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DIÁLOGO UNIVERSITÁRIO afirma as crenças
fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo
Dia e apóia sua missão. Os pontos de vista
publicados na revista, entretanto, representam o
pensamento independente dos autores.
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Relevante e fascinante
Estou estudando agronomia na
Universidade Nacional situada em minha
cidade natal. Como estudante adventista,
freqüentemente enfrento desafios à minha
fé e às minhas convicções religiosas. No
ano passado, minha irmã — que é
tesoureira da nossa escola secundária
adventista da área — me emprestou vários
números antigos de Diálogo em espanhol
que ela tinha recebido. Achei o conteúdo
desta relevante e fascinante! O artigo
“Cidadãos de Dois Mundos” (Diálogo
3:3) foi particularmente útil para mim
porque esclareceu várias questões que eu
tinha sobre a posição adventista para com
as questões sociais. Pretendo compartilhar
esses números entre meus amigos. Por
favor, ponha meu nome na seção
“Intercâmbio”. O interesse e apoio da
AMiCUS aos estudantes universitários
adventistas é muito apreciado. Deus os
abençoe!
ANGEL A. AGUIRRE
Piura, PERU

●
●
●
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Saudações a todos os
fãs de computadores!
Gostei muito de saber que através do
“Intercâmbio” de Diálogo podemos entrar
em contato com outros adventistas ao
redor do mundo que compartilham nossos
interesses. Depois de terminar o 2º grau,
comecei a estudar computação e mais
tarde trabalhei por um tempo nos
escritórios da União Romeno Adventista
do Sétimo Dia. Embora leiamos e
escutemos bastante sobre “Internet”,
“CompuServe” e “Information Highway”,
poucas pessoas em nossa igreja na
Romênia são bem informadas sobre
computadores. Eu sou casado e, aos 21
anos, trabalho como carteiro. Entretanto,
continuo bastante interessado no mundo
do computador. Espero algum dia ter
melhor hardware e software. Por
enquanto, gostaria de me corresponder
com outros adventistas que podem
compartilhar comigo, em inglês ou
romeno, novas idéias sobre o mundo da
computação, incluindo software para
realidade virtual. Meu telefone é: 40 062
437 715. Obrigado!
CIOBANU RADU CRISTIAN
Petru Rares 29/45, Maramures
Baia-Mare 4800
ROMÊNIA
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les “entravam nas escolas do mundo como estudantes. Eles não tinham
pretensões; aparentemente não davam atenção a ninguém; mas viviam o que
criam. Nunca sacrificavam princípios, e seus princípios logo se tornaram
conhecidos. Isto era diferente de tudo que os outros estudantes tinham visto, e
começaram a se perguntar: Que significa tudo isto?”
Assim escreveu Ellen White sobre os valdenses (Mensagens Escolhidas, livro
3, pág. 233). Sua firmeza aos princípios, seu amor à verdade, sua resolução de serem
testemunhas de Deus numa cultura hostil fizeram deles guardadores da tocha. A tocha
passou de um para o outro, de uma geração a outra, permitindo a preservação da verdade,
incluindo o Sábado, para as futuras gerações. Nem a indiferença secular nem perseguição
religiosa os impediram de serem leais a valores eternos. Tornaram-se o sal da terra, a luz
de seu dia, o fermento de suas comunidades.
Quanto mais penso naqueles valentes cristãos da história, tanto mais me
convenço de que estudantes Adventistas do Sétimo Dia e profissionais que estudam e
trabalham em ambientes seculares fariam bem de se considerar descendentes espirituais
dos valdenses. Com efeito, não só deviam buscar essa reputação, mas também orar por
uma porção dobrada do poder de Deus de modo a poderem ser os semeadores da semente
no mundo complexo de hoje.
Grupos de adventistas em ambientes não adventistas podem ser os valdenses
de hoje. Como aqueles heróis do passado, nós também temos um mandato divino: de
preservar a verdade, de passar a tocha, de nos colocar em nossas comunidades como
testemunhas de um Deus de amor. Os mesmos poderes demoníacos que estavam
alinhados contra os valdenses estão agora juntando suas forças para apagar a luz do amor
de Deus.
Mas somos um povo especialmente escolhido para estes últimos dias. Os de
fora nos conhecem por nossas publicações, nosso cuidado com a saúde, nosso sistema
educacional e nossa obra de assistência e desenvolvimento. Mas somos conhecidos como
um povo que ama seu Senhor, que partilha sua fé, que nunca sacrifica princípios e que
espera a segunda vinda de Jesus?
Não faz muito tempo estive presente a uma conferência internacional sobre
ministérios em campi de universidades. O orador principal foi apresentado como sendo
um pastor valdense. Isto cativou meu interesse. Recordações de história da igreja sobre o
papel dos valdenses aqueceram meu coração. Acomodei-me para ouvir o orador falar da
juventude valdense — como partilhavam o amor de Deus em suas escolas, como
defendiam princípios com sacrifício pessoal, como corajosamente aturavam sofrimento e
zombaria. Mas fiquei desapontado. O discurso principal omitiu sua herança rica e
heróica. Em vez disto, enfocou uma agenda política e social.
Em minha opinião isto não reflete as prioridades de estudantes universitários e
jovens profissionais adventistas. Como regra, são cientes da sua missão e estão
comprometidos com ela. Num ambiente de indiferença a valores eternos, podem ficar
firmes como José, ser corajosos como Daniel e conscienciosos como Ester — e podem
testemunhar como os valdenses. Vivem à altura de sua profissão. Maranata!
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Mantenham-na
equilibrada
Tenho lido vários números de
Diálogo e acho seu conteúdo relevante
para minha situação. De fato, sugiro que
vocês considerem a possibilidade de
publicar seis números por ano ao invés
de três. Incluam alguns artigos sobre
adventistas e o serviço militar.
Mantenham sua abordagem equilibrada,
desafiando a mente cristã enquanto
continuando acessível para o leitor não
especializado.
JOSÉ MIGUEL DÍAZ
Sta. Cruz de Tenerife
Canárias, ESPANHA

Sempre provocativa e
agradável
Incluo meu formulário para renovar a
assinatura de Diálogo e o número do
meu cartão de crédito VISA para os
débitos necessários. Por favor, estendam
a minha assinatura por mais dois anos.
Eu gosto muito de Diálogo. Certamente
preenche um vazio no mercado de
revistas adventistas, e acho que os
artigos são sempre contagiantes e
agradáveis. Muitos agradecimentos!
ANGELA LOGAN
West Lothian, ESCÓCIA

E poesia?
Embora receba atrasado os números
de Diálogo, sempre os leio de capa a
capa. Eles são consistentemente
informativos e espiritualmente
inspiradores. Como professora de língua
estrangeira, tomo a liberdade de sugerir
que vocês incluam mais poesias na
revista. Boa poesia sempre capta a
imaginação e leva sua mensagem de um
ângulo imprevisto. Que o Senhor
continue a abençoar o seu ministério e
que nos encontremos na Terra renovada!
MARITZA NÚÑEZ
Colégio Adventista San Cristóbal
Santo Domingo
REPÚBLICA DOMINICANA

●

●

●

●

●

●

Os editores respondem:
Membros da equipe editorial de
Diálogo também apreciam poesia e têm
incluído alguns poemas de verso livre em
números passados (veja, por exemplo,
“O Salmo do Físico”, 1:1; “Preces da
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Arca”, 2:1; “A Auto-escola e a Vontade
de Deus”, 5:3). Entretanto, o fato de a
revista ser publicada em várias línguas
em edições paralelas dificulta encontrar
poesia que se presta a boas traduções.
Interessar-lhe-á saber que planejamos
“dar um perfil” de alguns poetas
adventistas em futuras edições.
Conhecimento por
acaso
Acabei de ler números antigos de
Diálogo que minha irmã trouxe para casa.
Vocês poderiam dizer que eu os conheci
por acaso, embora pelo ponto de vista de
Deus nada realmente acontece “por
acaso”. Como estudante de enfermagem,
eu gostei especialmente dos perfis e
também das seções “Vida Universitária” e
“Em Ação”. Sua revista nos proporciona
artigos religiosos estimulantes que nos
encorajam a viver a vida cristã onde quer
que estivermos. Continuem o bom
trabalho!
MARITES S. ROSALITE
Cebu, FILIPINAS

Mais artigos sobre
ética, moralidade e
justiça
Nós achamos Diálogo proveitosa e
oportuna e gostamos de lê-la.
Infelizmente, o Spicer Memorial College
não a recebe mais e sentimos muito a sua
falta! Nós os encorajamos a publicar mais
artigos sobre ética, moralidade e justiça.
Como estudantes de pós-graduação em
Administração de Empresas,
freqüentemente vemos que nossas igrejas
e instituições não são administradas
adequadamente. Corrupção é vista
pairando perto demais de nossa
comunidade cristã. Por essas razões,
sentimo-nos desanimados e não podemos
entender certas medidas. Por favor, nos dê
segurança publicando artigos que
reconstruirão nossa fé em Jesus Cristo,
que breve voltará!
R. ROY, S. MISHAL E CH. BABU
Spicer Memorial College
Puna, ÍNDIA

Os editores respondem:
Obrigado, estudantes de pósgraduação, pela sua carta franca mas
também encorajadora. Diálogo é
distribuída gratuitamente entre

adventistas que estudam em faculdades e
universidades públicas ao redor do
mundo. Algumas instituições adventistas
de ensino superior compram uma certa
quantidade de números de nossa revista
para distribuir entre seus alunos.
Sugerimos que vocês peçam aos
administradores de sua faculdade para
obter números de Diálogo para
circulação interna ou pelo menos para
tê-la na biblioteca. Não temam em
chamar a atenção daqueles responsáveis
por casos específicos de má
administração institucional. Então
façam uma entrega pessoal a Deus,
pedindo a Ele para ajudá-los a agir com
integridade ao entrarem para o mundo
profissional da administração.
Responde perguntas
Uma amiga minha me apresentou a
Diálogo dando-me um exemplar do
número 6:2. Como adventista solteira, eu
obviamente me interessei pelo artigo,
“Preparando-se para um Casamento
Feliz”. O artigo respondeu a algumas das
perguntas que eu tinha sobre esse
importante assunto. Eu também gostei da
ponderada abordagem de Steve Case em
seu artigo “Podemos Dançar?”
CLEAH SAMBAI
Kiale, QUÊNIA

Proporciona uma visão
global
Eu gostaria de parabenizar a vocês
por uma revista tão interessante e
construtiva quanto a Diálogo. Ela
proporciona uma visão global de um
ponto de vista adventista e também ajuda
os leitores como eu a entrar em contato
Continua na pág. 33

Cartas
Diálogo estende as boas-vindas às
cartas de seus leitores. Por bondade,
ao você escrever, limite seus
comentários a 200 palavras e envie
suas observações a: Dialogue Letters,
12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; E.U.A. Se a
sua correspondência for selecionada
para aparecer neste espaço, ela poderá
ser resumida, tendo em vista a clareza
ou limitação de espaço.
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Igreja Adventista do Sétimo Dia pode
com razão pretender ser internacional em sua obra e global em
sua visão. Depois de 150 anos do
programa missionário mais persistente e
sistemático na história da igreja,
estabelecemos o adventismo em 209 dos
236 países reconhecidos pelas Nações
Unidas. O número de membros alcança
quase 9 milhões. Estamos cada vez mais
envolvidos nas artes, educação, governo,
saúde, comunicação em massa, pesquisa e
desenvolvimento sócio-econômico em
muitas partes do mundo.
Não obstante, crescimento numa
escala global produz seus próprios
dilemas. Um dilema que confronta a igreja
hoje não é novo. Com efeito, tem sido
chamado a questão cristã perene: Como
nos relacionar com a cultura? A questão
foi antecipada por Jesus mesmo. Em sua
oração sacerdotal, o Senhor disse: “Não
peço que os tires do mundo; e, sim, que os
guardes do mal. Eles não são do mundo
como também Eu não sou...Assim como
Tu Me enviaste ao mundo, também Eu os
enviei ao mundo” (João 17:15-18).
Um exame das duas passagens do
apóstolo João revela uma tensão
intrínseca. De um lado, citando as palavras
de Jesus, João escreve: “Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu Seu
filho unigênito” (João 3:16). Por outro
lado, ele nos adverte: “Não ameis o mundo
nem as coisas que estão no mundo. Se
alguém amar o mundo, o amor do Pai não
está nele” (I João 2:15).
A questão é clara. Estamos no mundo,
um mundo que Deus ama e no qual temos
uma missão. Contudo, não somos do
mundo, e devíamos nos precaver para não
nos enamorarmos do mundo.
Como reconciliar estas afirmações
aparentemente em conflito? Como
podemos estar no mundo e mesmo assim
não nos tornarmos parte dele? Onde traçar
a linha entre as exigências da sociedade e
as do reino de Deus?
Um exame das Escrituras e do modo
como cristãos trataram o problema no
passado nos ajudará (a) a definir alguns
conceitos básicos, (b) esboçar respostas
fundamentais ao problema e (c)
desenvolver uma posição adventista.

Conceitos básicos

Devíamos Amar ou
Odiar o Mundo?
Para obter uma perspectiva bíblica de
cultura, precisamos nos voltar para o
mandato cultural que Deus deu a nossos
primeiros pais: “Façamos o homem à
nossa imagem , conforme à nossa
semelhança; tenha ele domínio sobre os
peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a
Terra e sobre todos os répteis que rastejam
pela terra” (Gênesis 1:26). “Tomou, pois,
o Senhor Deus ao homem e o colocou no
jardim do Éden para o cultivar e o
guardar” (Gênesis 2:15).
O mandato dá à humanidade o
governo da Terra. O governo inclui não só
poder e domínio, mas também
criatividade, preocupação e cuidado. O
Senhor nos mandou cuidar da Terra. O
verbo “cultivar” corresponde ao latim
colere, o termo do qual derivamos cultura.
Num sentido bíblico, então, cultura pode
ser compreendida como o resultado do
cultivo humano e da interação com a
criação de Deus. Vista assim, a cultura é o
segundo ambiente que as mãos e as mentes
humanas impõem ao mundo natural.
O Novo Testamento freqüentemente
usa o termo mundo (kósmos) ao referir-se
à cultura, ou aos resultados da atividade e

Humberto
M. Rasi

●
●
●
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Para começar, definamos duas
palavras: cultura e mundo. Em sentido
amplo, cultura pode ser definida como as
crenças, os valores e as prioridades de uma
comunidade expressos em suas
instituições, práticas e manifestações
criativas.1

Cristãos
Versus
Cultura:

criatividade humanas. O uso tem duas
conotações. A primeira é neutra ou
positiva. Mundo é visto como a ordem
criada, incluindo a terra material (Mateus
24:21), o povo que nela vive (Mateus 4:8;
João 12:19), a esfera da vida humana (I
Timóteo 6:7) e o alvo da missão dos
discípulos (Mateus 5:14). Embora afetados
pela Queda, o mundo e seus habitantes são
vistos como a criação de Deus.
O segundo uso tem uma conotação
negativa. O mundo consiste de agências
humanas controladas por Satanás, em
rebelião declarada contra Deus. A Terra e
seus habitantes são vistos como
envolvidos numa luta cósmica entre as
forças espirituais comandadas por Jesus e
Satanás (Efésios 6:12). Nesta batalha pela
lealdade dos homens, o mundo pecador
não reconheceu Jesus como Deus quando
Ele veio ao mundo (João 1:10) e se Lhe
opôs durante todo Seu ministério (João
16:33). Então João adverte aos que
seguem a Cristo a não amar este mundo ou
qualquer coisa nele (I João 2:15 e 16).
Tiago acrescenta que a amizade com um
mundo tal é equivalente a odiar a Deus
(Tiago 4:4). Com efeito, por que deveria
um cristão amar um mundo tal, pois como
Paulo diz, sem Deus o mundo é destituído
de esperança (Efésios 2:12) e sua
sabedoria não passa de loucura (I
Coríntios 1:20)?
Assim a Bíblia apresenta uma dupla
compreensão do mundo: de um lado, um
mundo que evidencia a criação original e a
obra de Deus para sua restauração; de
outro, um mundo controlado por Satanás,
em rebelião contra Deus, promovendo uma
vida independente dEle. Os cristãos devem
viver no primeiro e fugir do segundo. Mais
do que isto, vivendo no primeiro, eles têm
uma missão para com o segundo. Não
precisam temer o mundo, porque os
poderes daquele mundo, sob o domínio de
forças demoníacas, já foram derrotados na
cruz e estão destinados à aniquilação no
final (Malaquias 4:1; Apocalipse 20:7-10).

Três respostas básicas

Cristãos

Cultura

A história do cristianismo está repleta
de exemplos desta resposta. Os cristãos
primitivos rejeitaram a cultura grecoromana, declarando-a idólatra e corrupta.
O movimento monástico da Idade Média
refletia o desejo de afastamento completo
do mundo. Muitos movimentos sectários
protestantes — os Irmãos, Menonitas,
Anabatistas, Quakers e os Mileritas
(precursores da nossa igreja) — também
adotaram esta abordagem.
Como devíamos avaliar esta resposta?
Aqueles que escolheram este caminho o
fizeram com a crença sincera de que
estavam fielmente aplicando o senhorio de
Jesus Cristo a suas vidas. Sua sinceridade
devia ser respeitada, e sua coragem de
sofrer perseguição e martírio devia ser
admirada. Seu caminho não era róseo. Seu
comprometimento total com o evangelho e
a natureza radical de seu cristianismo
freqüentemente resultaram em
reavivamento e reformação na história.
Contudo, a Bíblia não ordena uma
completa separação e isolamento do
mundo; com efeito, ao mesmo tempo que
adverte que não nos identifiquemos
completamente com o mundo e suas
preocupações, nos exorta a divulgar a
mensagem de Deus a um mundo carente.
Os cristãos não podem escapar da cultura.
Fomos criados para ser indivíduos sociais,
e é dentro de uma sociedade ou de uma
cultura que vivemos, trabalhamos,
adoramos e testemunhamos. Na melhor
das hipóteses, aqueles que rompem com o
mundo simplesmente desenvolvem uma
cultura ou sub-cultura diferente. Mais
importante, a resposta de afastamento
assume que o pecado é causado pelo
mundo externo, ao passo que a Bíblia
ensina que o pecado começa dentro da
mente. Ênfase excessiva sobre a separação
do mundo torna a religião irrelevante e a
comunicação do evangelho difícil.

Segunda resposta: tensão. Esta
resposta reconhece neste mundo
evidências tanto da bondade da criação
original e do mal do estado humano caído.
Mas a presença é marcada com tensão
inevitável entre ambas: o reino de Cristo e
o do inimigo. Os cristãos têm procurado
resolver o dilema de diferentes modos:
O cristianismo como superior à
cultura. Tal ponto de vista considera a
cultura basicamente boa mas deficiente e,
portanto, carecendo de melhoria. Os
cristãos deveriam se envolver em todas
atividades mundanas legítimas, mas viver
segundo uma norma mais alta de bondade
motivada pelo amor divino. O intelecto
humano só pode alcançar conhecimento e
felicidade imperfeitos; sabedoria superior
e verdadeira realização são recebidas
somente por Jesus Cristo.

Cristãos

Cultura

Temos aqui uma base racional para a
cooperação entre cristãos e não-cristãos
para a melhoria da vida neste planeta, ao
mesmo tempo deixando espaço para o
caráter distinto do evangelho. Crentes que
abraçaram esta postura tiveram uma
influência positiva sobre as artes, a
educação, o governo e as ciências.
Contudo, esta resposta não reconhece a
presença do mal em todo o
empreendimento humano, expondo os
cristãos ao risco de ocupar-se com a
preservação e melhoria da cultura em vez
de se ocupar com o estabelecimento do
reino divino.
O cristianismo em justaposição com
a cultura. Esta posição dualista reconhece
que o resultado da atividade humana neste
mundo é geralmente mau mas necessário.
Há um conflito inevitável entre a justiça de
Deus e a pecaminosidade humana. A razão
é infectada com egoísmo, e a cultura é
infectada com bondade. Embora
conscientes da situação, os cristãos não
podem dela escapar. O apóstolo Paulo viu
que os esforços da sociedade no domínio
moral tendem mais a impedir que o mal se
torne destrutivo em vez de prover um bem

●
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Até aquele fim cataclísmico, que
devem fazer os cristãos? Talvez possamos
aprender da história fazendo a pergunta:
Como cristãos do passado enfrentaram o
problema? O trabalho de Richard Niebuhr
sobre a questão nos permite isolar três
respostas principais que emergem ao
estudarmos como os cristãos têm lutado
com a cultura.2

Primeira resposta: oposição e
separação. Típica desta postura é a idéia
de que o mundo presente é mau e que os
cristãos são “peregrinos e forasteiros” (I
Pedro 2:11). Por conseguinte, os cristãos
não deviam ter nada a fazer com o mundo.
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positivo (ver Romanos 13:4). De igual
modo, Martinho Lutero (1483-1546) viu a
vida cristã neste planeta ao mesmo tempo
trágica e prazerosa — um dilema sem
resolução aquém da morte.

Cristãos

Cultura

Contudo, os dualistas cristãos têm de
confrontar a tensão entre os ideais divinos e
a realidade humana, entre graça e pecado.
Assim os crentes, ao se envolverem com o
mundo, o fazem sem ilusões. Enfatizam a
conversão individual e, como Paulo, vêem
as instituições sociais como meros freios à
anarquia e não como forças construtivas que
provêm liberdade e justiça humanas.
O cristianismo como transformador
da cultura. Esta postura considera a cultura
como caída mas capaz de ser remida. O
mundo presente ainda reflete a criação de
Deus, embora imperfeitamente. O problema
é o bem pervertido, não a maldade
essencial. A cultura precisa ser
transformada, não descartada, e os cristãos
podem ajudar a mudar o mundo para a
glória de Deus.

Cristãos

Cultura

Cultura
Cristãos

Enfatizando cooperação e
comunicação, esta abordagem permite que
o evangelho seja interpretado,
compreendido e abraçado em diferentes
moldes culturais. No processo, uma
tendência de sacrificar a essência do
evangelho penetra, resultando na
emergência de Cristo como o grande
mestre de moral em vez de Senhor da vida
e único Salvador do mundo. Assim, o
cristianismo se torna um humanitarismo
todo-abrangente. A distinção ofuscada
entre os reinos de Deus e de Satanás,
apoiada por um humanismo ético, oferece
salvação universal numa bandeja de prata.

Em direção de uma posição
adventista
Qual destas abordagens tem sido a
atitude adventista para com o mundo
durante nossa história de 150 anos? E qual
deve ser nossa postura presente?
Obviamente, deve ser coerente tanto com a
revelação bíblica como bastante flexível
em resposta a diferentes culturas e
ambientes em que adventistas vivem e
testemunham. Proponho que tal postura
inclua pelo menos três princípios:
1. Alimente uma visão bíblica que
inclua o motivo do Grande Conflito.3
Esta narrativa abarcante é o quadro dentro
do qual os adventistas põem a história da
salvação. Consiste de sete grandes
momentos:
• Deus. “No princípio...Deus”
(Gênesis 1:1). Uma concepção adventista
deve começar com a afirmação da
existência de Deus como Pessoa.
• Criação. Deus cria um universo
perfeito e o enche de seres inteligentes.
Ele também forma a Terra, cria plantas e
animais e traz à existência nossos
primeiros pais.
• Satanás. Lúcifer, um anjo exaltado,
revolta-se contra Deus e é expelido do Céu
com seus seguidores.

• Queda. Satanás tenta Adão e Eva a
pecar. O mundo inteiro sofre as
conseqüências.
• Redenção. Jesus Cristo, o Criador,
vem a este mundo em carne humana e
mediante Sua morte e ressurreição oferece
salvação aos que O aceitam.
• A Segunda Vinda. Cristo volta a esta
Terra em glória, confere imortalidade
àqueles que O receberam como Salvador,
e os leva para o Céu.
• Consumação. No fim do milênio
Deus destrói aqueles que rejeitaram Sua
salvação, elimina o mal do Universo e
restaura a criação a seu estado original.
O Grande Conflito é centrado em
duas visões conflitantes do caráter e dos
princípios de Deus: uma que considera
Deus como amoroso, misericordioso e
justo; a outra que considera Deus
arbitrário, injusto e parcial. Nosso mundo
se tornou um campo de batalha para essas
forças opostas do bem e do mal, e a
batalha se desenrola principalmente em
vidas humanas. Embora criados à imagem
de Deus, nós caímos do nosso estado
original perfeito. Sem ajuda sobrenatural,
não há esperança de voltarmos à nossa
condição original.
2. Procure um engajamento crítico
com a cultura ambiente. Tal postura
requer que equilibremos quatro
abordagens bíblicas do mundo:
• Separação de tudo abertamente
contrário à vontade revelada de Deus.
Deus é santo; aqueles que escolhem amáLo buscam a santidade (I Pedro 2:9) e se
abstêm de toda forma de mal (I Tessalonicenses 5:22). Cristo conta com a
lealdade total de Seus seguidores a Seus
princípios (Mateus 6:24; 12:30) e rejeição
total do mal (Apocalipse 18:2, 4).
• Afirmação de tudo que é
compatível com a revelação divina e o
plano original para a humanidade. Deus é
a fonte de toda verdade, justiça e beleza ao
alcance dos seres humanos (Tiago 1:17).
Além disto, Deus tem comunicado através
do Espírito Santo as diretrizes básicas de
bondade a serem seguidas no ambiente
humano (João 16:13; Romanos 2:14 e 15).
Assim os cristãos devem afirmar, como
Paulo o fez, todos os aspectos aceitáveis
da cultura, e usá-los para efetivar o
mandato evangélico de viver e
testemunhar como cristãos (I Coríntios
9:22 e 23; Atos 17:19-34).

●
●
●
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Agostinho (354-430) e João Calvino
(1509-1564) são representantes desta
opinião cheia de esperança. O envolvimento
dos cristãos nos “negócios do mundo” —
comércio, educação, saúde e ciência, por
exemplo — tem resultado em melhoria
admirável de várias sociedades. Contudo, a
própria natureza da participação sóciopolítica requer duas precauções do cristão.
Primeiro, com o tempo a participação social
pode facilmente corroer o cerne da
preocupação cristã com o evangelho.
Segundo, há a suposição de que a solução
final da situação humana jaz em programas
sociais e não no ensino bíblico de que Deus
vai intervir e estabelecer Seu reino eterno.
Terceira resposta: assimilação. Esta
posição assume que a cultura é
essencialmente boa. Chama a atenção às
evidências abundantes da presença e

atividade de Deus neste mundo. Não tem o
cristianismo estabelecido no passado uma
ligação íntima com a cultura (e.g., o
catolicismo medieval, o capitalismo
iluminado ou o socialismo cristão)?

Af
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Cristãos
no mundo
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A abordagem eclética ao mundo pode
ser vista no seguinte diagrama:

tri
on
C

• Transformação de indivíduos, o
exercício de uma influência positiva sobre
as estruturas sociais e práticas através
destes indivíduos, e o direcionamento da
cultura para uma maior conformidade com
os princípios divinos (Mateus 6:10). Por
esta razão, os Adventistas do Sétimo Dia
dão prioridade à conversão espiritual e
consideram o ensino, cura e
desenvolvimento sócio-econômico como
atividades complementares na
transformação da humanidade. Honrar a
Deus deve ser o alvo supremo de todas as
atividades nas quais os cristãos se engajam
(I Coríntios 10:31; Colossenses 3:17).
• Contribuição à cultura ambiente
mediante elementos que beneficiem a
humanidade e promovam vida. Jesus
inaugurou Seu ministério terrestre
enfatizando as dimensões espirituais e
sociais de Sua missão (Lucas 4:18 e 19).
Através da história, o mundo tem sido
enriquecido pelas contribuições de artistas,
benfeitores, legisladores, missionários,
cientistas e outros profissionais cristãos.
Com efeito, os cristãos têm promovido
liberdade religiosa, oferecido educação aos
de oportunidades limitadas, fundado a
ciência moderna, abolido a escravatura e
produzido obras de arte que evocam o
melhor em seres humanos.

3. Estude a Palavra de Deus, ore
por discernimento e ouça as intuições de
outros adventistas leais. Em nosso
envolvimento inevitável com o mundo,
devíamos buscar sabedoria do Espírito
Santo. Juntamente com outros adventistas,
também precisamos indagar como o
conselho da Bíblia se aplica à nossa
relação com a cultura na qual vivemos.
Não devíamos recear sermos contraculturais, se preciso. Como Jesus prometeu
(João 16:13), o Espírito Santo nos guiará
em nossas escolhas — nossa carreira ou
profissão, nosso divertimento, o uso de
nossos recursos, participação em processos
sociais como o de votar e nossa postura
em questões tais como liberdade e justiça,
vida e morte, guerra e paz, ambiente e
saúde pública.

Assinaturas

M

antenha-se atualizado com a cadeia mundial dos adventistas profissionais que
partilham de suas idéias quanto à carreira e cristianismo. Participe do nosso
contínuo Diálogo.

Assinatura anual (exterior — 3 números): US$10,00; Brasil: R$5,50.
A assinatura começa com o primeiro número após o recebimento do cheque nominal ou
original do comprovante de depósito bancário em favor da Casa Publicadora Brasileira —
C/C 27.471-2, agência 0284-4 — Bradesco, Tatuí, SP.
Por favor use letra de forma:
Nome:
_______________________________________________________________

Fazendo a vontade de Deus
onde nos encontramos
Entrementes, Jesus espera que
façamos Sua vontade onde nos
encontramos — do mesmo modo que Ele
esperava do endemoninhado de Marcos
5:1-20. Depois de libertar o homem, Jesus
e Seus discípulos estavam se preparando
para ir ao outro lado do lago. O homem
que tinha experimentado o poder curador
de Jesus queria segui-Lo. Mas Jesus disse
a Seu novo discípulo que voltasse para
casa — a sua própria cultura — e
partilhasse as boas novas com sua família
e amigos. Nisto jaz a chave para uma
compreensão cristã da cultura. Seja um
seguidor de Jesus onde você se encontra, e
testifique das maravilhas de Sua graça a
um mundo em convulsão. Como Niebuhr
observou: “Fé nEle [Cristo] e lealdade à
Sua causa envolve homens no movimento
duplo do mundo a Deus e de Deus ao
mundo...Cristãos...constantemente são
desafiados a abandonar todas as coisas por
amor de Deus; e constantemente são
enviados de volta ao mundo para ensinar e
praticar todas as coisas que lhes têm sido
mandadas.”4
Humberto M. Rasi (Ph.D., Stanford
University) é diretor do Departamento de
Educação da Associação Geral e editor de
Diálogo.

Notas e referências
1. Adaptei a definição de Oliver R. Barclay no
The Intellect and Beyond (Grand Rapids,
Mich.: Zondervan Corporation, 1985), pág.
123.
2. Ver Richard Niebuhr, Christ and Culture
(New York: Harper and Row, 1951).
3. Ver John M. Fowler, “Formando Uma Visão
de Mundo”, Diálogo 2:1 (1990), págs. 5-8, 30
e 31; e Humberto M. Rasi, “Batalhando em
Duas Frentes”, Diálogo 3:1 (1991), págs. 4-7,
22 e 23.
4. Niebuhr, pág. 178.
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C

avalos cederam lugar aos
automóveis. Borracha aos plásticos.
Algodão ao poliester. Que tal a
inteligência? Estão os computadores ao
ponto de substituir a inteligência humana?
É a inteligência artificial uma ameaça à
nossa humanidade?
O uso do termo inteligência artificial
(IA) é relativamente recente. No decorrer
deste século, as teorias concernentes a IA
desenvolveram-se em volta de duas
perspectivas: uma abordagem formal, que
usa programas deterministas de
computadores, e uma abordagem
biológica.

Compreendendo a
abordagem formal da IA
IA imediatamente evoca imagens de
robôs amigáveis de películas como
Guerras das Estrelas ou Jornada em
Estrelas. Na realidade, contudo, o
significado de IA é bastante nebuloso.
Note quão diferentes são as definições:

•

•
•

“IA é a tentativa de responder à
pergunta...como o cérebro
humano dá origem aos
pensamentos, sentimentos e
consciência.”
“IA é o estudo de problemas de
computadores que não foram
resolvidos.”
“IA é a arte de criar máquinas
que efetuam funções que
requerem inteligência quando
efetuadas por pessoas.”1

Inteligência
Artificial:
Podem as
Máquinas
Pensar?
afinal provado impossível pelo filósofo
Kurt Goedel, que demonstrou em 1931
que a matemática não podia ser ao mesmo
tempo completa e coerente. Embora
Goedel ignorasse a questão de
computabilidade, sua conclusão modificou
a questão associada com ela para
perguntar: “Existe um algoritmo para
decidir se um problema tem uma
solução?”3 Em 1936, um modelo teórico
de computação, a máquina Turing, provou
que nem isto era possível.
A máquina Turing (MT, ver o quadro
na pág. 11), desenvolvida pelo matemático
Alan Turing, é uma invenção mecânica
que define de modo preciso a noção de um
algoritmo. Em outras palavras, ela esboça
os passos que devem ser seguidos para

Raymond
L. Paden e
James
Wo l f e r

●
●
●
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Cada uma destas afirmações define IA
de um modo apropriado aos objetivos de
interesses de pesquisas particulares. Mas
nenhuma delas define IA de modo
conclusivo. Assim, que querem os
cientistas dizer quando falam de IA?
Basicamente, eles se referem a um
programa determinista de computador
capaz de iniciar comportamento
inteligente.
Fundo histórico. IA emergiu da
inquietação fértil da matemática de 1870 a
1930, quando o alvo foi de unificar toda a
matemática usando uma coleção limitada
de princípios fundamentais. Contudo, tal
alvo permaneceu difuso. A mais ambiciosa
destas tentativas foi proposta por David
Hilbert como um problema matemático,
conhecido como o problema decisivo (“o
décimo problema”).
O objetivo de Hilbert era provar que a
matemática é coerente (sem contradições),
completa (todas as afirmações
matemáticas podem ser provadas ou
contestadas) e calculável (a verdade de

qualquer afirmação matemática pode ser
determinada por um aparelho mecânico).
Contudo, para evitar as dificuldades
associadas com outras tentativas de
unificar a matemática, os problemas e suas
provas foram abordados por métodos
estritamente formais, isto é, seguindo
regras lógicas de inferência baseadas em
axiomas. Tais métodos formais
substituiriam a intuição e o julgamento
humanos por meios mecânicos.2
O problema decisivo de Hilbert foi

O significado de
humanidade
A tentativa de imitar a inteligência
humana levanta a questão de nossa
humanidade. O cristianismo e a ciência
têm discordado sobre esta questão por
muitos séculos.
A Escritura vê os seres humanos na
perspectiva da Criação e Redenção.
Levanta a questão: “Que são seres
humanos?” (Salmo 8:4), e provê algumas
respostas. Os seres humanos são criados à
“imagem de Deus” (Gênesis 1:27). São
espirituais (Romanos 8:16; I Coríntios
2:11, 14-16), intelectuais (Isaías 1:18;
Marcos 12:30), criativos (Êxodo 31:1-5;
Salmo 33:3), sociais (Gênesis 2:18),
afetivos (Provérbios 18:24; Eclesiastes
3:5) e sexuais (Gênesis 4:1; Cantares 4:165:1). Deus deu aos seres humanos
liberdade de escolha (Deuteronômio
30:19; Josué 24:15; João 7:17), mas esta
liberdade não é absoluta (Romanos 6:23).
Deus os fez criaturas amantes (Mateus
22:37-39), mas elas também têm a
capacidade de odiar (Eclesiastes 3:8). Por
sua escolha, caíram (Romanos 5:12, 17),
mas Deus enviou Seu Filho (João 3:16,
Filipenses 2:6-11) para restaurá-las à Sua
imagem (Atos 3:21; I João 3:2), contanto
que consintam (João 14:15). Além disso,

Deus as considerará responsáveis por sua
escolha no juízo (Eclesiastes 12:13 e 14).
A ciência vê os seres humanos de uma
perspectiva totalmente diferente. IA
formal vê a mente em termos
behavioristas, baseada na doutrina do
positivismo lógico.7 A mente é concebida
como uma máquina, e a tarefa da IA é
criar outra máquina, um computador
adequadamente programado para ser o
equivalente da mente.8 Assim a ciência
tipicamente ignora muitas das questões
que surgem na perspectiva bíblica.
À primeira vista, estas duas visões da
humanidade parecem contraditórias; mas
são de fato? Deve-se perguntar se há algo
especial com o mecanismo do cérebro.
Sejam chips de computadores ou
processos bioquímicos, a questão é
inteligência, não o arcabouço que a
sustenta. Além disto, proponentes de IA
formal argumentam que ou estes aspectos
sublimes de nossa humanidade podem ser
programados ou são mera ilusão.
Liberdade de escolha. Um bom
exemplo das complexidades envolvidas
nestas questões pode ser visto na questão
do não-determinismo (isto é, liberdade de
escolha). Ao imitar o comportamento
inteligente, a gente usa um computador
que é programado de modo determinista.
Mas pode ser provado que MT
determinista ou não-determinista são
equivalentes. Assim cientistas concluem
que nosso sentimento de vontade livre
pode ser programado, usando técnicas
deterministas.
Hofstadter explica este “sentimento”
de vontade livre: “É irrelevante se o
sistema está funcionando de modo
determinista; o que nos faz chamá-lo ‘um
fazedor de escolha’ é podermos identificar
com uma descrição de alto nível do
processo que tem lugar quando o
programa é usado. Num baixo...nível, o
programa se parece com qualquer outro
programa (determinista); num alto...nível,
qualidades tais como ‘vontade’, ‘intuição’,
‘criatividade’ e ‘consciência’ podem
emergir.”9
Assim os proponentes de IA
argumentam que no nível baixo de
neurofisiologia, escolhas deterministas são
feitas no cérebro, de modo semelhante ao
que é feito numa MT, e que em altos
níveis de consciência, as pessoas têm
meramente a percepção de livre arbítrio.
Daí o argumento: o ser humano é apenas
um autômato.
Se este é o caso, como cristãos que
crêem na Bíblia, precisamos fazer três
observações. Primeira, esta visão de seres
humanos contraria ensinos adventistas

●
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realizar uma tarefa — uma “receita”, se
preferir. A máquina é programada para
resolver um problema definido em termos
estritamente formais. Contudo, embora
tais problemas não requeiram intuição
semântica — isto é, conhecer o significado
por detrás de uma regra ou um símbolo —
potencialmente eles podem representar
problemas do mundo real desde balançar
uma conta de banco até simular o
comportamento da intimidade humana. Os
computadores de hoje são equivalentes a
MT, pelo fato de que qualquer problema
que pode ser resolvido por MT pode ser
resolvido por um computador e vice-versa.
(Daí os termos computador e MT serem
usados conversivelmente nesta
monografia.) Problemas que podem ser
resolvidos, ou que podem ser tentados mas
não solucionados por MT são chamados
computáveis. Problemas que são tão
complexos que não podem nem ser
tentados por MT são chamados
incomputáveis.
A tese de Church e o alvo da IA
formal. Uma MT é uma máquina simples.
A despeito de sua simplicidade, crê-se que
seja a forma mais potente de computação
mecânica conhecida pelo homem. Pode
executar qualquer processo que pode ser
efetuado mecanicamente. Embora esta
afirmação quanto à potência da MT,
conhecida como a tese de Church, não
possa ser formalmente provada, nenhum
modelo mecânico de computação já
inventado é mais potente.4 Avançando um
passo, podemos fazer outra pergunta: Pode
toda a inteligência humana ser efetuada
por processos mecânicos equivalentes?

A isto, Hofstadter responde
retoricamente: “Aqui a gente se defronta
com um paradoxo aparente. Computadores
por sua própria natureza são as bestas mais
inflexíveis, abúlicas e rotineiras. Embora
rápidas, não obstante são o epítome da
inconsciência. Como, então, pode o
comportamento inteligente ser
programado? Não é esta a mais patente
contradição de termos?”5
Aos proponentes da IA formal,
incluindo Hofstadter, isto não constitui
uma contradição de modo algum. Com
efeito, eles crêem que o século seguinte
terá computadores que serão equivalentes
funcionais de seres humanos. Contudo, os
críticos da IA formal, como Joseph
Weizenbaum, afirmam: “Somos capazes
de ouvir com o terceiro ouvido, de sentir a
verdade viva, isto é, verdade além de
quaisquer normas de probabilidade. E é
esta espécie de entendimento e esta
espécie de inteligência que é dele
derivada, que eu afirmo que está além da
capacidade de computadores simular.”6
Talvez, pode-se especular, esta
verdade viva — que representa formas
mais elevadas de inteligência humana —
jaz no domínio de funções não
computáveis que não são acessíveis a
computadores.
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fundamentais.10 Segunda, contradiz as
Escrituras que afirmam que seres humanos
precisam escolher a quem seguir. Uma vez
que seremos julgados responsáveis por
esta escolha no juízo (Eclesiastes 12:13 e
14), precisamos ter a capacidade de
escolher nosso destino. Terceira, nega que
o princípio do amor é o ideal de Deus para
a humanidade (Mateus 22:37-39; I João
4:8). Uma vez que o livre arbítrio é a
infra-estrutura do amor, devemos ser livres
para podermos amar a Deus! Estas
observações deviam nos levar a
questionar, ou mesmo rejeitar, a
equivalência proposta entre a mente
humana e a MT.

A ética da IA
Uma outra questão deve ser
levantada: É desejável criar uma máquina
idêntica a um ser humano? De perspectiva
prática, muitos provavelmente diriam Não.
Ao criar uma máquina, não faz sentido
para cientistas programá-la para fazer
erros de aritmética, ficar irada ou mentir.
Além disto, não faria sentido programar
um computador para antecipar o futuro,
apenas para desmontá-lo uma vez que se
torna obsoleto e seu software não pode ser
transferido para uma nova geração de
computadores.
Se fosse possível criar IA formal,
muitos cientistas provavelmente fariam
uma máquina com uma inteligência alheia
que fosse compreensível e submissa às
pessoas, como os robôs em filmes de
ficção científica. Tais máquinas seriam
programadas para reconhecer linguagem e
ter visão. Dar-lhes-iam meios
sociavelmente agradáveis e acessíveis de
relacionar-se com seres humanos. E
deveriam conferir-lhes direitos
apropriados para um agente inteligente.
Contudo, um tal conceito de IA
formal pode não ser necessário para um
modelo de MT de inteligência genuína.
Em vez de criar máquinas
verdadeiramente inteligentes, programas
que aparentam inteligência podiam ser
projetados para imitar aqueles aspectos da
mente humana que são programáveis.
Neste sentido, a inteligência torna-se uma
metáfora prática usada na confecção de
programas. Os aspectos menos acessíveis
da inteligência — tais como o livre arbítrio
e a vitalidade espiritual — não seriam,
nem poderiam ser, programados.

IA inspirada pela biologia

O Teste Turing e a
Inteligência Artificial (IA)
Um dilema significativo
confrontando os proponentes de IA
formal é como reconhecer inteligência
num computador quando ela se
manifesta, uma vez que não há
definição adequada de inteligência.
Alan Turing tentou responder a esta
questão em 1950 com um conceito
operacional de IA, usando aquilo que
agora se chama o Teste de Turing.17
Um computador que seus criadores
pretendem ser inteligente e uma pessoa
são escondidas de um painel de juízes.
Os juízes interrogam o computador e a
pessoa através de um teclado e um
monitor para determinar qual é o
computador e qual é a pessoa.
Suponhamos que um juiz solicite
aos examinandos fatorar um número de
30 algarismos. O processo seria rápido
para o computador, mas bastante
cansativo para a pessoa. Assim seria
necessário programar o computador
para desacelerar em respostas
matemáticas e até fazer erros. Seria
também necessário programar o
computador para ficar irado, mentir e
trapacear bem como imitar os mais
nobres aspectos da humanidade — tal
como o de apreciar o apelo estético de
uma composição musical.
Suponhamos que fosse possível a
um computador parecer genuinamente
humano (por exemplo, pensar e sentir).
Implica isto necessariamente que um
aspecto real da humanidade está vivo
nos circuitos do computador? Se um
computador atua inteligentemente por
meio de um programa, então para os
proponentes de IA formal, ele é
inteligente. Para outros, se não há
entendimento quanto ao significado
por detrás de uma regra ou símbolo
(intuição semântica), então não há
inteligência: “Agir, não importa quão
habilmente, não é a coisa real.”18
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Embora IA tenha conseguido algum
êxito em áreas tais como sistemas peritos e
estratégias de jogo, fracassou
essencialmente em conseguir muitas

necessidades de sobrevivência corriqueiras
— tal como visão, o qual as criaturas mais
simples efetuam facilmente. Avanços
teóricos recentes têm produzido um
renascimento de paradigmas baseados
sobre metáforas biológicas. Estes incluem
redes nervosas artificiais, algoritmos
genéticos, programação genética e vida
artificial. Estas abordagens partilham a
assunção básica de que comportamento
complexo pode emergir de computações
ou processos simples.
Redes nervosas artificiais, por
exemplo, se baseiam no conceito de que
computações úteis podem ser distribuídas
através de um sistema de elementos
computacionais (“neurônios”) que
codificam informação nos pontos de
conexão entre estes elementos. Cientistas
têm criado processos que permitem que
redes interconectadas desses neurônios
metafóricos aprendam relacionamento
através do exemplo. Aplicações destas
redes nervosas artificiais incluem aprender
a dirigir um veículo “observando” um
motorista, a diagnosticar câncer e controle
financeiro.11
Em teoria, pode-se aplicar os
mecanismos genéticos para transferência
de informação na Natureza — tais como
seleção, mutação e reprodução sexual.
Pode-se também aplicar mecanismos
genéticos para procurar um grupo de
soluções sob as quais um organismo
poderia sobreviver, operando dentro de um
grupo de estímulos e condições
estipuladas. Programação genética é um
exemplo de computação evolucionária que
realmente cria programas para resolver
problemas específicos.12 Aplicações de
programação genética incluem a criação
de arte que agrada esteticamente, aprender
a equilibrar um pêndulo invertido
(“equilibrar uma vassoura”) e
reconhecimento automático de imagem de
alvo.
Pesquisa de vida artificial tenta
abstrair as caraterísticas da vida e
reproduzi-las de alguma forma
computacional. Farmer e Berlin
identificam alguns destes atributos: a vida
como um modelo no espaço-tempo (e.g., a
maioria de nossas células é substituída no
decorrer da vida); auto-reprodução;
armazenamento de informação para autoreplicagem (por exemplo, DNA);
metabolismo; habilidade de interagir com
o ambiente; interdependência de partes
que formam o organismo; estabilidade em
face de perturbações e mudanças pequenas
e habilidade de a linhagem evoluir.13
Pessoas envolvidas em pesquisa de
vida artificial reconhecem duas pretensões

Uma resposta cristã à IA
Do estado presente da pesquisa em IA
até à consciência é uma longa jornada — a
qual tem alcançado somente passos
pequenos em direção do alvo. Contudo é a
presunção de muitos, e o objetivo de
alguns, que ela não só é possível como
também inevitável.
Embora os autores deste artigo
tenham opiniões diferentes sobre a
possibilidade de criar agentes artificiais
inteligentes, concordam que deveríamos
ser cautelosos sobre excluí-la
categoricamente. Embora a ciência seja
incapaz de descobrir a totalidade da
verdade,16 não obstante, muitas de suas
descobertas têm produzido benefícios
tangíveis. Além disto, precisamos sempre
reconhecer que nossos argumentos podem
ser incompletos ou mesmo errôneos. Por
exemplo, lembrem-se de eventos tais
como o Grande Desapontamento do
Movimento Milerita ou afirmações que o
homem nunca chegaria à Lua porque ele é
pecador e a Lua não havia conhecido o
pecado. Se baseamos nossas crenças no
receio do desconhecido, elas correm o
perigo de ser explodidas, resultando numa
crise de fé.
Como, pois, deveria um cristão
responder? A Bíblia não parece excluir
diretamente a inteligência artificial. O que
a Escritura provê é uma base estável a
partir da qual avaliar as conseqüências da
inteligência artificial. Mesmo que a
inteligência de máquinas ultrapasse a
inteligência humana em certas áreas, nós
como cristãos não precisamos perder nada
de nosso valor ou identidade. Muitos
sentem-se ameaçados pela intrusão
possível da IA sobre sua humanidade.
Numa era em que somos reduzidos a
números e intimidados pelos
computadores, não é a tentativa de fazer
máquinas iguais a nós a ameaça última à
humanidade? A reposta é Não. Nossa
humanidade tem sua raiz em nossa relação
com nosso Criador, e nosso destino final é
bem definido nas Escrituras. A despeito
dos sucessos ou dos fracassos na IA,
devemos nos lembrar que Deus nos
formou de um “modo assombrosamente
maravilhoso” (Salmo 139:14), que Ele
enviou Seu Filho para nos redimir (João
3:16; I João 2:1 e 2) e que somos bemvindos diante de Seu trono (Hebreus 4:16).

Nada nos pode separar do amor de Deus
(Romanos 8:38 e 39). Isto por si mesmo
nos distingue das máquinas.
Raymond L. Paden (Ph.D., Instituto de
Tecnologia de Illinois) e James Wolfer (Ph.D.,
Instituto de Tecnologia de Illinois) são,
respetivamente, catedrático e professor associado
no Departamento de Informática da Andrews
University, em Berrien Springs, Michigan, E.U.A.
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diferentes: a forte e a fraca. A pretensão
fraca afirma que qualquer coisa produzida
é uma simulação que pode explicar certas
propriedades da vida. A pretensão forte
afirma que os programas de computadores
eventualmente alcançarão o estado de
realmente estar “vivo”. Será uma máquina
jamais “viva”? São nossos conceitos de
inteligência e vida tão enfocados em
formas biológicas que excluiremos tudo o
mais para atingir este estado por uma
definição tácita? Estas questões não
podem ser respondidas no presente, mas
muito pode ser ganho de seu estudo. Como
Langton afirma: “Embora a IA ainda não
tenha alcançado algo que os mais ardentes
advogados chamariam de inteligência de
máquina, IA tem mudado completamente
o modo como os cientistas pensam sobre o
que seja ‘inteligente’, e tem, portanto,
feito uma grande contribuição científica,
embora não tenha atingido seu alvo
geral.”14
De igual modo, pesquisa sobre vida
artificial nos forçará a pensar de novo
sobre o que significa estar “vivo”. Farmer
prevê certas possibilidades: “Com o
advento da vida artificial, poderemos ser a
primeira espécie a criar nossos sucessores.
Com que se parecerão estes sucessores? Se
fracassarmos em nossa tarefa como
criadores, podem na verdade ser frios e
maldosos. Contudo, se formos bemsucedidos, poderão ser criaturas gloriosas
e inteligentes que de longe nos
ultrapassam em sabedoria. É bem possível
que, quando os seres conscientes do futuro
lançarem um olhar retrospectivo sobre esta
era, seremos notáveis não por nós mesmos
mas por aquilo que originamos. Vida
artificial é potencialmente a mais bela
criação da humanidade. Evitar a vida
artificial sem consideração mais profunda
reflete um antropocentrismo superficial.”15
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A década de 1990 marca o centenário
do adventismo na América Latina. Agora
que a igreja nesta região de rápido
progresso entra no seu segundo
centenário de vida e ministério, o autor
lança um olhar retrospectivo sobre a
história e olha para o futuro, e vê a mão
de Deus evidente em tudo!

A

dventistas do Sétimo Dia em
diversos países da América Latina
estão celebrando seu centenário.
Quando o adventismo foi plantado no solo
hispânico depois de começar nos Estados
Unidos, era como a parábola da semente
de mostarda — pequena, insignificante e
ignorada. Mas hoje o adventismo da
América Latina cresce em proporção
agigantada, com um número de membros
que ultrapassa a marca de 2,5 milhões.
Este crescimento notável do adventismo
num ambiente estranho e hostil testifica de
uma história de fé e labuta, aventura e
sacrifício, a liderança divina e a
obediência da igreja ao chamado.
Ao celebrarmos um século das
bênçãos de Deus na América Latina, seria
apropriado refletir sobre as marcas
distintivas do começo, as estratégias de
crescimento através dos anos e o desafio
do futuro.

Marcas distintivas do
começo

Avanço
Adventista
na América
Latina
Um Século de Milagres
Terceiro, o trabalho de obreiros
auto-suficientes. A Comissão de Missões
Estrangeiras da Associação Geral,
organizada em 1889, enviou os primeiros
três missionários auto-suficientes
(colportores) à América do Sul em 1891, e
logo estes três obreiros estavam
espalhando o evangelho em quatro países:
Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. O
trilho aberto por esses colportores levou à
organização das primeiras igrejas
adventistas entre 1894 e 1896.
Um outro grupo de missionários autosuficientes — neste caso médicos e
enfermeiros — se estabeleceu em
Guadalajara, México, em 1893, na
primeira tentativa de organizar a obra
médica fora dos Estados Unidos.2 Como
resultado, a primeira igreja no México foi
organizada em Guadalajara.

Juan
Carlos
Vi e r a
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Como em outras partes do mundo,
três fatores significantes caracterizam o
começo do adventismo na América Latina.
Primeiro, a influência da literatura.
As publicações adventistas chegaram a
vários países da América Latina entre
1880 e 1890. Em todos os casos
conhecidos, os imigrantes nestes países
foram os primeiros a receber tal literatura
— na maior parte, em sua língua materna.
Publicações alemãs chegaram ao Brasil em
1879 e foram distribuídas em algumas
colônias alemãs no sul do país por pessoas
que não eram ainda adventistas. Revistas e
folhetos em francês chegaram a colônias
francesas e suíças na Argentina por volta
de 1885. Aproximadamente ao mesmo
tempo, publicações em inglês foram
distribuídas em Honduras e Belize.1
Segundo, o testemunho de leigos.
Antes que qualquer empregado
denominacional assalariado ganhasse pé
para o adventismo, os leigos tinham
começado o trabalho. Uma dona de casa
foi a primeira a partilhar sua fé em
Honduras em 1885. Sitiantes adventistas,
estabelecidos na Argentina, organizaram
uma escola sabatina em 1890, a primeira
no território sul-americano. Um alfaiate

adventista teve seu encontro na Cidade do
México em 1891. Esta participação de
leigos e de obreiros voluntários foi não só
fundamental para o começo do adventismo
na América Latina, mas, como veremos
mais tarde, tem sido elemento-chave na
expansão dramática da igreja noutras
décadas.

Estratégias de crescimento
Os pioneiros adventistas talvez não
estivessem cônscios dos termos técnicos
para as estratégias que empregaram em
implantar suas igrejas em vários países da
América Latina. Não obstante, um estudo
dos princípios evangelísticos, pastorais e
administrativos empregados por estes
pioneiros em edificar igrejas fortes revela
o que a missiologia contemporânea
considera estratégias “modernas” do
crescimento da igreja.
Primeiro, o princípio de “unidades
homogêneas”. Uma unidade homogênea é
um grupo da população que tem algo em
comum — cor, raça, renda ou algum outro
fator de união. Como um perito em
crescimento de igreja afirma: “Quando
diferenças apreciáveis de cor, estatus,
renda, higiene e educação estão presentes,
as pessoas compreendem o evangelho
melhor quando pregado por sua própria
qualidade de gente. Preferem ligar-se a
igrejas cujos membros se parecem, falam e
agem como eles mesmos.”3
O adventismo na América Latina
deitou assim raízes primeiro em unidades
homogêneas da população em vez de entre
os aborígenes. As primeiras congregações
no Caribe Latino, América Central e nos
países ao norte da América do Sul foram
organizadas em colônias de língua inglesa
ou francesa. No resto da América do Sul,
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trabalho. Uma década mais tarde, dezenas
de escolas cuidavam de centenas de
crianças nativas. O ensinar em vez de
pregar, produziu conversões em massa. As
escolas eram seguidas por organização de
igrejas, e por volta de 1920 mais de 3.000
membros tinham-se unido à igreja nos
altiplanos do Peru.7
A bacia do Amazonas oferece outra
ilustração. Aqui a estratégia de “pregar e
viver o evangelho” não só produziu um
crescimento extraordinário, como também
produziu reconhecimento e apreço da igreja
por parte da população em geral e das
autoridades governamentais em particular.
Estudiosos religiosos tomaram nota do
trabalho dos adventistas. J. B. Kessler em
19678 e David Martin em 1990,9 em suas
obras sobre o protestantismo na América
Latina, concluíram que os adventistas têm
sido agentes no “processo de mobilidade
social”. Isto é, o adventismo melhora a
qualidade de vida dos indivíduos e das
comunidades que aceitam a mensagem.
Terceiro, o princípio do
envolvimento dos leigos. A terceira
estratégia no crescimento do movimento
adventista não começou até meados da
década de 1950 e ainda permanece um
elemento-chave de crescimento: a
participação dos leigos. Quase todos os
países na América Latina têm tido uma
participação elevada de leigos tanto no
evangelismo como na liderança da igreja. O
espaço limita uma análise dos fatores que
produzem uma mobilização tão vasta dos
leigos, mas precisamos notar alguns fatores
gerais.
Desde a Segunda Guerra Mundial, a
América Latina tem experimentado
tremendas convulsões sociais, políticas e
econômicas. Estes fatores afetam o
crescimento da igreja. Por exemplo, crises
financeiras têm forçado a maior parte das
associações e missões numa situação na
qual não podem manter pastores em
proporção com o crescimento de membros.
Como resultado, os líderes têm sido
obrigados a envolver os leigos na execução
de deveres evangelísticos e pastorais. Na
América Latina não é fora do comum ver
um pastor encarregado de cinco ou mais
igrejas e uma dezena de grupos. A única
maneira que o pastor pode fazer isto é
treinando os leigos para ajudar nos deveres
ministeriais.
A América Central provê uma
ilustração extraordinária de crescimento de
igreja mediante o envolvimento dos leigos.
A Nicarágua alcançou um crescimento de
348 por cento na década entre 1970 e 1980.
Na última década, Honduras alcançou um
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Fonte: Relatório Estatístico Annual da Associação Geral.

colônias suíças, russas e especialmente
alemãs foram as primeiras a receber e
aceitar a mensagem adventista. Com a
passagem do tempo, a fé adventista
estendeu-se desses grupos homogêneos
para as populações nativas dos vários
territórios.
Segundo, o princípio da
responsabilidade social. Esta questão tem
provocado discussões acaloradas nos
círculos religiosos, especialmente depois
da emergência da “teologia da liberação”
na América Latina. Os adventistas, não
obstante, tinham recebido, desde o
começo, conselho inspirado relacionado
com a questão de responsabilidade social.
O conselho definitivo foi de seguir nos
passos de Jesus que, “pelo bem que
realizou, por Suas palavras de amor e atos
de bondade...interpretou o evangelho aos
homens.”4
Os pioneiros adventistas na América
Latina observaram este tipo de
“hermenêutica”. Além de pregar o
evangelho, eles o viviam e o praticavam
em sua relação com os vizinhos,
especialmente os que eram oprimidos e
carentes. Diversos analistas do
protestantismo na América Latina
concluem que este foi um dos segredos de
êxito para os adventistas nesta região do
mundo. Um autor católico afirma: “A obra
missionária do adventismo não se limita a
pregar, embora isto exceda tudo o mais.
Na realidade o adventismo prega com suas
escolas de diversos níveis, sua indústria
agrícola, seus hospitais e suas faculdades
de medicina. E tudo isto é espalhado pelo
mundo. É o trabalho prático e positivo de
uma igreja que enquanto espera o fim, não
o faz de braços cruzados.”5
Um antropólogo alemão que estudou
os adventistas nos altiplanos bolivianos
afirma: “A ‘praxis’ da missão adventista
foi desde o início e em todo o tempo algo
mais do que o cumprimento do mandato
evangélico. Junto com a expansão da
palavra bíblica iam os ‘atos de
misericórdia’ que eram manifestados pela
atenção médica e na educação em
escolas.”6
Os altiplanos do Peru também
ilustram o segundo princípio do
crescimento da Igreja Adventista na
América Latina. Quando Fernando e Ana
Stahl chegaram às margens do Lago
Titicaca no começo do século,
imediatamente reconheceram que
instrução era uma das necessidades mais
prementes entre os nativos. Começaram a
estabelecer escolas elementares e a
preparar professores nativos para o

14

Diálogo 7:2—1995

crescimento de 360 por cento,
ultrapassado apenas por dois países
africanos: Uganda e Gâmbia.
Surpreendentemente, no mesmo período, a
proporção do número de pastores em
relação aos membros caiu drasticamente.
Em El Salvador, por exemplo, havia um
pastor para cada 250 membros em 1960.
Em 1990, havia um pastor para cada 2.000
membros! Mas a igreja não deixou de
crescer por isto. Em 1960, havia 1.700
membros em El Salvador; presentemente,
há mais de 60 mil.
Este tipo de crescimento é visto em
quase todas as áreas. A Igreja Adventista
do Sétimo Dia na América Latina tem
organizado uma liderança leiga apoiada
por pastores e administradores, e tem
desenvolvido aquilo que a missiologia
define como “um modelo de crescimento
de igreja facilmente reproduzível”. Este
modelo permite uma igreja começar uma
nova congregação sem esperar pela
chegada de um ministro ordenado cujo
nome consta da folha de pagamento.
Líderes leigos podem facilmente deixar
sua própria igreja e começar uma nova
congregação sem as limitações financeiras
de um ministro ordenado. Este modelo de
crescimento de igreja também permite a
uma igreja reproduzir-se em muitas
unidades, sem esperar por novos edifícios
de igreja: um lugar ao ar livre, bem como
uma casa de família ou um quarto alugado,
podem servir de ponto de partida para a
nova congregação.
Este modelo de crescimento de igreja
é, com efeito, a chave do sucesso do
adventismo na América Latina. Tanto a
Divisão Interamericana como a SulAmericana já ultrapassaram a casa de um
milhão de membros. Por estarem
acrescentando 100.000 novos membros
cada ano, a casa do segundo milhão não
está distante. Sob a liderança do Espírito
Santo e com um exército sempre crescente
de obreiros voluntários, a Igreja
Adventista do Sétimo Dia na América
Latina está preparando uma multidão de
crentes para a vinda do Senhor.

Desafios para o futuro

Notas e referências
1. Seventh-day Adventist Encyclopedia
(Washington, D.C.: Review and Herald Publ.
Assn., 1976), págs. 67, 143, 183.
2. F. M. Wilcox, “The Work in Many Lands”,
Review and Herald (July 10, 1894).
3. Donald McGavran, Understanding Church
Growth (Grand Rapids, Mich.: Wm. B.
Eerdmans, 1980), pág. 227.
4. Ellen G. White, Beneficiência Social (Tatuí,
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1987), pág.
56.
5. Ignacio Dias de León, Las Sectas en America
(Buenos Aires: Editorial Claretiana, 1984),
págs. 101 e 102.
6. Juliana Ströbele-Gregor, Indios de Piel
Blanca: Evangelistas Fundamentalistas en
Chuquiyawu (La Paz, Bolívia: Hispol, 1989),
pág. 190.
7. Seventh-day Adventist Encyclopedia, pág.
1105.
8. J. B. Kessler, A Study of the Older Protestant
Missions and Churches in Peru and Chile
(NV: Oosterban and Le Cointre, 1967).
9. David Martin, Tongues of Fire: The Explosion
of Protestantism in Latin America (Santa
Cruz, Calif.: Blackwell Publishers, 1991).

Membros Batizados
Divisão Sul-Americana
1.300.000
1.200.000
1.100.000
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Membros

1960
1970 1980 1990 ’94
110.351 273.855 496.954 1.009.293
1.310.538

Fonte: Relatório Estatístico Annual da Associação Geral.

Nascido no Uruguai, Juan Carlos Viera
(D.Miss., Fuller Theological Seminary) foi
recentemente designado secretário do Ellen G.
White Estate, em Silver Spring, Maryland, E.U.A.
O título de sua dissertação doutoral foi: “Os
Adventistas do Sétimo Dia na América Latina: Seu
Começo; Seu Crescimento; Seus Desafios”.
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Tudo bem até aqui. A história do
adventismo ao celebrar seu centenário na
América Latina é uma de júbilo e gratidão.
Mas que dizer do futuro? O maior desafio
confrontando a Igreja Adventista no futuro
próximo tem que ver com as mudanças na
sociedade latino-americana. Durante 500
anos — desde a descoberta das Américas
— a participação da igreja no processo
histórico da sociedade latino-americana foi

aceita sem disputa. Mas em décadas
recentes as novas teologias sociais, como a
teologia da liberação, estão pedindo uma
mudança completa na igreja. Alguns
autores católicos e protestantes pedem
uma nova eclesiologia, uma nova
cristologia e uma nova hermenêutica. Eles
vêem uma igreja muito distanciada do
povo, e querem diminuir a distância. Eles
pedem uma igreja “pobre” e uma igreja do
“povo”. Eles pedem um novo Cristo, mais
ativo no meio do povo e diferente do
Cristo sofredor do crucifixo. E,
finalmente, reclamam uma hermenêutica
— uma interpretação do evangelho — que
leve em conta não só o “texto” mas
também o “contexto”: a situação de
miséria e opressão na qual as massas
vivem.
Embora os adventistas não concordem
com as filosofias combativas por detrás
destas teologias, eles sentem a
responsabilidade de introduzir uma nova
perspectiva religiosa na América Latina.
E, na realidade, eles estão na melhor
posição para fazê-lo. Seguindo o Modelo,
o Senhor Jesus, eles chegam mais perto
dos pobres, dos carentes e dos oprimidos.
Mostram em suas próprias vidas o Cristo
vivo que cura, alimenta, conforta e salva.
E ao apresentar o evangelho ao povo, eles
não somente o pregam como também o
praticam, assim como o Senhor fazia, e
como os pioneiros adventistas fizeram nos
altiplanos da Bolívia e do Peru, na bacia
do Amazonas e em outras áreas da
América Latina.
A igreja precisa também enfrentar o
desafio crescente do urbanismo e da
secularização. Por volta de 2001 a
América Latina não só terá a maior cidade
do mundo — a Cidade do México — mas
também dúzias de cidades com milhões de
habitantes. O urbanismo acelera o
processo de secularização, deixando Deus
e a religião fora da vida do povo.
Ao entrar no segundo século de vida e
missão na América Latina, o adventismo
está ciente de seu papel na nova ordem do
século 21, mesmo enquanto aguarda o
cumprimento da oração de todas as
épocas: “Vem, Senhor Jesus”.

O

desejo de adornar o corpo com
vestimentas que chamam a
atenção, jóias custosas e
cosméticos coloridos toca quase todos.
Não é surpreendente, portanto, que através
da história bíblica e da igreja tem havido
apelos freqüentes para que nos vistamos
modesta e decentemente.
O ensino bíblico sobre vestimenta e
ornamentos é especialmente relevante
hoje, quando muitos na indústria da moda
atuam com pouco respeito pela dignidade

Que
Devo
Vestir?

Sete Princípios Bíblicos Sobre
Vestimenta e Adorno
do corpo humano criado por Deus. Neste
artigo, apresentarei sete princípios básicos
que podem guiar os cristãos em
desenvolver uma filosofia de adorno
pessoal. Estes princípios são o resultado de
estudar exemplos bíblicos, alegorias e
admoestações concernentes a vestuário,
jóias e cosméticos.1

Vestuário e aparência são um índice
importante do caráter cristão. Vestuário
e aparência são comunicadores nãoverbais poderosos não apenas de status
sócio-econômico como também de valores
morais. William Thourlby, renomado
conselheiro em matéria de vestuário, que
aconselha executivos sobre “como se
empacotar para ter êxito”, assinala que
“inconscientemente ou não o vestuário
revela um grupo de crenças sobre nós
mesmos que queremos que o mundo
creia”.2 O mundo de negócios há muito
reconheceu a importância de vestuário e
aparência em comercializar seus produtos,
serviços e a imagem de suas companhias.
A Bíblia também reconhece a
importância do vestuário. Implicitamente,
isto é indicado pelo simbolismo de
vestuário modesto usado para representar a
provisão divina de salvação (“vestes de
salvação”, Isaías 61:10; ver também
Apocalipse 3:18; I Pedro 5:5) e de veste
imodesta para representar adultério
espiritual e apostasia (Ezequiel 23:40-42;
Jeremias 4:30; Apocalipse 17:4-6).
Explicitamente, isto é indicado pelas
numerosas histórias, alegorias e
admoestações concernentes a vestuário e
adorno apropriados ou não.
A Bíblia encara a aparência externa
como um testemunho visível e silente de
nossos valores morais. Há pessoas que
vestem e adornam seu corpo com vestes
caras e jóias para se comprazer. Querem
ser admiradas por sua riqueza, poder ou
status social. Algumas se vestem de
acordo com certas modas para serem
aceitas por seus pares. O cristão se veste
para glorificar a Deus.
O vestuário é importante para os
cristãos porque serve de moldura para
revelar a imagem dAquele a quem servem.
Escreveu Ellen White: “De nenhum modo
melhor pode você fazer brilhar sua luz
para outros do que na simplicidade de sua
veste e conduta. Você pode mostrar a
todos que, em comparação com as coisas
eternas, você atribui um valor correto para
as coisas desta vida.”3
Como cristãos não podemos dizer:
“Minha aparência não é da conta de
ninguém!” porque nossa aparência reflete
sobre nosso Senhor. Minha casa, minha
aparência pessoal, o veículo que possuo,
meu uso do tempo e do dinheiro — todos
refletem como Cristo tem mudado minha
vida de dentro para fora. Quando Jesus
entra em nossa vida, Ele não cobre nossas
manchas com pó cosmético. Em vez disto,
Ele nos limpa inteiramente a partir do
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Princípio nº 1
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interior. Esta renovação interior reflete-se
na aparência exterior.
O testemunho mais eficaz da mudança
que Cristo operou no interior é um sorriso
radiante no rosto de uma pessoa limpa e
vestida apropriadamente. Uma aparência
artificial e muito sofisticada, com jóias
cintilantes e vestes extravagantes, revela
não a radiância de uma personalidade
centrada em Deus, mas a imagem artificial
de uma pessoa egocêntrica.

Princípio nº 2

Princípio nº 3
Para experimentar renovação
interior e reconciliação com Deus, é
necessário remover todos os objetos
exteriores de idolatria, incluindo jóias e
adornos. Esta verdade é expressa
especialmente através da experiência da
família de Jacó em Siquém e dos israelitas
no Monte Horebe. Em ambos os casos,
adornos foram removidos para efetuar
reconciliação com Deus.
Em Siquém Jacó apelou aos membros
da família para que removessem seus
ídolos e adornos (Gênesis 35:2 e 3) como
um meio de preparar-se para uma
purificação interior espiritual junto ao altar
que pretendia edificar em Betel. A
resposta foi louvável: “Então deram a Jacó
todos os deuses estrangeiros que tinham
em mãos, e as argolas que lhes pendiam
das orelhas; e Jacó os escondeu debaixo do
carvalho que está junto a Siquém (Gênesis
35:4).
No Monte Horebe Deus pediu que os
israelitas removessem seus atavios como
prova de seu arrependimento sincero por
terem adorado o bezerro de ouro: “Tira,

pois, de ti os atavios; para que Eu saiba o
que te hei de fazer” (Êxodo 33:5). De novo
a resposta do povo foi positiva: “Então os
filhos de Israel tiraram de si seus atavios
desde o Monte Horebe em diante” (Êxodo
33:6). A frase “desde o monte Horebe”
(Êxodo 33:6) implica que os israelitas
arrependidos assumiram um compromisso
junto ao Monte Horebe de descontinuar o
uso de atavios a fim de mostrar seu desejo
sincero de obedecer a Deus. Tanto em
Siquém como no Monte Horebe, a
remoção de jóias ornamentais contribuiu a
preparar o povo para uma renovação do
concerto com Deus.
Essas experiências nos ensinam que o
uso de jóias ornamentais contribui para a
rebelião contra Deus — promovendo a
glorificação própria — e que sua remoção
facilita reconciliação com Deus
encorajando uma atitude humilde.
Portanto, para experimentar renovação
espiritual e reforma, precisamos remover
de nossos corações os ídolos que
acariciamos — quer sejam exaltação
própria, realização profissional ou posses
materiais — e substituí-los por devoção a
Deus.

Princípio nº 4
Os cristãos devem vestir-se de modo
modesto e apropriado, evitando
extremos. Este princípio se acha no uso
que Paulo faz do termo kosmios (bemordenado) para descrever o adorno
apropriado do cristão (I Timóteo 2:9).
Quando se refere ao vestuário, o termo
significa que o cristão deve vestir-se de um
modo bem-ordenado, decoroso e
apropriado. Este princípio nos desafia a
dar atenção à nossa aparência pessoal, mas
evitando extremos.
Vestir-se modestamente implica em
que o vestuário deve prover cobertura
adequada para o corpo de modo que outros
não sejam embaraçados ou tentados. Este
princípio é especialmente relevante hoje
quando a indústria de modas procura
vender vestes, jóias e cosméticos que
exploram os poderosos impulsos sexuais
do corpo humano, mesmo se isto significa
vender produtos que promovem orgulho e
sensualidade.
Podemos violar o princípio da
modéstia tanto pela negligência da
aparência pessoal como por dar excessiva
atenção a ela. Aconselha Ellen White:
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O adornar nossos corpos com
cosméticos coloridos, jóias cintilantes e
vestes luxuosas revela orgulho e
vaidade, que são destrutivos para nós e
para outros. Esta verdade emerge
implicitamente de vários exemplos
negativos e explicitamente das
admoestações apostólicas de Paulo e
Pedro.
Isaías censura judias ricas por seu
orgulho evidenciado por se adornarem da
cabeça aos pés com jóias cintilantes e
vestes caras. Elas seduziram os líderes, os
quais eventualmente levaram a nação à
desobediência e castigo divino (Isaías
3:16-26).
Jezabel destaca-se na Bíblia por seu
esforço para induzir os israelitas na
idolatria. A corrupção de seu coração é
revelada pela tentativa que fez em sua
última hora de parecer sedutora, pintando
seus olhos e adornando-se para a chegada
do novo rei, Jeú (II Reis 9:30). Mas o rei
não foi enganado e ela morreu de uma
morte ignominiosa. Por causa disto, seu
nome tornou-se um símbolo de sedução na
história bíblica (Apocalipse 2:20).
Ezequiel dramatiza a apostasia de
Israel e de Judá mediante a alegoria de
duas mulheres, Oolá e Oolibá, as quais,
como Jezabel, pintaram seus olhos e se
cobriram de adornos para tentar homens
ao adultério (Ezequiel 23). Nesta alegoria
achamos de novo cosméticos e ornamentos
associados com sedução, adultério,
apostasia e castigo divino.
Jeremias também usa uma alegoria
semelhante para representar Israel
abandonada politicamente, que em vão
procura atrair seus aliados idólatras de
antes (Jeremias 4:30). Mais uma vez,
cosméticos e jóias são usados para seduzir
homens a praticar o adultério.
No Apocalipse, João provê um retrato
profético de uma grande prostituta
“vestida de púrpura e de escarlate,
adornada de ouro, de pedras preciosas e de
pérolas” (Apocalipse 17:4). Esta mulher
impura, que representa a potência apóstata
do tempo do fim, seduz os habitantes da

Terra a cometer fornicação espiritual com
ela. Em contraste, a noiva de Cristo, está
vestida modestamente de linho puro e fino
sem adornos exteriores (Apocalipse 19:7 e
8).
Assim, com poucas exceções
metafóricas (Isaías 61:10; Jeremias 2:32;
Ezequiel 16:9-14), tanto o Antigo como o
Novo Testamento relacionam o uso de
cosméticos coloridos, jóias cintilantes e
vestes que atraem a atenção com apostasia
e rebelião contra Deus. Esta série de
exemplos revela a condenação divina de
tal prática. O que é ensinado
implicitamente no Antigo Testamento
através de exemplos negativos é reiterado
positivamente no Novo Testamento pelos
apóstolos Paulo e Pedro em sua
condenação do uso de jóias e vestes
luxuosas.
Ambos os apóstolos contrastam o
adorno apropriado de mulheres cristãs com
os ornamentos inapropriados de mulheres
mundanas. Ambos os apóstolos nos dão
essencialmente a mesma lista de adornos
inapropriados (I Timóteo 2:9 e 10; I Pedro
3:3 e 4). Ambos os apóstolos reconhecem
que, tanto para homens como para
mulheres, os adornos exteriores do corpo
são incoerentes com os adornos interiores
apropriados do coração — um espírito
manso e atos benevolentes.

“Vista-se com bom gosto e de modo
apropriado, mas não se faça objeto de
observações quer se vestindo de modo
ostensivo, quer por se vestir de modo
relaxado e desasseado. Aja como se
soubesse que o céu o observa, e que você
está vivendo sob a aprovação ou
desaprovação de Deus.”4

Princípio nº 5
Os cristãos devem vestir-se de modo
decente e digno, mostrando respeito para
com Deus, para consigo e para com os
outros. Este princípio se encontra no uso
que Paulo faz do termo aidos (decência,
reverência) para descrever o adorno cristão
apropriado (I Timóteo 2:9). Os cristãos
mostram reverência e respeito vestindo-se
decente e sensatamente, sem causar
vergonha ou embaraço a Deus, a outros ou
a si mesmos.
Este princípio é especialmente
relevante hoje, quando a indústria de modas
freqüentemente rejeita respeito e decência
como base para relações humanas
construtivas. A Bíblia explicitamente
condena a aparência sedutora: “Qualquer
que olhar para uma mulher com intenção
impura, no coração já adulterou com ela”
(Mateus 5:28). As vestes reveladoras
promovidas por alguns modistas da
vanguarda despertam paixões sensuais em
quem contempla e contribui para a
depravação atual. Vestindo-se
modestamente, os cristãos desempenham
papel importante em manter a moralidade
pública.
Deus nos convida a nos vestir modesta
e decentemente, não só para prevenir o
pecado, mas também para preservar
intimidade. Pessoas que querem pecar
pecarão não importa quão modestamente
vestidas estão as pessoas que vêem. O
propósito da modéstia é não só de prevenir
desejos sensuais, mas também preservar
algo que é muito frágil e não obstante
fundamental para a sobrevivência da
relação conjugal: a habilidade de manter
uma relação íntima com seu cônjuge. Se o
casamento há de durar a vida toda, como
Deus planejara, então marido e mulher
devem cooperar para preservar, proteger e
nutrir a intimidade. Modéstia e decência
preservarão o gozo da intimidade muito
depois de terem soado os sinos do
casamento.

Princípio nº 6

Princípio nº 7
Os cristãos devem respeitar as
distinções de sexo usando vestes que
afirmam sua identidade masculina ou
feminina. Este princípio é ensinado na lei
que se acha em Deuteronômio 22:5, que
proíbe o uso de roupas do sexo oposto.
Um comentário bíblico, que reflete a
opinião de muitos estudiosos, assinala: “O
objetivo imediato desta proibição não era
de impedir a licensiosidade, ou opor
práticas idólatras...mas de manter a
santidade da distinção dos sexos que foi
estabelecida pela criação do homem e da
mulher.”5
Este princípio é particularmente
relevante hoje, quando muitos no mundo
da moda não mais exclamam: “Viva a
diferença!”, antes dizem: “Viva a
semelhança!” De fato, a semelhança entre
os estilos de penteado e as vestes de
homens e mulheres têm se tornado tão
grande que sua identidade é facilmente
confundida.
A Bíblia considera importante
preservar as distinções de sexo no
vestuário. Isto é importante para nossa
compreensão do que somos e do papel que
Deus quer que desempenhemos. O

vestuário define nossa identidade. Um
homem que quer ser tratado como mulher
provavelmente usará jóias, perfumes e
vestes ornadas como as mulheres. De igual
modo, uma mulher que quer ser tratada
como homem provavelmente se vestirá
como homem.
A Bíblia não nos diz que estilo de
vestuário homens e mulheres devem usar,
porque reconhece que o estilo é ditado pelo
clima e a cultura. A Bíblia nos ensina a
respeitar a distinção de sexo no vestuário
conforme as normas da nossa própria
cultura. Isto significa que como cristãos
devemos nos perguntar ao comprar roupa:
“Este artigo afirma minha identidade
sexual, ou me faz parecer como se fosse do
sexo oposto?” Quando sentir que certo tipo
de vestimenta não pertence a seu sexo, siga
sua consciência: não o compre, mesmo se
estiver na moda.
Numa época em que a moda se inclina
em abolir distinções de sexo no vestuário,
nem sempre é fácil para cristãos acharem
indumentária que afirma sua identidade
sexual. Nunca foi fácil viver de acordo com
princípios bíblicos. Mas esta é nossa
vocação cristã — não nos conformar com
os valores e estilos de nossa sociedade, mas
ser uma influência transformadora neste
mundo pela graça de Deus.

Conclusão
O vestuário não faz o cristão, mas
cristãos revelam sua identidade por sua
maneira de vestir e aparência. A Bíblia não
prescreve um vestuário normativo, mas nos
convida a seguir a simplicidade e ausência
de pretensão do estilo de Jesus, mesmo em
nossa indumentária e aparência.
Seguir a Jesus em nosso vestuário e
aparência significa distinguir-se da
multidão, não se pintando, não se cobrindo
de jóias e não se embonecando como tantas
pessoas fazem hoje. Isto exige coragem e
discernimento. Coragem para não se
conformar com os ditames sedutores da
moda, mas ser transformado pelas diretrizes
da Palavra de Deus (Romanos 12:2).
Discernimento para distinguir entre a moda
caprichosa que muda e o estilo sensato que
perdura. Coragem para revelar a beleza do
caráter de Cristo, não pelo adorno exterior
do corpo “ com ouro, pérolas ou vestes
dispendiosas”, mas pelo embelezamento
interno da alma com as graças do coração e
o espírito manso e tranqüilo que é precioso
aos olhos de Deus (I Pedro 3:3 e 4).
Coragem para vestir-se, não para glorificar
a nós mesmos, mas para glorificar a Deus,
Continua na pág. 27
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Os cristãos devem vestir-se
sobriamente, evitando o exibicionismo.
Este princípio se encontra no uso que Paulo
faz do termo sophrosune (sobriedade) para

descrever o adorno próprio do cristão (I
Timóteo 2:9). Este termo denota uma
atitude de domínio próprio, uma atitude
que determina todas as demais virtudes. O
apóstolo reconhecia que o domínio próprio
é indispensável em ajudar o cristão a
vestir-se modesta e decentemente.
Paulo descreve a mulher cristã
convertida como a que se veste
sobriamente, restringindo seu desejo de
exibir-se pelo uso de penteados
complicados, ouro, pérolas ou vestes
dispendiosas (I Timóteo 2:9). Sua
aparência não diz: “Olhe para mim;
admire-me”, mas sim: “Olhe como Cristo
me mudou de dentro para fora”. Uma
cristã ou um cristão que foram libertados
da preocupação constante de ser objeto de
admiração não recearão usar a mesma
indumentária freqüentemente, se é bem
feita, modesta e cai bem.
A admoestação de Paulo para
restringir o desejo de comprar e usar
“roupas dispendiosas” (I Timóteo 2:9)
também sublinha o princípio de mordomia
cristã. Gastar além de nossos recursos é
incompatível com o princípio cristão de
mordomia. Mesmo se está a nosso alcance
comprar vestes dispendiosas, não nos
cabe desperdiçar meios que Deus nos tem
dado quando há tanta necessidade de
ajudar os carentes e de alcançar os que
ainda não conhecem o evangelho.
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m 1975, um grupo de estudantes
universitários adventistas e recémformados decidiram organizar uma
associação que proveria um fórum para
debates bíblicos, companheirismo espiritual
e afirmação contínua do adventismo. A
necessidade disso era óbvia, pois nesse país
de 57 milhões, temos apenas 5.300
adventistas lutando por manter nossa
identidade e missão.
Assim, 20 anos atrás, a AUDA
(“Associazone Universitari e Diplomati
Adventisti”) foi concebida. Por mais de 10
anos, seus membros realizaram reuniões
anuais para encorajarem uns aos outros e
para estudar a fundo tópicos específicos que
são relevantes aos adventistas em nosso
país. Depois de um intervalo de quatro anos
(1987-1991), a associação foi reorganizada
e começou a se reunir novamente em 1992,
com bastante apoio da União Italiana.
No momento, a nossa associação tem
em torno de 50 membros, espalhados por
várias partes do país.
Nossas principais atividades são:
• Encontro anual. A reunião se realiza
durante um fim-de-semana prolongado e é
devotada à discussão de um tópico
selecionado com bastante antecedência.
Geralmente um especialista adventista da
Itália ou do estrangeiro a lidera. O encontro
também proporciona tempo para atividades
sociais, canto e esportes. Este ano, o
encontro foi realizado em abril, no Centro
Adventista para Jovens, no noroeste da
Itália. Uma teóloga da Alemanha e o editor
de Diálogo se reuniram conosco (ver foto).
• Resolução anual. Ao final do
encontro anual, os membros preparam uma
resolução que sintetiza o consenso do
assunto debatido e que propõe uma
abordagem adventista ou resposta a ela.
Assuntos cobertos até agora incluem

interpretação bíblica, aborto, comunicar o
evangelho, sexualidade humana,
adventistas e a objeção por consciência, o
papel do Espírito de Profecia, princípios
adventistas de saúde, drogas, os meios de
comunicação e a identidade adventista. A
resolução anual é geralmente publicada no
“L’Opinione”, o jornal da juventude
adventista italiana.
• Boletim. Este inclui o texto ou um
resumo das palestras e debates e é
distribuído entre os membros da AUDA.
Pelo fato de que nem todos os
membros elegíveis podem assistir aos
encontros anuais e nossa associação deseja
envolver jovens que ainda não são
estudantes universitários, a AUDA está
estabelecendo filiais em igrejas locais.
Essas filiais abordam questões
relacionadas à juventude e as debatem
com toda a igreja.
Atualmente, a AUDA está
conduzindo uma pesquisa sobre jovens
adventistas na Itália, semelhante ao
“Valuegenesis Study”. A pesquisa, que
está sendo feita em cooperação com o
Departamento de Jovens da União Italiana,
analisará a fé e os valores dos jovens
adventistas italianos, e usará os resultados
para mapear a futura direção do ministério
aos jovens na Itália. Embora nossa igreja
seja uma pequena minoria na Itália, nós
acreditamos que Deus nos chama para
representá-Lo neste momento histórico
especial. Por Sua graça e poder, os
membros da AUDA pretendem realizar
esta tarefa fielmente.
Roberto Ianno (jovem pastor na Itália
central) e Manuela Casti (professora do “Italian
Junior College”) trabalham, respetivamente, como
presidente e secretária da AUDA.
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Verna Alva

Diálogo com uma psiquiatra adventista,
no Peru
A Dra. Verna Alva ensina psiquiatria e saúde pública na Faculdade de Medicina da Universidade
Cayetano Heredia, em Lima, Peru. É também diretora do Departamento de Psiquiatria Infantil do
Instituto Nacional de Saúde Mental.
Após completar seus estudos em medicina na Universidade San Marcos, uma das mais antigas
universidades das Américas, ela ganhou a prestigiosa bolsa de estudos do Conselho Britânico e partiu
para a Universidade de Londres para se especializar em Psiquiatria. Em 1980, terminou o mestrado
em Saúde Pública na Universidade Hebraica, em Jerusalém.
A Dra. Alva era membro da comissão que planejou e obteve homologação governamental em 1984
para a criação da Universidade da União Incaica, uma instituição adventista de ensino superior no
Peru. Ela também foi a primeira reitora da Faculdade de Ciências da Saúde.
A Dra. Alva tem-se mantido ativa em círculos profissionais, ocupando cargos de responsabilidade como presidente da
Associação de Mulheres Médicas do Peru (1984-1985), vice-presidente para a América Latina da Associação Mundial de
Mulheres na Medicina (1988-1992) e presidente da Associação Peruana de Psiquiatria, Neurologia e Neurocirurgia (1987).
A Dra. Alva também atuou como membro de vários corpos administrativos da Igreja Adventista. Atualmente ela faz parte
da Comissão Executiva da Associação Geral, exercendo o cargo de representante leigo da Divisão Sul-Americana.

irmãos mais moços e vários parentes jovens
se hospedando conosco enquanto
freqüentavam escolas adventistas. Também,
uma formação cristã nos deu uma família
ampliada que hoje inclui vários pastores,
professores, médicos, secretárias e outros
profissionais liberais. Posteriormente meu
pai se tornou um diretor departamental,
pastor e o primeiro presidente nacional da
Missão Peruana. Minha infância e
adolescência foram abençoadas com uma
família feliz e amorosa, dedicada a Cristo e
ao término da pregação do Evangelho.
■ A senhora gostaria de contar uma
recordação especial daqueles anos de sua
formação?
Apesar de estudarmos em escolas
adventistas, minha irmã e eu tivemos que
nos matricular em uma escola pública, por
um curto período, para termos nossos
estudos oficialmente reconhecidos. Uma
experiência naquela época nos ensinou o
valor da dedicação e a misericordiosa
providência de Deus. Os exames finais de
minha irmã foram marcados para um
sábado. Meus pais tentaram conseguir uma
data alternativa, mas a escola recusou,

enquanto o professor — que apreciava
minha irmã — disse a ela que simplesmente
“desse um pulo à escola por um tempinho”
para prestar o exame. Minha irmã não foi, e
meus pais foram acusados de fanatismo. No
domingo, inesperadamente, o professor teve
que fazer um exame especial para um
estudante que esteve doente e convidou a
minha irmã para prestar o dela. Ela o fez,
mas o diretor da escola decidiu não aceitar o
resultado alcançado pela “protestante
fanática”. Finalmente, o inspetor regional
determinou que a nota fosse aceita. Foi uma
experiência memorável que me preparou
para futuros desafios e decisões.
■ Por que a senhora escolheu a medicina
como profissão?
Desde os meus tempos de escola
primária, meu sonho era ser médica. Mais
tarde, durante meus estudos secundários,
fiquei fascinada pela complexidade do
corpo humano e instigada pelas muitas
doenças que o afetam. Vi na medicina uma
oportunidade para aprender mais e para
servir. Agora, passados tantos anos de
experiência, estou maravilhada não apenas
pela extraordinária expansão do
conhecimento em medicina como também

●

●

●

●

●

●

■ Dra. Alva, conte-nos sobre a formação de
sua família.
Eu nasci em um lar adventista de
primeira geração. Meu pai, Agustin Alva, se
encontrava entre os primeiros adventistas de
sua cidade natal, no norte do Peru. Depois
de, literalmente, uma longa noite de estudo,
meditação e oração, ele aceitou as verdades
da Bíblia como ensinadas pelos adventistas.
Ele tinha então 29 anos. Mesmo assim, ele
decidiu estudar na primeira escola
secundária que a igreja estava planejando
instalar em Lima. Através de grande esforço
e sacrifício, meu pai se encontrou entre os
primeiros formandos da nossa escola, a
precursora da Universidade da União
Incaica. Ele voltou para casa e se casou com
Maria León, uma professora. Juntos eles
começaram a estabelecer escolas através da
província.
■ A senhora parece ter herdado de seus
pais seu interesse e envolvimento com o
ensino.
Sim. Minhas primeiras recordações da
infância se relacionam com o ensino. Meus
pais eram professores. Nossa casa era como
uma hospedaria de estudantes — com cinco
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nós lidamos com uma faceta delicada da
criação de Deus, de ter como modelo o
melhor Médico e Professor do Universo, de
ser capaz de utilizar uma gama mais ampla
de métodos de tratamento, incluindo terapia
de fé e esperança.
■ Quais aspectos de seu trabalho lhe dão
mais satisfação?
Ser capaz de guiar, através do
professorado, a formação de futuros
médicos. A oportunidade de trabalhar
clinicamente com crianças e seus pais, e de
ver resultados positivos.
■ Para a senhora, o que significa ser
adventista?
Ser um cristão e um adventista encerra
uma grande dedicação. Significa reconhecer
que, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não
podemos seguir o exemplo do Senhor.
Significa levar à frente o triplo ministério
de ensinar, curar e pregar numa época
especial na história do mundo — “o tempo
do fim”. Também significa fazer a nossa
parte no reavivamento e reforma da nossa
igreja de maneira que ela possa prover um
exemplo poderoso de amor e serviço a
todos.
■ No que diz respeito ao seu trabalho, a
senhora tem oportunidade de compartilhar
a sua fé?
Compartilhar a minha fé é deixar claro
a qualquer um que queira ouvir que há um
Deus que é o Caminho, a Verdade e a Vida.
É tornar-se um instrumento de Sua graça,
guiando outros para conhecê-Lo e aceitá-Lo
como Salvador. Uma vez que estes dois
passos sejam dados, é fácil apresentar
outras doutrinas bíblicas.
Muitos sabem que sou adventista
mesmo antes de me conhecerem
pessoalmente. Minha prece é que quando
eles me conheçam, eles descubram, além
dos rótulos religiosos, que sou uma
verdadeira seguidora de Cristo. E então eu
posso compartilhar minhas convicções
espirituais com eles.
Com colegas no trabalho, durante
conversações em grupo ou individuais, no
contato clínico com pacientes, e quando
visitando parentes que não são adventistas,
encontro oportunidades para compartilhar
minha fé, alegria e liberdade em ser cristã.
■ Manter uma harmonia entre a vida
profissional e espiritual de uma pessoa nem
sempre é fácil. Como a senhora coordena
isso?
É um desafio constante. Minha
experiência é semelhante àquela dita pelo
apóstolo Paulo: “O que eu quero fazer eu
não faço.” Sempre que pressinto que estou

perdendo meu equilíbrio na vida, recorro à
bem testada fórmula — estudo devocional
da Bíblia, oração e serviço cristão.
Agradeço a Deus por Sua bondade
abundante, por assegurar a vitória total em
Cristo e pelo dom da vida eterna.
■ Alguns anos atrás a senhora foi
candidata a uma cadeira no Senado do
Peru. A senhora acha que é apropriado
para adventistas ocupar posições no
governo?
Em 1985, fui candidata ao Senado,
mas não fui eleita. Não acredito que ser
cristão e servir o país em um cargo político
sejam experiências incompatíveis. A prece
de Jesus para os seus seguidores não era
que Deus os “tirasse do mundo”, mas para
protegê-los do “maligno”. Há várias
maneiras em que nós, como adventistas,
podemos contribuir para a melhoria da
vida em nossos países, tanto como
profissionais éticos e como representantes
e servidores do povo num processo
democrático. O desafio é sempre promover
justiça, paz e fraternidade nessa Terra sem
perder de vista “a esperança abençoada”
do retorno de Cristo para estabelecer Seu
reino eterno. Como Jesus disse, nós
devemos trabalhar “enquanto é dia”.
■ Como uma pessoa solteira bastante
ocupada, a senhora tem tempo para
cultivar amizades e ter vida social?
Devoto-me às minhas aulas, ao meu
trabalho clínico com crianças e às minhas
responsabilidades na igreja. Estes três
círculos me dão oportunidades para
cultivar relações sociais. Também desfruto
da amizade de várias pessoas com quem
estudei na universidade. Além disso,
sempre posso contar com uma extensa rede
familiar que me dá encorajamento e apoio.
■ Finalmente, a senhora tem algum
conselho para jovens adventistas que estão
considerando a psiquiatria como
profissão?
Como cristãos crentes na Bíblia,
cientes da poderosa interação entre mente
e corpo, nós temos muito para contribuir
para a saúde e a medicina. A psiquiatria
oferece grandes oportunidades e satisfação
para qualquer que a aborda com
entendimento claro da natureza humana,
devoção a princípios éticos e esforço
constante por auto-desenvolvimento.

Entrevistada por
Willy Benzaquem
Willy Benzaquem é diretor do Departamento
de Jovens da União Incaica, em Lima, Peru.
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por quanto ainda há para se aprender.
■ Que tipos de desafios a senhora
enfrentou na universidade?
Primeiro, tive que fazer a transição da
protegida cultura adventista — que me deu
uma fundação de caráter sólida — para a
vida “no mundo”. Segundo, tive que aceitar
o fato de que naquela época, muitos na
igreja não eram a favor de que jovens,
especialmente mulheres, estudassem em
universidades que não fossem adventistas.
Terceiro, tive que enfrentar as costumeiras
aulas e provas aos sábados. Mas a coisa
bela é, o Senhor sempre me ajudou a
encontrar um caminho para solucionar
qualquer que fosse o problema. Assim, fui
capaz de remarcar as provas com
antecedência ou fazer trabalhos extras.
Meus colegas universitários, embora não
compartilhassem minha fé, sempre
demonstraram a sua solidariedade e
apoiaram as minhas convicções. Quando
você luta por princípios, você sempre é
respeitado!
■ Depois que completou seus estudos
médicos, o que a senhora fez?
Eu ingressei no Hospital Adventista
em Chullumani, na Bolívia. A breve
experiência lá me ajudou a ver o importante
papel que a saúde e a medicina podem ter
na missão da igreja. Mais tarde, fui para
Londres para fazer minha especialização
em psiquiatria.
■ O que levou a senhora a se especializar
em psiquiatria?
Principalmente três fatores: interesse
em neurologia e psiquiatria enquanto estava
na faculdade de medicina, experiência
direta com pessoas enfermas e uma
crescente conscientização do papel dos
fatores emocionais e mentais em saúde e
doença. Mais tarde, escolhi concentrar-me
em psiquiatria infantil e comunitária.
■ Por que a senhora se interessou no
tratamento de crianças e jovens?
Porque eles estão num grupo etário que
precisa de atenção imediata — enquanto
estão no processo de desenvolvimento — e
porque os resultados positivos da
intervenção serão sentidos por um longo
tempo. Além disso, eles têm um grande
potencial e constituem bens importantes
para o futuro de uma nação ou do mundo.
Cuidar das necessidades das crianças e dos
jovens requer envolvimento ativo de pais e
professores.
■ Os psiquiatras cristãos têm alguma
vantagem sobre seus colegas não-cristãos?
Talvez não tanto uma vantagem, mas
certamente um privilégio: o de saber que
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Alexei Sergeev

Diálogo com um historiador adventista de arte,
na Rússia
Alexei Sergeev é um administrador no famoso Museu Hermitage de São Petersburgo, Rússia. Nascido
em 1947, ele é historiador de arte e um lingüista fluente em inglês, francês, alemão e italiano. Após
completar sua educação secundária, Sergeev estudou no Instituto de Cultura e mais tarde na
Universidade Zdanova em Leningrado, da qual obteve seu diploma de ensino da língua francesa,
literatura e cultura.
Em 1971, quando ainda era estudante na universidade, Sergeev começou a trabalhar no Museu
Hermitage. Depois de formar-se, foi promovido a administrador do Departamento Educacional, e desde
então tem trabalhado como administrador de diversos outros departamentos.
Sergeev recentemente completou uma turnê de colégios e universidades adventistas nos Estado
Unidos, patrocinada pela fundação pró-arte da La Sierra University. Nós o entrevistamos durante sua
visita a Washington, D.C.

foi defendida ferozmente. A cidade
sempre tem sido um centro cultural, aberto
ao resto da Europa, atraindo escritores,
artistas e gente criativa. Orgulho-me de ser
um cidadão de São Petersburgo.
■ Que faz do Hermitage um museu
especial?
O Hermitage é um dos maiores
museus do mundo. Inclui mais de 350
salões em cinco grandes edifícios ligados
uns aos outros. A coleção de arte foi
iniciada em 1764 quando Catarina II
comprou 225 quadros em Berlim. Através
dos séculos continuou a crescer, não só
com muitos quadros adicionais, mas
também com centenas de gravuras,
desenhos, esculturas, coleções de moedas
e livros, incluindo a biblioteca particular
de Voltaire. Todos os anos 3,5 milhões de
pessoas de todo o mundo visitam o museu.
■ Quais são as obras de arte mais
notáveis exibidas no Hermitage?
O museu tem uma coleção de
Rembrandt de 24 quadros que representam
os principais períodos de sua vida. Entre
eles se encontra o famoso “Volta do Filho
Pródigo”. Há também dois belos quadros
de Rafael e dois de Leonardo da Vinci. A
lista pode continuar indefinidamente.

■ Quando você se interessou pela arte?
Quando criança, indo a uma igreja
ortodoxa com minha mãe. Fui atraído
pelos ícones — aquelas belas pinturas de
gente religiosa e de cenas que ornavam as
paredes e os tetos das igrejas cristãs da
tradição oriental. Minha mãe também me
mostrava livros de arte com ilustrações.
Mais tarde comecei a visitar o Hermitage e
a admirar os quadros dos famosos artistas
europeus e dos mestres russos.
■ Quais são suas responsabilidades no
museu?
Trabalhei em diversos departamentos,
fazendo pesquisa e treinando o quadro de
funcionários. Freqüentemente, por causa
de minha habilidade de falar várias
línguas, sou convidado a conduzir alguns
visitantes especiais que vêm ao Hermitage.
Representam muitos países e profissões —
tais como oficiais do governo, dignitários,
escritores e artistas. Alguns deles visitam
o museu em caráter particular, e temos
conversações interessantes.
■ Que lhe dá satisfação em seu trabalho?
Gosto de mostrar aos visitantes as
obras-primas de vários períodos e estilos.
Regozijo-me quando noto que um visitante
capta o significado de uma obra de arte em
particular e desfruta a experiência.
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■ Por favor, fale-nos de sua família.
Nasci em Leningrado, que em 1991
voltou a seu nome original de São
Petersburgo. Meu pai era o chefe do
principal banco na cidade. Quando eu
tinha três anos, meu pai foi atropelado por
um carro e morreu. Deram o mínimo de
informações a minha mãe. Até hoje não
sabemos os detalhes. Meus pais eram
cristãos ortodoxos, e minha mãe levavame a igreja cada domingo.
■ Sao Petersburgo é uma cidade bastante
famosa.
Sim. Com efeito é uma cidade
clássica, com belos palácios, igrejas e
edifícios públicos. Fundada por Pedro o
Grande em 1703, no canto noroeste da
Rússia, a cidade serviu como capital do
império russo por dois séculos e tem
continuado a desempenhar um papel vital
na história do país. Durante a Segunda
Guerra Mundial sofreu um cerco terrível e
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do que poderia acontecer. Mas quando
ouvi essa gente e senti seu amor cristão,
decidi voltar no sábado seguinte.
■ Foi este seu primeiro contato com os
Adventistas do Sétimo Dia?
Sim. A congregação tinha
aproximadamente 40 membros, e com eles
comecei a estudar a Bíblia. A princípio
nem lhes disse meu nome, mas pouco a
pouco comecei a sentir-me parte de uma
família de cristãos. Foi naquela igreja que
comecei a compreender a Deus e Seu
papel em minha vida. O pastor e eu
discutimos um problema real que eu
enfrentava. Meu trabalho no Hermitage
nem sempre me permitia vir à igreja aos
sábados. Assim decidimos adiar meu
batismo até que esta questão pudesse ser
resolvida. Durante 15 anos continuei indo
à igreja tão freqüentemente quanto podia.
■ Quando você finalmente conseguiu a
sua própria Bíblia?
Em meados de 1980, um visitante
estrangeiro veio à nossa igreja e trouxe
uma Bíblia em russo. Deu-a ao nosso
pastor, e o pastor por sua vez ma deu de
presente. Em 1991 um pastor adventista de
Portland, Oregon, veio a São Petersburgo
para realizar uma série de reuniões
evangelísticas. Ele me batizou, e assim
uni-me formalmente à Igreja Adventista
do Sétimo Dia.
■ Como descreveria o estado do
cristianismo na Rússia hoje?
Durante anos o comunismo tentou
destruir o cristianismo em nosso país. Seus
líderes destruíram ou profanaram muitas
de nossas igrejas, mas não puderam
destruir a fé em corações cristãos. Havia
sempre gente que amava a Deus e, a
despeito de muitas dificuldades, esperava
por dias melhores. Desde a perestroika
temos desfrutado crescente liberdade
religiosa. As pessoas podem ler a Bíblia e
freqüentar igrejas sem medo.
■ Como é a Igreja Adventista do Sétimo
Dia?
A Rússia é a maior das 15 repúblicas
que formavam a antiga União Soviética,
hoje chamada Confederação de Estados
Independentes. Na Rússia mesmo temos
aproximadamente 40.000 membros num
país de cerca de 150 milhões de pessoas.
■ E São Petersburgo?
Temos quatro congregações na
cidade. Aquela da qual sou membro está
localizada no centro e tem cerca de 400

membros. Estamos no processo de
construir nossa própria igreja, com o
auxílio de adventistas dos Estados Unidos.
■ Quais sao os desafios que nossa igreja
enfrenta em São Petersburgo?
Um edifício próprio. Vamos tê-lo
logo. Além disso, precisamos construir um
templo em nossos corações. Precisamos
ancorar nossos novos membros na verdade
e criar um senso de comunidade mais forte
entre nós mesmos. Somente então
estaremos em condições de partilhar
efetivamente a verdade de Deus com os
cinco milhões de habitantes de nossa
cidade. Muitos deles são inteligentes,
gente bem educada, que está procurando
uma nova compreensão da vida. Com as
mudanças econômicas que tiveram lugar
nos últimos anos, há muita incerteza e
desânimo entre o povo, e podíamos darlhes esperança. Sonho com nossa igreja
tornar-se um centro para aconselhamento,
educação e treino para uma vida melhor.
Jovens, especialmente, precisam de
orientação e ajuda — o que nossas igrejas
podem prover.
■ Esta é sua primeira visita a adventistas
fora da Rússia. Que impressões levará ao
voltar a São Petersburgo?
Fiquei surpreso ao encontrar tanta
abertura e amizade. Meus irmãos e irmãs
em Cristo me receberam em suas igrejas,
escolas e lares. Trataram-me como se me
conhecessem há anos! Embora tivesse
vindo da Rússia distante, me fizeram sentir
como membro da família adventista.
Nunca me esquecerei de seu amor e sua
bondade cristãos.

Entrevistado por
Humberto M. Rasi
Humberto M. Rasi é diretor do
Departamento de Educação da Associação Geral e
editor de Diálogo.
Endereço de Alexei Sergeev:
Kamennoostrovsky Pr. 39, Apto. 19; São
Petersburgo; 197022 Rússia.
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■ Você se interessa em algum período
particular na história da arte?
Tenho estudado a fundo a arte
francesa do século 18, o período antes da
Revolução Francesa. No fim do Barroco e
do Iluminismo, houve uma tentativa de
fazer do mundo um lugar melhor pelo
simples esforço humano, sem nenhuma
dimensão espiritual ou divina. Havia a
ilusão de que o nacionalismo poderia
vencer o problema do mal, apenas para
explodir tragicamente durante a Revolução
Francesa e as Guerras Napoleônicas.
■ Você encontra paralelos modernos a
este período?
Repetimos a experiência na União
Soviética sob a ideologia marxista.
Também quisemos criar uma sociedade
perfeita mediante o controle rígido das
pessoas e das idéias, pelo esforço humano
e sem Deus. Agora vemos os resultados.
■ Conte-nos de sua peregrinação
espiritual.
Minha mãe era uma pessoa muito
religiosa e que realmente amava a Deus.
Quando ia à igreja ortodoxa, comovia-me
com os belos quadros, a maravilhosa
música coral e o ritual colorido. Sentia que
Deus existia. Queria compreendê-Lo
melhor e comungar com Ele. Mas não
sabia como fazê-lo, como torná-lo real em
minha vida.
Mais tarde, ao estudar as pinturas no
Hermitage, compreendi que muitas delas
retratavam cenas e caracteres cristãos e
comunicavam sentimentos religiosos. Em
meu desejo de aprender mais sobre a
origem desses quadros, fui à biblioteca e
pedi uma Bíblia. Mas disseram-me que
somente gente com permissão especial
podia ler este livro.
■ Você obteve acesso a uma Bíblia?
Durante anos procurei em vão obter
uma Bíblia. Certo dia, depois de haver
completado meus estudos universitários,
estava voltando a Leningrado de trem e
notei que a pessoa a meu lado estava lendo
um livro fora do comum. Quando lhe
perguntei a respeito, disse-me que era uma
Bíblia. Descobri que seu nome era
Vladimir e que ele era um cristão. Disseme também que poderia ajudar-me a ter
acesso a uma Bíblia como a sua.
Combinamos de nos encontrar no
próximo sábado numa estação do metrô.
Dali fizemos uma longa caminhada até
chegarmos a uma pequena casa — um
estábulo realmente. Havia um grupo de
cerca de 25 sabatistas se reunindo quase
em segredo. Por precaução, assentei-me
perto da porta, porque estava com receio
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“Orai sem cessar.”
—I Tessalonicenses 5:17.

É

possível orar sem cessar? Creio que
sim. Não só isto, deveria ser o alvo
supremo de todo cristão interessado
em buscar uma relação com Deus. Mas
como atingimos este alvo supremo? Como
persistir nesta jornada da oração? Três
passos o poriam em prática: compreender
a oração, fazer da oração um hábito diário
e crescer na oração.

Como
Orar
Metodologia para a Vida Moderna
Compreenda a oração
O apelo de Paulo para que oremos
continuamente não significa que devemos
passar o dia sobre os joelhos. O que o
apóstolo está advogando é um estilo de
vida que está tão bem sintonizado com
Deus que a oração se torna tão natural e
tão essencial como o respirar. É com efeito
a vontade de Deus para nós: “Regozijaivos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai
graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco” (I
Tessalonicenses 5:16-18).
Para compreender a oração, estude
cuidadosamente nas Escrituras o que é a
oração e o que envolve. Tome um passo de
cada vez. Aprender a conhecer outra
pessoa leva tempo. Quanto mais para nos
familiarizarmos com Deus! Persevere,
porque “a perseverança deve ter ação
completa, para que sejais perfeitos e
íntegros, em nada deficientes” (Tiago 1:4).
Peça a Deus para ajudá-lo a aprender
como orar e ter fé. Ele atenderá. “Se

Faça da oração um hábito
diário
A oração é para a alma o que o
alimento é para o corpo. Sua vida
espiritual não pode sobreviver sem oração.
Faça um hábito de achegar-se a Deus tanto
quanto possível. Pratique o poder da
oração cada dia. Crescimento na oração
não é o resultado de estudo teórico, mas de
ajoelhar-se. Eis algumas sugestões para
ajudá-lo a desenvolver um hábito regular
de oração:
Encontre um bom lugar. Do mesmo
modo que você pode ter um lugar especial
para o estudo, escolha um lugar livre de
distrações no qual estudar a Palavra de
Deus e conversar com Ele.
Tenha um horário regular. Ache o
tempo mais conveniente quando pode estar
a sós com Deus. Pode ser qualquer
horário, contanto que seja um encontro
regular que você almeja ter com Seu
Criador. Decida quanto tempo deseja
passar em oração e o mantenha.
É aqui que muitas pessoas têm
problema. Quando não podem cumprir a
obrigação que tinham em mente, ficam
desanimadas e experimentam culpa. Você
deve compreender que manter um horário
regular de oração é um hábito que tem de
ser cultivado, um programa que precisa ser
estabelecido, do mesmo modo que você se
disciplina para formar outros bons hábitos.
Leva tempo, e é sujeito às “emergências”
da vida que nos roubam tempo a todos.
Não se magoe emocionavelmente quando
você não cumpre seu alvo. Não desista.
Você descobrirá que se torna fácil com o
tempo.
Estruture a sua oração. Há muitos
modos diferentes de estruturar a oração.
Escolha um que melhor se lhe adapte, ou
busque diferentes abordagens, dependendo
de sua disposição. Eis aqui algumas que
funcionaram para outros:

•

Mantenha um diário. Anote seus
pensamentos, sentimentos e
necessidades. Anote as pessoas
que pediram que você orasse por
elas. Registre suas alegrias e
preocupações, bem como suas
orações respondidas. Tal diário
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Kris
Coffin
Stevenson

alguém...de vós necessita de sabedoria,
peça-a a Deus, que a todos dá
liberalmente, e não o lança em rosto; e serlhe-á concedida” (Tiago 1:5). Pergunte a
um colega cristão que experimentou o
poder da oração. Acima de tudo, comece a
orar e continue orando, porque orar é falar
com Deus como um amigo.
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não apenas o ajudará a estruturar
suas orações como também
servirá como uma espécie de
diário de sua jornada espiritual.
Cante, toque ou sussurre um
louvor para expressar suas
orações a Deus.
Use idéias para meditação cristã
para ajudá-lo a enfocar Deus.
Com a ajuda de uma
concordância, veja o que a Bíblia
diz sobre a meditação.
Adote um formato de oração
usando o acrônimo CASA: C =
Confissão; A = Adoração; S =
Súplica; A = Ação de graças
(pedindo o auxílio de Deus para
você e outros).
Busque inspiração na Natureza.
Olhe pela janela, caminhe
enquanto aprecia a Natureza,
ligue seus pensamentos com o
Deus da Natureza.

Cresça na oração
Tendo estabelecido uma relação
íntima e vibrante com Deus mediante a
oração, você poderá querer tentar alguns
dos métodos “avançados” de oração que o
ajudarão a “orar sem cessar”:

•

•

•

Peço-Lhe que seja meu Deus. Contudo, há certas condições. Primeiro,
quero que seja compreendido que amo a mim mesmo mais do que a Você.
Minha família e amigos também são mais importantes para mim do que
Você, o que é compreensível, sem dúvida, quando Você considera que os
conheço há bem mais tempo.
Segundo, quando chegar a uma crise sobre qualquer decisão básica,
naturalmente, consultarei meus próprios desejos e não os Seus. Algumas de
Suas idéias parecem bem estranhas para mim, e se eu quiser fazer um nome
para mim mesmo no negócio no qual estou empregado, não posso estar
ligado a Seu grupo de valores. Tenho certeza de que Você compreende o
que sinto.
Terceiro, reservo o direito a meu tempo. Sou uma pessoa muito
ocupada e não se pode esperar que eu gaste tempo em comunhão com Você
dia após dia. Qualquer tempo que sobrar de meus negócios deve ser gasto
primeiro com minha família e amigos.
Quarto, uma palavra sobre minha propriedade. Você deve
compreender que ela pertence exclusivamente a mim. Acho difícil dizer
adeus a meu dinheiro. Você é o dono do gado sobre mil colinas, bem como
de investimentos em minas, de modo que não vejo razão de reclamar minha
propriedade ou dinheiro.
Quinto, não posso suportar doença, lágrimas ou tristeza. Assim, pois,
não espere que eu partilhe com Você o sofrimento. Não tenho desejo de me
envolver em serviço para outros. Leve Sua própria cruz, e me isente da
mesma.
Contudo, quero que Você seja meu Deus. Como tal, Você terá plena
responsabilidade de me dar salvação, de me cumular de bênçãos e de
responder as minhas orações. Isto me permitirá dar toda atenção a mim
mesmo, minha família e amigos, minhas posses e meus negócios.
Com estas condições, eu poderia tê-lo como meu Deus, e tenho certeza
que poderíamos ter bons tempos juntos — talvez nos fins-de-semana, se
não estiver cansado. Você aceita? Se aceita, por favor comece
imediatamente a construção de meu lar celestial. E prossiga com a
preparação do banquete nupcial do Cordeiro. Planejo estar lá, se não estiver
muito ocupado.
Re-impresso, com permissão, de Modern Parables, por Morris Venden (Pacific
Press Publ. Assn., 1994).

Tenha certeza de que Deus vai
continuar a guiá-lo se você perseverar em
compreender os mistérios da comunicação
com Ele.
Finalmente, ofereço minha oração:
Senhor, dá-me a sabedoria para aprender,
a coragem para experimentar e a
perseverança para continuar.

Para leitura adicional
(em inglês)
Too Busy Not to Pray, por Bill Hybels.
God’s Joyful Surprise, por Sue Monk
Kidd.
Prayer: Finding the Heart’s True
Home, por Richard J. Foster.

Escritora independente, Kris Coffin
Stevenson vive em Beltsville, Maryland, E.U.A.
Ela logo publicará pela Pacific Press um livro
prático sobre a oração.
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Tenha uma conversação com
Deus. Consagre sua “voz
interior” a Deus, e faça de seu
comentário interior uma
conversação com Ele. Fale com
Ele sobre as atividades do dia e
imediatamente Lhe entregue
todas as suas ansiedades.
Estabeleça horários regulares
para orar. Daniel orava de
manhã, ao meio dia e à noite.
Além de sua hora regular de
oração com Deus, é bom adquirir
o hábito de orar em outras
ocasiões para voltar seus
pensamentos a Ele.
Consagre os atos de cada dia.
Tudo que você faz pode ser feito
para a glória de Deus, se você
Lhe dedica toda atividade.
Use “orações suspiros”. Estas são
orações breves — tal como
“Senhor, Jesus Cristo, tem
misericórdia de mim” — que
podem ser ditas mentalmente em
ritmo com sua respiração. Este
método pode eventualmente fazer
da oração uma parte de sua alma
à medida que a oração se
expande para encher o seu
subconsciente.

Seja Meu Deus:
Uma Proposta

VIDA
UNIVERSITÁRIA

●

●
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Evangelismo amistoso é o
evangelismo de Jesus: Reconhecer o valor
de outros, cuidar de suas necessidades e
ganhá-los para o Salvador.

O

Seja
um
Amigo,
Ganhe
uma
Alma

O evangelismo amistoso é
orientado para pessoas
Certa vez perguntaram a Billy
Graham: “O que é mais importante?
Evangelismo em massa ou evangelismo
um-a-um?”
Replicou o renomado evangelista: “O
evangelismo um-a-um. Na minha opinião,
não há isto que se chama evangelismo em
massa. É um conceito errôneo.” Fiquei
embasbacado por tal afirmação, vindo de
alguém que tinha pregado a milhões em
volta do mundo. Nenhum evangelismo
pode ser efetuado sem alcançar o
indivíduo. O evangelismo em massa
requer o fundamento do evangelismo
pessoal.
Até recentemente eu era estudante na
Universidade Viola, no sul da Califórnia.
Muitas vezes me perguntei como poderia
alcançar meus colegas de estudo com o
evangelho. Deveria confrontá-los com a
verdade? Deveria lhes pregar com
confiança e destemor? Eu tinha as
qualificações escolásticas exigidas — um
M.Div. e um D.Min. a caminho. Como
pastor auxiliar numa igreja próxima, sabia
pregar relativamente bem. Mas a
apresentação da verdade não basta —
talvez nem para começar o processo.
Reconheci isto o dia em que meu
colega de quarto, Mark, entrou no quarto e
anunciou:”Quero me batizar.” Eu tinha
estudado a Bíblia com Mark por algum
tempo. Tínhamos discutido as grandes
questões que a verdade envolve. Tínhamos
conversado sobre Deus. E me regozijei por
ele ter feito a decisão de fazer de Cristo o
centro de sua vida. Mas o que ele disse me
surpreendeu: “Você tem sido como um
irmão para mim, e você me aceitou assim
como sou e eu quero me tornar um
cristão.” Aceitá-lo como ele era?
Recordei-me da primeira vez que o
encontrei no dormitório da universidade.
Eu estava tomando um chuveiro quente.
Ele entrou com um balde de água
realmente fria ea despejou sobre mim para
me irritar. Mark poderia ter sido meu pior
inimigo, mas decidi fazer dele meu melhor
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Benjamín
Del Pozo

evangelista Fernando Vangioni
nunca tinha visto um rosto como
aquele. De espírito quebrantado,
mente arrasada, traída por outros,
amargurada com Deus e hostil para com
todos — lá estava ela: jovem, mas
marcada pelo abuso; bonita, mas perdida
em desespero. Se Vangioni foi chocado
por sua isolação e hostilidade, foi mais
ainda por sua história. Ela tinha ido de sua
vila na América do Sul a Nova Iorque para
mudar o rumo de sua vida, para sair da
pobreza e escalar novas alturas na primeira
cidade do mundo. Mas pouco compreendia
que atrás das luzes de neon escondia-se a
pior espécie de escuridão — escuridão que
destrói a alma de uma pessoa. O jângal de
concreto da cidade a esmagou, manipuloua para se tornar uma parte de sua maldade
e para entorpecê-la para qualquer
sentimento de auto-estima e dignidade.
Mas Deus deixa uma faísca no fundo do
coração, e um dia ela decidiu que chegara
ao limite e voltou para casa. Mas a
amargura ficou. Ainda sentia hostilidade
para com Deus, a igreja e as pessoas.
Quem lhe devolveria o esplendor de sua
juventude? Quem lhe daria de volta a
beleza da esperança e o sentido da vida?
Sentia-se perdida e perdida estava.
Vangioni, um dos melhores
evangelistas da América do Sul, olhou
para seu rosto atentamente. Nem tudo
estava perdido, ele lhe disse. Deus é amor,
lhe assegurou. Mas ela estava irada e
solitária, e não poupou palavras para dizer
ao evangelista que ela não tinha utilidade
para Deus e que não precisava de um
sermão. O evangelista não queria pregar.
Queria apenas ser amigo: ouvir, chorar e
mostrar simpatia.
Perguntou-lhe gentilmente: “Posso
orar por você?”
Ela disse: “Ore, se quiser.”
A oração não foi um recital de belas
palavras. O evangelista comunicou pela
oração um Deus que cuida, ama e ouve.
Ao orar, lágrimas encheram-lhe os olhos.
Parecia como se ele estivesse suplicando a
toda hoste celestial para enviar uma equipe
de socorro para ajudar essa jovem
reconstruir sua vida. Terminada a oração,
ele disse que ela podia ir para casa.
Disse ela: “Não quero ir. Ninguém
sentiu por mim como o senhor. Estou
agora pronta para ouvir seu sermão. Quero
saber mais de seu Deus.” Ela voltou-se e
agradeceu à senhora que a trouxera às

reuniões e que a apresentara ao
evangelista.
Isto é evangelismo amistoso.
Amizade. Cuidado. Compaixão. Estes
são os componentes iniciais de
evangelismo pessoal genuíno. Quando há
amizade, o solo é fértil para o crescimento
da semente. Diga “Alô!” com um sorriso,
e você tem alguém que sente que você
realmente se interessa. E quem sabe?
Aquele simples “Alô” pode ser o começo
de uma jornada na conquista de almas.
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amigo. A amizade levou a partilharmos
nossas alegrias e preocupações, nossa fé e
dilemas. A procura de respostas levou-nos
à Bíblia. E agora Mark é um membro da
família de Deus.
A amizade prende as pessoas. Sabia
você que 80 por cento das pessoas que
deixam a igreja o fazem porque se sentem
sós e sem amigos? Somente 20 por cento
deixa por razões doutrinárias. A mesma
porcentagem aplica-se àqueles que se
unem à igreja. Se estes números estão
corretos, não deveríamos pôr nossa ênfase
nesta espécie de evangelismo orientado
para pessoas? Mas os cristãos não podem
ser verdadeiros amigos de seus vizinhos a
menos que sejam amigos de Deus. Sem
uma amizade com Jesus cuidadosamente
cultivada, é difícil ser amigos genuínos
daqueles que nos rodeiam. Se temos a
Jesus, Ele remove nossos receios e
preconceitos e cria em nós uma atitude
aberta e receptiva. Ele nos habilitará a ser
amistosos e a mostrar amizade àqueles que
não O conhecem. Disse Jesus: “Sem Mim
nada podeis fazer” (João 15:5). Mas “todas
as coisas são possíveis” se permanecemos
em Jesus (Mateus 19:26). Tudo significa
tudo. Ele mudará nossos corações e nos
fará ver todo ser humano como indivíduos
belos e dignos pelos quais Ele morreu na
cruz.

O evangelismo amistoso
vai ao encontro de
necessidades reais

O evangelismo amistoso é
o evangelismo de Jesus
O evangelismo amistoso é mais
facilmente feito do que dito. É tão simples
que mesmo uma criança pode entendê-lo.
É o modo de Jesus ganhar almas — como
Ele fez com a mulher samaritana,
Nicodemos e Zaqueu.
Jesus quer que amemos cada pessoa
como amamos a nós mesmos, mas
meramente dizer “Eu o amo” não basta.
Precisamos passar tempo com as pessoas
para mostrar nosso amor e interesse.
Precisamos respeitá-las pelo que são.
Precisamos ter compaixão e ser
prestativos. Precisamos ser como Jesus.
Você poderá dizer: “Não posso fazêlo. Não freqüentei uma escola
denominacional. Não tenho estudo em
religião. Não posso ser um evangelista.
Odeio testemunhar.” Compreendo tais
sentimentos. Também os tive. Mas se você
teve um encontro com Jesus, você tem no
fundo do coração um desejo de partilháLo. E este partilhar pode ser efetuado
simplesmente ao você se tornar um
verdadeiro amigo.
Certa vez Jesus disse: “Eu vim para
lançar fogo sobre a Terra e bem quisera
que já estivesse a arder!” (Lucas 12:49).
Falava, naturalmente, do fogo do
evangelho — o poder de Seu amor. Ele
nos convida a receber este fogo primeiro
em nossas vidas e então partilhá-lo com
outros.

Que…
Continuação da pág. 18

vestindo-se modesta, decente e
sobriamente.
Nossa aparência é um testemunho
constante e silencioso de nossa identidade
cristã. Possa ela sempre dizer ao mundo
que vivemos para glorificar a Deus e não a
nós mesmos.
Samuele Bacchiocchi (Doutor em Teologia,
Universidade Pontifícia de Roma), leciona
Teologia e História da Igreja na Andrews
University. É o autor de muitos livros, entre eles,
The Marriage Covenant, Wine in the Bible, The
Advent Hope for Human Hopelessness e Do
Sábado para Domingo. O segundo destes livros foi
examinado em Diálogo 2:3.

Notas e referências
1. Este artigo é adaptado do meu livro Christian
Dress and Adornment (Berrien Springs, Mich.:
Biblical Perspectives, 1994). O livro pode ser
adquirido de Adventist Book Centers ou pelo
correio (US$13,00) de Biblical Perspectives,
4990 Appian Way, Berrien Springs, Michigan
49103, E.U.A.
2. William Thourlby, You Are What You Wear
(New York: New American Library, 1980).
pág. 52.
3. Ellen G. White, Testimonies for the Church
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publ.
Assn., 1948), vol. 3, pág. 376.
4. Ellen G. White, Orientação da Criança (Tatuí,
SP: Casa Publicadora Brasileira, 1993), pág.
415.
5. C. F. Keil e F. Delitzsch, Biblical Commentary
on the Old Testament (Edinburgh: T. and T.
Clark, 1873). Na mesma veia, J. Ridderbos
escreve: “Estas proibições tinham em vista
inculcar respeito pela ordem divina da criação
e para a distinção entre sexos e espécies que ela
apresenta” (Deuternomy [Grand Rapids, Mich.:
Regency Reference Library, 1984], pág. 135).
Ver também The Interpreter’s Bible
Commentary (Grand Rapids, Mich.:
Zondervan, 1992), vol. 3, pág. 135.

Nascido no Peru, Benjamín Del Pozo escreve
do sul da Califórnia, onde trabalha como pastor
auxiliar da Igreja Adventista do Sétimo Dia de
Hawthorne.
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O evangelismo amistoso vai ao
encontro das necessidades de outros.
Muitas vezes satisfazer uma necessidade é
mais efetivo do que um estudo bíblico.
Percy era membro de minha classe da
Escola Sabatina na Igreja Adventista de
Anaheim. Ele não mostrava nenhuma
reação ao que estudávamos na Bíblia.
Nunca respondeu a meus sermões. Em
casa sempre argumentava com a mãe sobre
a validade de algumas das doutrinas da
igreja. Nunca mostrou desejo de ser
batizado. Certo dia deixou a seguinte
mensagem em minha secretária eletrônica:
“Pastor, o senhor pode me levar ao
Departamento de Veículos Motorizados
esta tarde às 3:00 horas? Preciso fazer o
exame para obter minha carteira de
habilitação. Obrigado!” Peguei-o na escola
e o levei ao lugar do exame. Tomou uma
boa porção do meu tempo. Mas fiquei
contente de fazê-lo. Contudo, ele falhou
no exame. Algumas tentativas mais tarde,
ele obteve a carteira. Não muito tempo
depois disse-me: “Bem, minha mãe e eu
queremos nos batizar. E quero que você
me batize!”

Aquele sábado a igreja estava repleta.
O batismo trouxe alegria a toda a família
da igreja. A igreja sabia como levou tempo
para Percy decidir-se. Que o levou a este
ponto? Certamente, as orações de muitos,
a pregação e o estudo da Bíblia devem ter
tido seu impacto. Mas será que a amizade
que vai ao encontro de uma necessidade
também desempenhou o seu papel?
Nossas palavras, ações e amor criam
oportunidades para o evangelho tornar-se
real na vida das pessoas. Então estão
dispostas a responder a Jesus. Algumas
pessoas recusam ouvir uma única palavra
acerca de nosso Senhor até se certificarem
que seremos amigos de qualquer modo —
mesmo se rejeitarem o evangelho. Seu
círculo de amigos é provavelmente sua
área mais efetiva de ministério.

PA R A S U A
INFORMAÇÃO

●

Desafios
Pela Frente?
Os Números
Dizem “Sim”!
F. D o n a l d Yo s t

Quadro 1

Crescimento do Número de
Membros por Milhões:
1848-1994
Mostrando o número aproximado de anos
requeridos para a Igreja Adventista aumentar seu
tamanho por um milhão de membros:
De uns poucos a um milhão
1 milhão a 2 milhões
2 milhões a 3 milhões
3 milhões a 4 milhões
4 milhões a 5 milhões
5 milhões a 6 milhões
6 milhões a 7 milhões
7 milhões a 8 milhões

107,1 anos (1848-1955)
14,7 anos (1955-1970)
7,9 anos (1970-1978)
5,1 anos (1978-1983)
3,3 anos (1983-1986)
2,7 anos (1986-1989)
2,3 anos (1989-1991)
2,4 anos (1991-1994)

Quadro 2

Número de Membros por
Continente: 1960 e 1994,
com Projeções para 2000
Continente
África
Ásia
Europa
Amér. do Norte
Amér. Central
Oceânea
Amér. do Sul

1960
241.575
171.712
190.800
332.400
111.861
56.060
140.717

Totais Mundiais 1.245.125

Projeções para
1994
2000
2.715.415
1.414.675
318.674
822.261
1.248.290
280.508
1.582.735

4.161.680
2.052.477
348.866
964.771
1.910.700
372.692
2.425.994

8.382.558 12.237.180
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o meio da década de 1990, a
somente cinco anos do terceiro
milênio depois de Cristo, a Igreja
Adventista do Sétimo Dia conta com 8,5
milhões de membros, está presente em
todos os países do mundo, exceto 28, e está
empenhada num programa dinâmico para
implantar novas igrejas onde não há
nenhuma. Como um corpo de discípulos de
Cristo, ela reconhece que tanto a fé como
os recursos financeiros são essenciais para
cumprir a comissão de Cristo: proclamar o
evangelho em todo o mundo.
Se você visitasse meu escritório hoje,
você poderia fazer algumas perguntas sobre
o que escrevi há cinco anos em Diálogo e
como aparece agora nossa igreja mundial.*
Que tamanho tem a nossa igreja
agora?
Por ocasião de meu artigo de 1990,
nosso número de membros estava se
aproximando de 6,5 milhões. Quanta gente
isto representa? Se estes membros
estivessem separados por um metro, em
linha, esta linha se estenderia de Moscou a
Rangum, Mianmar (Birmânia).
Mas esta é uma igreja que cresce. Nos
últimos cinco anos nosso número cresceu
por cerca de dois milhões. Assim se você e
eu estivéssemos lá em Rangum em 1990,
na ponta da linha que se estendia, veríamos
um novo adventista ocupando seu lugar, a
um metro do último, a cada um minuto e 19
segundos! Apesar de perdas nesta linha que
abraça o mundo por causa de apostasias,
membros desaparecidos e mortes, a ponta
daquela linha teria avançado naquela
proporção dia e noite para o norte da
Tailândia, pela península da Malásia abaixo
e chegando a Cingapura, por volta de julho
de 1995.
Durante 1994, na média, nossa igreja
recebeu por batismo ou profissão de fé
1.725 novos membros por dia ou 72 por
hora!

O Quadro 1 (“Crescimento do
Número de Membros...”) esboça nosso
crescimento por milhões desde 1848.
Desde 1986 tem levado cerca de 2,5 anos
para a igreja crescer por um milhão.
Como medimos “a igreja”?
Usualmente medimos a igreja pelo
número de membros. Registros
conservados em cada congregação são a
fonte da informação que finalmente chega
ao Escritório de Arquivos e Estatísticas da
Associação Geral. O número de membros
no mundo é a soma das entradas nos
registros das secretarias de todas as
congregações.
O crescimento da igreja pode
também ser medido pelo número de
congregações, o número de locais onde a
igreja está estabelecida, o número de
organizações, instituições e empregados,
ou seus recursos financeiros. Estas
medidas — estas estatísticas — todas
aparecem em nosso Relatório Estatístico
Anual.
Consideremos uma outra medida.
Jesus disse a Seus seguidores: “Vós sois o
sal da Terra.” Quão “salgado” está o
mundo hoje? A resposta é vista no
Gráfico A, que retrata a relação entre
adventistas e a população mundial. Em
1863, quando a Associação Geral foi
organizada, havia cerca de três
adventistas para cada milhão de pessoas
no mundo. Sendo que o número de
membros tem crescido mais depressa do
que a população em geral, por volta de
1920 éramos “100 partes por milhão”. No
fim de 1994 o “salgamento” da população
da Terra — no que toca os adventistas —
era de 1.495 por milhão, ou um adventista
para cada 669 pessoas.
O desafio é que o sal não é
uniformemente distribuído. Em alguns
lugares a razão é de 20 por milhão. Aí
mal se percebe o sabor adventista.

Gráfico A

Adventistas do Sétimo Dia e a População
Mundial: 1863-1994
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Justamente como são os adventistas
distribuídos pelo mundo, e como tem
esta distribuição mudado em anos
recentes?
Vejamos o número de membros por
continente. Para o Quadro 2 (“Número de
Membros por Continente...”) usei a lista de
países das Nações Unidas como guia, mas
dividi a “América do Norte” das Nações
Unidas em dois subcontinentes —
América do Norte (norte do México) e
América Central (México, América
Central e o Caribe).
Em 1960, a América do Norte
liderava em número de membros, com
332.400 ou 27 por cento do total. A África
tinha 19 por cento. Porque a igreja cresceu
mais rapidamente na África, Ásia e
América Latina (América Central e do
Sul) do que na América do Norte e
Europa, a proporção de membros mudou
dramaticamente.
Em 1994, a América do Norte
compreendia menos de 10 por cento dos
adventistas, enquanto que a África
compreendia 32 por cento. A última
coluna dá minhas projeções do número de
membros, continente por continente, no
final do século. Naquela data, se as razões
de crescimento continuam e Jesus não
volta, o número de membros será de cerca
de 12 milhões, com a distribuição
seguinte:
África
Ásia
Europa
América do Norte
América Central
Oceânea
América do Sul

34,0%
16,8%
2,9%
7,9%
15,6%
3,0%
19,8%

Quadro 3

Países com o Maior
Número de Membros
Adventistas per Cápita
País

Número de Membros em 1994

E.U.A.
Brasil
Filipinas
México
Quênia
Peru
Ruanda
Zaire
Zâmbia
Zimbábue
Total, 10 países
Porcentagem do Total Mundial
do Número de Membros

775.447
707.922
627.595
409.827
369.426
340.880
285.440 *
277.904
229.107
209.015
4.232.563
50,5%

* Membros em 1993

Quadro 4

Total de Dízimos e Ofertas
per Cápita: 1950-1994
Dólares atuais e constantes.
Ano
1950
1960
1970
1980
1990
1994

Dízimos e Ofertas Dízimos e Ofertas
per Cápita
per Cápita
(US$ Atuais)
(US$ de 1950)
73,60
83,66
112,69
202,19
180,70
168,66

73,60
68,00
69,86
59,07
33,29
27,39

medida que cada um abraça o evangelho e
leva Sua mensagem salvadora a toda
cidade e bairro.
F. Donald Yost (Ph.D., Syracuse University)
é diretor de Arquivos e Estatísticas da Associação
Geral dos Adventistas do Sétimo Dia.
* “Sete Tendências Adventistas”, Diálogo
2:2 (1990), págs. 9-17.
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Em que países vive a maior parte
dos adventistas?
O Quadro 3 (“Países com o Maior
Número de Membros Adventistas...”)
alista os 10 países com o maior número de
membros. Um fato surpreendente emerge
destes números. Mais da metade de todos
os adventistas mora nestes 10 países! A
outra metade vive nos restantes 226 países
do mundo.
Ruanda, cena de luta e sofrimento
terríveis, aparece em nossa lista. Os
adventistas não escaparam do
derramamento de sangue. Nesse país, onde
uma em cada 27 pessoas era adventista,
estamos certos de que centenas, talvez
milhares, de adventistas perderam a vida.
O número de membros dado acima não é
atualizado; nenhum relatório foi recebido
para 1994.

Há cinco anos você disse que
financiar uma igreja crescente seria
cada vez mais difícil, porque muitas
novas áreas não se custeiam. Qual é a
última palavra sobre dízimos e ofertas?
Há mais e mais membros que podem
dar pouco, e proporcionalmente menos
que podem dar muito.
O Quadro 4 (“Total de Dízimos e
Ofertas per Cápita...”) apresenta as somas
dadas à igreja por membro, expressas em
dólares daquele ano e também em dólares
de 1950. A primeira coluna dá os números
per cápita em dólares atuais. Uma
mudança significativa ocorreu por volta
de 1980. A contribuição per cápita caiu de
$202,19 em 1980 para $168,66 em 1994.
A inflação é um fator nestes números.
Distorce comparações de década para
década. A segunda coluna elimina a
inflação como um fator. Aqui vemos um
declínio quase ininterrupto do poder
aquisitivo por membro através dos anos.
Não podemos negar que o custo de
construir igrejas e escolas, prover salários
para ministros e professores e prover
materiais para membros é muito menos
em alguns países do que em outros.
Mesmo assim, os recursos são cada vez
mais apertados cada ano. Esta condição,
este dilema, estão sobre os corações dos
líderes da igreja em todo o mundo. Será
que a pobreza humana impedirá o Espírito
Santo de agir eficazmente para estender o
reino de Cristo? Naturalmente que não!
As riquezas inexauríveis de Cristo
aguardam o apelo de mordomos fiéis.
Há ainda oportunidades para
estudantes universitários adventistas e
jovens adultos se envolverem na missão
da igreja?
Os números dizem que sim. Trabalho
pioneiro em áreas não-penetradas ainda
apela. Você pode ser a pessoa especial
capaz de partilhar sua fé na escola ou nas
profissões. Prover mesmo os serviços
mínimos e casas de culto para os milhões
que se nos aderem é um desafio enorme.
Corações abertos e carteiras abertas nunca
foram mais necessários.
As estatísticas que partilhei com
vocês clamam: “Orem juntos, levantem
juntos, dêem juntos, trabalhem juntos!”
As impossibilidades de uma geração
tornam-se as possibilidades da seguinte, e
as possibilidades daquela geração tornamse as realizações da seguinte!
Embora eu não possa predizer que
recursos — membros, dinheiro ou
instituições — a igreja terá dentro de 10
anos, posso predizer que até que o Senhor
venha, Seu reino na Terra prosperará à
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Anticipating the Advent:
A Brief History of Seventh-day Adventists, por

George R. Knight (Boise, Idaho:
Pacific Press Publ. Assn., 1993;
128 págs., brochura).
APRECIAÇÃO DE JOHN MATTHEWS .

e encorajar novas opiniões. Se houve algum desapontamento
em ler o livro foi que havia tão pouco da “pimenta” usual que
ele emprega com perícia. Neste livro, Knight evitou questões
controvertidas. Considerando seu objetivo declarado, era de se
esperar isto. É que seu propósito nesta ocasião não lhe é
típico. O problema jaz, naturalmente, com a expectativa do
revisor e não com as admiráveis realizações do autor.
Knight visa como seus leitores conversos recentes,
grupos de estudo, estudantes e outros interessados em história
denominacional. Quem escreve esta apreciação concorda e
sugere que todos os que lerem este livro descobrirão uma
experiência proveitosa.
John Matthews (Ph.D., Andrews University) é presidente-associado
de Mission College, Tailândia.

O Desafio da Torre de
Vigia, por Azenilto G. Brito

(Tatuí, SP, Brasil: Casa
Publicadora Brasileira, 1992;
261 págs., brochura).
APRECIAÇÃO

DE

NILTON D. AMORIM .

Há uma batida à porta. Você
abre e vê duas pessoas sorridentes.
Parecem muito agradáveis e querem
estudar a Bíblia com você. Você as
deixa entrar. Depois de uma troca de
sorrisos, uma delas começa o estudo.
Você ouve algumas interpretações
estranhas. Você procura corrigi-las.
Os argumentos se tornam agressivos. Seus hóspedes começam a
citar passagens e você as verifica. Começam referir-se ao
grego, e você fica confuso. Grego ou não, o que eles dizem não
é o que você sabe ser a verdade.
Quem são esses estranhos com suas teorias excêntricas?
São Testemunhas de Jeová.
Agressivos no evangelismo pessoal, leais ao que crêem
ser a verdade, dispostos a sacrificar seus meios e seu tempo, as
Testemunhas de Jeová são um dos grupos religiosos que mais
crescem no mundo. De Bombaim a Buenos Aires, de São
Francisco a Sidnei, estão marchando para seu reino.
Como lidar com essas pessoas da Torre de Vigia? Evitálas? Maltratá-las?
Neste livro, escrito em português, Brito sugere um modo
mais positivo. Conheça-os e então os confronte com a verdade
real. Professor e jornalista brasileiro, o autor conhece bem seu
assunto. Seu objetivo é equipar cristãos para enfrentar as
testemunhas da Torre de Vigia com confiança e não serem
levados por seus argumentos.
Escrito num estilo simples, o livro segue a forma de um
esboço. Os primeiros seis capítulos provêm uma turnê histórica
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Como historiador da igreja,
George Knight tem o dom de
enfocar o essencial e de forjar um
tema. Saiu-se bem numa obra
estimulante e legível sobre o cerne
e o curso da história adventista
chamada Anticipating the Advent. Atualmente professor de
história da igreja na Andrews University, Knight não pretende
apresentar uma “contribuição ao conhecimento”, antes um
“sumário dos pontos altos da história adventista” (pág. 5). A
contribuição vem na maneira inteligente de fazer da história
uma dissertação inspiradora para a edificação do “corpo” da
igreja. O livro apresenta a história de um povo que marcha
rumo a um destino profético. Neste sentido, o livro é uma
introdução valiosa à história denominacional para os não
iniciados e um lembrete para aqueles que precisam ser
conscientizados sobre a origem e o destino do adventismo.
Knight divide a história da Igreja Adventista do Sétimo
Dia desde seu começo com Miller até ao presente em oito
períodos ou “eras”. Ele destaca os aspectos significativos de
cinco períodos no século 19: desenvolvimento inicial em
doutrina e organização; o processo de amadurecimento
denominacional levando ao estabelecimento de instituições
com um senso crescente de missão; e o reavivamento e
reforma que se seguiram à Assembléia Geral da Associação
Geral de 1888. Os três períodos no século 20, segundo Knight,
compreendem a reorganização do começo do século; a
expansão rápida da igreja no mundo e os desafios que
confrontam a igreja como uma denominação madura.
Dividir a história em períodos é arriscado. Há o perigo
de dividir a informação em segmentos disconexos. Knight
evitou cuidadosamente este perigo mostrando como cada era
sucessiva é edificada sobre o progresso feito durante a era
precedente. Com efeito, a força maior do Anticipating the
Advent é a maneira pela qual Knight tentou remover a cortina
de modo que o leitor possa ter um vislumbre da marcha
irresistível do movimento adventista. O autor não se acanha de
assinalar a significação profética que pode ser lida na narrativa
por aqueles que se inclinam a fazê-lo.
Knight é usualmente um “provocador” cujos livros
propõem novos modos de encarar velhos problemas. Ele faz
perguntas provocativas porque se interessa em estimular idéias
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e doutrinária do reino da Torre de Vigia: seu começo, seu
desenvolvimento, suas interpretações mutantes, incoerências
doutrinárias, predições não cumpridas e manipulações
históricas e cronológicas. Os últimos dois capítulos
confrontam a teologia da Torre de Vigia, em particular
questões como a Trindade, a divindade de Jesus, eventos dos
últimos dias e questões práticas incluindo transfusão de
sangue. O autor provê muita informação que poderia ser usada
para compreender as Testemunhas de Jeová e para partilhar a
verdade com elas.
O formato de esboço não facilita a clareza. As vezes o
autor pressupõe familiaridade com os ensinos da Sociedade da
Torre de Vigia. Embora insista que “simpatia e não hostilidade
é o que devíamos ter por esta gente” (pág. 9), ele usa
expressões tais como “lavagem cerebral” e “heresia” ao
descrever sua posição, o que cria uma atmosfera negativa.
Com esta exceção, o livro é um instrumento útil para
compreender, confrontar e testemunhar a Testemunhas de
Jeová.
Nilton D. Amorim (Ph.D., Andrews University) atualmente é pastor
na Associação de Ontário, Canadá.

When God Sheds Tears,

por Richard W. Coffen
(Hagerstown, Md.: 1994; 127
págs., brochura).
APRECIAÇÃO DE JERRY JOUBERT .

Jerry Joubert, candidato doutoral a cuidado e aconselhamento
pastoral na Universidade Stellenbusch, é catedrático do Departamento de
Teologia do Heidelberg College, em Somerset West, África do Sul. Um
extrato deste livro foi publicado em Diálogo 7:1 (1995), págs. 9-11.

●
●
●

31

●

Diálogo 7:2—1995

●

●

Se você espera uma resposta
abrangente ao problema do
sofrimento, você ficará desapontado
com este livro. O autor não se
propõe esta tarefa. Editor de livros
há mais de 24 anos e formado em
seminário, Richard Coffen está
plenamente cônscio das
complexidades do problema. Assim ele preferiu uma
abordagem pragmática da “lógica e Escritura” (pág. 58)
tentando lidar com os mitos e respostas superficiais dadas de
boa fé para defender a Deus, mas que freqüentemente
produzem resultados horríveis. O autor se esforça para mostrar
que “não é Deus que causa dor e sofrimento” (Ellen G. White,
citada na pág. 58). Cada capítulo trata de um mito, indicado no
título do capítulo. Um mito típico é reagir ao sofrimento
dizendo: “É a vontade de Deus.” Coffen então mostra por que
isto não pode ser verdade.
Coffen evita fazer afirmações categóricas e enfáticas.
Prefere fazer perguntas retóricas e responder com uma citação,
usualmente de Ellen G. White. Por exemplo, ele argumenta
que o que Deus quer Ele também deseja, e então pergunta:
“Mas é a morte o que Deus quer?” A crença islâmica, segundo

Coffen, diria Sim, mas que diria o cristão? Ele cita Ellen
White: “Ele [Deus] não Se deleita em ver Suas criaturas
sofrer” (pág. 32).
Coffen faz distinções úteis entre punição, disciplina e
conseqüências para explicar por que “coisas ruins acontecem a
pessoas boas, e boas coisas acontecem a pessoas más” (pág.
44). Ele não vê a dor e o sofrimento como o método divino de
disciplinar, porque então “os verdadeiros heróis não são
Florence Nightingale, Albert Schweitzer e Madre Teresa, mas
Torquemada, Hitler e Amin!” Isto, diz Coffen, retrataria Deus
como “um pai abusivo” (pág. 56). Antes, vê o método divino
de disciplinar como Sua “palavra profética” (pág. 56).
Outro mito generaliza “que as vítimas de desastres,
doença e morte estão sofrendo por Cristo” (pág. 78).
Sofrimentos, o autor sugere, não devem ser equacionados com
o que é dito nas Bem-aventuranças: “Bem-aventurados sois
quando, por Minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e,
mentindo, disserem todo mal contra vós” (Mateus 5:11).
Embora Coffen veja o tema do Grande Conflito como
útil para compreender como Deus permite Satanás demonstrar
suas intenções no Universo, ele adverte que seria fútil colocar
todo o problema de doença e sofrimento aos pés de Satanás.
Satanás é responsável, mas ele não obriga as pessoas a fazer
escolhas que resultam em sofrimento.
Um capítulo não reflete o estilo e o conteúdo do resto do
livro. Sob o título,”Sim, mas...,” o autor discute a Trindade, a
idéia de um diabo pessoal e o sofrimento. O autor parece estar
cônscio disto quando diz: “Você talvez não queira ler este
capítulo — e isto é OK” (pág. 58).
Coffen escreve fluentemente. Seu estilo é legível.
Emprega histórias de interesse humano para ilustrar seus
pontos. E ele fala a situações da vida real. Qualquer pessoa
cuja vida foi tocada pela dor e o sofrimento achará este livro
valioso. Contudo, eu não o usaria como instrumento pastoral
para confortar e encorajar alguém que passa pelo sofrimento.
O estilo do livro é muito intelectual para isto.

PRIMEIRA
PESSOA
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estrada tem sido longa; a jornada tem
sido dura; as lutas têm sido muitas.
No entanto, através de tudo isso,
eu tenho visto Deus mandar-me vir mais
alto, segurando a Sua inconfundível mão
inspiradora.
Eu cresci olhando os picos cobertos de
neve do Kilimanjaro. De nossa aldeia, Suji,
na Tanzânia, as montanhas pareciam
intransponíveis, alcançando os céus.

A Jornada Deve
Continuar!

Teste de lealdade
Meu primeiro teste de lealdade veio
com o meu primeiro cargo como professor
em uma escola pública do 2º grau. Expus ao
diretor da escola minhas crenças como
adventista e solicitei privilégios de sábado.
O diretor da escola não tinha autoridade
para conceder tais pedidos e ele buscou o
parecer do Ministério da Educação. O
diretor assistente do Ministério deu
permissão, contanto que o hiato fosse
preenchido com aulas em outros dias.
Regozijei-me. Mas a minha alegria foi
prematura, porque o diretor de ensino
insistiu que nenhum privilégio como esse
era possível. Ele argumentou: “Se a alguém
se concede o sábado livre, outro pode pedir
a sexta-feira, também por motivo religioso.”
Expliquei minha situação para o diretor.
Não chegando a comum acordo, disse a ele
que teria que renunciar ao cargo para não
desobedecer ao meu Deus. Para o meu
assombro, a questão foi deixada de lado.
Aprendi uma lição valiosa: o Deus que
comanda também dá forças.
Depois de muitos anos de
professorado, fui nomeado diretor de uma
escola secundária luterana em Mwenge.
Onde quer que trabalhamos, minha esposa e
eu fizemos de nosso trabalho um meio para
testemunho também, geralmente
começando uma classe de Escola Sabatina.
Fizemos isso em Mwenge, tendo como alvo
a cidade de Singida para nosso testemunho.
Posteriormente uma igreja foi aí
organizada.
Como diretor da escola em Mwenge,
tive oportunidade de experimentar uma
filosofia educacional que tinha estado
incubando em mim por vários anos. Sob o
convidativo título: “Educando para Autoconfiança”, procurei transformar Mwenge
em uma instituição modelo onde corpo
docente e discente não apenas
implementariam o currículo de praxe, mas
também adotariam auto-confiança como um

●

●

●

●

●

●

Mishael
S. Muze

Nascido em lar adventista, privilegiado por
ser criado com padrões cristãos, tive algo
mais do que as montanhas nas quais focar a
minha vida. Cedo em minha infância, meus
pais me ensinaram que nada na vida
importava tanto quanto fé em Deus e
confiança em Sua palavra.
Eu queria ser professor, como meu pai.
Minha mãe, uma prendada dona de casa,
sabia exatamente como motivar suas
crianças. Mas a nossa aldeia não tinha nada
mais que uma escola primária. Então,
quando adolescente, fui enviado para uma
escola de treinamento de professores a
1.000 km de distância. Aos 18, eu era
professor de escola primária. Meu pai não
estava satisfeito. Ele estimulou-me a
estudar mais. Eu deixei a minha casa para ir
à escola adventista mais perto, a Faculdade
Missionária Bugema, em Uganda. O custo
era alto, o ambiente novo e diferente, mas
uma educação adventista valia a pena obter,
e fez uma diferença total em minha vida.
Depois de completar a minha educação
lá, voltei à minha aldeia para ensinar
ciências e matemática. Quando os meus
alunos ficaram em segundo lugar nos
exames do governo estadual, dei-me conta
de que poderia ser bem-sucedido como
professor. Mesmo que eu respirasse o ar
fresco do sucesso como professor, podia
sentir o estrondo de estranhos ventos
vindos de outra direção. Os ventos da
liberdade estavam soprando através do
continente africano. Tanzânia não foi
exceção. Os líderes políticos estavam
cientes da necessidade de uma liderança

nacional bem preparada. A União Nacional
Tanganyikan financiou meus estudos no
exterior, e escolhi a Faculdade Missionária
Emanuel, que mais tarde se tornaria
Andrews University, em Berrien Springs,
Michigan.
Munido com um grau de bacharel em
Matemática, eu estava pronto para voltar
em 1964 para trabalhar para uma Tanzânia
livre. Mas o governo decidiu extender a
bolsa de estudos para um curso de pósgraduação em Pedagogia, e ingressei na
Universidade do Estado da Califórnia, em
Fresno. Duas bênçãos me esperavam lá:
terminei meu mestrado e conheci Siphiwe,
que logo se tornaria minha esposa.
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objetivo para a instituição e sua
comunidade. O experimento foi tão bemsucedido que o então presidente da
Tanzânia, Julius Neyerere, visitou a escola
e elogiou suas realizações. A imprensa
local e nacional também cobriram as
atividades da escola.
Pouco depois disso, recebi uma
nomeação presidencial para ser diretor
distrital para o desenvolvimento. O cargo
tinha prestígio, poder, um bom salário — e
deve-se pensar duas vezes antes de recusar
uma nomeação presidencial. Mas eu
gostava muito das salas de aulas, e com
relutância, recusei a oferta.
Inesperadamente, meu ato foi malentendido, como se eu acalentasse atitudes
negativas contra o governo. O resultado?
Recebi uma reprimenda do governo e fui
rebaixado de posto.
Entretanto, eu tinha aprendido cedo na
vida que “todas as coisas cooperam para o
bem daqueles que amam a Deus, daqueles
que são chamados segundo o Seu
propósito” (Romanos 8:28). Poucos anos
depois do meu rebaixamento, me transferi
para a Universidade de Dar es Salaam
como preletor, uma abertura que
eventualmente conduziu à finalização do
doutorado.

Uma responsabilidade
nacional
Em 1978 veio outra nomeação
presidencial, dessa vez para ser diretorchefe de Educação. O trabalho envolvia
supervisionar mais de 80.000 professores e
chefiar vários departamentos, com 10
diretores subordinados à mim. Eu não
esperava essa nomeação, pois pensei estar
sob descrédito por recusar a nomeação
presidencial anterior. Mas Deus tem uma
maneira de mudar as coisas quando
seguimos a Sua direção. Aceitei a nova
oferta e trabalhei nesse encargo nacional
por sete anos.
O novo posto proporcionou-me
oportunidades para aprimorar a qualidade
da educação primária no país. Sob minha
recomendação, o governo adotou a semana
de cinco dias para as escolas primárias, uma
medida que deleitou os professores e alunos
adventistas. Viajei extensivamente por
vários países da África, Europa e Ásia.
Onde quer que eu visitasse, minha profissão
se tornava uma avenida para deixar a luz de
Cristo brilhar. O sábado e o meu estilo de
vida adventista se tornaram assunto de
conversa entre colegas de vários países.

Um puxão no meu coração

conhecer Ruth Sihlangu, ex-diretora do
Departamento de Enfermagem da
Universidade de Zimbábue. Nosso
casamento não apenas tem ajudado em
minha recuperação emocional, como
também, juntos, Ruth e eu temos apertado
a mão de Deus para continuar a jornada
que Ele tem colocado à nossa frente.
Mishael S. Muze (Ph. D., Universidade de
Dar es Salaam) é vice-reitor da Universidade da
África Oriental, em Baraton. Endereço: P.O. Box
2500, Eldoret, Quênia.

Cartas
Continuação da pág. 4

com rapazes e moças que compartilham
minha esperança cristã. Por favor,
ponham meu nome no “Intercâmbio” e
mantenham esse grande projeto vivo!
ELVIRA SAN JUAN
Universidad Adventista de Chile
Chillán, CHILE

Apoio para se manter
firme
Como um dos fundadores da
Princeton Seventh-day Adventists, uma
associação de alunos adventistas desta
universidade, fiquei contente ao saber
sobre AMiCUS e Diálogo. Esta é uma
resposta às nossas orações porque
realmente necessitamos apoio para nos
mantermos firmes em nossas crenças
entre um grupo de estudantes que se
agarram a qualquer coisa de ateísmo a
zen-budismo. Incluso vocês encontrarão
uma lista de nossos membros com seus
endereços. Gostaríamos de receber
material para estudar durante nossos
encontros de oração e qualquer outra
idéia ou material que vocês possam nos
oferecer. Vocês poderiam nos ajudar a
encontrar um capelão que estaria
disposto a trabalhar para nós e conosco
nesse campus? Nós queremos crescer em
graça e também compartilhar nossa fé
com vários colegas. Obrigado, com
antecedência.
KEITH WILKERSON
Princeton University
Princeton, New Jersey, E.U.A.
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Mas então veio uma batida repentina
no meu coração. Ou deveria dizer um

puxão? Em 1985, enquanto estava na
Assembléia da Associação Geral, em Nova
Orleans, tive a oportunidade de conhecer
Roland McKenzie, então reitor da
Faculdade de Solusi, em Zimbábue. Apenas
uma piada, talvez, pois eu me lembro de ter
dito a ele que caso precisasse de um
professor na Solusi, ele não tinha que
procurar muito longe. O Dr. McKenzie deve
ter me levado a sério. Ou talvez Deus tenha.
Logo recebi um chamado para ingressar no
corpo docente da Solusi.
Da aldeia aos pés do Kilimanjaro a
Solusi, a estrada é longa e sinuosa. Minha
aldeia foi onde o adventismo começou na
Tanzânia. Solusi foi a “Battle Creek” do
adventismo no sul da África. Eu
considerava uma honra ingressar na
Faculdade Solusi.
Em 1987 eu me tornei parte dessa
instituição histórica. Depois de trabalhar
alguns anos como professor de pedagogia e
matemática, fui nomeado o primeiro reitor
negro da Faculdade.
Minha jornada estava quase completa.
Todas as peças do quebra-cabeça estavam
se encaixando. As curvas e viradas da
minha carreira profissional, os trabalhos
que tive, os amigos que fiz, o
reconhecimento governamental obtido —
tudo parecia cristalizar-se com um
propósito. Meu programa para a Solusi se
tornou claro: deveria tornar-se uma
universidade. Melhoria das instalações,
negociações com as autoridades, orações e
trabalho árduo de um dedicado corpo
docente e estudantil levaram Solusi a
ganhar um título de universidade pelo
governo do Zimbábue em 1994.
Entretando, três anos antes, eu me
mudei para o Quênia, para ser o vice-reitor
da Universidade da África Oriental, perto
da cidade de Baraton. Dentro de meses,
uma tragédia me afligiu. A companheira de
minha vida por 25 anos, Siphiwe, foi
subitamente chamada a repousar. Eu
protestei: Por quê? Por que deveria isso
acontecer conosco?
O sofrimento sempre evoca perguntas.
E havia muitas em minha mente. Uma frase
de Ellen White trouxe-me muita coragem e
conforto: “Na vida futura os mistérios que
aqui nos molestam e nos desapontam serão
esclarecidos. Nós veremos que nossas
orações e esperanças, aparentemente não
respondidas e realizadas, têm sido nossas
maiores bênçãos” (A Ciência do Bom Viver,
pág. 474).
Quanta verdade! Nossas decepções
transformam-se nos desígnios de Deus. Essa
é a lição que eu aprendi em minha longa
jornada de fé, trabalho e testemunho. Dois
anos atrás, o Senhor conduziu-me a

INTERCÂMBIO
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eitores que desejam estabelecer
correspondência com estudantes
universitários ou profissionais
adventistas de outras partes do mundo.
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leitura; correspondência em inglês. Endereço:
25 Wallan Street; Radford, Nottingham NG7
5ND; INGLATERRA.
Bellaliza B. Bulahan: 22 anos;
solteira; enfermeira registrada; interesses:
tocar piano, cozinhar, escalar montanhas e
nadar; correspondência em inglês, filipino,
tagalog, visaya ou ilonggo. Endereço: Central
Bukidnon Institute; P.O. Box 19; Valencia,
Bukidnon; 8709 FILIPINAS.
Angela Bullen: 34 anos; solteira, com
quatro filhos; interesses: conhecer pessoas,
viajar, ouvir música e ir à igreja;
correspondência em inglês. Endereço: 24
Ward St.; Waterbury, CT 06704; E.U.A.
Eleanor Camagay: 26 anos; solteira;
terminando medicina; interesses: tocar piano
e flauta, leitura e intercâmbio de cartas;
correspondência em inglês. Endereço: Box
107, Prakanong; Bangkok 10110;
TAILÂNDIA.
Sandra Chiposa: 24 anos; solteira;
estuda processamento de dados no Instituto
de Administração de Zâmbia; interesses:
computação, leitura, atividades da igreja e
fazer novas amizades; correspondência em
inglês. Endereço: c/o Mr. Dimas Chiposa;
P.O. Box 30405; 10101 Lusaka; ZÂMBIA.
Gabriela Cozar L.: 24 anos; solteira;
estuda contabilidade; interesses: excursões,
música clássica e religiosa e tocar violão;
correspondência em espanhol. Endereço: El
Inca, Calle Los Guabos; Pasaje Pedro
Izquierdo, Casa No. 122; Quito; EQUADOR.
Carmen Elena Culidiuc: 20 anos;
solteira; sua paixão é ajudar a outros a
conhecer o amor de Jesus; gosta de crianças,
montanhas e viagens; correspondência em
inglês ou espanhol. Endereço: Str. St.
Luchian Nr. 30, BL 30, Sc A, Ap. 16; loc.
Botosani; 6800 ROMÊNIA.
Leon Curfs: 28 anos; solteiro;
interesses: música, viagens e fazer novas
amizades; correspondência em holandês ou
inglês. Endereço: Nicolaasbeetsstraat 66;
6416VT Heenlen; HOLANDA.
Wenna C. Diesto: 20 anos; solteira;
estuda fisioterapia; interesses: leitura,
esportes, música, viagens, atividades ao ar
livre, intercâmbio de selos e cartões postais;
correspondência em inglês. Endereço:
Physical Therapy Dept., Riverside College;
Bacolod City 611; FILIPINAS.
Sam Duku: 29 anos; casado; professor,
estuda teologia; interesses: leitura, viagens,
música e esportes; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 84; Assin Foso,
Central Region; GHANA.
Angela Engleman: 22 anos; solteira;
trabalha como assistente de optometrista;
interesses: tênis, vôlei, artesanato, música,
natureza e colecionar chaveiros;
correspondência em inglês. Endereço: 300
2nd Avenue North; Clear Lake, IA 50428;
E.U.A.
Wesley Maranga Gichaba: 24 anos;

solteiro; está terminando advocacia na Índia
e regressando a sua terra natal, Quênia;
interesses: leitura, esportes, música, viagens
e assuntos atuais; correspondência em inglês
ou kiswahili. Endereço: P.O. Box 2860;
Kisii; QUÊNIA.
Carol Grillet: 20 anos; solteira; estuda
para ser professora primária; interesses:
música clássica e religiosa, nadar e
intercâmbio de cartas; correspondência em
espanhol. Endereço: Apartado Postal 352;
Valencia 2001, Edo. Carabobo; VENEZUELA.
Roxana Grillet: 21 anos; solteira;
estuda para ser professora com
especialização em inglês; interesses:
fotografia, acampar, viagens, música clássica
e religiosa e intercâmbio de cartas;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Apartado Postal 352; Valencia
2001; Edo. Carabobo; VENEZUELA.
Paul Indeche: 26 anos; solteiro;
funcionário de prisão; interesses: esportes,
viagens, fotografia, leitura e religião;
correspondência em inglês ou kiswahili.
Endereço: P.O. Box 7; Keruboya; QUÊNIA.
Nuncy W. Kamauh: 22 anos; sexo
feminino; interesses: música, filmes, vôlei e
viagens; correspondência em inglês.
Endereço: c/o Jane Kamauh; P.O. Box
17203; Nairobi; QUÊNIA.
Richard Kasumba: 31 anos; casado;
estuda teologia; interesses: evangelismo,
matemática, música, jogos de mesa e ajudar
os outros; correspondência em inglês.
Endereço: Bugema Adventist College; P.O.
Box 6529; Kampala; UGANDA.
Eugene Kossyh: 24 anos; solteiro;
nascido na Sibéria, estuda no Seminário
Zaokski; interesses: esportes e compartilhar a
fé; correspondência em inglês ou russo.
Endereço: 43-A Academy; Zaokski,
Rudneva, Tula Region; RÚSSIA 301000.
Débora P. Kowalewisk: 22 anos;
solteira; administradora de um pequeno
negócio próprio, enquanto estuda teologia;
interesses: viagens, vôlei, ginástica e modelo
fotográfico; correspondência em inglês ou
português. Endereço: Av. Francisco Chagas,
3253, Centro; 97300-000 São Gabriel, RS;
BRASIL.
Kalka Kubeikova: 16 anos; solteira;
aluna em escola de gramática; interesses:
leitura, ouvir música, esportes, viagens e
intercambio de cartões postais;
correspondência em inglês. Endereço: Illavni
994; 739 11 Frejdlant nad Ostravice;
REPÚBLICA TCHECA.
Samuel Osei Kwame: 37 anos; sexo
masculino; meteorologista; interesses:
viagens e leitura; correspondência em inglês.
Endereço: Meteorological Station; Box 74;
Kade, Eastern Region; GHANA.
Hitler Long: 23 anos; solteiro; estuda
computação; interesses: viagens, música,
tocar violão, desenho e esportes;
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Dexter Adamson: 19 anos; solteiro;
interesses: trabalhar com Desbravadores,
intercâmbio de cartas e cartões postais;
correspondência em inglês. Endereço: Private
Bag E-339; Lusaka; ZÂMBIA.
Ampofo Benjamin Akyiano: 33 anos;
sexo masculino; faz mestrado em Divindade
na Andrews University; interesses: leitura,
viagens e jardinagem; correspondência em
inglês. Endereço: 500 Garland Apts. #A-9;
Berrien Springs, MI 49103; E.U.A.
James Acheampong Akyiano: 29
anos; solteiro; interesses: viagens, jardinagem
e jogging; correspondência em inglês.
Endereço: c/o Pr. E. B. Akyiano; South Ghana
Conference; Box 803; Accra; GHANA.
Roger Dulin Albao: 24 anos; solteiro;
enfermeiro registrado; interesses:
computadores, arte, fotografia, música, vídeo
e esportes; correspondência em inglês.
Endereço: Prk. Violeta, Taculing; Bacolod
City, Negros Occidental; 6100 FILIPINAS.
Amponsah K. Asare: 20 anos; sexo
masculino; cursa o 2º grau; interesses: futebol,
música, leitura e intercâmbio de fotografias;
correspondência em inglês. Endereço: P.O.
Box 306; Sunyani, B.A.; GHANA.
Oana Axente: 21 anos; solteira; estuda
economia; interesses: viagens, psicologia,
literatura, música e esportes; correspondência
em inglês ou romeno. Endereço: Complex
Studentesc, Camin C-5, cam. 62; 1900
Timisoara, Judetul Timis; ROMÊNIA.
Héctor R. Báez: 44 anos; solteiro;
formado em educação e ensina inglês;
interesses: atletismo, fotografia e música;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Casilla 716; Iquique; CHILE.
Rex Banda: 24 anos; solteiro; estuda
educação primária; interesses: viagens,
caminhadas e música religiosa;
correspondência em inglês. Endereço:
Matandani Mission of Seventh-day Adventists; P.O. Box 60; Neno, Mwanza;
MALAWI.
Nicola Best: 19 anos; solteira; estuda
ciências políticas; interesses: música
evangélica, bordado em ponto de cruz, leitura
e poesia; correspondência em inglês.
Endereço: CH3/115, Cryfield Halls; University of Warwick; Coventry, CV4 7AL;
INGLATERRA.
Thansha Bonilla: 19 anos; solteira;
estuda computação e inglês; interesses:
música, canto, agricultura e fazer novas
amizades; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: Casilla 1260; Ambato;
EQUADOR.
Laura Brown: 19 anos; solteira; estuda
advocacia; interesses: viagens, música e
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Endereço: Lot B 312 Ter.; Anatihazo, Isotry;
Antananarivo 101; MADAGASCAR.
Maria das Graças Xavier dos
Reis: 32 anos; solteira; tem interesse em

profecia bíblica e música religiosa;
correspondência em português ou espanhol.
Endereço: Rua Taguá, 88; Bairro Liberdade;
01508-010 São Paulo, SP; BRASIL.
Sandra Regina Lopes dos Reis: 31
anos; divorciada; professora de inglês e
português; interesses: cantar, música
religiosa e fazer novas amizades;
correspondência em inglês ou português.
Endereço: R. Eloy Fernandes, 81; Jardim
Elisa Maria; 02873-600 São Paulo, SP;
BRASIL.
Sonia Rojas E.: 19 anos; solteira;
estuda idiomas estrangeiros; interesses:
música religiosa e clássica, cantar, esportes,
acampar e compartilhar a fé; correspondência
em inglês ou espanhol. Endereço: Calle 21,
Mz. 69, Lt. 34-G; Ventanilla Satélite, Callao
06; PERU.
Rony S. Roy: 23 anos; solteiro; faz
mestrado em administração; interesses:
cantar, nadar, pescar e escrever poesia;
correspondência em inglês. Endereço: Spicer
Memorial College; Aundh Rd., Ganeshkhind;
Puna 411007, Maharastra; ÍNDIA.
Makaw Edwin Sedupane: 21 anos;
solteiro; estuda engenharia civil em
Technikon Northern Transvaal; interesses:
cantar, ajudar os outros, viagens e esportes;
correspondência em inglês, tswana ou zulu.
Endereço: 566 Kyadiete Street; Montshida,
Matabatho; 8681 ÁFRICA DO SUL.
Rita Sherman: 38 anos; solteira;
enfermeira, trabalhando como assistente
clínico; interesses: leitura, costura, fazer
novas amizades e intercâmbio de cartas;
correspondência em inglês. Endereço: 1350
Jalan Sim Kheng Hong; 9300 Kuching;
Sarawak; MALÁSIA.
Abraham B. Siah: 36 anos; sexo
masculino; interesses: ler a Bíblia, viagens e
jogging; correspondência em inglês.
Endereço: S.D.A. Church; Box 2; Agona
Nkwanta, W/R; GHANA.
Mangis M. Sibanda: 33 anos;
solteiro; treinado como colportor;
correspondência em inglês. Endereço:
Gwamayaya S.D.A. Church; Private Bag T
5874; Nkayi; ZIMBÁBUE.
Jaelson Batista Silva: 25 anos;
solteiro; estuda para ser professor; interesses:
educação, política, turismo, esportes e fazer
novas amizades; correspondência em inglês,
francês, português ou espanhol. Endereço: R.
Ulisses Zacarias, 35; Bairro Parque
Fernanda; 05889-420 Santo Amaro, SP;
BRASIL.
Victor S. Singh: 19 anos; solteiro;
estuda comércio; interesses: leitura, debates,
concursos bíblicos, esportes (badminton,
criquete), viagens e fazer novas amizades;
correspondência em inglês. Endereço: S.D.A.

English School, near Danik Alok Press;
Talliya, Bhopal; 462001 ÍNDIA.
Vishal Singh: 20 anos; solteiro; estuda
comércio; interesses: criquete, leitura,
viagens e a Natureza; correspondência em
inglês. Endereço: Village Dharampur Klan;
Via Billari Dist.; Moradabad, U.P.; ÍNDIA.
Ambros Sorin: 26 anos; solteiro;
engenheiro; interesses: leitura, música,
esportes e poesia; correspondência em inglês,
francês ou romeno. Endereço: Calea
Nationala 65, Bl. K-2, Ap. 12; 6800
Botosani; ROMÊNIA.
Héctor Talavera: 24 anos; sexo
masculino; terminando advocacia; interesses:
nadar, aeróbicos, leitura, música religiosa e
viagens; correspondência em inglês ou
espanhol. Endereço: P.O. Box 11620-1000;
San José; COSTA RICA.
Maria Theresa Franco Tan: 19
anos; solteira; estuda biologia; interesses:
jardinagem, leitura e andar de bicicleta;
correspondência em inglês ou tagalog.
Endereço: Philippine Union College; P.O.
Box 1834; Manila; FILIPINAS.
Emily E. Tupas: 27 anos; solteira;
estuda para ser operadora de comunicação
por rádio; interesses: jardinagem, ouvir
música religiosa e caminhadas;
correspondência em inglês. Endereço:
Nabulao Sipalay, Negros Occidental; 6113
FILIPINAS.
Khadine Webster: 17 anos; solteira;
pretende estudar nutrição e saúde na
Universidade da União do Caribe; interesses:
fotografia, leitura, música, cantar e viagens;
correspondência em inglês ou espanhol.
Endereço: Bagatelle #2; Scarborough;
TOBAGO, WEST INDIES.
Kaye Wendelborn: 22 anos; solteira;
formada em teologia e terminando educação;
interesses: fotografia, viagens, leitura, vôlei e
grupos de debate cristão; correspondência em
inglês. Endereço: P.O. Box 31106; Milford,
Auckland 1309; NOVA ZELÂNDIA.

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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correspondência em inglês ou malay.
Endereço: Hong Kong Adventist College;
Clear Water Bay Road; Kowloon; HONG
KONG.
Honnie Maliki: 23 anos; solteira;
estuda na Universidade de Treinamento de
Professores em Sandakan; interesses:
caminhadas, esportes, colecionar selos e
ouvir música; correspondência em inglês.
Endereço: c/o G. J. Maliki; SEDCO, P.O.
Box 12159; 88823 Kota Kinabalu, Sabah;
MALÁSIA ORIENTAL.
Suresh Mishal: 24 anos; solteiro; faz
mestrado em administração; interesses:
atividades religiosas, música, xadrez, serviço
social e jardinagem; correspondência em
inglês. Endereço: Spicer Memorial College;
Aundh Rd., Ganeshkhind; Puna 411007,
Maharastra; ÍNDIA.
Ramon M. Morente: 25 anos;
solteiro; terminou teologia no Mountain
View College; interesses: ginástica, cantar,
tocar violão e esportes; correspondência em
inglês. Endereço: c/o Central Philippine
Union; 112 Gorordo Ave.; Cebu City; 6000
FILIPINAS.
Duncan Mphande: 21 anos; solteiro;
estuda economia; interesses: leitura, música,
esportes, viagens e fazer novas amizades;
correspondência em inglês. Endereço:
University of Malawi; Chancellor College,
Kenyatta Hall; P.O. Box 280; Zomba;
MALAWI.
Annick Nego: 19 anos; solteira;
recebe treino em carpintaria; interesses:
leitura, esportes, viagens e intercâmbio de
cartões postais; correspondência em francês.
Endereço: Fbg. Alexandre Isaac; Morne La
Loge No. 26; 97110 Pointe-a-Pitre;
GUADALUPE.
Jabesh I. Osindi: 34 anos; casado;
pastor adventista que estudou teologia na
Universidade Adventista da Tanzânia;
interesses: estudo bíblico, evangelismo,
música religiosa e intercâmbio de cartas;
correspondência em inglês. Endereço:
Nyamira Conference; P.O. Box 285;
Nyamira; QUÊNIA.
Carlos Manoel Pozo: 24 anos;
solteiro; músico e jornalista; interesses:
poesia, acampar, esportes, música religiosa e
fotografia; correspondência em inglês,
francês, italiano, português ou espanhol.
Endereço: Osmar Barcelos, 203; Santo
Inácio; 93290-450 Esteio, RS; BRASIL.
Aluna Atlanta Rachel: 21 anos;
solteira; faz mestrado em computação
aplicada; interesses: desenho, artesanato,
música e aconselhamento; correspondência
em inglês. Endereço: c/o Prof. Mohandass;
Third Street; Maruthupandiar Nagor,
Madurai 625002, Tamil Nadu; ÍNDIA.
Domoina Malala Raveloson: 20
anos; solteira; estuda inglês na universidade;
interesses: acampar, esportes e leitura;
correspondência em inglês ou francês.

