, ver John Sanders, No Other Name:
An Investigation Into the Destiny of the
Unevangelized (Grand Rapids, Mich.:
Eerdmans, 1992).
2. Uma pesquisa de 5.000 evangélicos que
freqüentaram a Urbana Mission Conference de
1975 mostrou que 37 por cento podiam ser
classificados como restritivistas.
3. John Hick, Problems of Religious Pluralism
(New York: St. Martin’s Press, 1985), págs.
86-87.
4. Ellen G. White, A Ciência do Bom Viver
(Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1990), pág. 288.
5. White, O Desejado de Todas as Nações
(Tatuí, SP: Casa Publicadora Brasileira,
1990), pág. 638.
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Se você tem as habilidades necessárias e
o desejo de servir, considere as seguintes
opções:
Agência Adventista para
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais
(ADRA). Estudantes adventistas de nível
universitário podem se envolver em projetos
da ADRA a curto prazo. Profissionais
adventistas desejando se candidatar também
são necessários. No presente são necessários
os seguintes profissionais: técnicos
biomédicos, programadores em computação,
médicos, engenheiros, profissionais em
construção, mecânicos, enfermeiros/as,
pessoas com treino em agricultura, finanças
ou administração e escritores técnicos.
Contatar: ADRA Volunteer Coordinator;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904-6600; E.U.A. Telefone: (301)
680-5122. Fax: (301) 680-6370.
Serviço dos Jovens Adventistas
(AYS). Membros batizados, entre 18 e 30
anos de idade, interessados em prover serviço
para a igreja em seus próprios países ou no
Exterior são convidados a contatar o diretor
de jovens na missão ou associação local. A
duração das atividades JA varia de algumas
semanas até dois anos. Informações
adicionais podem ser obtidas com Richard
Barron, Diretor; Adventist Youth Service;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904-6600; E.U.A. Telefone: (301)
680-6148. Fax: (301) 680-6155.
Centro para Voluntários. Este centro
para voluntários adventistas relaciona
necessidades da igreja ao redor do mundo e
as supre com voluntários da Divisão NorteAmericana (DNA). São necessárias diversos
tipos de habilidades tanto nesse país como no

Exterior. As habilidades em maior demanda
são na área de educação, programas
médicos e paramédicos, construção e
evangelismo público e pessoal. Membros
da DNA são encorajados a entrarem em
contato com Center for Volunteerism;
12501 Old Columbia Pike; Silver Spring,
MD 20904-6600; E.U.A. Telefone: (301)
680-6479. Fax: (301) 680-6464.
Associação Global. Este programa
oferece treinamento antes da partida nas
missões e depois permanece em contato
com adventistas que utilizam seu
treinamento vocacional ou profissional para
encontrar trabalho nos países onde não se
permitem missionários convencionais.
Esses missionários especiais se mantêm
trabalhando para empresas multinacionais,
agências governamentais, instituições
médicas ou universidades. Oportunidades
de trabalho em muitas profissões estão
disponíveis. Contatar: Global Partnerships;
Southerland House, Andrews University;
Berrien Springs, MI 49104; E.U.A.
Telefone: (616) 417-6532. Fax: (616) 4716252.
Serviço do Professor Internacional.
Necessita-se de professores adventistas
qualificados para o ensino de inglês e Bíblia
para alunos universitários ou profissionais
na Argentina, Brasil, China, Peru, Polônia,
Rússia ou Turquia. Pessoas cuja língua
materna seja inglês, que tenham
completado o nível superior, podem ser
escolhidas para serviço de um ano. Esperase que você custeie suas despesas de
transporte, ida e volta. Contatar: Dr. M. T.
Bascom, Diretor; International Teacher
Service; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Telefone:
(301) 680-6029. Fax: (301) 680-6031.

Quando tudo é dito e feito, a
evidência cristã devia centralizar-se em
Jesus. Circunstâncias podem se tornar
hostis, quando adeptos de outras religiões
pensam que insinuamos que os cristãos
são melhores do que os crentes de outras
religiões. Esta certamente não é nossa
pretensão. O que é especial acerca de
cristãos é que Jesus é o único Deushomem e o caminho único a Deus o Pai.
Estas são boas novas que nada têm que ver
com a bondade ou maldade de qualquer
pessoa ou sistema religioso. Nossa tarefa
principal é relatar esta história amável e
persistentemente, e deixar que Deus
decida sobre quem será salvo.
Nossa crença deve também preservar
a centralidade da missão. Não estou tão
preocupado com a sorte dos que não foram
evangelizados como estou com nosso
comprometimento de obedecer à ordem de
Jesus de proclamar as boas novas a todos
os povos. A igreja — isto é, nós — vive e
morre sobre a base de nossa obediência a
nossa missão.

●

Oportunidades para
Voluntários

Nosso compromisso

●

Esta ênfase equilibrada aparece nos
escritos de Ellen White. De um lado, ela
enfatiza que muitos estão perecendo por
deixarmos de alcançá-los: “Multidões
perecem por falta de ensino cristão. Ao pé
de nossa porta e em terras estrangeiras,
estão pagãos por instruir e salvar. Quando
Deus... nos tem tão abundantemente dado
um salvador conhecimento de Sua
verdade, que desculpa teremos nós de
permitir que ascendam aos Céus os
clamores dos... ignorantes e perdidos?”4
Por outro lado, Ellen White indica
claramente como alguns pagãos serão

especialmente em que crentes podem
partilhar sua fé livremente, outras questões
são mais proveitosas: Como está Deus
operando na vida desta pessoa? Que posso
eu fazer para adiantar o processo? Como
opera Deus em situações divergentes? Tais
perguntas deixam a salvação nas mãos de
Deus e nos levam a ver como podemos
cooperar com Ele.

●

Continuação da pág. 17

salvos: “Há, entre os gentios, almas que
servem a Deus ignorantemente, a quem a
luz nunca foi levada por instrumentos
humanos; todavia não perecerão.
Conquanto ignorantes da lei escrita de
Deus, ouviram Sua voz a falar-lhes por
meio da Natureza, e fizeram aquilo que a
lei requeria. Suas obras testificam que o
Espírito Santo lhes tocou o coração, e são
reconhecidos como filhos de Deus.”5
4. Um estudo cuidadoso mostra que
às vezes outras questões são mais
apropriadas do que a questão da
“salvação”. Não me interpretem mal.
Creio que salvar os que estão sem o
evangelho é muito importante. Cristãos
bem informados deviam ter uma boa
resposta para este problema. Mas também
creio que em algumas situações,

●

Evangelizados?
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The Man Who Couldn’t Be
Killed, por Stanley Maxwell

(Boise, Idaho: Pacific Press
Publ. Assn., 1995; 223 págs.;
brochura).
APRECIAÇÃO

DE

MARY WONG.

Tendo como pano de fundo
um dos períodos mais turbulentos
na história da República Popular da
China — a Revolução Cultural —
The Man Who Couldn’t Be Killed é
a história empolgante da conversão
de um chinês à fé adventista e a
posterior perseguição que sofreu durante o regime socialista
sob o poder do líder Mao Tse-Tung.
Todos os fatos desta história foram relatados ao autor
pelo próprio protagonista.
Glorious Country Wong, polígamo e jogador inveterado,
experimentou uma mudança dramática quando se uniu à Igreja
Adventista. Ao decorrer o drama da vida de Wong, o leitor é
levado da cidade de Changai, onde ele foi batizado e mais
tarde preso, para a província de Tsunghai, onde ele foi
sentenciado a 20 anos de trabalho forçado — uma tentativa do
governo de livrá-lo das “superstições dos Imperialistas
Ocidentais”. A vida de Wong nos campos de trabalho forçado
retrata vivamente as privações severas e o sofrimento intenso
impostos sobre aqueles tachados como elementos contrarevolucionários e provê um vislumbre do medo que oprime as
pessoas, assim como as intrigas e traições que marcaram esse
período de convulsão política.
O autor entrelaçou habilmente na história elementos da
cultura chinesa e doutrinas da Igreja Adventista, traçando ao
mesmo tempo paralelos entre a experiência de Wong e a dos
personagens bíblicos. O exemplo inspirador de Wong de fé e
coragem indomáveis frente à perseguição, assim como sua
libertação milagrosa da morte certa, tocará de maneira
especial os leitores que enfrentam situações similares em
países onde não existe liberdade religiosa. Contudo, o enfoque
legalista de Wong quanto à sua religião, demonstrado na
ênfase à observância dos “Dez Mandamentos”, poderia evocar
reações negativas em outras pessoas, levando-as a cogitar se
algumas dessas situações penosas sofridas por Wong
poderiam ter sido evitadas se ele tivesse sido mais sutil em
sua maneira de fazer proselitismo e tido mais tato ao defender
sua fé apresentando a seus perseguidores o amor de Cristo em
vez da lei.
Em resumo, esta é uma pungente história moderna de
coragem, determinação e fé cristã.

●

●

●

●

●
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Mary Wong (Ph.D., Universidade Estadual de Michigan) lecionou
inglês e foi diretora do Departamento de Inglês em diferentes instituições
educativas em Taiwan e Cingapura antes de mudar-se para Burtonsville,
Maryland, E.U.A., onde reside atualmente.
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¡Disfrútalo!, por Jorge D.
Pamplona Roger (Madrid,
Espanha: Editorial Safeliz,
1993; 190 págs.; encadernado).

APRECIAÇÃO DE MAGALY RIVERA
HERNÁNDEZ .
É o vegetarianismo um
modismo procurado por místicos
religiosos ou um estilo de vida que
promete mais saúde? O Dr. Jorge
Pamplona Roger alinha fatos
nutricionais e científicos para
asseverar que o vegetarianismo não é uma moda, mas uma
plataforma que pode lançar você à vida total.
O autor inicia com oito tratamentos naturais que os
adventistas têm salientado em sua mensagem de estilo de vida
— ar puro, luz do sol, temperança, descanso, exercício, dieta
apropriada, água e confiança no poder divino. Após
estabelecer esse embasamento filosófico para uma vida
saudável, o autor dedica sete capítulos aos princípios básicos
de nutrição. Os carboidratos, a gordura, as proteínas, as
vitaminas e os sais minerais recebem cobertura completa em
uma linguagem simples e fácil de acompanhar.
E aí então vem o material mais pesado. Um capítulo
traça a história e tradições do vegetarianismo, enquanto outro
analisa pesquisas científicas feitas sobre pessoas cuja dieta
principal era composta de vegetais, cereais e frutas — ou sem
carne. O livro também examina as vantagens do
vegetarianismo sobre a dieta à base de carne, e mostra o risco
reduzido de câncer, obesidade e osteoporose e outras doenças,
quando se segue uma dieta vegetariana. Os últimos dois
capítulos são práticos: como perder ou manter peso quando se
segue uma dieta vegetariana e como mudar uma dieta à base
de carne para uma vegetariana.
Apesar da análise cuidadosa de dados do livro, alguns
equívocos devem ser observados. Primeiro, o autor
corretamente mostra que as proteínas vegetais são incompletas
por causa da falta que têm de um ou mais aminoácidos, e
enfatiza que é necessário complementar alimentos de proteína
incompleta na mesma refeição. Evidência científica não mais
apóia a complementação exata de proteína na mesma refeição.
Complementação dentro de um período de 24 horas é
suficiente. O segredo é comer uma variedade de alimentos,
incluindo cereais e legumes.
Segundo, o autor cita uma pesquisa que menciona que a
bactéria na boca poderia produzir suficiente vitamina B12 e
que a espirulina é rica em B12. Pesquisas indicam que pessoas
estritamente vegetarianas não podem produzir em seu sistema
quantidade suficiente dessa vitamina. Apesar da espirulina
conter quantidade moderada de vitamina B12, ela não tem a
molécula ativa B12, contendo apenas análogas que podem
efetivamente bloquear a absorção de vitamina B12.
Terceiro, o autor mostra que as necessidades de ferro de
mulheres grávidas são atendidas pela economia de ferro não
perdido através da menstruação. Isto pode parecer correto,
mas na realidade não é. Com a demanda crescente de ferro,
freqüentemente insuficientes reservas maternas e provisão
inadequada através da dieta usual, necessita-se um
complemento diário de ferro.
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Por último, o autor sugere que leite de soja atende às
necessidades alimentícias dos bebês. Leite de soja para bebês,
com nutrientes, realmente atende às necessidades dos bebês,
mas leite de soja por si só não. O uso de leite de soja feito em
casa pode ser prejudicial para um bebê.
Levando em consideração esses equívocos, o leitor
fluente em espanhol achará este livro — ilustrado com
bastante cores e orientado para o leigo — bastante útil para
entender o vegetarianismo como um estilo de vida que vale a
pena perseguir.
Magaly Rivera Hernández, que tem diplomas em Saúde Pública e
Nutrição, é professora na Andrews University, em Berrien Springs,
Michigan, E.U.A. Ela também trabalha como nutricionista para um
hospital em St. Joseph, Michigan.

apóiam o autor em seu comentário de que a dieta deve manter
equilíbrio entre alimentos que contêm ácidos graxos e ácidos
alcalinos. O comentário de que uma dieta alta de ácidos
graxos direciona a uma pobre imunização, mal funcionamento
dos rins e velhice precoce não pode ser comprovado. Os
comentários de que certos alimentos criam diretamente
fermentação no estômago e acumulação de toxinas no
organismo tampouco foram comprovados.
Apesar desses pequenos lapsos, o livro direciona os
leitores a uma alimentação mais saudável. Muitas informações
dos alimentos refletem pensamentos atuais de nutrição e
saúde, e o livro poderá ser um recurso útil para aqueles que
desejam ter uma vida mais saudável.
Ella Haddad (Dr.P.H., R.D., Loma Linda University) leciona no
Departamento de Nutrição, Faculdade de Saúde Pública, Loma Linda
University, Califórnia, E.U.A.

Diet and Health: New
Scientific Perspective, por

Walter J. Veith (Cape Town,
África do Sul: Southern Publ.
Assn., 1994; 293 págs.;
encadernado).
ELLA HADDAD.
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Papai viu seu boletim de notas.

●

O Dr. Walter Veigh, zoólogo
da Western Cape University, África
do Sul, focaliza: a função da dieta
para prevenção de doenças e
promoção da saúde. Sua opinião é
bem clara: uma dieta à base de plantas composta por
alimentos naturais providencia o perfeito hábito alimentar.
Seu propósito é admirável: para aumentar o conhecimento da
ligação entre a dieta e a doença.
O livro em si é atraente, com muitos quadros e gráficos
coloridos, embora possa ser melhorado um pouco mais. A
primeira parte lida com a nutrição básica, com pesquisas que
comprovam a conexão entre dieta e doenças. A segunda parte
é composta de informações que nos ajudam a entender a
respeito dos diferentes alimentos e seus componentes. A
última parte oferece sugestões práticas para uma mudança na
dieta e vem acompanhada de uma lista de alimentos e receitas.
Embora o livro seja cheio de documentários, tem a
tendência de exagerar a fim de confirmar um determinado
ponto de vista. Por exemplo, Veith refere-se a um estudo de
saúde adventista que descobriu que o consumo alto de
produtos lácteos e ovos estava associado com um alto risco de
determinados cânceres, e nota que os vegetarianos (os que se
alimentam somente de vegetais, frutas, legumes e castanhas)
têm um índice menor de câncer. Esse tipo de dedução não é
apropriada, porque a pesquisa não examinou somente o efeito
da dieta vegetariana.
O livro também é composto de declarações e conceitos
que nos deixam a perguntar. Por exemplo, o autor sugere que
doenças degeneráveis, como doenças cardiológicas e câncer,
estão relacionadas com a proteína animal. De fato, a gordura
animal pode ser o principal problema. Pesquisas atuais não
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De Filha
Comunista
a Tradutora
de Deus

Va l e n t i n a P i l a t o v a
conforme narrado a
Kristin Bergman
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ui criada como uma leal comunista
na antiga União Soviética. Meu pai
era um oficial político comunista que
serviu ao governo soviético na Romênia,
Tchecoslováquia, Alemanha Oriental e
Cuba. Minha família era realmente
“Vermelha”. Apesar de ser difícil para
outros entenderem, meu pai era uma boa
pessoa. Ele era um pai bondoso e
amável. Eu o amo muito e sou muito
grata pelo seu cuidado para comigo.
Ambos os meus avôs morreram
antes de eu nascer. Minhas avós eram
cristãs ortodoxas russas. Meu pai as
proibiu de falar sobre Jesus ou de orar.
Mesmo assim, todas as vezes que elas
me viam, diziam: “Valentina, não se
esqueça de orar!”
Aquelas palavras nunca saíram da
minha mente e durante toda minha vida
eu orei. Nunca me ensinaram como orar
e talvez não o fizesse “devidamente”,
mas eu orava. Nunca aprendi a confessar
meus pecados ao Senhor, ou a agradecêLo pelo que fez por mim. Tudo que
sabia sobre a oração era pedir coisas a
Deus. Não fazia idéia do que era o
arrependimento ou até mesmo o pecado.
O conceito de pecado e salvação estava
completamente ausente da Rússia
moderna antes da perestroika. Mesmo
assim, Deus respondeu a muitas de
minhas orações. Ele sempre sabe onde
estamos em nossa caminhada com Ele, e
creio que é paciente o suficiente para
nos compreender e nos responder,
mesmo que não oremos “corretamente”.
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Meu primeiro contato com
a Palavra de Deus
Logo depois da perestroika começar,
Bíblias se tornaram disponíveis. Toda vez
que entrava numa loja e via uma Bíblia à
venda, queria comprá-la. Mas as Bíblias
eram muito caras e toda vez dizia a mim
mesma: “Vou comprá-la no próximo mês,
quando receber o próximo cheque de
pagamento.”
Certo dia um grupo de ministros
norte-americanos veio à escola onde eu
lecionava inglês e trouxe publicações
religiosas para nossos alunos. Por eu
falar inglês, eles me convidaram para
almoçar e deixaram alguns livros comigo
também. Ao olhar os livros, ali estava —
um Novo Testamento em russo moderno.
Não podia crer no que via. Minha alma
transbordou de contentamento. Apresseime para casa e o li todo em dois dias e
duas noites. O que li me impressionou
tanto que tive temperatura bem alta por
dois dias. Eu não estava doente; era
apenas minha emoção. Uma luz súbita
eletrificou minha mente.
Eu sempre gostei de ler,
especialmente obras clássicas. Em minha
leitura eu buscava verdade, esperança,
amor e significado. O regime soviético
havia proibido religião, mas alguns
escritores como Dostoyevsky — meu
escritor cristão favorito — mencionavam
ideais cristãos em seus livros. Eu aceitei
todas essas idéias, mas isso não foi
suficiente. Não me senti realizada até que
li o Novo Testamento. A experiência foi
extraordinária.

Meu contato com
adventistas
Os evangelistas que deixaram o
Novo Testamento comigo eram
presbiterianos, mas o motorista do seu
ônibus e o tradutor eram Adventistas do
Sétimo Dia. Eles me levaram a outros
adventistas em minha cidade natal, St.
Petersburgo. Visitei a principal
congregação adventista ali, e estudei
com o Pr. A. I. Romanov por mais ou
menos um ano (atualmente é o
presidente da Associação Russa
Noroeste da Igreja Adventista do Sétimo
Dia). Fui batizada no dia 3 de maio de
1992.
Meu pai e minha mãe moram na
cidade russa de Konigsburgo. Quando
chamei meu pai e lhe falei sobre a Bíblia
e sobre os estudos que estava recebendo,
ele ficou muito irado. Disse-me: “Essas
pessoas são agentes da CIA que querem
destruir a Rússia! Eles são
propagandistas. Não creia em uma só
palavra!” Meu pai foi criado como ateu,
e fora ensinado a vida toda que os
Estados Unidos eram o inimigo sempre
procurando maneiras de destruir a União
Soviética.
No verão de 1993, John e Ione
Brunt e Darold e Barbara Bigger, do
Walla Walla College, vieram a St.
Petersburgo com uma equipe de
evangelistas para realizar reuniões. Por
causa de meu conhecimento do inglês,
me tornei intérprete deles. Com sua
ajuda, levantamos uma nova igreja
adventista em Pushkin — aquela igreja é
agora uma das minhas preferidas!
Traduzo e ajudo também os
membros das equipes da Operação
“Bearhug” que visitam a Rússia. A
Operação “Bearhug”, iniciada pela
União Norte do Pacífico, ajuda a fazer
contatos entre adventistas norteamericanos e russos. Equipes de alunos e
ex-alunos do Walla Walla College
passam um ano em St. Petersburgo
lecionando inglês e Bíblia na
Universidade de Transporte de St.
Petersburgo. Eu sou o contato principal
entre essas equipes ao professorado da
Universidade.

Uma nova experiência
No verão de 1994, fui convidada aos
Estados Unidos para visitar o Walla
Walla College e várias igrejas
adventistas na área. Pouco antes de sair
chamei meu pai. Para minha surpresa e
alegria, ele me disse que ele e minha
mãe haviam começado a estudar a Bíblia
em casa! Estou muito emocionada por
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ELISEO MENDEZ
Santa Cruz, BOLÍVIA

Obrigado pelo
encorajamento
Há poucos meses vocês escreveram
uma carta de encorajamento a
universitários adventistas em
Johannesburgo que tinham optado não
participar das cerimônias de formatura
no sábado, mas reuniram-se para um
culto na igreja. Fiz parte daquele grupo
que se encontrou com pastores para
discutir os desafios que enfrentávamos e
também para planejar o estabelecimento
de um AMiCUS em nosso campus na
Universidade do Norte. Depois de
trabalhar como lente naquela
universidade, fui patrocinado para obter
um mestrado na Universidade de Eastern
Illinois. Aqui somos quatro da África do
Sul e dois de nós somos Adventistas do
Sétimo Dia. Estou lhes escrevendo para
agradecer o encorajamento oportuno
num momento crítico e pedir cópias de
números recentes de Diálogo. Queremos
manter o contato!

WENDY S. ROSA
Pagadian City, FILIPINAS

Mais artigos por
estudantes
Gosto do conteúdo de Diálogo, mas
gostaria de ver mais artigos escritos por
estudantes. Uma sugestão: Por que não
colocam na revista um convite para
artigos de estudantes sobre certos
tópicos? A Australasian Students
Association Magazine faz isto com bons
resultados.
KAYE WENDELBORN
Milford, Auckland
NOVA ZELÂNDIA

Obrigado, Kaye, por sua sugestão
construtiva! Apreciamos mais artigos de
estudantes. Em nosso último número
(6:3), publicamos uma descrição de
artigos que gostaríamos de receber.
Poderia você nos ajudar a localizar
estudantes escritores capazes de
produzir artigos interessantes para
nossos leitores?
—Os Editores
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Útil para programas de
jovens
Sou leitor regular de Diálogo, revista
muito apreciada por nosso grupo de
universitários. Minha preferência vai
para “Primeira Pessoa”, “Perfis” e
artigos que tratam de questões sociais.
No ano passado fui líder de Juventude
Adventista de uma grande igreja na
União Leste da Bolívia. Creio que lhe
agradará saber que usei artigos de
Diálogo ao planejar diversos programas
de jovens e discussões de grupos.

●

RICHARD KASUMBA
Colégio Adventista de Bugema
Kampala, UGANDA

Interessado em
atividades estudantis
Como oficial do Movimento de
Estudantes Adventistas (MAS) em nossa
área, quero que saibam que apreciamos
Diálogo. Regularmente procuro o último
número em nossa biblioteca. Interessome particularmente no relatório de
atividades de estudantes adventistas em
universidades em outras partes do
mundo. Quaisquer mudanças que tenham
em mente para o futuro, continuem
relatando as provas e triunfos de
estudantes adventistas em ambientes
seculares.

●

envolvia pessoalmente em evangelismo.
Mais de 50 pessoas se entregaram a
Cristo por Deus me usar em campanhas
públicas e em estudos bíblicos
individuais. Agora estudo Teologia
enquanto minha esposa leciona. Nosso
lar tem sido abençoado com três
crianças. As surpresas e bênçãos de Deus
nunca cessam!

●
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MOGEGE DAVID MOSIMEGE
Charleston, Illinois, E.U.A.

●

Kristin Bergman é aluna e escritora para
relações com a mídia, em Walla Walla College,
Estado de Washington, E.U.A.

Cartas

●

saber que Deus está trabalhando na vida
de meus familiares como trabalhou na
minha.
Meu anfitrião no Walla Walla
College foi Roland Blaich, diretor do
Departamento de História e Filosofia e
organizador local da Operação
“Bearhug”. Visitei salas de aula e falei
em várias igrejas. A experiência me
ajudou a melhorar meu inglês. Gostei
muito de minha estada lá. Pude ver a
diferença que a educação cristã faz na
vida dos estudantes. Também me
apresentei numa rede de televisão para
contar minha experiência.
Depois viajei para o sul da
Califórnia e falei na igreja da Loma
Linda University. Por muito tempo tenho
tido visão fraca. Encontrava dificuldade
para ler — e um tradutor tem que ser
capaz de ler! Eu temia precisar cirurgia
dos olhos. Mas em Loma Linda, uma
equipe de especialistas de olhos
preparou-me óculos que tornaram minha
visão quase perfeita, sem cirurgia!
Deixei os Estados Unidos para
voltar à minha terra natal e ao ensino,
com o sonho de logo voltar a um lugar
que proporcione liberdade e encoraje
iniciativa e criatividade.
Agora sirvo voluntariamente como a
tradutora principal para a Associação
Russa Noroeste da Igreja Adventista do
Sétimo Dia em St. Petersburgo e
redondezas. Quando as pessoas de outros
países ouvem que me tornei adventista
em 1992, geralmente dizem: “Oh, você é
uma adventista tão nova!” Mas na
Rússia, sou considerada uma cristã
“velha” e experiente. Noventa e cinco
por cento dos membros adventistas na
Rússia são cristãos novos. Quando as
campanhas evangelísticas adventistas
começaram na Rússia depois da
perestroika, havia apenas 70 adventistas
na grande St. Petersburgo (uma área
urbana de quase 9 milhões). Agora
contamos com 2.000 membros na Igreja.
A Rússia está agora passando por
uma crise. Muitas fábricas e pequenos
negócios foram à falência. O futuro
parece sombrio. Há desemprego em toda
parte. Em meio a tudo isso, a igreja deve
fazer seu trabalho, e suas necessidades
principais são prédios para igrejas e
educação para nossos membros e
pastores. A igreja russa necessita suas
orações.

INTERCÂMBIO

L

eitores que desejam estabelecer
correspondência com estudantes ou
profissionais universitários
adventistas de outras partes do mundo.
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Mark E. Alwyn: 19 anos; solteiro; estuda
psicologia; interesses: fotografia, música “pop”
moderna, pintura abstrata, interação intercultural
e intercâmbio de cartas; correspondência em
inglês. Endereço: 6/11-12 Old Telegraph Lines;
Napier Road, Wanawone P.O.; Puna,
Maharashtra; 411040 ÍNDIA.
Deanne Amrein: 20 anos; solteira;
estuda pré-veterinária em Purdue University Calumet; interesses: leitura, música, animais e
pintura; correspondência em inglês. Endereço:
500 Revere Ave.; Westmont, IL 60559; E.U.A.
Guy Selenge Bafaka: 35 anos; nascido
no Zaire; trabalha como alfaiate; interesses: ouvir
música cristã, leitura e viagens; correspondência
em inglês ou francês. Endereço: a/c Tony
Rading; P.O. Box 163; Kisumo; QUÊNIA.
Greg Barrett: 32 anos; divorciado;
trabalha como engenheiro civil; interesses: fazer
novas amizades, leitura, música, esportes,
viagens e atividades ao ar livre; correspondência
em inglês, francês ou espanhol. Endereço: R.R.
2, Site 17, Boite 7; Shippagan, NB; E0B 2P0
CANADÁ.
Maninder Bob: 23 anos; solteiro; faz
mestrado em ciências; interesses: esportes,
reciclagem, música e fazer novas amizades;
correspondência em inglês. Endereço: SDA
English School, near Daink Alok Press; Talliya,
Bhopal; 462001 ÍNDIA.
Perla M. Bulalaque: 20 anos; solteira;
estuda agricultura na Eastern Philippines
University, com ênfase em ciência animal;
interesses: culinária, leitura e vôlei;
correspondência em inglês. Endereço: Republic
Street; San Antonio, N. Samar; FILIPINAS.
Natalia Cabral: 18 anos; solteira; estuda
medicina; interesses: fotografia, viagens, leitura
e colecionar poesias; correspondência em
espanhol. Endereço: Santa Fe 1901; 3400
Corrientes; ARGENTINA.
Louis Cartney: 31 anos; solteiro; estuda
religião e francês; interesses: viagens, esportes,
tocar violão e ver televisão; correspondência em
inglês ou francês. Endereço: Adventist Seminary
of West Africa; P.M.B. 21244; Ikeja, Lagos;
NIGÉRIA.
Brian Dambula: 22 anos; solteiro; estuda
contabilidade no Malawi College of Accountancy; interesses: nadar, teatro, música e livros
de ficção; correspondência em inglês. Endereço:
P.O. Box 5547; Limbe; MALAWI.
Luz B. Dug-ay: 27 anos; solteira; estuda
educação primária; interesses: culinária, cantar e
ouvir música religiosa; correspondência em
inglês. Endereço: Mountain View College;
Malaybalay, Bukidnon; 8700 FILIPINAS.
Goodnews M. Fiberesima: 24 anos;
solteiro; estuda geologia; secretário da
Associação de Estudantes Adventistas da Nigéria
(NAAS); interesses: viagens, fazer novas
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amizades e estudar a Bíblia; correspondência em
inglês ou francês. Endereço: P.O. Box 6981;
Trans Amadi; Port Harcourt; NIGÉRIA.
Rosângela T. V. Filisbino: 30 anos;
solteira; ensina português numa escola
adventista; interesses: esportes, leitura, ouvir e
cantar boa música e atividades da igreja;
correspondência em inglês ou português.
Endereço: Via de Pedestres Barras, 1; Saúde;
04161-110 São Paulo, SP; BRASIL.
Luciana Friedrich Gonzales: 22
anos; solteira; trabalha em manutenção na sede
da União Este-Brasileira; interesses: viagens,
música, arquitetura e fazer novas amizades;
correspondência em inglês, alemão, português
ou espanhol. Endereço: Rua Aperana, 143, Apto.
203; Leblon; 22450-000 Rio de Janeiro, RJ;
BRASIL.
Victor O. Harewood: 47 anos; casado,
com 4 filhos; colabora como diretor de
Ministérios da Igreja na Associação do Norte da
Inglaterra; interesses: música, nadar, viagens,
leitura, jardinagem e remédios de ervas;
correspondência em inglês. Endereço: North
England Conference; 22 Zulla Road; Mapperley
Park, Nottingham; NG3 5DB INGLATERRA.
Malefetsane S. Khoali: 22 anos;
solteiro; estuda contabilidade e marketing na
Universidade de Witwatersrand; interesses:
leitura, viagens, natureza e fazer exercícios;
correspondência em inglês. Endereço: 3398
Mazibuko Street; P.O. Rusloo; 1468 ÁFRICA
DO SUL.
Mericilyn Maturure: 17 anos; solteira;
terminando o segundo grau e pretende estudar
artes; interesses: poesia, biografias, música e
cantar; correspondência em inglês. Endereço:
Nyazura Adventist Secondary School; Box 56;
Nyazura; ZIMBÁBUE.
Eliseo Méndez Z.: 26 anos; solteiro;
estuda psicologia; interesses: poesia, fazer novas
amizades, viagens e esportes; correspondência
em espanhol. Endereço: Casilla 610; Santa Cruz;
BOLÍVIA.
Tana Claire Mwafulinua: 20 anos;
solteira; estuda administração comercial;
interesses: leitura, música, vídeos, esportes e
culinária; correspondência em inglês. Endereço:
University of Malawi - The Polytechnic; Pl. Bag
303, Chichiri; Blantyre 3; MALAWI.
Michael Nyarko-Baasi: 30 anos;
solteiro; ensina computação e matemática numa
universidade adventista; interesses: ouvir música
religiosa, futebol americano, jogos de
computador e jardinagem; correspondência em
inglês. Endereço: Valley View College; P.O.
Box 9358, Airport Post Office; Accra; GHANA.
Austine Pazvakawambwa: 22 anos;
solteiro; terminando economia; interesses: ler a
Bíblia, viagens, música cristã, cantar, fotografia
e esportes; correspondência em inglês.
Endereço: 497 Tzanzaguru; Rusape;
ZIMBÁBUE.
Freddy Sánchez V.: 22 anos; solteiro;
estuda teologia; interesses: esportes, atividades
para jovens, acampamentos, leitura e

intercâmbio de cartas; correspondência em inglês
ou espanhol. Endereço: Asociación Central
Dominicana; Apartado 1500; Santo Domingo;
REPÚBLICA DOMINICANA.
Vesselin G. Serbezow: 39 anos;
solteiro; engenheiro químico, especializado em
controle de poluição; interesses: profecia bíblica,
ecologia, eletrônica, música e computação;
correspondência em inglês. Endereço: 21 Ivan
Alexander St.; Sliven 8800 Burgas; BULGÁRIA
903.
Maria de Fátima da Silva: 30 anos;
solteira; estuda administração de empresas;
interesses: contabilidade, marketing, leitura,
atividades ao ar livre, fazer novas amizades;
correspondência em português. Endereço: Praça
Dr. Yugawa, 34; Jardim Cerejeiras; 12940-000
Atibaia, SP; BRASIL.
Raquel Dias de Souza: 31 anos;
solteira; ensina numa escola adventista e estuda
terapia musical; interesses: boa música, leitura e
viagens; correspondência em portugês ou
espanhol. Endereço: Rua Coronel José Leite de
Barros, 118; V. Galvão; 07063-050 Guarulhos,
SP; BRASIL.
Soloman Tiru: 19 anos; solteiro; estuda
comércio; interesses: futebol, música, tocar
instrumentos musicais e viagens;
correspondência em inglês. Endereço: SDA
English School, near Daink Alok Press; Talliya,
Bhopal; 462001 ÍNDIA.
Jessica E. Tuballas: 22 anos; solteira;
estuda agricultura; interesses: música, animais,
viagens, jardinagem, culinária, esportes e
atividades da igreja; correspondência em inglês.
Endereço: P. 6 Bay Bay; Catarman, N. Samar;
6400 FILIPINAS.
Gisselle Valega: 20 anos; solteira;
estuda medicina; interesses: jogging, viagens,
colecionar poesias e intercâmbio de cartas;
correspondência em espanhol. Endereço: Santa
Cruz 1469; 3400 Corrientes; ARGENTINA.
Jeff Lubarika Wakulola: 22 anos;
solteiro; nascido no Zaire, estudando em
Burundi; interesses: música, leitura, viagens e
cinema; correspondência em francês. Endereço:
Faculté des Sciences; Université de Burundi;
B.P. 6494, Bujumbura; BURUNDI.

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. DIÁLOGO não pode
assumir nenhuma responsabilidade pela
exatidão das informações ou pelo
conteúdo da correspondência porventura
resultante.
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© by Guido Delameilleure

Estudo

eu trouxe um
comentário
bíblico
excelente...

Várias obras
de consulta,
dicionários e
um atlas.

Para nosso
estudo bíblico
de hoje

E, claro, obras
de
especialistas,
historiadores
e exegetas.

Epa... Acho que esqueci minha Bíblia!

“As Sagradas
Escrituras... que o
fazem sábio para
aceitar a salvação.”

●
●
●
●
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—II Timóteo 3:15
A Bíblia Viva

